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حزب العمال يطلق النار على
 الرئي�ص والرتويكا احلاكمة يف تون�ص..!

•• دبي-وام:

رعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
وموظفة  موظفا   650 نحو  تكرمي  حفل  �هلل  رع��اه 
�لذي  �ملتميزين  �لإحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة  منت�شبي  م��ن 
م�شاء  بدبي  جمري�  مبدينة  �جلوهرة  قاعة  يف  �أقيم 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�����س 
�آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ من�شور  ر��شد 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�يد 

�ل��وزر�ء وح�شد من  �ملعايل  و�أ�شحاب  �لرئا�شة  �شوؤون 
�ل�شالم  عزف  وعقب  �لإحتادية.  �حلكومية  �لقياد�ت 
�لوطني �عتلى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
ي��ق��ام لأول م��رة على  �ل���ذي  ر�ع���ي �حل��ف��ل  �آل مكتوم 
وقام  �لتكرمي  من�شة  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  م�شتوى 
�ل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  جانبه  و�إىل  �شموه 
نهيان ومعايل حميد بن حممد عبيد �لقطامي وزير 
للمو�رد  �لإحت��ادي��ة  �لهيئة  رئي�س  و�لتعليم  �لرتبية 
 136 قر�بة  �إىل  �لتكرمي  �شهاد�ت  بت�شليم  �لب�شرية 

مدر�شا ومدر�شة.                        )�لتفا�شيل �س2(

   

عبا�س: اأي اتفاق �سالم �سيطرح لال�ستفتاء 

رقم قيا�شي لال�شتيطان يف ال�شفة خالل 4 �شهور 
•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��الم �لآن �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ملناه�شة  ت��ق��ري��ر ���ش��ادر ع��ن ح��رك��ة  �أف����اد 
لالحتالل و�ل�شتيطان باإنه منذ بدء ولية حكومة بنيامني نتنياهو، 
يف 18 �آذ�ر مار�س �ملا�شي، مت �إقر�ر خمططات لبناء �أكرث من 5000 

وحدة �شكنية جديدة يف �مل�شتوطنات.
�أن  �لآن  �شالم  تقرير  عن  �م�س  �أح��رون��وت  يديعوت  �شحيفة  ونقلت 
حكومة نتنياهو �حلالية �شربت رقما قيا�شيا غري م�شبوق باإ�شد�رها 
�أربعة  خ��الل  �مل�شتوطنات  يف  �لبناء  ت�شاريح  م��ن  �لهائل  �ل��ك��م  ه��ذ� 
�شهور. ووفقا لتقرير �شالم �لآن فاإن هذه �لوحد�ت �ل�شكنية �جلديدة 
وبينها  �إق���ر�ره���ا،  م��ن  خمتلفة  م��ر�ح��ل  يف  م��وج��ودة  �مل�شتوطنات  يف 
جانب  من  �لنهائي  �لت�شديق  على  ح�شلت  تقريبا  وح��دة   1500
وعقب  بنائها.  يف  للبدء  يعلون  مو�شيه  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �حل���رب  وزي���ر 
�إن  قائال  �لتقرير  على  �أوبنهامير  ياريف  �لآن  �شالم  �شكرتري حركة 
�حلكومة �جلديدة تتحدث عن دولتني، لكن على �أر�س �لو�قع تنفذ 

�لعك�س متاما.
للم�س  �لي�شار  �أن كل حم��اولت  �مل�شتوطنات  �أعلن جمل�س  من جهته 
مب�شروع �ل�شتيطان مل تنجح، فعندما مت �لتوقيع على �تفاقيات �أو�شلو 
�مل�شتوطنات  يف  �إ�شر�ئيلي  �ألف   120 ي�شكن  كان   )1993 �لعام  )يف 
بينما �أ�شبح عددهم �ليوم يفوق 370 �ألفا، و�لبناء يف �مل�شتوطنات هو 

حقيقة و�قعة وهو م�شتمر و�شي�شتمر حتت �أي حكومة.
�ىل ذلك قال �لرئي�س �لفل�شطيني حممود عبا�س �ن �ي �تفاق �شالم 

يتم �لتو�شل �ليه مع ��شر�ئيل �شيطرح ل�شتفتاء �شعبي.
وقال �لرئي�س عبا�س يف مقابلة �شحفية يف ر�م �هلل �ن �ي �تفاق �شيتم 

�لتو�شل �ليه مع �ل�شر�ئليني �شيتم عليه �جر�ء ��شتفتاء �شعبي.
و��شاف �ن �ي حل �مني يجب �ن يخرج ��شر�ئيل نهائيا من �لر�س 
�لفل�شطينية مع حق ��شر�ئيل يف حفظ �منها على حدودها مبو�فقة 

حممد بن ر��شد مع عدد من �ملكرمني من موظفي �حلكومة �لحتادية )و�م(

حممد بن را�شد يرعى حفل تكرمي 
موظفي احلكومة االحتادية املتميزين

•• اأبوظبي-وام:

وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  وقعت 
للتعاون  �تفاقية  �أب��وظ��ب��ي  يف  �م�س  م�شاء  فرن�شا 
�لأر�س.  لر�شد  �لف�شائية  �ل��ق��درة  م��ب��ادرة  ب�شاأن 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �لتفاقية  توقيع  �شهد 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة و���ش��م��و �ل�شيخ 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية ومعايل 

جان �إيف لودريان وزير �لدفاع �لفرن�شي. 

ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
و�شعادة  �لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  جهاز  رئي�س  �مل��ب��ارك 
رئي�س  �لرميثي  ثاين  �لركن حمد حممد  �لفريق 
�شفري  �زو�و  �لن  و�شعادة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان 

�جلمهورية �لفرن�شية.
 و�أ����ش���در �جل��ان��ب��ان ب��ي��ان��ا م�����ش��رتك��ا ح���ول توقيع 
تاأتي  �لتفاقية  ه��ذه  �أن  �إىل  فيه  ����ش��ار�  �لتفاقية 
�لبلدين  ب��ني  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة  �إط����ار  يف 

�ل�شديقني.
 )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد ي�شهد توقيع �تفاقية �لتعاون مع فرن�شا  )و�م(

وجه ب�سراء الرطب من املزارعني امل�ساركني يف مهرجان ليوا

حممد بن زايد ي�شهد توقيع اتفاقية تعاون مع فرن�شا

يف هجمات على �سجنني ورتل ع�سكري بالعراق

ع�شرات القتلى وفرار املئات من �شجناء القاعدة من اأبوغريب
•• بغداد-وكاالت:

ك�شف ع�شو جلنة �لأمن و�لدفاع بالربملان �لعر�قي، 
حاكم �لز�ملي، عن فر�ر ما بني 500 �إىل �ألف �شجني 
�أبو غريب بعد �لهجوم �لذي تعر�س له،  من �شجن 
�لقاعدة.  تنظيم  �لهاربني هم من  �أن معظم  موؤكد� 
�لعر�قي �لطريق  �لأم��ن  ويحدث هذ� يف وقت قطع 
�لدويل �لر�بط بغد�د بعّمان ودم�شق عند منطقة �أبو 

غريب، كما طوق �ل�شجن �ملنطقة بالكامل.
�لع�شر�ت  و����ش��ي��ب  �لق���ل  ع��ل��ى  �شخ�شا   53 وق��ت��ل 
يف  �شجنني  �شد  م�شلحون  �شنها  هجمات  يف  بجروح 
ل�شاعات،  ��شتمرت  ���ش��اري��ة  م��ع��ارك  تخللتها  ب��غ��د�د 
بح�شب ما �فاد متحدث با�شم وز�رة �لعدل وم�شادر 
�ملتحدث  وق��ال  ب��ر���س.  فر�ن�س  وك��ال��ة  وطبية  �منية 
و��شيبو�  قتلو�  �ل�شجناء  �ن ع�شر�ت  �لفريجي  و�شام 
�لمنية  �مل�شادر  �ك��دت  فيما  �لهجمات،  ه��ذه  خ��الل 
قو�ت  عنا�شر  م��ن  �لأق���ل  على   26 مقتل  و�لطبية 

�لمن �لعر�قية على �لقل و��شابة �ربعني بجروح.
12 ���ش��خ�����ش��ا �غ��ل��ب��ه��م من  يف م�������و�ز�ة ذل�����ك، ق��ت��ل 
هجوم  يف  ب��ج��روح   16 ح���و�ىل  و��شيب  �لع�شكريني 
ع�شكريا  رت��ال  ��شتهدف  مفخخة  ب�شيارة  �ن��ت��ح��اري 
مل�شادر  وفقا  �لعر�ق،  �شمال  �ملو�شل  مدينة  �شرق  يف 

�منية وطبية.
وقال �لنقيب �و�س �حلمد�ين يف �جلي�س �لعر�قي �ن 
تغ(  �لتا�شعة )06،00  �ل�شاعة  �لهجوم وقع حو�ىل 
لدى مرور �لرتل يف منطقة كوكجلي يف �شرق مدينة 

�ملو�شل )350 كلم �شمال بغد�د(.
و�كد �لطبيب حممود �جلابري يف م�شت�شفى �ملو�شل 
ح�شيلة �ل�شحايا م�شري� �ىل وجود �ربعة قتلى و�شتة 

جرحى من �ملدنيني بني �ل�شحايا.
�شاعة  يف  م�شلحون  ب��د�أ  �ل�شرطة،  يف  عقيد  وبح�شب 
م���ت���اأخ���رة ه��ج��وم��ا ع��ل��ى ���ش��ج��ن �ل��ت��اج��ي �ل���و�ق���ع يف 
�ل�شو�حي �ل�شمالية لبغد�د، نفذه ثالثة �نتحاريني 
�شقوط  بعد  مفخختني  و�شيارتني  نا�شفة  باحزمة 

�ع�شاء من �جلي�س �حلر يطلقون �شاروخا حملي �ل�شنع يف دير �لزور )رويرتز(

ع�سرات الإ�سابات والإخوان يف�سلون يف اقتحام التحرير

مقتل �شتة يف هجمات ب�شيناء واجلي�س يحذر من نفاد �شربه يف ال�شوي�س

•• عوا�صم-وكاالت:

جت���دد �ل��ق��ت��ال �م�����س �لث���ن���ني يف 
و�إدلب بعد  دم�شق وريفها وحلب 
يقل عن  م��ا ل  فيه  قتل  د�م  ي��وم 
مدنيون  بينهم  �شخ�شا   240
للق�شف  ت��ع��ر���ش��و�  �أو  �أُع����دم����و� 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ني من  وع�����������ش�����ر�ت 

�جلي�شني �حلر و�لنظامي.
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�ملحلية  �لتن�شيق  وجلان  �لإن�شان 
�إن ��شتباكات �ندلعت يف حي جوبر 
�شبكة  قالت  بينما  دم�شق  �شرقي 
للق�شف  ت��ع��ر���س  �حل���ي  �إن  ���ش��ام 

بالتز�من مع �ل�شتباكات.
وتدور ��شتباكات �أي�شا يف �أطر�ف 
حي �لقابون �لذي حتاول �لقو�ت 
�شتة  وقتل  ��شتعادته.  �لنظامية 
على  عنيف  ق�شف  يف  �أ���ش��خ��ا���س 
�لذي  بدم�شق  �ل��ريم��وك  خميم 
��شتباكات،  نف�شه  �لوقت  يف  �شهد 
�لقو�ت  م��ع��ار���ش��ون  �ت��ه��م  بينما 
�ل���ن���ظ���ام���ي���ة ب���ا����ش���ت���خ���د�م م�����و�د 
ك���ي���م���ي���اوي���ة ����ش���ام���ة خ�����الل تلك 

�ل�شتباكات.
��شتبك  �لأخ���رى  �جلبهات  وعلى 
�جل����ي���������ش����ان �حل�������ر و�ل���ن���ظ���ام���ي 
بحلب  �ل��ق�����ش��ر  ب�����ش��ت��ان  ح���ي  يف 
ب���ع���دم���ا �����ش���ت���ب���ك���ا ق���ب���ل ذل������ك يف 
�ملر�شد  وق����ال  �ل��ر����ش��دي��ن.  ح��ي 

�ل�شوري �إن مقاتلي �جلي�س �حلر 
تقدمو� باجتاه و�شط قرية عزيزة 
و�شط �أنباء عن خ�شائر يف �شفوف 

�لقو�ت �لنظامية.
وك�����ان �جل��ي�����س �حل����ر �أع���ل���ن �أن���ه 
�شيطر بالكامل تقريبا على بلدة 
خان �لع�شل �لإ�شرت�تيجية بريف 
من  ع�شر�ت  وقتل  �لغربي.  حلب 
من  و�لعديد  �لنظاميني  �جلنود 
معارك  يف  �حل��ر  �جلي�س  عنا�شر 

خان �لع�شل وفقا لنا�شطني.
�شابطني  �إن  ن���ا����ش���ط���ون  وق������ال 
�أ�شر�  ق��د  وع��م��ي��د  عقيد  برتبتي 
م�����ن ق���ب���ل م���ق���ات���ل���ي �مل���ع���ار����ش���ة 
�ملر�شد  و�أ����ش���ار  �مل���ع���ارك.  خ���الل 
ح���ول  �أخ��������رى  �����ش���ت���ب���اك���ات  �إىل 

مدينة  ب��ري��ف  ع�شكرية  ح��و�ج��ز 
تدور  كما  ب��اإدل��ب،  �ل�شغور  ج�شر 
مع�شكر  حم��ي��ط  يف  ����ش��ت��ب��اك��ات 
�ملعار�شة  حت��اول  �ل��ذي  �لقرميد 

�ل�شيطرة عليه.
م���ن ج��ه��ة �خ����رى ت�����ش��ب��ب ق�شف 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة ع��ل��ى مدينة  �ل���ق���و�ت 
حم�س يف �شوريا يف تدمري مرقد 
�لوليد،  ب���ن  خ���ال���د  �ل�����ش��ح��اب��ي 
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  �أف�����اد  ح�شبما 
ونا�شطون  �لإن���������ش����ان  حل����ق����وق 
�لث����ن����ني. وي����اأت����ي ذل����ك يف وقت 
�لتي  �لع�شكرية  �حل��م��ل��ة  ت��دخ��ل 
على  �لنظامية  �لقو�ت  بها  تقوم 
حم�س  يف  �مل���ح���ا����ش���رة  �لأح����ي����اء 

�أ�شبوعها �لر�بع، 

•• القاهرة-وكاالت:

قال �لتلفزيون �مل�شري �ن �شخ�شا قتل يف ��شتباكات �ندلعت 
حممد  �ملعزول  �مل�شري  للرئي�س  ومعار�شني  موؤيدين  بني 
�أطاحت  مر�شي يف ميد�ن �لتحرير بوؤرة �لحتجاجات �لني 

بالرئي�س �ل�شابق مبارك.
و��شيب ع�شر�ت �ل�شخا�س بجروح يف مو�جهات وقعت قرب 
ميد�ن �لتحرير بني مئات من �ن�شار �لرئي�س �ملعزول حممد 
مر�شي ومتظاهري ميد�ن �لتحرير �ملناه�شني له، قبل �ن 
يف  م�شوؤول  بح�شب  �ل�شتباك،  لف�س  �لم��ن  ق��و�ت  تتدخل 
�ل�شعاف. وقال م�شوؤول �ل�شعاف علي ح�شن هناك ع�شر�ت 
متقطعة  �ل�شتباكات  ت�شتمر  فيما  باخلرطو�س  �ل�شابات 
�ن�شار  فيه  معت�شمون  يطارد  �ل��ذي  �لتحرير  ميد�ن  حول 

مر�شي يف �ل�شو�رع �ملجاورة.
و�شاهد مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س عدد� من �مل�شابني بينهم 

م�شاب ��شابة خطرة يف �لر��س م�شرجا بالدم.
�لتحرير  م��ي��د�ن  �قتحام  ح��اول��و�  �لخ���و�ن  �ن  �شهود  وق��ال 
وطاردوهم  �ملعار�شني  م��ن  فيه  �ملعت�شمون  لهم  فت�شدى 

حتى �ل�شور�ع �جلانبية.
�إن �شتة  على �شعيد �خر قالت م�شادر طبية �م�س �لثنني 
م�شريني قتلو� و�أ�شيب 11 �آخرون يف هجمات نفذها من 
�أنهم مت�شددون يف جزيرة �شيناء بالقرب من حدود  يعتقد 

م�شر مع ��شر�ئيل وقطاع غزة.
وذكرت �مل�شادر �ن �ثنني من �ملدنيني و�شابطني من �جلي�س 
و�ثنني من رجال �ل�شرطة قتلو� يف ع�شر هجمات على �لقل 
لالمن  تابعة  تفتي�س  ون��ق��اط  لل�شرطة  م��ر�ك��ز  ��شتهدفت 
�شمال  و�ل��ع��ري�����س يف حم��اف��ظ��ة  رف���ح  و�جل��ي�����س يف مدينتي 

�شيناء خالل �لليل.
وكانت هجمات �لليلة قبل �ملا�شية �لعنف هذ� �ل�شهر حتى 

�لن من حيث عدد �لهجمات وعدد �لقتلى يف يوم و�حد.
�م�س من  �مل�شري،  �مليد�ين  �لثالث  �جلي�س  ر  ح��ذَّ ذلك  �ىل 
نفاذ  م��ن  �ل�شوي�س  مبحافظة  �ل��ف��ن  م�شعلي  ب���  ���ش��ّم��اه��م 
�شربه، ودعا �لفل�شطينيني و�ل�شوريني �ملقيمني باملحافظة 

�إىل عدم �لتدّخل يف �شوؤون م�شر.
�أ�شدره  ب��ي��ان  �مل��ي��د�ين، يف  �ل��ث��ال��ث  ق��ي��ادة �جلي�س  رت  وح����ذَّ
قيادة  �لقاهرة حيث مقر  �ل�شوي�س )�شرق  �م�س مبحافظة 

ومن  بال�شوي�س  �ل��ف��ن  ُم�شعلي  ب���  �شّمتهم  م��ن  �جل��ي�����س(، 
يعتدون على �ملو�طنني من نفاد �شرب �جلي�س �لذي �شريد 

بكل قوة من �أجل �حلفاظ على �أرو�ح �لأبرياء.
ووجهت �لقيادة حديثها �إىل �أهايل �ل�شوي�س قائلة نذكركم 
�أنكم �أبطال �ملقاومة �ل�شعبية �لتى توّحدت مع جي�شها �لثالث 
و�ل�شتقر�ر،  �لن�شر  �إىل  و�لعبور  �لوطن  لن�شرة  �مل��ي��د�ين 
و�أنكم �أول من �أ�شعل �شر�رة �لثورة و�شتكونون �أول من يبني 

�مل�شتقبل.
ومتّنت قيادة �جلي�س �لثالث، بنهاية �لبيان، �ل�شفاء �لعاجل 
للم�شابني �لذين �شقطو� يف ��شتباكات جرت فجر �م�س بني 
مر�شي،  حممد  �مل��ع��زول  �لرئي�س  م��وؤي��دي  وب��ني  مو�طنني 
ونا�شدة  �شاملة  وطنية  م�شاحلة  لإج���ر�ء  �ل��دع��وة  جم��ددة 
وعدم  �مل�شري  �ل��دم  على  �حلفاظ  �مل��ع��زول  �لرئي�س  �أن�شار 

�إ�شعال نار �لفتنة.
وكانت عنا�شر �جلي�س ناأت بنف�شها عن �لتدّخل يف ��شتباكات 
�م�س بني مئات من  �ل�شوي�س فجر  د�مية جرت مبحافظة 
�أن�شار مر�شي ومو�طنني خ�شية �أي حماولة لتوريط �جلي�س، 

فيما �شقط نحو 90 م�شاباً جر�ء تلك �ل�شتباكات.

قوات الأ�سد تدّمر مرقد خالد بن الوليد يف حم�س 

جتدد املعارك يف دم�شق وريفها وحلب واإدلب
�شلطان عمان ي�شدر عفوا عن 
املتورطني يف ق�شايا التجمهر 

•• م�صقط-وام:

�أ�شدر �ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان عمان عفو� عن جميع �ملتورطني 
يف ق�شايا �لتجمهر ومنع �ل�شلطات من ممار�شة �أعمالها بالقوة و�إقالق 
�لر�حة �لعامة و�إهانة موظفني عموميني بالكالم وتعمد تعطيل �ملرور 
يف �لطريق و�إعاقته و�إ�شر�م �لنار يف بع�س �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وتخريب 

�ملمتلكات �لعامة و�شنع وحت�شري وجتهيز وحيازة متفجر�ت.
����ش��ت��م��ر�ر� لنهج  ي��اأت��ي  �ل��ع��ف��و  �إن ه���ذ�  �لعمانية  وق��ال��ت وك��ال��ة �لن��ب��اء 
مع  وت��ز�م��ن��ا  و�لت�شامح  �لعفو  م��ب��ادئ  على  �ل��ق��ائ��م  ق��اب��و���س  �ل�شلطان 
�حتفالت �ل�شلطنة بذكرى �لثالث و�لع�شرين من يوليو .. م�شرية �إىل 

�أن هذ� �لعفو ينطبق على �لذين مل ي�شملهم �لعفو �ل�شابق. 
كما �أمر �شلطان عمان باإعادة �ملوظفني منهم يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

لوظائفهم و�أن ي�شري هذ� �لأمر على من �شملهم �لعفو �ل�شابق.

اأوروبا ت�شع اجلناح الع�شكري 
حلزب اهلل على الئحة االإرهاب 

•• بروك�صل-ا.ف.ب:

قرر وزر�ء خارجية �لحتاد �لوروبي �م�س �در�ج �جلناح �لع�شكري حلزب 
�نهم  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  م��وؤك��دي��ن  �لره��اب��ي��ة،  �ملنظمات  قائمة  على  �هلل 
يريدون مو��شلة �حلو�ر مع كل �لحز�ب �ل�شيا�شية �للبنانية مبا فيها 

هذه �حلركة �ل�شيعية �لتي تلعب دور� ��شا�شيا يف هذ� �لبلد.
�لنز�ع  يف  �مل�شارك  �هلل  ح��زب  حيال  �للهجة  �لوروب��ي��ون  ي�شعد  وبذلك 
�ل�شوري، لكنهم مل يذهبو� �ىل حد �عتبار كل حزب �هلل منظمة �رهابية 
�لتمييز بني �جلناحني  �مل�شتحيل  �نه من  قالت  �لتي  �لمريكيني  مثل 
فر�ن�س  �لهولندي  �خلارجية  وزير  و�كد  للحزب.  و�ل�شيا�شي  �لع�شكري 
ت�شمية  �لوروب���ي  �لحت��اد  يقرر  �ن  �ن��ه من �جليد  بيان  تيمرمان�س يف 
حزب �هلل مبا هو فعال: منظمة �رهابية. و��شاف �جتزنا مرحلة هامة 

�ليوم مبعاقبة �جلناح �لع�شكري من خالل جتميد �ر�شدته.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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حممد بن را�شد يرعى حفل تكرمي موظفي احلكومة االحتادية املتميزين
•• دبي-وام:

رعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل حفل تكرمي نحو 650 موظفا 
وموظفة من منت�شبي �حلكومة �لإحتادية �ملتميزين �لذي �أقيم يف قاعة 
�جلوهرة مبدينة جمري� بدبي م�شاء �م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ من�شور بن  بن حممد بن ر��شد 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�أ�شحاب 
�ملعايل �ل��وزر�ء وح�شد من �لقياد�ت �حلكومية �لإحتادية. وعقب عزف 
�ل�شالم �لوطني �إعتلى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لحتادية  �حلكومة  م�شتوى  على  م��رة  لأول  يقام  �ل��ذي  �حلفل  ر�ع��ي 

من�شة �لتكرمي .
وقام �شموه و�إىل جانبه �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �ل نهيان ومعايل 
حميد بن حممد عبيد �لقطامي وزير �لرتبية و�لتعليم رئي�س �لهيئة 
 136 قر�بة  �إىل  �لتكرمي  �شهاد�ت  بت�شليم  �لب�شرية  للمو�رد  �لإحتادية 

تكرمون يف �شهر �خلري و�لعبادة و�لعطاء .
و�أكد �شموه �أن كفاءة �لأد�ء �حلكومي ومتيزه هو ثمرة جهود �ملوظفني 
و�لعاملني �ملخل�شني �لذين هم دعامة �حلكومة و�أ�شا�شها �ملتني . وحث 
�شموه جميع �ملوظفني و�ملوظفات �ملتميزين وغريهم على �مل�شي قدما 
نحو �لأف�شل وحتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت و�لإبد�ع �لوظيفي و�لعمل 
و�لعمل  �مل�شرتكة  باجلهود  �إمياننا  منطلق  من  �ل��و�ح��د  �لفريق  ب��روح 

�جلماعي �خلالق.
رئي�س  نائب  نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د  جهته  وم��ن 
�لعزيزة تويل  �أن قيادتنا ودولتنا  �لرئا�شة  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 
منذ عهد �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه �لعن�شر 
و�لأ�شا�س  �للبنة  �عتباره  على  ق�شوى  و�أول��وي��ة  خا�شة  �أهمية  �لب�شري 
للتنمية �مل�شتد�مة ودولتنا و�حلمدهلل خطت خطو�ت جبارة على طريق 
تطبيق �ف�شل ممار�شات �ملو�رد �لب�شرية و�أنظمتها �لتي �أو�شلتنا �ىل بناء 
طاقات ب�شرية وطنية قادرة على �إد�رة وت�شيري عملية �لتنمية �ل�شاملة 

�لتي حتقق �لرفاه ل�شعبنا.

تطوير  يف  �شاهمو�  �لذين  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  ومدر�شة  مدر�شا 
م�شرية �لرتبية و�لتعليم وبناء �لأجيال �لوطنية يف �لدولة . ويف ختام 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل�شمو  ل�شاحب  �لتقطت  �حل��ف��ل 
�لبالغ  و�مل��ك��رم��ات  �ملكرمني  م��ع  �لتذكارية  �ل�شور  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء 
�ألف موظف يعملون يف   33 �أ�شل  650 موظفا وموظفة من  عددهم 
18 جهة �حتادية ووز�رة ينطبق عليهم نظام �إد�رة �لأد�ء . وقد هناأهم 
تعزيز  يف  و�إ�شهامهم  عملهم  �أد�ء  يف  ومتيزهم  بجهودهم  و�أ���ش��اد  �شموه 
�إنتاجية �حلكومة �لإحتادية منوها �شموه يف هذ� �ل�شياق بفئة �ملعلمني 
و�ملعلمات �لذين ��شتحقو� �لوقوف على من�شة �لتكرمي وتتويجهم من 
قبل �شموه تقدير� منه لأهمية ر�شالتهم �ل�شامية ودورهم �ل�شا�شي يف 

تعليم وتاأهيل �أجيال �لوطن �ل�شاعدة.
�شعادته  ع��ن  �أع���رب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
بتكرمي هذه �لنخبة �ملتميزة من �لعاملني يف �حلكومة �لإحتادية خا�شة 
�ملعلمني و�ملعلمات .. وقال �شموه �إنكم حت�شدون نتاج مازرعتم من جهد 
�أنتم  �لوطن وه��ا  �أج��ل خدمة  �لعمل وتفوق ملحوظ من  و�إخ��ال���س يف 

و�أ�شاف �شموه �إن دولتنا ما�شية على نف�س �لدرب بقيادة �شاحب �ل�شمو 
و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أع�شاء  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهما ��شحاب �ل�شمو  جمل�س 

�ملجل�س �لإعلى حكام �لإمار�ت.
وتناول �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ل�شيخ  �آل مكتوم و�شمو  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  دبي و�شمو 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان و�لوزر�ء و�ملكرمون و�ملكرمات و�حل�شور طعام 
�لإفطار �لذي �أقيم يف قاعة �لآرينا بفندق مينا �ل�شالم للمنا�شبة . وقد 
�أدى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�ل�شيوخ و�حل�شور 
�حلكومة  ملوظفي  �لأد�ء  �إد�رة  نظام  �أن  يذكر   . جماعة  �مل��غ��رب  �شالة 
�لحتادية يعد و�حد� من �أف�شل ممار�شات تنمية �ملو�رد �لب�شرية حيث 
ي��رب��ط �أه����د�ف �ل��ف��رد م��ع �أه����د�ف �جل��ه��ة �ل��ت��ي يعمل بها وه���ذ� يعك�س 
�ملعتمدة يف �حلكومة �لحتادية  �لب�شرية  �ملو�رد  و��شرت�يجيات  �لتو�فق 

وكذ� روؤية �لإمار�ت 2021.



اأخبـار الإمـارات

03

الثالثاء   - 23   يوليو    2013 م    -    العـدد    10851
Tuesday    23    July     2013  -  Issue No   10851

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

قدم 10 اآلف ف�سيلة نخيل ن�سيجي هدية للمزارعني املواطنني
حممد بن زايد يوجه ب�شراء الرطب من املزارعني امل�شاركني يف مهرجان ليوا

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  لتوجيهات  تنفيذ� 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. تقوم �للجنة 
�لعار�شني يف  �لرطب من  ب�شر�ء  يوميا  للرطب  ليو�  ملهرجان  �ملنظمة 
�ل�شوق �ملقام على هام�س �ملهرجان وذلك �شمن مبادرة �شموه لت�شجيع 
�مل���ز�رع���ني ع��ل��ى حت�شني �لإن���ت���اج و�له��ت��م��ام ب��زر�ع��ة �لنخيل ح��ي��ث مت 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  وق���دم  �ل�����ش��ر�ء.  لعملية  دره���م  مليوين  مبلغ  ر���ش��د 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 10 �آلف ف�شيلة نخيل ن�شيجي هدية 

مهرجان ليو� للرطب 2013 �لأمر �لذي ي�شاهم يف ت�شجيع �ملز�رعني 
�ل��ذي ل  �لرطب  �أن  �للجنة  و�أو�شحت  �لإنتاج.  ج��ودة  و�لعار�شني على 
يحمل مو��شفات �جلودة ل يتم �شر�ءه.. م�شرية �إىل �أن �للجنة تتو��شل 
مع �لعار�شني و�ملز�رعني ب�شكل يومي ب�شرورة جلب رطب جيد وطازج 
وذ� جودة عالية حتى يتم �شر�وؤه. من جانبهم �أ�شاد �لعار�شون يف �شوق 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  مب��ب��ادرة  �ل��رط��ب 
�إنتاج  جتويد  على  لت�شجيعهم  �مل��ز�رع��ني  م��ن  �ل��رط��ب  ب�شر�ء  �ملتمثلة 
يف  �لنخيل  �شجرة  زر�ع��ة  �أن  �إىل  م�شريين   .. بها  و�لهتمام  مز�رعهم 
�إىل  �إ�شافة  �ملنطقة  �أهل  وتاريخ  وج��د�ن  �أ�شا�شيا يف  ركنا  تعترب  �لدولة 

للمز�رعني �ملو�طنني يف مهرجان ليو� للرطب يف دورته �لتا�شعة 2013 
يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  تنظمه  �ل��ذي 
�لفائزين  من  �لنخلة  ملحبي  �شموه  من  تقدير�  وذل��ك  �أبوظبي  �إم���ارة 
و�مل�شاركني يف �ملهرجان. وقد مت �إنتاج ف�شائل �لنخيل �لن�شيجي �ملقدمة 
من �شمو ويل عهد �أبوظبي من �أجود �أ�شناف �لتمور �شمن خمترب�ت 
وحدة در��شات وبحوث تنمية �لنخيل و�لتمور �لتابعة جلامعة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�ملطابق  �لرطب  ب�شر�ء  يوميا  تقوم  �أنها  �لرطب  ��شتالم  جلنة  و�أك��دت 
فعاليات  �مل��ق��ام �شمن  �ل��رط��ب  ���ش��وق  و�مل��ع��رو���س يف  �جل���ودة  ملو��شفات 

ما متثله من �أمن غذ�ئي. و�أكدو� �أن �لقيادة �حلكيمة يف دولة �لإمار�ت 
�أوجه �لدعم للمز�رعني وخا�شة زر�عة �لنخيل  �شباقه يف تقدمي كافة 
�لكتفاء  وحتقيق  �ملزروعة  �مل�شاحات  وزي��ادة  وتطويرها  بها  و�لنهو�س 
��شرتت  �للجنة  �أن  �لعار�شون  وق��ال  �ل��دخ��ل.  م�شادر  وتنويع  �ل��ذ�ت��ي 
لتميز  �ل��رط��ب نظر�  م��ن  م��رة وبكميات كبرية  م��ن  �أك��رث  م��ن بع�شهم 
معرو�شاتهم حيث حتر�س �للجنة على �نتقاء �أف�شل �لرطب وعر�شها 
�أيام �ملهرجان م�شتغلني تو�جد �ملهتمني و�ملتخ�ش�شني  للجمهور طيلة 
�لتي  �ل�شر�ء  �أن عمليات  �لزر�عة وبكيفية �لعتناء بها..موؤكدين  بهذه 

تقوم بها �للجنة �ملنظمة تدعم �أ�شحاب �ملز�رع ب�شكل كبري.

حممد بن زايد ي�شهد توقيع اتفاقية تعاون مع فرن�شا
•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  وق���ع���ت 
م�شاء  فرن�شا  وج��م��ه��وري��ة  �مل��ت��ح��دة 
للتعاون  �تفاقية  �أبوظبي  يف  �م�س 
�لف�شائية  �ل���ق���درة  م���ب���ادرة  ب�����ش��اأن 
توقيع  ����ش���ه���د  �لأر������������س.  ل���ر����ش���د 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �لتفاقية 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �مل�شلحة 
�خلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
وم��ع��ايل ج���ان �إي���ف ل���ودري���ان وزير 

�لدفاع �لفرن�شي. 
ت��وق��ي��ع �لت���ف���اق���ي���ة معايل  ح�����ش��ر 
رئي�س  �مل�����ب�����ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ����ل����دون 
و�شعادة  �لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از 
ثاين  �ل��رك��ن حمد حممد  �ل��ف��ري��ق 
�لقو�ت  �أرك�������ان  رئ��ي�����س  �ل��رم��ي��ث��ي 
�شفري  �زو�و  �لن  و�شعادة  �مل�شلحة 

�جلمهورية �لفرن�شية. 
ب��ي��ان��ا م�شرتكا  �جل��ان��ب��ان  و�أ����ش���در 
����ش��ار� فيه  �لت��ف��اق��ي��ة  ح��ول توقيع 
يف  ت���اأت���ي  �لت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  �أن  �إىل 
�ل�شرت�تيجية  �ل�������ش���ر�ك���ة  �إط�������ار 
و�لتي  �ل�����ش��دي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�ملباحثات  جل�شة  دع��ائ��م��ه��ا  ع����ززت 

�لفرن�شي  �ل��دف��اع  لوزير  �لع�شكري 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  بح�شور 

حممد بن ز�يد �آل نهيان. 
هذه  �أن  �إىل  �مل�شرتك  �لبيان  ولفت 
�لعالقات  دف��ع  �شاأنها  م��ن  �مل��ب��ادرة 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ر����ش��خ��ة  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
نحو عهد جديد و�عد من �لتعاون 
�أن  �لبيان  و�أو���ش��ح  �ل�شرت�تيجي. 
توقيع �لتفاقية جاء عقب �جتماع 
�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  م���ن  ك���ال  ���ش��م 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
�آل  ز�ي��د  بن  �هلل  �ل�شيخ عبد  و�شمو 

بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل وفخامة فر�ن�شو� هولند رئي�س 
�جلمهورية �لفرن�شية خالل زيارته 

لدولة �لمار�ت يف يناير 2013.
وق���د وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة ع���ن �جلانب 
�ل���رك���ن عي�شى  �ل���ل���و�ء  �لإم����ار�ت����ي 
رئي�س  نائب  �ملزروعي  �شيف حممد 
�أركان �لقو�ت �مل�شلحة وعن �جلانب 
�أنطو�ن  ط��ي��ار  �ل��ف��ري��ق  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�لع�شكري  �مل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ن��وغ��ي��ي��ه 
بح�شور  �لفرن�شي  �ل��دف��اع  ل��وزي��ر 

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ع���ق���ده���ا  �ل����ت����ي 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
وفخامة  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
فر�ن�شو� هولند رئي�س �جلمهورية 
زي���ارت���ه لدولة  خ����الل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 

 . �لإمار�ت يف يناير 2013 
وق���د وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة ع���ن �جلانب 
�لركن  �ل���ل���و�ء  ���ش��ع��ادة  �لإم�����ار�ت�����ي 
ع��ي�����ش��ى ����ش���ي���ف حم���م���د �مل����زروع����ي 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  نائب 
�لفريق  �ل��ف��رن�����ش��ي  �جل���ان���ب  وع����ن 
�ملكتب  نوغييه مدير  �أنطو�ن  طيار 

و�لثقافة  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شة 
و�لتجارة.  و�لق��ت�����ش��اد  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س �ل��ب��ي��ان �مل�شرتك 
�لذي �شدر عقب توقيع �لتفاقية .

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  وق��ع��ت 
�لعا�شمة  يف  �أم�����س  م�شاء  وفرن�شا 
ب�شاأن  ل��ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق��ي��ة  �ب��وظ��ب��ي 
لر�شد  �لف�شائية  �ل��ق��درة  م��ب��ادرة 
�ل�شر�كة  �إط�����ار  يف  وذل����ك  �لأر�������س 
�لبلدين  ب�����ني  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
دعائمها  ع���ززت  و�ل��ت��ي  �ل�شديقني 
عقدها  �ل���ت���ي  �مل���ب���اح���ث���ات  ج��ل�����ش��ة 

لودريان  �إي���ف  ج��ان  وم��ع��ايل  نهيان 
�أن دول��ة �لمار�ت  و�أك��د �جلانبان   .
تتمتعان  �لفرن�شية  و�جل��م��ه��وري��ة 
م��ن��ذ م���ا ي���زي���د ع��ل��ى �رب���ع���ة عقود 
وفاعلة  م��ت��ط��ورة  ث��ن��ائ��ي��ة  ب��ع��الق��ة 
يعززها تاريخ طويل من �لتعاون يف 
جمال �لطاقة و�لدفاع وقد �زد�دت 
عامي  ر����ش���وخ���ا يف  �ل���ع���الق���ة  ه����ذه 
1995 و2009 بتوقيع �تفاقيات 
�لبلدين. و�أ�شار �لبيان  دفاعية بني 
�لرئي�شة  �أن �جلو�نب  �إىل  �مل�شرتك 
جمالت  ت�شمل  ل��ل��ت��ع��اون  �لخ����رى 

�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 

�مل�شلحة.
وم������ن ������ش�����اأن ه������ذه �مل������ب������ادرة دف���ع 
بني  �ل��ر����ش��خ��ة  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
�لبلدين نحو عهد جديد و�عد من 

�لتعاون �ل�شرت�تيجي.
ت��وق��ي��ع �لت���ف���اق���ي���ة عقب  وق����د مت 
�ج��ت��م��اع �شم ك��ال م��ن �ل��ف��ري��ق �أول 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
بن  �هلل  ع��ب��د  �ل�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان 
�خلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
وم��ع��ايل ج���ان �إي���ف ل���ودري���ان وزير 

�لدفاع �لفرن�شي.
وم��ن��ذ م���ا ي��زي��د ع��ل��ى �أرب���ع���ة عقود 
�لإم��ار�ت و�جلمهورية  دول��ة  تتمتع 
متطورة  ثنائية  بعالقة  �لفرن�شية 
وف��اع��ل��ة ي��ع��ززه��ا ت��اري��خ ط��وي��ل من 
و�لدفاع  �لطاقة  جم��ال  يف  �لتعاون 
ر�شوخا  �لعالقة  ه��ذه  �زد�دت  وق��د 
يف عامي 1995 و 2009 بتوقيع 

�تفاقيات دفاعية بني �لبلدين.
�لرئي�شة �لأخرى  وت�شمل �جلو�نب 
�ل�شيا�شة  جم���������الت  ل����ل����ت����ع����اون 
و�لتعليم  و�لثقافة  و�لدبلوما�شية 

و�لقت�شاد و�لتجارة  .

�شفارة الدولة بنواك�شوط ت�شرف على توزيع مواد غذائية مقدمة 
من موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال االن�شانية والهالل االأحمر

 �شباط ارتباط ال�شرطة يتعرفون على جماالت تعاون وزارة 
الداخلية مع الهيئات ال�شرطية اخلارجية يف املقارنات املعيارية

•• نواك�صوط-وام:

ق����ام����ت �����ش����ف����ارة �ل�����دول�����ة ل���دى 
ن��و�ك�����ش��وط ب��ت��وزي��ع ك��م��ي��ات من 
�مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��وؤخ��ر� مقدمة 
�ل  ز�ي��د  ب��ن  م��ن موؤ�ش�شة خليفة 
نهيان لالعمال �لن�شانية وهيئة 
وذلك  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل 
بتوجيهات �شعادة �ل�شفري عبد�هلل 
�لدولة  ���ش��ف��ري  �ل��ت��ك��اوي  حم��م��د 
�لإ�شالمية  �جل���م���ه���وري���ة  ل����دى 
و�أ������ش�����رف حممد  �مل���وري���ت���ان���ي���ة. 
حم��ف��وظ �ل�����ش��ح��ي �مل�����ش��وؤول عن 
على  بال�شفارة  �خلريية  �لأعمال 
�ملقدمة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  ت��وزي��ع 
م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
حمظرة  يف  �لإن�شانية  لالعمال 
�لتي�شري �لو�قعة على بعد 100 
رو�شو   - ن��و�ك�����ش��وط  ط��ري��ق  كلم 
كبري� من طلبة  ت�شم عدد  �لتي 
و�لعلوم  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  حفظة 
�ل�شحي  �أ����ش���رف  ك��م��ا  �ل�����ش��رع��ي��ة. 
�لغذ�ئية  �مل��������و�د  ت����وزي����ع  ع���ل���ى 
�ملقدمة من هيئة �لهالل �لأحمر 

�حمد  م��ولي  �ل�شريف  مب�شجد 
�ل���ع���م���ر�ين وعلى  �ل�����ش��الم  ع��ب��د 
�لفقرية  �ل�����ش����ر  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�ل�شحي  وقال  بامل�شجد.  �ملحيطة 
حر�س  توؤكد  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  �ن 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد لالأعمال 
�لن�شانية وهيئة �لهالل �لأحمر 

�ملحاظر  دع����م  ع��ل��ى  �لإم�����ار�ت�����ي 
جميع  يف  و�ملحتاجني  و�ل��ف��ق��ر�ء 
مناطق موريتانيا �ل�شقيقة خالل 

�شهر رم�شان �ملبارك.
وت���وج���ه �مل�����ش��ت��ف��ي��دون م���ن هذه 
موؤ�ش�شة  �ىل  ب��ال�����ش��ك��ر  �مل����ب����ادرة 
خ���ل���ي���ف���ة ب������ن ز�ي���������د ل����الأع����م����ال 

�لن�شانية وهيئة �لهالل �لأحمر 
على هذ� �لدعم �ل�شخي �لذي ظل 

يتكرر طيلة �ل�شنو�ت �ملا�شية.
ه���ذه  �أن  �إىل  �لإ�������ش������ارة  جت������در 
�لأرز  ت�شمل  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت 
و�لقمح و�ل�شكر و�حلليب �ملجفف 

وزيت �لطهي. 

•• اأبوظبي-وام:

تعرف �شباط �رتباط �ل�شرطة يف �ل�شفار�ت و�لقن�شليات 
ل����دى �ل���دول���ة ع��ل��ى �أه������د�ف وجم�����الت ت���ع���اون وز�رة 
جمال  يف  �خلارجية  �ل�شرطية  �لهيئات  م��ع  �لد�خلية 

�ملقارنات �ملعيارية.
�لعامة  ب���������الإد�رة  �مل���ع���ي���اري���ة  �مل���ق���ارن���ات  م���رك���ز  وك�����ان 
�لعامة  �لأم���ان���ة  يف  �لأد�ء  وت��ط��وي��ر  ل��ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ملكتب نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية نظم 
�ل�شرطة  �رت��ب��اط  ل�شباط  �لأول  �لتن�شيقي  �لجتماع 
من  ع��دد  بح�شور  ب��ال��دول��ة  و�لقن�شليات  ب��ال�����ش��ف��ار�ت 
فندق  يف  �لع�شكريني  و�مللحقني  و�لقنا�شل  �ل�شفر�ء 

�لقرم �ل�شرقي باأبوظبي.
وقال �ملقدم مبارك �شعيد �لكليلي مدير مركز �ملقارنات 
�ملعيارية �إن �إن�شاء �ملركز ترجمة لروؤية �لقيادة �ل�شرطية 
وز�رة  تزويد  �إىل  تهدف  �لتي  �ملهمة  �لإد�ر�ت  ك��اإح��دى 
و�ل���ذي يهدف  �ل��دول��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات  باأف�شل  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�إىل دعم م�شرية �لتميز يف وز�رة �لد�خلية ..م�شيفا �أن 
�ملمار�شات  باأف�شل  �لد�خلية  وز�رة  تزويد  يتوىل  �ملركز 
و�لإد�رية  و�لفنية  �ل�شرطية  �لأنظمة  �شتى  يف  �لدولية 
كاأحد  وتطبيقه  �ملعيارية  �مل��ق��ارن��ات  ملفهوم  و�ل��رتوي��ج 
�لت�شهيالت  جميع  وت��وف��ري  �لأ�شا�شية  �لنجاح  ع��و�م��ل 
�لعامل  م�شتوى  على  �ملعيارية  �مل��ق��ارن��ات  �إج���ر�ء  خ��الل 

بهدف حت�شني �لأد�ء.
لل�شركاء يهدف  �لتن�شيقي  �أن هذ� �لجتماع  �إىل  ولفت 
مع  �لتعاون  وجم��الت  ب��اأه��د�ف  �مل�شاركني  تعريف  �إىل 
�لهيئات �ل�شرطية �خلارجية يف خمتلف �ملجالت و�لتي 
تخدم وز�رة �لد�خلية يف جمال �ملقارنات �ملعيارية ويويل 
�ل�شركاء  مع  �لفعال  بالتو��شل  كبري�  �هتماما  �ملركز 
مثل  عقد  خ��الل  من  و�لعامليني  و�لإقليميني  �ملحليني 
هذه �لجتماعات �لتن�شيقية لتعزيز وتر�شيخ �لعالقات 

معهم وتبادل �ملعلومات و�ملعارف و�لزيار�ت.
ن��ي��وزل��ن��د� عن  �شفري  م��ي��الر  م��ال��ك��وم  �ل�شفري  و�أع����رب 
�لتن�شيقي  �لج��ت��م��اع  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  باحل�شور  �شعادته 
�لفعال ورحب بجهود وز�رة �لد�خلية �ملتميزة وحر�شها 
�إجر�ء�تها  يف  �لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق  على 

�ل�شرطية و�لإد�رية.
ت���ارووك �شفري دول��ة ت�شيلي  ب��اول  �ل�شفري ج��ون  و�أك���د 
على  للتعرف  ك��ب��رية  �أع��ط��ى فر�شة  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  �أن 
�لأطر�ف �مل�شاركة و�عرب عن �شعادته للم�شاركة ممثال 
عن دولة ت�شيلي م�شيد� بال�شوط �لكبري �لذي قطعته 

وز�رة �لد�خلية يف جميع �لأ�شعدة.
و�أك�����د �مل���ق���دم م���ب���ارك �ل��ك��ل��ي��ل��ي م��دي��ر �مل���رك���ز �شرورة 
�لتو��شل خالل �لجتماعات �ملقبلة وتنفيذ ما جاء من 
ممثلي  على  �لتذكارية  �ل���دروع  بتوزيع  وق��ام  تو�شيات 

�ل�شفار�ت و�لقن�شليات �مل�شاركني يف �لجتماع.

بيت اخلري توزع األفا و500 وجبة اإفطار �شائم يوميا
•• دبي-وام:

ت��ق��وم ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت �خل���ري خالل 
 45 بتوزيع  �ملبارك  رم�شان  �شهر 
�لف�شيل  �ل�شهر  طيلة  وجبه  �ل��ف 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م �إف���ط���ار �أل����ف و500 
يف  مناطق  يف  وذل��ك  يوميا  �شائم 
�إم�����ارة �ل�����ش��ارق��ة وع��ج��م��ان ور�أ�����س 
�إبر�هيم  نهلة  و�أ����ش���ارت  �خل��ي��م��ة. 
�لأح���م���د م��دي��رة ب��ي��ت �خل���ري فرع 
ر�أ�س �خليمة �إىل �أن م�شروع �إفطار 
للمرة  �جل��م��ع��ي��ة  ت���ن���ف���ذه  ����ش���ائ���م 

�لعامة  و�لأ�����ش����و�ق  �مل�����ش��اج��د  م���ن 
للو�شول �إىل �أكرب �شريحة ممكنة 

من �مل�شتفيدين �مل�شتحقني.
مو�طنة  �أ�����ش����رة  �إ�����ش����ر�ك  مت  ك��م��ا 
ذ�ت  من  �جلمعية  بقو�ئم  م�شجلة 
�ل��دخ��ل �مل��ح��دود ب��اإع��د�د �لوجبات 
�لفرع  ي���وزع���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��اخ��ن��ة 
�لنفع  يحقق  مب��ا  �ل�شائمني  على 
و�لفائدة لها وي�شاهم يف رفع دخل 
مندوب  د�د  ع��ل��ي  و�أف�����اد  �لأ����ش���رة. 
باأن  باجلمعية  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات 
م�شروع �إفطار �شائم من �مل�شاريع 

�لأوىل يف �إم��ارة ر�أ�س �خليمة وقد 
لق��ى �إق��ب��ال م��ن �لأ���ش��ر �ملحتاجة 
�ل����ت����ي �رت�������ش���م���ت على  و�ل����ع����م����ال 
يح�شلون  وه��م  �لفرحة  وجوههم 
رمقهم  ت�شد  متكاملة  وجبة  على 

بعد يوم عمل طويل.
و�أ�شافت �لأحمد مت مر�عاة �ختيار 
مو�قع توزيع �لوجبات �لتي تتميز 
بالكثافة �ل�شكانية خ�شو�شا �لذين 
�مل����ح����دود  �ل����دخ����ل  ذوي  م����ن  ه����م 
ومناطق تو�جد �لعمال يف �ملناطق 
وبالقرب  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

�ل��ت��ي حت��ر���س �جلمعية  �خل��ريي��ة 
ع��ل��ى �إق��ام��ت��ه��ا ك��ل ع���ام وذل���ك من 
�لغذ�ئية  �ل��وج��ب��ات  ت��وزي��ع  خ��الل 
وت�����ش��وي��ق ك��وب��ون��ات �إف��ط��ار �شائم 
�جلمعيات  يف  و30   15 بفئتيها 

�لتعاونية ومر�كز �لت�شوق.
و�أ���ش��اف �أن ت��وزي��ع �ل��وج��ب��ات على 
يزيد  �إليها  ما�شة  بحاجه  هم  من 
و�لتعا�شد  �ل��ت��ع��اون  �أو�����ش���ر  م���ن 
�ل�شهر  يف  و�أ�شقائنا  �إخ��و�ن��ن��ا  ب��ني 
و�لبهجة  �ل�شرور  ويبعث  �لف�شيل 

يف نفو�شهم.
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اأرابتك القاب�شة تتربع بـ 5 ماليني درهم حلملة حممد بن را�شد لك�شوة مليون طفل حمروم
�لفطر �ل�شعيد .

وحققت �ملبادرة جناحا كبري� وتخطت حاجز �ملليون م�شتفيد قبل ع�شرة 
28 يوليو ومع  �ملو�فق  19 رم�شان  �ملحدد لنتهائها يف  �ملوعد  �أي��ام من 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  ووفقا  ذلك 
�شيتم زيادة عدد �مل�شتفيدين من �حلملة �لتي �شت�شتمر حتى �ملوعد �ملحدد 

م�شبقا.
وقامت �حلملة حتى �لآن وبنجاح بالبدء بتوزيع �لك�شوة على �آلف �لأطفال 
�ملحرومني يف �لعديد من �لدول حول �لعامل مثل �لبو�شنة و�ليمن ولبنان 
�ل�شوريني  �لأط��ف��ال  �إىل  بالإ�شافة  وزجن��ب��ار  �ملتحدة  تنز�نيا  وجمهورية 

�ملتو�جدين يف �لأردن ولبنان. 

•• اأبوظبي-وام:

�ألف   125 �أر�بتك �لقاب�شة بخم�شة ماليني درهم لك�شوة  تربعت �شركة 
طفل  مليون  ك�شوة  حلملة  منها  دع��م��ا  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن  طفل 
�أطلقها  �لتي  �لرم�شانية  �ملبادر�ت  �شل�شلة  تاأتي كجزء من  و�لتي  حمروم 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية.
تنفيذها لرتويج  �لأحمر  �لهالل  هيئة  تتوىل  �لتي  �حلملة  وتهدف هذه 
تر�شيها  و�لتي  �ملبارك  رم�شان  �شهر  يج�شدها  �لتي  و�لكرم  �لعطاء  روح 
قيادة �لدولة �حلكيمة يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لتي �شاهمت بدورها 

يف تر�شيخ مكانة �لدولة كقدوة يف مد يد �لعون للمحرومني.
وتوجه ح�شن عبد�هلل ��شميك �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
�أر�بتك بال�شكر و�لعرفان ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
لإطالقه هذه �حلملة ومتكيننا من دعم روؤية �شموه �لر�ئدة يف تبني مثل 
�لف�شيل  رم�شان  �شهر  قيم  مع  تتو�فق  و�لتي  �لإن�شانية  �لأه���د�ف  ه��ذه 
لدولة  �لجتماعي  �لن�شيج  قلب  يف  ي��اأت��ي  �خل��ريي  �لعمل  �ن  �ىل  م�شري� 
�لبذل  على  �لتي حتث  ملجتمعنا  �لأ�شيلة  �ل��ع��اد�ت  مع  �لإم���ار�ت ومتا�شيا 

و�لعطاء.
وقال نفخر بقدرتنا على ر�شم �لبت�شامة على وجوه �لأطفال �ملحرومني 
عيد  حلول  �ق��رت�ب  مع  و�لعنف  و�لفقر  �ل��ك��و�رث  �شحايا  من  و�لأب��ري��اء 

تكرمي فريق تدريب موظفي بلدية مدينة اأبوظبي يف دورة اإدارة وت�شميم العمليات
•• ابوظبي-الفجر: 

كرم ق�شم �جلودة بقطاع �لتخطيط 
يف  �لد�ء  و�د�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
بلدية مدينة �بوظبي فريق �لعمل 
120 موظفا  �ل��ذي توىل تدريب 
ت�شميم  و  �د�رة  دورة  يف  بالبلدية 
برنامج  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
تبنته  �ل��ذي  �للكرتوين   ARIS
�لبلدية بد�ية عام 2011 يف �طار 
�لعمليات  هند�شة  �ع����ادة  م�����ش��روع 
�لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  وف��ق��ا لأف�����ش��ل 

ذ�ت �لعالقة. 
و�كد حميد ر��شد �لدرعي يف كلمته 
�ألقاها يف بد�ية �حلفل نيابة  �لتي 
�ل�شام�شي  �هلل  عبد  �ملهند�س  ع��ن 

ل��ف��ري��ق �ل��ت��دري��ب ع��ل��ى م��ا بذلوه 
من جهد لتدريب �ملوظفني وزيادة 
قدر�تهم  وت���ط���وي���ر  م���ه���ار�ت���ه���م 
توفري  ي�����ش��اه��م يف  �ل��ع��م��ل��ي��ة مب���ا 
و�ل��وق��ت و�جلهد  �مل��ال  �لكثري من 
�ل��ب��ل��دي��ة، م��وؤك��د� �ن  يف �د�ء ع��م��ل 
�ملتميز للم�شروع كان  هذ� �لجناز 
من  و�حل���ر����س  �لل���ت���ز�م  ح�شيلة 
�مل�شروع  �د�ر  �لذي  �لتدريب  فريق 

بكل كفاءة و�قتد�ر.
ب��ل��دي��ة مدينة  �ن  �ل��ه��ام��ل��ي  وق����ال 
�ب��وظ��ب��ي ت�����ش��ع��ى م���ن خ����الل هذه 
�حدث  وت��ط��ب��ي��ق  لتبني  �ل�����دور�ت 
�للكرتونية  و�ل���رب�م���ج  �لدو�ت 
و�لبتكار�ت يف �شتى جمالت �لعمل 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لد�ري  �ل��ف��ن��ي 

�لعمليات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة 
ور�شد ومعاجلة معوقات �لتطبيق 
و�شعت  �ل��ت��ي  �له�����د�ف  لتحقيق 
�لمثل  بال�شكل  �مل�����ش��روع  لإجن����از 
و�لتي متثلت يف حت�شني وتب�شيط 
خم��ط��ط��ات �ل��ع��م��ل��ي��ات و�ج�����ر�ء�ت 
كفاءتها  م����ن  و�ل���ت���ح���ق���ق  �ل���ع���م���ل 
متطلبات  حت��ق��ي��ق  يف  وف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 
مدينة  ب���ل���دي���ة  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�بوظبي متهيد� لأمتتتها وتطوير 
�مل�شتخدمة  �للكرتونية  �لرب�مج 
�لتاأكد  �ىل  ����ش��اف��ة   ، لتطبيقها 
�لعمليات  وت���ر�ب���ط  ت��ك��ام��ل��ي��ة  م��ن 
ي�شمن  ب�شكل  �ل��ع��م��ل  و�ج������ر�ء�ت 
�ن�����ش��ي��اب��ي��ة ت��دف��ق �مل��ع��ل��وم��ات بني 

�لوحد�ت �لتنظيمية.

�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط 
�ل�شرت�تيجي و�إد�رة �لأد�ء بالنابة 
�أ�شباب  ب��ك��ل  �أه��م��ي��ة �لأخ����ذ  ، ع��ل��ى 
وحت�شني  �ل��ط��اق��ات  وب���ذل  �لتميز 
�لتي  �لعملية  �ل��ق��در�ت و�خل��رب�ت 
�لبلدية  ر�شالة  �أد�ء  دعم  يف  ت�شهم 
و�أهد�فها  �لعامة  و��شرت�تيجيتها 
�لتدريب  ف��ري��ق  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��د� 
و�مل����وظ����ف����ني و����ش���ع���ي���ه���م �ل����د�ئ����م 
ل��ت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه���م وح��ث��ه��م على 
و�ل�شتفادة  �ل��ت��ط��ور  نحو  �ل�شعي 
د�عيا   ، �لتكنولوجي  �لتطور  م��ن 
و�حدة  كعائلة  معا  للعمل  �جلميع 

وبروح �لفريق �لو�حد.
�لهاملي  ع��ت��ي��ق  حم���م���د  و�ع�������رب 
رئ��ي�����س ق�����ش��م �جل�����ودة ع���ن �شكره 

�ل�شتفادة �لق�شوى من �لنظريات 
و�لتجارب �ملفيدة لتطوير مهار�ت 
بال�شكل  كفاءتهم  ورف��ع  �لعاملني 
م�شتويات  �أع���ل���ى  ي�����ش��م��ن  �ل�����ذي 

�لتنفيذ و�جلودة يف �لأد�ء .
تطبيق  ب��د�ي��ة  �ن���ه يف  �ىل  و�����ش���ار 
ف�����رق عمل  ت�����ش��ك��ي��ل  �مل�������ش���روع مت 
�د�رة  ع���ل���ى  ل���ل���ت���دري���ب  د�خ����ل����ي����ة 
ن�شر  ب��ه��دف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  وت�شميم 
�مل��ع��رف��ة وت���ق���دمي �ل���دع���م �ل����الزم 
لتمكينهم  �لتنظيمية  ل��ل��وح��د�ت 
م���ن حت�����ش��ني وت��ب�����ش��ي��ط �ج�����ر�ء�ت 
وتوقعات  مل��ت��ط��ل��ب��ات  وف��ق��ا  �ل��ع��م��ل 
�ملتعاملني، ومع �نطالق �لربنامج 
مت عقد دور�ت تعريفية وتدريبية 
ب�شورة  �مل���ع���ن���ي���ني  ل���ل���م���وظ���ف���ني 

ويذكر �ن �لربنامج ��شتهدف ن�شر 
ثقافة �لتميز وبناء كفاء�ت مهنية 
ت�شميم  جم��ال  يف  �مل�شتوى  عالية 

على  �لت�شغيلية  �لعمليات  وحتليل 
م�شتوى كافة �لوحد�ت �لتنظيمية 
�إيجاباً  ينعك�س  مم��ا  �ل��ب��ل��دي��ة،  يف 

وفعالية  كفاءة  م�شتوى  رف��ع  على 
�لعمليات يف تقدمي خدمات ترقى 

لحتياجات وتوقعات �ملتعاملني.

�شفارة الدولة يف بنجالدي�س 
ت�شارك يف برنامج اإفطار �شائم

•• داكا -وام:

�ل�����ش��م��اح��ي �لقائم  ���ش��ع��ادة ع��م��ار ع��ب��د �هلل خ��م��ي�����س  ����ش���ارك 
بالأعمال بالإنابة يف �شفارة �لدولة يف بنجالدي�س يف برنامج 
�إفطار �شائم �لذي تنظمه موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
لالأعمال �لإن�شانية وذلك يف �إطار جهودها خلدمة �مل�شلمني 

يف خمتلف �أرجاء �لعامل.

تنادوا على الرحمة والت�شامح  وا�شت�شافهم نادي تراث االإمارات يف م�شرح اأبوظبي 

املركز الوطني للتاأهيل يد�شن جملة متخ�ش�شة بعلوم االإدمان

انطالق مناف�سات الفر�س واأجمل عر�س تراثي اليوم 

املزروعي يح�شد املركز االأول يف فئة بومعان والظاهري على قمة اخلنيزي

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ادي تر�ث  �ل��ذي ينظمه  �أي��ام �ملهرجان �لرم�شاين،  كما هو �حل��ال يف كل 
�لإم��ار�ت بتوجيه ورعاية من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ،تد�فع �جلمهور �أم�س �لأول �لأحد يف �لدخول 
�إيل قاعة م�شرح �أبو ظبي لي�شتمعو� �إيل حما�شرة بعنو�ن �لرحمة و�لت�شامح 
يف �ل�شريعة يلقيها �لعامل �جلليل �شماحة �لدكتور �ل�شيخ علي جمعة ،�أ�شتاذ 
رئي�س  �شيوف  و�أح���د  ب��الأزه��ر  �لإ�شالمية  �ل��در����ش��ات  بكلية  �لفقه  �أ���ش��ول 

�لدولة . 
ما يجعله  ورز�نتهم  �ل�شيوخ،  وقار  فيه من  يعرفه،  ملن ل  �لدكتور  و�ل�شيخ 
مقروء�ً  ي��ك��ون  لأن  �أه���اًل  يجعله  م��ا  �ل��ت��و����ش��ع  وم��ن  غ���ريه،  على  متقدماً 
وم�شموعاً، ومثاًل يحتذى به. جهوده كثرية، وعطاء�ته كبرية، له من �لعلم 
�لغزير، ما يجعله مقروء�ً لدى كثري مّمن ظفر باأن يقر�أه مّرة، يكتب بلغة 

عالية ليجيدها �إّل من كان على �شاكلته، ول يحرتمها �إّل من كان مثله .    
�أ�شتهل �ل�شيخ �جلليل حديثه عن �لرحمة بقوله: �لرحمة مل تعد كلمة ول 
�شفة، بل هي منهج حياة و��شتطرد �شماحته م�شتعينا بكتاب �هلل يف �لتدليل 
�أ�شماء �هلل  �إحتوته  �لكرمي مبينا ما  �لقر�آن  بينات من  باآيات  �لرحمة  علي 
�ملمتع  حديثه  يف  �ل�شيخ  و�أ���ش��ه��ب   . وك��م��ال  وج��م��ال  ج��الل  م��ن   ، �حل�شني 
�لر�شني زهاء �ل�شاعة �أو يزيد، نا�شحا وموجها يف �أدب جم ، و�حل�شور يف 

�شمت مهيب �إيل �أن �إختتم حديثه بدعاء �أثلج �ل�شدور و�أ�شاع �ل�شكينة .  
ح�شر �حلفل كل من �شعادة �ل�شفري �لليبي بالدولة ،و�شعادة علي �لرميثي 
مدير  �ل�شحي  طالب  ،و�ل�شيخ  �ل��رت�ث  بنادي  لالأن�شطة  �لتنفيذي  �ملدير 
عبد  و�شعادة  و�لأوق���اف،  �لإ�شالمية  لل�شئون  �لعامة  بالهيئة  �لوعظ  �إد�رة 
�هلل �ملحريبي �ملدير �لتنفيذي للخدمات �مل�شاندة، و�شعيد علي �ملناعي مدير 
، وعدد من  �لعامة  �لنعيمي رئي�س ق�شم �لعالقات  �إد�رة �لأن�شطة، وعو�س 

�لإعالميني وجمهور غفري .     

•• الفجر - املنطقة الغربية :

يو��شل مهرجان ليو� للرطب 2013 �لذي يقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
وبتنظيم من جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية يف �إمارة 
من  متوقعة  غري  م�شتقطبة�أعد�د�  و�ملتميزة  �ل�شيقة  فعالياته  �أبوظبي، 

�لزو�ر مبختلف جن�شياتهم وثقافاتهم.
تنطلق �ليوم مناف�شات م�شابقة �لفر�س �لتي متنح جو�ئزها للفائزين �ل�15 
�لأو�ئل، حيث بد�أت جلان �لتحكيم �م�س با�شتالم م�شاركات �ملت�شابقني مع 
�لتاأكيد على جمموعة من �خل�شائ�س �ملميزة لتحديد �لفائزين �لع�شرين 
�إىل  �للجنة  تذهب  �إن  م��ا  ف��ائ��ز�ً   15 �إىل  ت�شفيتهم  تتم  �أن  قبل  �لأو�ئ���ل 

مز�رعهم وتتخذ �لأحكام �ملنا�شبة وفق �ل�شروط �ملفرو�شة.
وفى �لوقت ذ�ته تنطلق �ليوم مناف�شات �لزو�ر لختيار �أجمل عر�س تر�ثي 
�لأطفال  وخا�شة  بامل�شاركة  �لر�غبني  من  كبري�ً  �إق��ب��اًل  ي�شهد  �أن  �ملتوقع 
�لذين يحر�شون �شنوياً على �لتو�جد يف هذه �مل�شابقة ذ�ت �ل�شيت �لثقايف 

�ملميز.
�ول من �م�س يف مهرجان ليو� للرطب )2013(  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت 
نتائج �لفائزين يف م�شابقات �لرطب عن فئة �خلنيزي وفئة بومعان،حيث 
��شفرت �لنتائج عن فوز عبيد �شعيد ن�شيب �ملزروعي باملركز �لول وبلغت 
علي  من�شور  �لثاين  �ملركز  ويف  �إمار�تي،  درهم   125000 �جلائزة  قيمة 
حّلت  وق��د  دره���م،   100000 قيمتها  بجائزة  �ملن�شوري  حممد  �شلمان 
قيمة  وبلغت  �لثالث  �ملركز  يف  �مل��زروع��ي  �شلمان  علي  �أرملة  حممد  عو�شة 
جائزتها 75000 درهم، يف حني كان �ملركز �لر�بع من ن�شيب جابر علي 
�إىل  �خلام�س  �ملركز  وذه��ب  دره��م،   40000 بقيمة  �مل��رر،  مر�شد خمي�س 

حممد �أحمد حمد دمينة �ملن�شوري بجائزة قيمتها 35000 درهم.
وقما�شة �شيف زوجة نا�شر نخرية نا�شر �خليلي يف �ملركز �ل�شاد�س، وت�شّلم 

جائزة �ملركز �ل�شابع عبيد علي مر�شد خمي�س �ملرر وجائزة �ملركز �لثامن 
�شهيل مبارك م�شباح مبارك �ملرر. 

�أما �ملركز �لتا�شع فكان من ن�شيب �شلمى م�شبح زوجة �شامل �شعيد �شامل 
�ملرر، و�ملركز �لعا�شر من ن�شيب مريه علي زوجة علي م�شبح �لكندي �ملرر، 
بينما حّلت يف �ملركز �حل��ادي ع�شر �لعبدة علي زوج��ة حممد �شعيد �شامل 

�ملرر ويف �ملركز �لثاين ع�شر جاء معال علي مر�شد خمي�س �ملرر.
�ملرر،  �لكندي  م�شبح  علي  �ملرحوم  ورث��ة  عليه  ح�شل  ع�شر  �لثالث  �ملركز 
و�لر�بع ع�شر ح�شن �شهيل حممد عف�شان �ملزروعي، يف حني ت�شّلم جائزة 
�ملركز �خلام�س ع�شر و�لأخري خلفان حممد جر�س خلفان �ملرر وقد بلغت 

قيمة جائزته 5000 درهم.
بن  خمي�س  خلفان  حممد  علي  �لأول  �مل��رك��ز  يف  ج��اء  �خلنيزى  فئة  وف��ى 
�إمار�تي،  دره���م   125000 ج��ائ��زت��ه  قيمة  وب��ل��غ��ت  �ل��ظ��اه��ري  خ�شيبه 
�ملرر  ح��اذة  عبدهلل  �أبناء  و�شهيل  و�شاحلة  وحمدة  ر��شد  �لثاين  �ملركز  ويف 
بجائزة قيمتها 100000 درهم، وح�شل على جائزة �ملركز �لثالث �لبالغة 
75000 دره��م، خمي�س علي مر�شد �مل��رر، يف حني كان �ملركز �لر�بع من 
 40000 بقيمة  �مل���رر  ب��ت��ال  جمعة  حممد  زوج���ة  �شلطان  ع��ف��ر�ء  ن�شيب 
درهم، و�ملركز �خلام�س من ن�شيب �شلهام حرمو�س �شعيد �ملزروعي وبلغت 
35000 دره��م.  وفى �ملركز �ل�شاد�س رو�شة مبارك زوجة  قيمة جائزته 
�شامل �أحمد �ملرر،وفى �ملركز �ل�شابع �حلاي �شعيد �ملرر، بينما ذهبت جائزة 
�ملركز �لثامن �إىل �شعيد �شامل جابر �شعيد �ملن�شوري، وجائزة �ملركز �لتا�شع 
�إىل نا�شر نخرية نا�شر �خليلي. وحّلت يف �ملركز �لعا�شر و�شحة حمد �أحمد 
�ملن�شوري، ويف �ملركز �حلادي ع�شر حّل علي ز�يد �شعيد ز�يد �ملزروعي ويف 
�ملركز �لثاين ع�شر �أحمد عبدهلل خمي�س �ملرر ويف �ملركز �لثالث ع�شر عي�شى 
فار�س �شعيد �ملزروعي، ي حني ذهبت جائزة �ملركز �لر�بع ع�شر �إىل مطر 
�شعيد حمد �حل�شاين، وجائزة �ملركز �خلام�س ع�شر و�لأخري �لبالغة قيمتها 

5000 درهم �إىل ح�شن �أحمد �شامل م�شاعد �ملن�شوري.

•• ابوظبي- الفجر:

للتاأهيل  �ل���وط���ن���ي  �مل����رك����ز  وّق������ع 
�تفاقية تفاهم مع �ملنظمة �لدولية 
خطة كولومبو للتعاون �لقت�شادي 
�آ�شيا  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�ملحيط �لهادي لتعزيز �لتعاون يف 
�لإدمان  ون�شر علوم  تدريب  جمال 
�عتماد  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  و�ل���ت���دري���ب 
يف  نف�شيني  �أك��ادمي��ي��ني  م��ر���ش��دي��ن 
�حتاد  ملعايري  طبقاً  �لإدم���ان  قطاع 
���ش��م��ال �أم��ري��ك��ا يف جم���ال �لإدم����ان 
�ل����ك����و�در  مت���ك���ني  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ملو�طنة �لعاملة يف جميع �ملجالت 
و�ل�شحة  ب������الإدم������ان  �مل���رت���ب���ط���ة 

�لنف�شية.
من  �لأول  �ل����ع����دد  ت���د����ش���ني  ومت 
�لعاملية  �مل��ح��ك��م��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل��ج��ل��ة 
و�ملتخ�ش�شة بالإ�شطر�بات �ملر�شية 
�لإنكليزية  بن�شختها  ب��ه  �ملرتبطة 
�لبحوث  ت�شجيع  على  تعمل  و�لتي 
و�ملنهجية،  �لإقليمية  و�ل��در����ش��ات 
�لو�شع  تقييم  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  م��ع 

�حلايل.
�مل���رك���ز وقع  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل���دي���ر 
م���ع خ��ط��ة كولومبو  ���ش��ر�ك��ة  ع��ق��د 
�مل��ج��ل��ة �لدولية  �إ����ش���د�ر  �أج���ل  م��ن 
�لتعاطي  م���ن  و�ل����ع����الج  ل��ل��وق��اي��ة 
و�لتي  به  �ملرتبطة  و�ل�شطر�بات 
تهتم بعلم �لنف�س و�لإدمان وباملو�د 
و�ل�شطر�بات  �لعقل  على  �مل��وؤث��رة 
�إذ �شي�شرف  �لتي ت�شيب متعاطيها 
�لن�شخة  �إ�������ش������د�ر  ع���ل���ى  �مل�����رك�����ز 
جملة  �أول  ب��ذل��ك  لتكون  �لعربية 
بحوثاً  تت�شمن  متخ�ش�شة  عربية 
على  وتركز  �ملنطقة  تهّم  ودر����ش��ات 

تاأثريه  وم�����دى  �لإدم�������ان  م�����ش��ك��ل��ة 
�شحياً  �مل���ح���ي���ط  ع���ل���ى  �ل�������ش���ل���ب���ي 
و�جتماعياً و�قت�شادياً يف ظل وجود 
�شيتولون  متخ�ش�شني  حمكمني 
�إجن�����از �ل��ب��ح��وث و�ل���در�����ش���ات من 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�آ���ش��ي��ا على  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا ودول ���ش��رق 
�أن تدعم �ملجلة �جلهود �ملبذولة يف 
�شبيل ت�شجيع ودعم ون�شر وتطوير 
من  للتخل�س  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  �أ���ش��ال��ي��ب 
م�����ش��ك��ل��ة �لإدم�������ان ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
�ملعرفة  ون�������ش���ر  �ل���ب���ح���ث  ت�����ش��ج��ي��ع 
خا�س  ب�شكل  �لدولة  م�شتوى  على 
�لعربية  و�مل��ن��ط��ق��ة  �خل��ل��ي��ج  ودول 
ب�������ش���ك���ل ع�������ام وق�������د ن����ظ����م �مل����رك����ز 
�لعام  ه��ذ�  بد�ية  للتاأهيل  �لوطني 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة  ور���ش��ة عمل 
باللجنة  مم��ث��ل��ة  ك��وُل��وم��ب��و  خ��ط��ة 
للمجلة،  و�لتحريرية  �ل�شت�شارية 

لو�شع �خلطوط �لعري�شة لتوقيع 
�تفاقية �لتعاون لإ�شد�ر �ملجلة. 

كما و�شارك وفد �ملركز يف �لذكرى 
خطة  م���ن���ظ���م���ة  لإن���������ش����اء  �ل�62 
كولومبو ويف �ملقابل قدم وفد �ملركز 
�آدم  ل�شعادة  دعوة  للتاأهيل  �لوطني 
ع���ام منظمة خطة  م��دي��ر  م��ان��ي��ك��و 
كولومبو لتد�شني �لن�شخة �لعربية 
بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

�أبوظبي.
�أي�شاً يقوم �ملركز �لوطني للتاأهيل 
ح���ال���ي���اً مب��ن��اق�����ش��ة �ن�����ش��م��ام دول���ة 
�لإم���������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة �إىل 
لت�شبح  ك��ول��وم��ب��و  خ��ط��ة  م��ن��ظ��م��ة 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ف��ي��ه��ا،  دول���ة ع�شو 
��شت�شافة �أبوظبي موؤمتر كولومبو 

لل�شباب مطلع 2014.
و�جلدير بالذكر �أن تلك �لتفاقية 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �ملركز  ت���وك���د ع��ل��ى 

�ملجتمع  يف  ل���ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���وط���ن���ي 
�لرئي�شي  �مل��رج��ع  ك��ون��ه  �لإم���ار�ت���ي 
بخف�س  يتعلق  مبا  فيها  و�لوحيد 
و�ملوؤثر�ت  �مل���خ���در�ت  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب 
�ل��ع��ق��ل��ي��ة ك��م��ا وي��ع��م��ل �مل���رك���ز على 
و�ملعايري  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق 
�ملرجوة  �لأه��د�ف  لتحقيق  �لعاملية 
�خل�����دم�����ات  وج�����������ودة  ن����وع����ي����ة  يف 
�مل��ق��دم��ة مل��ع��اجل��ة م��ر���ش��ى �لإدم����ان 
�إىل  بالإ�شافة  منه  �لوقاية  و�شبل 
�لقادرة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در  ت��اأه��ي��ل 
�ملجالت  جميع  يف  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
علمي  ب���اإ����ش���ن���اد  و�ل���ت���خ�������ش�������ش���ات 
ومنهجي وذلك وفق ما ن�س عليه 
�لوطني  �ملركز  �عادة تنظيم  قانون 
 2010 ل�����ش��ن��ة   7 رق����م  ل��ل��ت��اأه��ي��ل 
�لتفاقيات  ع��ق��د  �����ش���اف  و�ل������ذي 
�ملرموقة  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�ل�شر�كات 

�لعاملية �شمن �خت�شا�شات �ملركز.

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
   اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/2115 مدين   جزئي  
�ىل �ملدعى عليه/1- يولي�شي�س ميدينا رينو�شو    حيث �ن �ملدعي: بنك �بوظبي 
�لتجاري  قد �أقام  عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالبك 
فيها مببلغ وقدره )37.798.99 درهم( بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 2012/10/10 ومن تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�جلزئية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  .وعليه  �لتام.  �ل�شد�د 
�لوىل( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/8/13 وذلك لالجابة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و 
عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف 

غيابك.حرر يف : 2013/7/14م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/327م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: �شالون �و�شكار ليدي لل�شيد�ت ملالكه/ عائ�شة �شفر نا�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/15 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
حرمل  بن  �شاملني  �شلطان  �شعيد   -2 �ل�شام�شي  �شيف  ر��شد  نايل   -1 ل�شالح/  �عاله 

�لظاهري وكيال عنهما عبد�لرحيم حممود خليل دروي�س
لهذه �ل�شباب: حكمت �للجنة غيابيا: باخالء �ملدعى عليها من �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها 
للمدعيان خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س كما �لزمتها ب�شد�د �لجرة �مل�شتحقة عليها 
�ليجارية  �لقيمة  �لفعلي وذلك بح�شب  تاريخ �لخالء  �ملدة من 2012/6/10 وحتى 
من  �لذمة  بر�ءة  بتقدمي  و�لزمتها  درهم   250000 وقدرها  عليها  �ملتفق  �ل�شنوية 

��شتهالك �ملاء و�لكهرباء وبامل�شايف.   �شدر بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 2012/7/21
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: املرزوقي لل�سفريات )�س.ذ.م.م(. رقم �لرخ�شة: 632198
عنو�نها: مكتب رقم 314- ملك �شركة عبد�هلل �لغرير للعقار�ت- نايف- ديرة-   �ل�شكل 
�لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1051694 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/122340( 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   )2013/7/2( بتاريخ 
�ملعني املقطري لتدقيق احل�سابات   �لعنو�ن: مكتب ملك مبكتبه �لكائن يف بناية 
�لر�بع،  �لطابق  رقم 408  دب��ي- مكتب  بر   ، �لوليد  بن  �شارع خالد  )�أ(  بلوك  هم�شة 
�مل�شتند�ت  هاتف رقم 3852552-04 وفاك�س رقم 3852556-04 م�شطحباً معه كافة 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�لعنو�ن: مكتب ملك مبكتبه �لكائن يف بناية  املقطري لتدقيق احل�سابات   ��شم �مل�شفي/ 
هم�شة بلوك )�أ( �شارع خالد بن �لوليد ، بر دبي- مكتب رقم 408 �لطابق �لر�بع، هاتف رقم 
3852552-04 وفاك�س رقم 3852556-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية  
�مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية �سركة املرزوقي لل�سفريات )�س.ذ.م.م( مكتب رقم 314- 
ملك �شركة عبد�هلل �لغرير للعقار�ت- نايف- ديرة  وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم ) 2013/1/122340( بتاريخ 
)2013/7/2 (  حماكم دبي بتاريخ 2013/5/6 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف بناية هم�شة بلوك ) �أ( مقابل وز�رة خارجية �لمار�ت- 
 04-3852552 رقم  هاتف  �لر�بع،  �لطابق   ،408 رقم  مكتب  دب��ي-  بر  �لوليد-  بن  خالد  �شارع 
وفاك�س رقم 3852556-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ مري �حمد ليت 
حممد ��شحاق   - بنغالدي�س 
�جلن�شية  -جو�ز �شفره رقم  
من  ف��ع��ل��ى   )748138(
يجده ت�شليمه لأق��رب مركز 
�شرطة �و �ل�شفارة بنغالدي�س 

م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
�مل����دع����و/ ه������ارون �شليم  ف���ق���د  
باك�شتاين   - ���ش��ل��ي��م    حم��م��د 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم  
من  ف��ع��ل��ى     )5755391(
مركز  لأق����رب  ت�شليمه  ي��ج��ده 
على   �لت�����������ش�����ال  �و  �����ش����رط����ة 

050/6810644

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ حم��م��د فريد 
�ل��ع��ل��م ل��ي��ت ر���ش��ي��د �ح����م����د   - 
ب��ن��غ��الدي�����س �جل��ن�����ش��ي��ة  -جو�ز 
   )1357852( رق����م   ���ش��ف��ره 
فعلى من يجده ت�شليمه لأقرب 
على   �لت�شال  �و  �شرطة  مركز 

050/3137334

فقدان جواز �سفرت
�شوبينه  �مل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
و�نيتاكر-�ندوني�شية  ب����ت 
�شفرها  �جل����ن���������ش����ي����ة-ج����و�ز 
�شادر   )551529( رق������م   
م��ن �ن��دون��ي�����ش��ي��ا.     م��ن يجده 
رقم  بتليفون  �لت�����ش��ال  عليه 

050/8320102
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حملة حممد بن را�شد لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل تبداأ توزيع امل�شاعدات على اأطفال ال�شنغالبرنامج حفظ النعمة بالهالل االأحمر يقدم وجبات ك�شر ال�شيام الرم�شانية لعابري الطريق
•• ابوظبي-وام:

ي�شارك م�شروع حفظ �لنعمة بهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي خالل �ل�شهر 
�لف�شيل بتنفيذ م�شروع ك�شر �ل�شيام �لرم�شاين و�لعمل على توزيع حو�يل 
100 �ألف علبة طعام رم�شانية طو�ل �شهر رم�شان �ملبارك لعابري �ل�شبيل 
من �ل�شائمني وذلك بالتعاون مع مركز �ملارينا مول �لتجاري يف �بوظبي 
وعرب حمطات �أدنوك �لبرتولية حيث يغطي �مل�شروع جميع مناطق �لدولة 

ومنافذها �لربية.
جدير بالذكر �إن م�شروع حفظ �لنعمة �لذي �أنطلق منذ عام 2004 يعمل 
ج�شور  وتوطيد  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �ملجتمعي  �لتكافل  مبد�أ  حتقيق  على 
و�ملتعففني  �ملحدود  �لدخل  و�أ�شحاب  �ملح�شنني  بني  و�لتعا�شد  �لتو��شل 
للم�شتفيدين منه خدمات من  يقدم  كما  للم�شروع  �مل�شتهدفة  �لفئة  وهم 

و�لك�شاء  �ل��غ��ذ�ء  حفظ  ب��ر�م��ج  خ��الل  م��ن  معي�شتهم  م�شتوي  رف��ع  �شاأنها 
و�لدو�ء و�لأثاث وك�شر �ل�شيام و�شقيا �ملاء.

�لعمل  ل��دى جمتمع  �ل���ش��ت��د�م��ة  م��ب��د�أ  �إيل حتقيق  �مل�����ش��روع  ي��ه��دف  كما 
�لإن�شاين لكل �لعاملني و�مل�شتفيدين من خدمات �لعمل �لإن�شاين و�خلريي 
وبناء �شر�كات �إ�شرت�تيجية مع �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة بالدولة و�لتميز 
�لنموذجي  و�لتمثيل  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  خدمات  تقدمي  يف  و�لرتقاء 

للعمل �لإن�شاين �ملحرتف.
�أرز  �جلافة  �لغذ�ئية  �لطرود  بتوزيع  �لدولة  �أنحاء  كافة  �مل�شروع  ويغطى 
وزيت وطحني وحليب و�شكر و�شاي وحليب �أطفال �شهريا على �آلف �لأ�شر 
�ملعوزة و�ملتعففة باملجتمع  �أ�شحاب �لدخل �ملحدود و�لأ�شر  �مل�شتهدفة من 
ظروف  مل��و�ج��ه��ة  عنهم  و�لتخفيف  ومعنويا  عينيا  وم�شاعدتهم  �ملحلي 

�حلياة.

•• دبي-وام:

بد�أت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �م�س توزيع �مل�شاعد�ت �خلا�شة 
بحملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول 
�ل��ع��امل يف �ل�����ش��ن��غ��ال ح��ي��ث ت��ه��دف �حل��م��ل��ة يف �مل��رح��ل��ة �لأوىل من 
وت�شتهدف  �أل��ف طفل.   20 ك�شوة  �إىل  �ل�شنغال  �لتوزيع يف  برنامج 
حملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول 
�لعامل عدد� من �ملناطق يف �ل�شنغال و�شمن عدة مر�حل حيث �شيتم 
و�مبور  وكولخ  وفاتيك  وخاجو�ي  بيكنب  من  كل  يف  �لك�شوة  توزيع 
حممد  �لدكتور  وق��ال  �ملناطق.  من  وغريها  وطوبا  ولوغا  وتي�س 
�ن �حلملة  �لح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة  �ل��ع��ام  �لم���ني  �ل��ف��الح��ي  عتيق 
ويف  �لعامل  ح��ول  طفل  مليون  ك�شوة  يف  هدفها  حتقيق  من  متكنت 

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل  وذلك  قيا�شي  وقت 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل ودعمه للحملة �إ�شافة �إىل تفاعل �جلمهور وموؤ�ش�شات 
�لدولة مع �حلملة. و�أ�شاف �لفالحي �ن توجيه �شموه بزيادة عدد 
�مل�شتفيدين من �حلملة يدفعنا لبذل �ملزيد من �جلهد و�لعمل على 
��شتكمال جولت �لتوزيع بنجاح يف �أكرب عدد ممكن من �لدول وذلك 
ل�شمان و�شول �لك�شوة لأعد�د �أكرب من �لأطفال حول �لعامل. وكان 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم قد وجه بزيادة عدد 
�ملليون طفل م�شتفيد  �مل�شتفيدين من �حلملة بعد تخطيها حاجز 
�ملحرومني  �لأطفال  �لك�شوة لأكرب عدد ممكن من  ل�شمان و�شول 
منذ  �مل��ب��ادرة  به  حظيت  �ل��ذي  �لكبري  �لتفاعل  �شوء  ويف  �لعامل  يف 

�إطالقها من خمتلف �أطياف �ملجتمع وموؤ�ش�شاته. 

هيئة االأعمال اخلريية االإماراتية تقيم اأكرب اإفطار الأيتام اخلليل واأهاليهم

طالب برنامج حممد بن زايد للجوجيت�شو يتفقدون مهرجان ليوا للرطب

هيئة البيئة اأبوظبي تك�شف عن اأكرب م�شتعمرة لتكاثر طيور الفالمنجو الكبري يف حممية الوثبة 

•• اخلليل-وام:

�لأع���م���ال �خلريية  �أق���ام���ت ه��ي��ئ��ة 
�خلريية  �جلمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�لول  �أم�س  �خلليل  �لإ�شالمية يف 
�أكرب مائدة �إفطار جماعي لثالثة 
تكفلهم  �ل��ذي��ن  �لأي��ت��ام  م��ن  �آلف 
�لهيئة يف حمافظة �خلليل. وقال 
�إبر�هيم ر��شد مدير مكتب �لهيئة 
ت�شريح  يف  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  يف 
�لإف���ط���ار  �إن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  ل���ه 
�لدعم  �إط�����ار  ي���اأت���ي يف  �جل��م��اع��ي 
لالأ�شر  ت���ق���دم���ه  �ل������ذي  �مل�����ش��ت��م��ر 
فئة  خا�شة  �ملحتاجة  �لفل�شطينية 
�لهيئة  ب���اأن  منوها  منهم  �لأي��ت��ام 
�لفل�شطينيني  �لأي��ت��ام  �آلف  تكفل 
نحو  �إىل  ع���دده���م  ي�����ش��ل  �ل���ذي���ن 
�أ�شاد  جانبه  م��ن  يتيم.  �أل���ف   20
مرو�ن �أبو �شلطان ممثل حمافظة 
�خلليل بالرعاية �لتي توليها هيئة 
�لأيتام  ل��ف��ئ��ة  �خل���ريي���ة  �لأع���م���ال 
وبالإجناز�ت و�ل�شو�هد �لإمار�تية 
يف كل �ملحافظات �لفل�شطينية من 
�لتاأهيل  ومر�كز  وم�شاف  مد�ر�س 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل��ق��ا���ش��ي حامت 
�لبكري من ق�شاة �خلليل �إن هيئة 
�لأع��م��ال �لإم��ار�ت��ي��ة هي من �أكرب 

�إجمالية  بتكلفة  �لفطر  عيد  حتى 
دولر.  م��الي��ني  �أرب���ع���ة  �إىل  ت�شل 
�إمار�تية  خريية  موؤ�ش�شات  وتنفذ 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  مثل  �أخ��رى 
وم��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي�����د �آل 
بر�مج  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
رم�����ش��ان��ي��ة �أخ������رى يف �لأر������ش����ي 
حيث  �ل��ق��د���س  ويف  �لفل�شطينية 
لالأ�شر  �لطرود  �آلف  يوميا  تقدم 
�ملحتاجة و�آلف �ملو�ئد �لرم�شانية 

لل�شائمني .
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
رم�شان  م���ب���ادرة  ت��ن��ظ��م  �مل��ج��ت��م��ع 
دب�����ي فى   . ث���ق���اف���ة �جل���ال���ي���ات  يف 
�خليام  ت�����ش��ه��د  و�م  ي���ول���ي���و   22
وز�رة  تنظمها  �ل��ت��ي  �لرم�شانية 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لثقافة  مهرجان  فعاليات  �شمن 
�شعار  وحت��ت  �لأول  للعام  للجميع 
ث���ق���اف���ة �جل���ال���ي���ات  رم���������ش����ان يف 
بع�س  ج��م��ه��ور  م��ن  كثيفا  �إق���ب���ال 
�جل��ال��ي��ات �لأ���ش��ي��وي��ة ح��ي��ث تقيم 
مبناطق  رم�شانية  خياما  �ل��وز�رة 
�أبوظبي  �إم��ارت��ي  يف  �لعمال  �شكن 
ودب�����ي ����ش��ت��ق��ط��ب��ت م���ا ي���زي���د على 
�لأي������ام  خ�����الل  ع���ام���ل  �آلف   22
رم�شان.  �شهر  من  �لأوىل  �لع�شر 

�لكافلني لأيتام �جلمعية �خلريية 
ولأيتام  خا�س  ب�شكل  �لإ�شالمية 
حمافظة �خلليل ب�شكل عام م�شيد� 
رعاية  �إجن���از  يف  �لكبري  بالتعاون 
���ش��ام��ل��ة لأي���ت���ام �مل��ح��اف��ظ��ة و�إجن���از 
بيئة تعليمية و�شحية و�جتماعية 
بهم  �لعناية  يف  �جلمعية  �شاعدت 
كرمي.  ب�شكل  �أح��و�ل��ه��م  وم��ت��اب��ع��ة 
و�أل���ق���ى ع���دد م��ن �لأي���ت���ام ق�شائد 
تكرميهم  �أه���م���ي���ة  ح����ول  ���ش��ع��ري��ة 
و�ل��ع��ن��اي��ة ب��ه��م ف��ي��م��ا �أ����ش���اد �أه���ايل 
�لأيتام بهذه �للفتة �لن�شانية من 
هيئة �لأعمال �خلريية �لإمار�تية 
�لأطفال  يف  �لأم�����ل  ت����زرع  و�ل���ت���ي 
�لإحتفال  خ����الل  ومت  �ل��ي��ت��ام��ى. 
�أو�ئ��������ل �لي���ت���ام  10 م����ن  ت���ك���رمي 
وح�شلو�  �ل��ه��ي��ئ��ة  تكفلهم  �ل��ذي��ن 
95 يف �ملائة  على معدلت ح��و�يل 
�إفطار�ت  �أن  يذكر  مد�ر�شهم.  يف 
�ل�شائم �لتي تنفذها هيئة �لأعمال 
�خلريية يف �لأر��شي �لفل�شطينية 
ج��زء من حملة ب��ذور �خل��ري �لتي 
�أعلنت عنها �لهيئة تز�منا مع بدء 
وت�شتهدف  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
�لفقر�ء  م����ن  م�����ش��ت��ف��ي��د  م���ل���ي���ون 
�لإيو�ء  مر�كز  ونزلء  و�ملحتاجني 
ومتتد  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  يف 

تر�شيخ ثقافة  �إىل  �ملبادرة  وتهدف 
دعم �لعمل �لإن�شاين ون�شر �لوعي 
�ملجتمعية  بامل�شوؤولية  و�لل���ت���ز�م 
وحتقيق �لرعاية �لثقافية للعمال 
�لتجمعات  يف  �ملقيمني  �ل��و�ف��دي��ن 
�ل�شكنية للعمال يف خمتلف مناطق 
�لدولة من خالل تنظيم فعاليات 
�شميم  وم�����ن  ب��ل��غ��ات��ه��م  ث��ق��اف��ي��ة 
تو�جدهم  �أم���اك���ن  ويف  ث��ق��اف��ت��ه��م 
رموزهم  �أه��م  م��ن  كوكبة  يقدمها 
بيان  وق���ال   . و�ل��دي��ن��ي��ة  �لثقافية 
وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  ل���وز�رة 
�ملجتمع �ن تلك �ملبادرة تاتي �شمن 
تويل  �لتي  �ل�شرت�تيجية  خطتها 
�لتنمية  مب�شاريع  خا�شا  �هتماما 
�رتباطها  يج�شد  مب��ا  �ملجتمعية 
�مل��ج��ت��م��ع مبختلف  وت��ف��اع��ل��ه��ا م��ع 
�لر�مي  �ل��ه��دف  خ��الل  م��ن  فئاته 
�إىل �حلفاظ على �لهوية �لوطنية 
على  �ل��ق��ائ��م��ة  مقوماتها  وت��ع��زي��ز 
وقيم  �ل���ع���ط���اء  م���ع���اين  ت���ر����ش���ي���خ 
�لجتماعي  و�ل���رت�ح���م  �ل��ت��ك��اف��ل 
ي��اأت��ي ذل���ك جت�����ش��ي��د� للروؤية  ك��م��ا 
ع��رب عنها معايل  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
نهيان  �آل  م���ب���ارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ش��ي��خ 
و�ل�����ش��ب��اب وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�لوز�رة  قيادة  توليه  ف��ور  �ملجتمع 

حيث �أكد معاليه �أن وز�رة �لثقافة 
بالتحديد يجب �أن تكون خدماتها 
م���وج���ه���ة جل��م��ي��ع �مل��ق��ي��م��ني على 
�لنظر عن  بغ�س  �لإم����ار�ت  �أر����س 
خلفياتهم  �أو  دينهم  �أو  جن�شياتهم 
�ل���وز�رة  ب��ي��ان  و�و���ش��ح   . �لثقافية 
�ن��ب��ث��ق��ت عن  �مل���ه���رج���ان  ف��ك��رة  �أن 
و�أولوياتها  �ل����وز�رة  ��شرت�تيجية 
�لقيم  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  �ملتمثلة 
�أفر�د  و�ل��ت��ز�م  �ل�شليمة  و�لثقافة 
وم�شوؤولياتهم  ب��اأدو�ره��م  �ملجتمع 
�أمن�����اط �حلياة  ب��اإي��ج��اب��ي��ة ودع����م 
ترمي  كما  و�لجتماعية  �لثقافية 
باأهمية  �ل���ت���وع���ي���ة  �إىل  �مل�����ب�����ادرة 
�لكرمي  لل�شهر  �لأمثل  �ل�شتثمار 
من خالل ن�شر �لقيم و�ل�شلوكيات 
وتعزيز  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
م����ف����ه����وم �ل�����ت�����الح�����م و�ل����ت����ك����اف����ل 
�حلياة  �أمن���اط  ودع���م  �لجتماعي 
�لعمال  لكافة  �ل�شليمة  �ل�شحية 
�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �أر�������س �لإم�������ار�ت 
خ���الل �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل. و�أك����دت 
�لوز�رة �أن �ملبادرة ت�شهم يف تر�شيخ 
�لعمال  �لقيم �لإيجابية يف نفو�س 
مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��م �أك����رث ح��ر���ش��ا على 
جمتمع �لإم��ار�ت و�أمنه و�شالمته 
و�أك�����رث ح��ب��ا ل��ه��ذ� �ل��ب��ل��د �لكرمي 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �للجنة �مل�شرفة على برنامج 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�ملركز  لطالب  جولة  للجوجيت�شو 
للرطب  ليو�  مهرجان  موقع  �إىل 
�لوفد  و��شتمع  �لتا�شعة.  دورت��ه  يف 
�شرح من عبيد  �إىل  خالل �جلولة 
�ملهرجان  م��دي��ر  �مل��زروع��ي  خلفان 
�آل��ي��ات ع��م��ل جل���ان �لتحكيم  ح���ول 
وط������رق �مل�������ش���ارك���ة وت����اب����ع����و� �أه����م 
و�لأن�شطة  و�ل���رب�م���ج  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
للزو�ر.  �مل��ه��رج��ان  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لظاهري  ���ش��امل  حم��م��د  و�أو����ش���ح 
�ملد�ر�س  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
نائب  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  يف 
رئي�س �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 
يف ت�����ش��ري��ح ل��ه ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة �أن 
تعريف  �إىل  ي����ه����دف  �ل����ربن����ام����ج 
�ل��ع��ن��اي��ة بعاد�ت  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��ط��الب 
وت��ق��ال��ي��د �آب���ائ���ن���ا و�حل����ف����اظ على 
برنامج  خالل  من  �لأ�شيلة  قيمنا 
متنوع يجمع بني �لثقافة و�لرت�ث 

�ملهرجانات  �أه��م  من  للرطب  ليو� 
�لتي تقام يف �ملنطقة �لغربية وجنح 
يف �أن ير�شم لنف�شه مكانة مرموقة 
لإم���ارة  لل�شياحية  �خل��ارط��ة  ع��ل��ى 

�أبوظبي.
بلدية  ت�شتعر�س  �أخ��رى  جهة  من 
�ملنطقة �لغربية مع �شكان �لغربية 
للرطب  ل����ي����و�  م���ه���رج���ان  وزو�ر 
يف  ج��ن��اح��ه��ا  خ�����الل  م����ن   2013
�لتطويرية  �مل�����ش��اري��ع  �مل���ه���رج���ان 
و�لتنموية �لتي تالم�س �حتياجات 
���ش��ك��ان �مل��دي��ن��ة وت�����ش��اه��م يف توفري 
لهم  �ملعي�شة  م��ن  متميز  م�شتوى 
وروؤيتها  �ل��ب��ل��دي��ة  ل��ر���ش��ال��ة  وف��ق��ا 
بلدي  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لتنمية  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك��ف��اءة  ذي 
معايري  ويعزز  �ملن�شودة  �مل�شتد�مة 
�أبوظبي.  �إم�����ارة  يف  �حل��ي��اة  ج���ودة 
مدير  �مل���رر  م��ب��ارك  م�شبح  و�أك����د 
عام بلدية �ملنطقة �لغربية بالإنابة 
مع  �لتو��شل  على  �لبلدية  حر�س 
باعتبارهم  �لغربية  �ملنطقة  �شكان 
يف  رئي�شيا  و�شريكا  �أ�شا�شية  ركيزة 
�إليها  ت�شعى  �لتي  �لتنمية  خطط 
�لغربية وفق خطة معتمدة  بلدية 

�لأن�شطة  خمتلف  بزيارة  ويتج�شد 
�ل��ت��ي ت��ر���ش��خ �ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
ن��ف��و���ش��ه��م. و�أ����ش���ار �ل��ظ��اه��ري �إىل 
ل��ل��رط��ب يعترب  ل��ي��و�  �أن م��ه��رج��ان 
م��ن �أه���م �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ت�شاهم 
يف رب���ط �لأج���ي���ال �حل��ال��ي��ة برت�ث 
�هتمامه  بف�شل  و�لأج����د�د  �لآب���اء 
للطرق  و����ش��ت��ح�����ش��اره  ب��ال��ن��خ��ل��ة 
يف  �لأو�ئ����ل  ي�شتخدمها  ك��ان  �ل��ت��ي 
وت�شليطه  ك��اف��ة  ح��ي��ات��ه��م  ����ش���وؤون 
�لرت�ثية  �لفعاليات  على  �ل�����ش��وء 
تقدميها  ي���ت���م  �ل����ت����ي  �مل���ت���ن���وع���ة 
تنظيم  مت  ل����ذ�  �مل���ه���رج���ان  ل������زو�ر 
�حلدث  موقع  �إىل  للطالب  زي���ارة 
�ملرتبطة  فعالياته  �أه��م  لي�شهدو� 
ب����ال����رت�ث �لإم������ار�ت������ي �لأ����ش���ي���ل. 
�شعادته  ع���ن  �ل���ظ���اه���ري  و�أع�������رب 
للرطب  ل���ي���و�  م���ه���رج���ان  ب����زي����ارة 
متنوعة  فعاليات  م��ن  يقدمه  وم��ا 
�ل����روح �حل�����ش��اري��ة �لقدمية  ت��ع��زز 
�ل�شكر  موجها  �لنا�شئة  نفو�س  يف 
�ملهرجان  يف  �مل�شاركني  جميع  �إىل 
و�إىل �للجنة �ملنظمة على جهودها 
�لزو�ر  لتلبية �حتياجات  �ملتو��شلة 
�أ���ش��ب��ح مهرجان  و�جل��م��ه��ور ح��ت��ى 

�ل�شكان  م����ع  �ل���ف���ع���ال  ل��ل��ت��و����ش��ل 
و�لأهايل �شو�ء من خالل �للقاء�ت 
خمتلف  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �أو  �مل��ب��ا���ش��رة 
�مل���ه���رج���ان���ات و�ل���ف���ع���ال���ي���ات وذل���ك 
لإطالعهم على �خلطط �لتنموية 
و�لوقوف  �لبلدية  بها  تقوم  �لتي 
ع����ل����ى �آر�ئ��������ه��������م وم���ق���رتح���ات���ه���م 
�مل�شاريع  يف  م��ن��ه��ا  و�ل����ش���ت���ف���ادة 
�مل�شتقبلية كونهم �مل�شتهدفني بكل 
�شو�ء  تنفيذها  يتم  �لتي  �مل�شاريع 
و�أ�شاف  �مل�شتقبلية.  �أو  �حل��ال��ي��ة 
للرطب  ل��ي��و�  م��ه��رج��ان  �أن  �مل����رر 
�لتي  �مل��ه��رج��ان��ات  �أه���م  م��ن  يعترب 
وجتذب  �لغربية  �ملنطقة  يف  ت��ق��ام 
�لأ�شالة  ع�شاق  م��ن  �لآلف  �إليها 
بجانب  �لنخيل  بزر�عة  و�ملهتمني 
�ملهرجان  زو�ر  م��ن  ك��ب��رية  �أع�����د�د 
�ملنطقة  �أه�����ايل  م���ن  ك���ان���و�  ����ش���و�ء 
ول���ذل���ك  خ����ارج����ه����ا  �أو  �ل���غ���رب���ي���ة 
حر�شت �لبلدية من خالل جناحها 
بامل�شاريع  �ل�������زو�ر  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
بجانب  بها  تقوم  �لتي  �لتطويرية 
�حلفاظ  ب�������ش���رورة  �ل���وع���ي  ن�����ش��ر 
بزر�عة  و�له���ت���م���ام  �ل�����رت�ث  ع��ل��ى 
وت�شجيع  عليها  و�حلفاظ  �لنخيل 

�لنباتات  زر�ع�����ة  ع��ل��ى  �مل���و�ط���ن���ني 
�إىل عر�س خريطة  �إ�شافة  �لربية 
�لتي  �ل��ق��دمي��ة  للم�شميات  ك��ب��رية 
كانت تطلق على �ملناطق و�ملحا�شر 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة م��ا ي��ت��ي��ح �مل��ج��ال للزو�ر 
ملعرفة �ملنطقة مب�شمياتها �ملختلفة. 
ويف �إطار فعاليات �ملهرجان �أطلقت 
�لقبي�شي  ع��زة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفنانة 
م�شروعها �لتفاعلي �لأول مع زو�ر 
 2013 ل��ل��رط��ب  ل���ي���و�  م��ه��رج��ان 
�لذي  للجناح  زيارتهم  خ��الل  م��ن 
�مل�شتوحاة  �لفنية  �أعمالها  يعر�س 
�ملمزوج  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل������وروث  م���ن 
�لقبي�شي  وق���ال���ت  �ل��ع�����ش��ر.  ب����روح 
ليو�  م��ه��رج��ان  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  �إن 
عام  ك���ل  ت��ن��ق��ط��ع ويف  ل��ل��رط��ب مل 
فنيا جديد� م�شتفيدة  تقدم عمال 
و�شجرة  �لطبيعة  �إياه  تعطينا  مما 
�ملكونات  �أ�شا�س  تعد  �لتي  �لنخيل 
يف �أع���م���ايل �ل��ف��ن��ي��ة. و�أك������دت �أن���ه 
�لقطعة  قيمة  ت��ك��ون  �أن  �مل��ه��م  م��ن 
فيها  �مل���وج���ودة  �ل��ف��ك��رة  يف  �لفنية 
تتحدث  �أع��م��ال��ه��ا  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�ملوروث  من  م�شتمدة  ق�ش�س  عن 
�ملا�شيني  �ل��ع��ام��ني  ويف  �لإم���ار�ت���ي 

•• اأبوظبي-وام:

عن  �أبوظبي   - �لبيئة  هيئة  ك�شفت 
�لكبري  �ل��ف��الم��ن��ج��و  ط���ائ���ر  جن�����اح 
�أخ����رى يف حممية  �ل��ت��ك��اث��ر م���رة  يف 
�ل����وث����ب����ة ل�����الأر�������ش�����ي �ل����رط����ب����ة يف 
�لأ�شابيع  خ���الل  مت  ح��ي��ث  �أب��وظ��ب��ي 
 200 ولدة  ت�شجيل  �ملا�شية  �ل�شتة 
�أع��ل��ى رق��م ي�شجل لتكاثر  ف��رخ وه��و 
 .  2011 ع������ام  م���ن���ذ  �ل����ن����وع  ه������ذ� 
�لكت�شاف  ه���ذ�  �أن  �خل�����رب�ء  و�أك�����د 
ي��ع��د م��وؤ���ش��ر� �إي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى حت�شن 
�ل���ظ���روف مم��ا ي��وف��ر ب��ي��ئ��ة مالئمة 
�ل��ط��ي��ور. وت�����ش��ري �شجالت  ل��ت��ك��اث��ر 
�أول  �أن  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ب��ي��ئ��ة  هيئة 
بي�شة لفر�خ �لفالمنجو قد فق�شت 
يف �لأول من يونيو 2013 ويف 16 
من يوليو �جلاري و�شل عدد �لفر�خ 
وتعترب  ف���رخ.   201 �إىل  �جل��دي��دة 
ه��ذه �لأرق����ام �أع��ل��ى بكثري م��ن �لتي 
�لتكاثر  م��و���ش��م  خ���الل  ر���ش��ده��ا  مت 
�إىل  و�شلت  و�لتي   2013-2012

�لربي و�لبحري بالهيئة يف ت�شريح 
 200 ولدة  �إن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ل��ه 
ف���رخ يف حم��م��ي��ة �ل��وث��ب��ة ي��ع��د �أكرب 
ت�شجيلها  ي��ت��م  للتكاثر  م�شتعمرة 
لطيور �لفالمنجو على �لإطالق يف 
�ملحمية وذلك نتيجة جلهود �لهيئة 

39 فرخا وحتت�شن حممية �لوثبة 
�لآن نحو �ألفني من طائر فالمنجو 
�شن  �إىل  منها  ك��ب��رية  ن�شبة  و�شلت 
�لدكتورة  وق��ال��ت  و�ل��ت��ك��اث��ر.  �لبلوغ 
���ش��ي��خ��ة �����ش����امل �ل����ظ����اه����ري �مل���دي���ر 
�لتنفيذي لقطاع �لتنوع �لبيولوجي 

يف  �ملو�ئل  حالة  لتح�شني  �ملتو��شلة 
�ملحمية و�إد�رتها ب�شكل فعال م�شري� 
ع��زز من مكانة  �لتكاثر  ه��ذ�  �أن  �إىل 
�لرئي�شية  �مل���و�ق���ع  ك���اأح���د  �مل��ح��م��ي��ة 
و�أ�شافت  �ل��ط��ي��ور.  لتكاثر  �ل��ه��ام��ة 
�مل�شاحات  �أن  �ل��ظ��اه��ري  �ل��دك��ت��ورة 

�ملحيطة مبحمية �لوثبة قد تغريت 
�ملا�شي  �لعقد  خ��الل  كبرية  بدرجة 
حيث حتر�س �لهيئة على تخ�شي�س 
حماية  ل�����ش��م��ان  �ل����الزم����ة  �مل�������و�رد 
حماية  �أن  ع��ل��ى  م�������ش���ددة  �مل��ح��م��ي��ة 
ه��ذه �مل��ن��اط��ق �أم���ر ب��ال��غ �لأه��م��ي��ة يف 
يف  �لبيولوجي  �لتنوع  على  �حلفاظ 
�أول عملية  �أن  �أبوظبي. يذكر  �إم��ارة 
تكاثر ناجحة لطيور �لفالمنجو يف 
�لرطبة  ل��الأر����ش��ي  �ل��وث��ب��ة  حممية 
وبعد   1998 ع����ام  يف  ���ش��ج��ل��ت  ق���د 
�إع��الن �ملحمية �لتي  هذ� �لنجاح مت 
45 دقيقة عن مدينة  تبعد ح��و�يل 
بتوجيه  طبيعية  حممية  �أب��وظ��ب��ي 
م����ن �مل���غ���ف���ور ل����ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي������د بن 
حيث  �هلل  رح��م��ه  نهيان  �آل  �شلطان 
�لأنو�ع  من  لكثري  �آمنا  ملجاأ  توفر 
و�لثدييات  �ل��زو�ح��ف  م��ن  �لأخ����رى 
�ل�شغرية و�حل�شر�ت. وتر�شد هيئة 
م�شتمر  ب�����ش��ك��ل  �أب��وظ��ب��ي   - �ل��ب��ي��ئ��ة 
�لربية  للحياة  �لأ�شا�شية  �لعنا�شر 
ناجحا  برناجما  وت��دي��ر  �ملحمية  يف 

بو��شطة  �لفالمنجو  طيور  لتعقب 
و��شتطاعت  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة.  �لأق����م����ار 
هذ�  وتتبع  ر�شد  خ��الل  من  �لهيئة 
�ل��ن��وع �أن جت��م��ع ب��ي��ان��ات ق��ي��م��ة عن 
�لفالمنجو  طيور  و�أع���د�د  حتركات 
�ل��ت��ي ت���زور ���ش��و�ط��ئ �لإم����ارة ف�شال 
ب�شكل  وت��رث��د  هجرتها.  م�شار  ع��ن 
�مللح  وروب���ي���ان  �مل���ي���اه  ن��وع��ي��ة  دوري 
�لأ�شا�شي  �ل���غ���ذ�ء  وه����و  �لأرت��ي��م��ي��ا 
و�لتكاثر  للعي�س  �ل��ق��اب��ل  و�ل��وح��ي��د 
يف مياه �لبحرية لطيور �لفالمنجو 
بيئة  ت��وف��ري  ���ش��م��ان  يف  للم�شاهمة 
لتتكاثر  �لفالمنجو  منا�شبة لطيور 
على مد�ر �لعام. ويف �أبريل 2013 
باملحمية حيث  دول��ي��ا  �لع���رت�ف  مت 
ر�م�شار  م��و�ق��ع  ك��اأح��د  �إع��الن��ه��ا  مت 
�لرطبة  ل���الأر�����ش���ي  م��وق��ع  وك������اأول 
�إم������ارة  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  �لأه���م���ي���ة  ذ�ت 
وم�شاهمتها  لدورها  وذلك  �أبوظبي 
�لبيولوجي  �لتنوع  على  �حلفاظ  يف 
ب��ت��ع��زي��ز �حلفاظ  �ل��ه��ي��ئ��ة  ولإل���ت���ز�م 
ع���ل���ى �ل���������رت�ث �ل���ط���ب���ي���ع���ي ل���دول���ة 
�لإمار�ت. وميتد نطاق �نت�شار طائر 
�لفالمنجو من غرب حو�س �لبحر 
يف  �شريالنكا  �إىل  �ملتو�شط  �لأبي�س 
�ل�����ش��م��ال وح��ت��ى ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا يف 
�جل��ن��وب وي����زور ه���ذ� �ل��ط��ائ��ر دولة 
ب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م وميكن  �لإم���������ار�ت 
�ملياه  �لعام يف بحري�ت  روؤيته ط��و�ل 
�لرطبة  لالأر��شي  و�مل��احل��ة  �لعذبة 
وي���ت���و�ج���د ب���ال���ق���رب م����ن �لأم����اك����ن 
�لطرق  م���ث���ل  و�ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
و�ملناطق  و�ل�������ش���و�ح���ي  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�ل�شناعية و�لأحو��س �مللحية وبرك 

�ل�شرف �ل�شحي. 

�إ�شهامهم  يكون  ثم  ومن  �مل�شياف 
وولء  ح��ب  م��ن  ن��اب��ع��ا  نه�شته  يف 
للمجتمع و�لدولة ويجعلهم وبحق 
�شركاء �أ�شا�شيني يف عملية �لتنمية 
�ملبادرة  ف��اإن هذه  �لوقت  ويف نف�س 
توؤدي كذلك �إىل مزيد من حت�شني 
�لتعاون مع  �لعالقات ومد ج�شور 
�لعمالة  منها  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  �ل����دول 
�لو�فدة مو�شع �لرعاية . و�أ�شافت 
�أن م����ب����ادرة رم�������ش���ان يف  �ل��������وز�رة 
جمموعة  ت�شمل  �جلاليات  ثقافة 
متنوعة من �لفعاليات ذ�ت �لطابع 
ت�شنيفها  مت  و�لثقايف  �لجتماعي 

وفقا للفئات �مل�شتهدفة تبد�أ بندوة 
يقدمها �أحد �لوعاظ �أو �لعلماء من 
نف�س �جلن�شية تهدف �ىل ت�شليط 
�مل�شتفادة  �ل���درو����س  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
قيم  وتعزيز  �لف�شيل  �ل�شهر  م��ن 
و�لتكافل  و�ل���ت���الح���م  �ل��ت��م��ا���ش��ك 
�لفعاليات  ت�����ش��م  ك��م��ا  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
د�خ���ل �خل��ي��ام ب��ر�م��ج �أخ���رى منها 
للمو�شيقى  رم�شانية  فنون  ف��رق 
وم�شابقات  و�مل���دي���ح  و�مل��و���ش��ح��ات 
�لعمال  ت�شتهدف  ودينية  ثقافية 
لتعزيز قدر�تهم �لثقافية و�لدينية 
وحت��ف��ي��ز ط��اق��ات��ه��م مب��ا ي�شهم يف 

دعمها وتطويرها. �جلدير بالذكر 
خالل  حققت  �لإم������ار�ت  دول���ة  �أن 
�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية م�شتويات 
متميزة ومتفردة يف رعاية �لعمالة 
�لو�فدة �لتي ينظر �إليها على �أنها 
بالحرت�م  جدير  �أ�شا�شي  �شريك 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  و�ل���ت���ق���دي���ر 
ت�شهدها  �لتي  و�لإعمار  و�لنه�شة 
حيث  �إمار�تها  خمتلف  يف  �ل��دول��ة 
�ل�شكن  توفري  على  �ل��دول��ة  ت�شدد 
�مل��ن��ا���ش��ب و�ل�����ش��ح��ي �ل���ذي ير�عي 
�لإن�شانية  �لح���ت���ي���اج���ات  ج��م��ي��ع 

للعامل �لو�فد .

فنية  م���ن���ت���ج���ات  ب���ع���ر����س  ب���������د�أت 
و�لديكور  و�ل���ط���اولت  كالكر��شي 
مع قطع م�شنعة من �لكرب حلاء 
ق�شبان  و�جل��ري��د  �لنخيل  �شجرة 
�ملجردة من ورقها بجانب  �لنخيل 
��شتفادتها من �لأغ�شان. و�أ�شافت 
�أنه يف هذ� �لعام �أطلقت لأول مرة 
�جلمهور  م��ع  تفاعليا  فنيا  عمال 
يتم حتقيقه و��شتكماله من خالل 
�ملهرجان  يف  جل��ن��اح��ه��ا  زي���ارت���ه���م 
قطعة  �خ���ت���ي���ار  يف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
�لكرب وطالء �أحد وجوها بالغر�ء 

�لذي  �لرمل  ل��ون  �ختيار  وم��ن ثم 
بعد  �لقطعة  على  ور���ش��ه  يحبونه 
و����ش���ع �ل���غ���ر�ء ع��ل��ى وج��ه��ه��ا ومن 
قطعة  كل  ترقيم  مرحلة  تبد�أ  ثم 
ويف  �أ�شمائهم  و�شع  م��ع  �خ��ت��اروه��ا 
ن��ه��اي��ة �مل��ه��رج��ان ���ش��ي��ت��م �لإع����الن 
ع��ن �ل��ل��وح��ة �ل��ف��ن��ي��ة �مل��ن��ج��زة بعد 
جت���م���ي���ع ت���ل���ك �ل���ق���ط���ع م����ن على 
�ختيار  �أنه مت  �إىل  و�أ�شارت   . �للوح 
للرمال  �لأل��������و�ن  م���ن  جم��م��وع��ة 
م����ن م���ن���اط���ق م���ت���ع���ددة يف �إم������ارة 
�أبوظبي و�كت�شفت �أن �لنا�س �لذين 

يختارون �لرمال ذ�ت �للون �لفاحت 
يختار  بينما  �لبحر  على  يقطنون 
�ملناطق  يف  يعي�شون  �لذين  �لنا�س 
�لقامتة  �لأل���������و�ن  �ل�������ش���ح���ر�وي���ة 
�لقبي�شي  و�أو�شحت   . ليو�  ك�شكان 
خالل  �أعمالها  �ب��ت��ك��ار�ت  �أوىل  �أن 
على  ت�شتند  كانت  �ملا�شية   15 �ل��� 
�خلطوط وعلى �إنتاج قطع �لف�شة 
كمجموعات فنية متكاملة م�شرية 
�إىل �أنها عملت على مزج هذ� �ملعدن 
�لأمر  �لنخيل  مكونات  جميع  م��ع 

�لذي �أ�شفى جمالية متميزة. 

�شرطة دبي تنظم موؤمترًا دوليًا 
حول الريا�شة يف مواجهة اجلرمية

•• دبى-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي رئي�س  جمل�س دبي �لريا�شي تنظم �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة دبي �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع �لريا�شة يف مو�جهة �جلرمية 
خالل �لفرتة من �خلام�س و�لع�شرين وحتى �ل�شابع و�لع�شرين من �شهر 
نوفمرب �ملقبل . ويف هذ� �لطار وتعزيز� للنجاحات �لتي حققتها �ملوؤمتر�ت 
�لثالثة �ملا�شية �رتات �شرطة دبي توقيع �تفاقية �شر�كة مع �شركة ميديا 
�لعالين  �مل��ج��ال  يف  �لوطنية  �ل�شركات  �ح��دى  و�لع���الن  للدعاية  لن��د 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  جانب  من  �ل�شر�كة  عقد  ووق��ع   . و�لت�شويق 
جانب  ومن  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  نائب  �ملزينة  خمي�س  �للو�ء  �شعادة 
توقيع  وعقب  �لد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملن�شوري  �شعيد  لن��د  ميديا  �شركة 
�أحد �هم �هد�ف ��شرت�تيجية �شرطة  �أن  �لعقد �كد �للو�ء خمي�س �ملزينة 
�لعامة عدة  �لقيادة  �أطلقت  وق��د  م��ن �جل��رمي��ة  �لوقاية و�حل��د  ه��ي  دب��ي 
بل  فح�شب  �ملحلي  �ل�شعيد  على  لي�س  �لطيب  �شد�ها  لها  ك��ان  م��ب��ادر�ت 
�متدت �ىل �ل�شعيد �لعاملي و�لدليل على هذ� فوز �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
تقدير  وهو  �لدولية  �لوملبية  �للجنة  وجائزة  �ملتحدة  �لمم  بجائزة  دبي 
تعتز به �شرطة دبي . و�أ�شار �للو�ء �ملزينة �ىل �أن توقيع عقد �ل�شر�كة هذ� 
من  �شو�ء  �ملوؤمتر  �ىل  �لكثري  ي�شيف  �شوف  لن��د  ميديا  �شركة  مع  �لعام 
�أو من حيث  �أو �لرتويج للحدث حمليا وخارجيا  حيث �جلهد �لع��الين 
��شتقطاب عدد من �ملتحدثني و�خلرب�ء �ملتخ�ش�شني يف هذ� �ملجال و�أ�شاد 
بالتعاون �لكبري �لذي �أبدته جميع �أندية �لدولة دون ��شتثناء م�شري� �ىل 
�أن �ملو�شم �ملا�شي مل ي�شهد �شوى حالة و�حدة كانت من �شاب �شغري �ل�شن 
�ل�شاب من  وقد مت �حتو�ء �ملو�شوع بالرت��شي و�ل�شلح بني �حلكم وهذ� 
عن  لن��د  ميديا  �د�رة  جمل�س  رئي�س  �ملن�شوري  �شعيد  �أع��رب  �آخ��ر  جانب 
تتعاون  �لتي  �لوىل  �مل��رة  لي�شت  �أنها  �ىل  م�شري�  �لرعاية  بهذه  �شعادته 
�شركته مع �شرطة دبي كما �عرب �شامح حممود حبيب مدير عام ميديا 
لند عن تقديره �لبالغ ل�شرطة دبي موؤكد� حر�س �شركته على تقدمي كل 
�أن يعزز �لنجاحات �لتي حتققت من قبل لتحقيق �لهد�ف  ما من �شاأنه 

�لتي ت�شعى �ليها �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ و�ىل د�د بالل    
- باك�شتاين �جلن�شية  -جو�ز 
�شفره رقم  )7497751( 
�شادر من باك�شتان     فعلى 
لأق���رب  ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
�لت�شال  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

على  050/6266606

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ مثاند�زو نكوبي    
- زميبابوى �جلن�شية  -جو�ز 
 )734580( رق���م   ���ش��ف��ره 
���ش��ادر م��ن زمي��ب��اب��وى فعلى 
لأق���رب  ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
�لت�شال  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

على  050/6152113

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ بر�ناتو�س ماهاتا 
كامال كانتا ماهاتا      - هندي 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم  
من  ف���ع���ل���ى     )316256(
مركز  لأق����رب  ت�شليمه  ي��ج��ده 
على   �لت�����������ش�����ال  �و  �����ش����رط����ة 

056/6561332

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد عبد�لقادر 
ح�شني ع����ل����ي         - �ل�شود�ن 
�جل��ن�����ش��ي��ة  -ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم  
من  ف���ع���ل���ى     )619142(
مركز  لأق����رب  ت�شليمه  ي��ج��ده 
على   �لت�����������ش�����ال  �و  �����ش����رط����ة 

050/6727103

فقدان جواز �سفرت
�ينوجن  �مل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
�مي  ب���������ت  ��������ش�������ول��������ش�������رتى 
�ب�����ره�����ي�����م  -�ن���دون���ي�������ش���ي���ة 
رقم    �شفرها  �جلن�شية-جو�ز 
يجده  م��ن     )614845(
رقم  بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/4449330
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الغاء اعالن �سابق
�ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN  1426974 رقم  �لتجارية  �لرخ�شة  بان  �لتجارية 
للياقة  و�شبا  �ل�شامور�ي  :مركز  �لتجاري  بال�شم 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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اإعــــــــــالن
خلدمات  �ل�شروق  �ل�ش�����ادة/ن�شمة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لطباعة و�لت�شوير رخ�شة رقم:CN 1025907 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 2.71*0.97
تعديل ��شم جتاري:من/ن�شمة �ل�شروق خلدمات �لطباعة و�لت�شوير

NESMAT AL SHAROOQ TYPING & PRINTING SERVICES

�ىل/ن�شمة �ل�شروق لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة 
NESMAT AL SHAROOQ FOR PASSENGER CHARTER BUS

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10851 بتاريخ 2013/7/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عامر خوري للمو�د �لغذ�ئية 

و�خل�شرو�ت و�لفو�كه رخ�شة رقم:CN 1082752 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 8.72*0.80

تعديل ��شم جتاري:من/عامر خوري للمو�د �لغذ�ئية و�خل�شرو�ت و�لفو�كه
AMER KHOORY FOR FOODSTUFF FRUITS & VEGETABLE

�ىل/بقالة عامر خوري 
BAQALA AMER KHOORY

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10851 بتاريخ 2013/7/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا �لفني

 رخ�شة رقم:CN 1020634 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*6.5

تعديل ��شم جتاري:من/كافترييا �لفني
CAFETERIA TOW THOUSANO

�ىل/مطعم �لفني 
TOW THOUSAND RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
تعديل ن�شاط/حذف كافترييا )5610003(

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

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10851 بتاريخ 2013/7/23   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لفالح �لعقارية  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

رخ�شة رقم:CN 1293340 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ز�يد فالح حمود جره �لقحطاين )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان فالح حمود جره �لقحطاين
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10851 بتاريخ 2013/7/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برتومني للمقاولت 
 CN رقم:1191642  رخ�شة  ذ.م.م  �لنفط  حقول  وخدمات 

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيد ��شغر علي �شاه )%1(
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شيد �شري علي �شيد من 25% �ىل %24
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10851 بتاريخ 2013/7/23   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمبز �شيد �باد 

رخ�شة رقم:CN 1193589 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد علي جمعه حمد جا�شم �جلنيبي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد علي جمعه حمد جا�شم �جلنيبي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10851 بتاريخ 2013/7/23   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/لن�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ند دنر للتموين �لغذ�ئي
رخ�شة رقم:CN 1151526 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

CN 1387777:للرتفيه رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لجنحة �ل�شود�ء لالعمال �لكهربائية و�ل�شحية
 رخ�شة رقم:CN 1369678 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1398550 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لخ�شب للمقاولت �لعامة
AL AKHSHAB GEN CONTRACTING

�ىل/�لخ�شب لل�شيانة �لعامة 
AL AKHSHAB GENERAL MAINTENANCE

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

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

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

و�ملقاولت �لعامة رخ�شة رقم:CN 1155740 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شقر �ل�شرق للنقليات و�ملقاولت �لعامة
SAQR AL SHARQ TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

�ىل/�شقر �ل�شرق للنقليات �لعامة 
SAQR AL SHARQ GENERAL TRANSPORTING

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف هدم �ملباين وغريها من �لن�شاء�ت ورفع �لنقا�س )4311001(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

CN 1507447:لربيع للعطور رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد ربيع علي �شامل �لري�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فاخرة فار�س نخرية بطي �ل�شام�شي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
 فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �مل�شك لت�شليح 
�ل�شيار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1130181 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ر�شول ز�مل هامل �ل�شاعدي من 49% �ىل %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد حممد عبد�هلل خلفان �ل�شام�شي )%90(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خلفان �شعيد �لغيثي 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة ر�شكينو ذ.م.م فرع 

�لعني رخ�شة رقم:CN 1167621 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل على �لرتخي�س

ح�شته  كامل  عن  ذ.م.م  لالعمال  �لهنائي  مركز  �لول  �لطرف  تنازل 
)51%( �ىل �ل�شيدة/ عائ�شة �حمد ح�شن - �مار�تية �جلن�شية.

تنازل �لطرف �لثاين �ل�شيد/هرني منري حد�د - لبناين �جلن�شية عن 
)40%( من ح�شته �ىل �ل�شيد/ منري هرني حد�د - لبناين �جلن�شية.

ت�شبح ن�شبة �ل�شيد/ هرني منري حد�د - لبناين �جلن�شية )%9( 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

�لرقيب للنقليات و�ملقاولت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1313639 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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 اإعـــالن �سطب قيد
بارترنز  �ند  هالفور�شن  �ل�شادة/  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
بيه �شي )�مريكية �جلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
 )3548( رقم  حتت  و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع 
لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف 
�ل�شركات  �شاأن  ل�شنة 1984م يف  �لقانون �لحتادي رقم )8( 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية 
لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . 
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� 
باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
�لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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رهن جتاري عن موجودات م�سنع
�إد�رة  نهيان  �آل  مع�شكر  بفرع  �لعدل  �لكاتب  ي�شرح  بهذ� 
بانه  باأبوظبي  �لق�شاء  د�ئرة  و�لتوثيق/  �لعدل  �لكاتب 
ح�شر لديه �ل�شادة/ م�شنح ديكو لالخ�شاب رقم �لرخ�شة 
)1290( �ل�شادرة من �ملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لقت�شادية 
موجود�ت  برهن  رغبتهم  عن  و�ف�شحو�  �ملتخ�ش�شة 
ومعد�ت �مل�شنع �لعائده لهم لدى م�شرف �لهالل مقابل 
ذلك  على  �عرت��س  �ي  لدية  فعلى من  مالية،  ت�شهيالت 
ع�شر  �ربعة  خالل  �لثبوتية  و�ور�قة  باعرت��شه  فليتقدم 
يوما من تاريخ �لعالن و�ل فان �لكاتب �لعدل بعد هذه 

�ملدة �شيقوم بتوثيق عقد �لرهن بني �لر�هن و�ملرتهن.
الكاتب العدل/را�سد اخلزميي

    اإعـــــــــــــــــالن  
العدد 10851 بتاريخ 2013/7/23   

وكالت املالحة العاملية -ابوظبي- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية وكالت �ملالحة 
�لعاملية -�بوظبي- ذ م م  و�خلا�س بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة 
�أعاله ، يعلن �مل�شفى / �أمري �شعد يو�شف عن ت�شفية �ل�شركة 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عالة  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  علية  �عالة  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفى ، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، �لإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مطعم ملوك �ل�شاورما
KINGS AL SHAWARMA طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:ملوك �ل�شاورما 

�ملودعة بالرقم:188716       بتاريخ:2013/3/20 م
با�ش��م:مطعم ملوك �ل�شاورما

وعنو�نه: �شارع ز�يد �لول ، �س.ب:38854 ، هاتف:0501212773 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن ملوك �ل�شاورما باللون �لحمر �لغامق ويدنوه �شكل تاج باللون �لذهبي 
ويدنوها  �لذهبي  باللون  �شريط  �ل�شكل  و��شفل  و�لحمر  و�لذهبي  �لبي�س  باللون  دجاجة  �شكل  وفوقه 

. �لغامق  �لحمر  باللون   al shawarma ويدنوها  �لالتينية  باحلروف   KINGS
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851
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�سمن حملة )�سيف بال حوادث (

مرور راأ�س اخليمة ي�شادر 136 دراجة خمالفة 

مثنيًا على الإجنازات 

وزير االأوقاف االأردين يجول على م�شاريع هيئة ال�شوؤون االإ�شالمية
اأن�شطة رم�شانية خا�شة لنزالء االإ�شالحية براأ�س اخليمة 

بهدف م�ساركة جميع فئات املجتمع مبختلف املنا�سبات 

وزارة الثقافة تنظم مبادرة )رم�شان يف ثقافة اجلاليات( لرت�شيخ القيم االإيجابية يف نفو�س العمال 

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

���ش��م��ن �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ق���ط���اع �مل������رور ب�����وز�رة 
�ملروري  �لوعي  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لد�خلية، 
ب���ني ك���اف���ة �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف ح��م��ل��ت��ه��ا على 
م�شتوى �لدولة )�شيف بال حو�دث(، و�شمن 
حملتها �لتوعوية �ل�شاملة خالل �شهر رم�شان 
�لكرمي، نفذت �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
ر�أ�س �خليمة حملة تفتي�شية �أ�شفرت عن �شبط 
وحجز 136 در�جة خمالفة لقو�عد و�أنظمة 
بالإمارة خالل  �لطرق  �ملرور وذلك مبختلف 
�لع�شر �لأيام �ملا�شية منذ بد�ية �شهر رم�شان 

�لعلكيم  �شعيد  علي  �لعقيد  و�أو�شح   . �لكرمي 
مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات ، �أن هذه �حلملة 
�ل�شرطة،  ع��ام  قائد  لتوجيهات  تنفيذ�ً  ت��اأت��ي 
�لذي يوؤكد دوماً �شرورة تطبيق �إ�شرت�تيجية 
�شالمة  لتح�شني  �لد�خلية  وز�رة  وم��ب��ادر�ت 
�ل�شارع،  على  �لقانون  �شلطة  وفر�س  �لطرق، 
�يجابية تتمثل يف �حلد  نتائج  ملا يف ذلك من 
من �لزدحام �ملروري، و�لتقليل من �حلو�دث 

�ملرورية وعدد �لوفيات ب�شكل عام.
موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته �أن �شرطة ر�أ�س �خليمة، 
�شتفر�س  و�ل��دوري��ات،  �مل��رور  �إد�رة  متمثلة يف 
�ملخالفني  ع��ل��ى  و���ش��ت��ط��ب��ق  �ل���ق���ان���ون  ���ش��ل��ط��ة 

قانون  �مل���رور،  و�أنظمة  لقو�عد  و�مل��ت��ج��اوزي��ن 
هذه  لأن  ت��ه��اون،  �أي  دون  �لحت�����ادي،  �مل����رور 
��ع��ت م��ن �أج����ل �مل��ح��اف��ظ��ة على  �ل��ق��و�ن��ني و���شِ

�لإن�شان ومن حوله .
�إىل  و�ل����دوري����ات  �مل�����رور  �إد�رة  م��دي��ر  و�أ����ش���ار 
�لتفتي�س  لأعمال  عدة  ميد�نية  جلان  ت�شكيل 
و�ل�شبط يف خمتلف �شو�رع �لإمارة �لد�خلية 
�لنائية،  �مل��ن��اط��ق  يف  وك���ذل���ك  و�خل���ارج���ي���ة، 
و�مل�شتهرتين،  �ملخالفني  �ل�شائقني  ل�شبط 
و�أن هذه �حلمالت م�شتمرة طيلة �لعام وعلى 

مد�ر �ل�شاعة . 
�لطريق  وم�شتخدمي  �ل�شائقني  كافة  ونا�شد 

�إىل �شرورة �لتقيد بكافة �لأنظمة و�لقو�نني 
�مل����روري����ة وع�����دم جت����اوزه����ا، مل���ا يف ذل����ك من 
�لآخرين  و�أرو�ح  �أرو�ح����ه����م  ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ة 
ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، ك��م��ا دع���ا �إىل �إي���ج���اد ن���وع من 
�لتعاون بني �جلمهور متمثاًل باأولياء �لأمور 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى �أب��ن��ائ��ه��م وم��ر�ق��ب��ت��ه��م وعدم 
�ل�شماح لهم بقيادة �لدر�جات مبختلف �نو�عها 
�ل�شالمة  ����ش��رت�ط��ات  �أخ���ذ  م��ع  بت�شريح  �إل 
تعاون  �لآخرين، وكذلك  �إزع��اج  و�لبتعاد عن 
م���ن ج��ان��ب ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات ل��ل��و���ش��ول �إىل 
جمتمع  نحو  �لعمل  م��ن  متكاملة  منظومة 

�آمن وم�شتقر وخاٍل من �حلو�دث �ملرورية.

•• ابوظبي-الفجر:

نوح  حممد  �ل��دك��ت��ور  معايل  يحل 
�لق�شاة ، وزير �لأوقاف و�ملقد�شات 
�لردنية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�ل�شادة  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن  ���ش��ي��ف��اً 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��وف  �ل��ع��ل��م��اء 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
خالل   ، �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
ويلقى   ، �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 
عدد� من �ملحا�شر�ت و�لندو�ت يف 

و�شائل �لإعالم و�شو�ها .
�شعادة  ب�����ش��ح��ب��ة  �أم�������س  ق����ام  وق����د 
�ملزروعي  م�شلم  ح��م��د�ن  �لدكتور 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
بجولة  �لأوق�����������اف  �لإ�����ش����الم����ي����ة 
�مل�����ش��اري��ع و�ملر�كز  ع��ل��ى ع���دد م��ن 
باملركز  ��شتهلها   ، للهيئة  �لتابعة 
�ل���ن���م���وذج���ي ل��ت��ح��ف��ي��ظ �ل����ق����ر�آن 
�لكرمي يف �لبطني ، وجال معاليه 
�ل���ط���الب  و�ل����ت����ق����ى  ف�������ش���ول���ه  يف 
و�ل��ط��ال��ب��ات و�ل��ه��ي��ئ��ة �لإد�ري������ة يف 
�لفرتة �ل�شباحية �لتي ت�شم �أكرث 
من 300 طالب وطالبة ، و��شتمع 
�إىل تالو�ت قر�آنية جمودة ومرتلة 
من �لطالب و�لطالبات فاأثنى على 
�لنمذجة �ملتطورة �لتي �شاهدها : 

بناء وتاأثيثاً ومناهج وهياكل �إد�رية 
وتدري�شية ، كما �أثنى على ما �شمعه 
من �شعادة �لدكتور �ملزروعي �لذي 
�أبرز �لدعم �ملتو��شل لهذه �ملر�كز 
به  �لذي حتظى  �لكبري  و�لهتمام 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
بن ز�يد �آل نهيان ، رئي�س �لدولة ، 
حفظه �هلل ، و�أخيه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ، 
نائب رئي�س �لدولة ، رئي�س جمل�س 
وجميع   ، دب����ي  ح���اك���م   ، �ل��������وز�رء 
و�لفريق   ، �حلكام  �ل�شمو  �أ�شحاب 

�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نائب   ، �أبوظبي  عهد  ويل   ، نهيان 
 ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
دولة  �لقر�آن يف  �إذ مر�كز حتفيظ 
�لقيادة  �ه��ت��م��ام  تعك�س  �لإم�����ار�ت 
�ل��ر���ش��ي��د ب��ك��ت��اب �هلل ع���ز وج����ل ، 
على  �لأج��ي��ال  بتن�شئة  وعنايتهم 
و�آد�به  باأحكامه  و�لتم�شك  تالوته 
رم�شان  يف  فقط  لي�س  وف�شائله، 
�مل�شابقات  ف���ي���ه  ت����رتك����ز  �ل��������ذي 
�ل��ق��ر�آن��ي��ة و�إمن����ا ع��ل��ى م���د�ر �لعام 

كله.

ثم قال �شعادته قد جنحت �لهيئة 
�ملناهج  ت���ط���وي���ر  يف  هلل  و�حل����م����د 
حتفيظ  م����ر�ك����ز  يف  �ل����در������ش����ي����ة 
�شاعات  وتنظيم   ، �لكرمي  �ل��ق��ر�آن 
�لرو�تب  وتوحيد  �لر�شمي  �ل��دو�م 
خمتلف  يف  �لإد�ري���������ة  و�ل���ه���ي���اك���ل 
�ملر�كز يف �لدولة ، و�شرعت توؤ�ش�س 
م�شتوى  ع��ل��ى  من���وذج���ي���ة  مل���ر�ك���ز 
�إل  �لبطني  مركز  ولي�س   ، �لدولة 
و�حد� من ع�شر�ت �ملر�كز �ملماثلة.

ثم جال �لدكتور �ملزروعي ومعايل 
�لوزير على عدد من م�شاريع بناء 

من   ، �لوقفية  و�لعقار�ت  �مل�شاجد 
�أبرزها وقف �ل�شيخ ز�يد ، طيب �هلل 
ثر�ه ، فا�شتمع معاليه من �لدكتور 
لهذ�  و�ف  ����ش���رح  ع����ن  �مل�����زروع�����ي 
�لوقف �لذي يعد �لأكرب يف �لدولة 
، و�لذي �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة حفظه �هلل ، بهدمه و�إعادة 
ب��ن��ائ��ه ب��ت��و���ش��ع وت���ط���ور ك��ب��ريي��ن ، 
�إبر�ز�  �خلا�شة  �شموه  نفقة  وعلى 
من  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  بالو�لد  للرب 
ج��ه��ة ، ول���ش��ت��م��ر�ر ت��دف��ق �خلري 
�خلريي  �ل��وق��ف  ل�شالح  و�لعطاء 
و�حل�شاري �لذي �شيجنى منفعته 

�ملجتمع و�لأجيال �لالحقة .
�إىل مبنى  ثم و�شل معايل �لوزير 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
بكبار  و�ل�����ت�����ق�����ى   ، و�لأوق�����������������اف 
�مل�������ش���وؤول���ني ، و�ط���ل���ع م��ن��ه��م على 
للحفاظ  �ل�شرت�تيجية  �خلطط 
�لإ�شالمي  �ل��ف��ك��ر  و���ش��ط��ي��ة  ع��ل��ى 
�ملو�كبة  �ل��وق��ف��ي��ة  �مل����و�رد  وتنمية 
لهذ� �لتقدم و�لزدهار �لذي تنعم 
به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
معلقاً على ما �شمع و�شاهد بالقول 
: �أنتم ر�ئعون ومبدعون كقيادتكم 
�لعربي  �ل�شعب  وه���ذ�   ، �لر�شيدة 

�لأ�شيل.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:  

�شرطة  يف  و�لعقابية  �لإ�شالحية  �ملن�شاآت  �إد�رة  نظمت 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب��رن��ام��ج ���ش��ام��ل ل��ن��زلئ��ه��ا م��ن �لرجال 
و�لن�شاء، وذلك مبنا�شبة �شهر رم�شان �لكرمي، وت�شتمل 
على فعاليات و�أن�شطة رم�شانية خمتلفة بهدف تعزيز 
باملجتمع  �لنزلء  و�ندماج  و�لتاأهيل  �لإ�شالح  مفهوم 

�خلارجي ولق�شاء وقت فر�غهم مبا ينفعهم .
�ملن�شاآت  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شلومي،  �أح��م��د  �لعقيد  وق���ال 
�لإ���ش��الح��ي��ة و�ل��ع��ق��اب��ي��ة ب���اأن �ل��ربن��ام��ج ي��ح��ت��وي على 
�ملتنوعة  �لريا�شية  كالأن�شطة  �لفعاليات  من  �لعديد 
و�ل�شطرجن  ف��وت  وبيبي  �ل��زه��رة  وط��اول��ة  �لقدم  ككرة 
و���ش��د �حل��ب��ل و�ل��ب��ل��ي��اردو وغ��ريه��ا، وم�����ش��اب��ق��ات دينية 
كحفظ �لقر�آن �لكرمي )جزء �إىل 3 �أجز�ء( بالإ�شافة 
لأول  �ل��ن��ب��وي��ة  �لأح���ادي���ث  حل��ف��ظ  م�شابقة  ط���رح  �إىل 
�لعديد  تنظيم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ثقافية  و�أخ����رى  م���رة، 
�لأوقاف  وز�رة  مع  بالتعاون  �لدينية  �ملحا�شر�ت  من 
كما  �ل��ن��زلء،  لتوعية  �لإم���ارة  يف  �لإ�شالمية  و�ل�شئون 
�شت�شمل �لفعاليات على برنامج )�إفطار جماعي( على 

ب��رن��ام��ج )�خلا�شر  ع��ن  ف�����ش��اًل  �ل�����ش��ه��ر،  ي��وم��ني طيلة 
�أي�شاً يطرح لأول م��رة وه��و عبارة عن  �ل��ذي  �لأك���رب( 
من  يعانون  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ل��ز�ء  لبع�س  ت�شجيعي  برنامج 
ريا�شية  وم��ع��د�ت  �أج��ه��زة  ت��وف��ري  م��ن خ��الل  �ل�شمنة، 
لياقتهم  و�ع��ادة  وزنهم  لإنقا�س  لهم  خا�شة  ووجبات 
�لربنامج  ويتخلل  �لأم��ر����س  من  حلمايتهم  �لبدنية 
حم���ا����ش���ر�ت ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ���ش��ح��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع مركز 

نيوتر�شن.
�شنوي  ب�شكل  �لإد�رة  تنظمه  �لذي  �لربنامج  باأن  و�أك��د 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ي��اأت��ي �شمن �خل��ط��ة 
لإدخال  للنزلء  لزم��ة  ورع��اي��ة  كرمية  بيئة  توفري  يف 
ولدى  ل��دي��ه��م  لتكتمل  نفو�شهم  يف  و�لأم�����ل  �ل��ب��ه��ج��ة 
�أ�شرهم فرحة �ل�شيام و��شتقبال �لعيد و�لتخفيف عنهم 
�ل�شجن لإنهاء فرتة حمكوميتهم،  خالل ق�شاءهم يف 
�شقر  ب��ن  طالب  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��و�ء  لرعاية  وت��اأك��ي��د�ً 
باأو�شاع  �لبالغ  و�هتمامه  �ل�شرطة  عام  قائد  �لقا�شمي 
و�أو�شاعهم  �شر�ئحهم  �خ��ت��الف  على  �جلمهور  �أف���ر�د 
�أ�شخا�شاً  ليكونو�  �لفر�شة  �ل��ن��زلء  ملنح  �لجتماعية 

�أ�شوياء .

•• عجمان ـ الفجر: 
�شمن �لفعاليات �لرم�شانية �لتي 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  تنظمها 
 ، �لف�شيل  �ل�شهر  خ��الل  عجمان 
م�شاركة  يف  �شعيها  من  و�نطالقاً 
�ملجتمع بالأجو�ء �لرم�شانية ، قام 
و�لعالقات  �لإع��الم  ق�شم  موظفي 
ب�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان بتوزيع  �ل��ع��ام��ة 
ح��ق��ائ��ب رم�����ش��ان��ي��ة حت��ت��وي على 
خمتلف م�شتلزمات �لعبادة كهدية 
من �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان 
�ملوؤ�ش�شات  يف  وللعاملني  ملوظفيها 
و�حلكومية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل�����دو�ئ�����ر 
قيام  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ب�����الإم�����ارة 
بتوزيعها على  �مل��روري��ة  �ل��دوري��ات 
قائدي �ملركبات ومرتادي �لطريق 

يف خمتلف مناطق �لإمارة.

وت��اأت��ي ه��ذه �مل��ب��ادرة ت��ع��زي��ز�ً لدور 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان يف 
باملنا�شبات  �ملجتمع  �أف��ر�د  م�شاركة 
من  مظهر  باعتبارها  و  �لدينية 
���ش��ه��ر رم�شان  �خل���ري يف  م��ظ��اه��ر 
�ل��ف�����ش��ي��ل ت��ع��رب م���ن خ��الل��ه��ا عن 

يعد  و�ل���ذي  �لجتماعي  �ل��رت�ب��ط 
�لإمار�ت  جمتمع  �شمات  من  �شمة 
�لفرحة  �إدخ������ال  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ل�شائمني  نفو�س  على  و�لبهجة 
�ل�شهر  ب���ف�������ش���ائ���ل  وت����ذك����ريه����م 

�لكرمي.

•• دبي –الفجر:

�لتي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  ت�����ش��ه��د �خل����ي����ام 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
فعاليات  ���ش��م��ن  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
للعام  ل��ل��ج��م��ي��ع  �ل��ث��ق��اف��ة  م���ه���رج���ان 
�لأول وحتت �شعار ) رم�شان يف ثقافة 
�إق��ب��ال كثيفا م��ن جمهور  �جل��ال��ي��ات( 
بع�س �جلاليات �لأ�شيوية حيث تقيم 
�ل������وز�رة خ��ي��ام��ا رم�����ش��ان��ي��ة مبناطق 
�أبوظبي  �إم����ارت����ي  يف  �ل��ع��م��ال  ���ش��ك��ن 
�لفعاليات  �لعديد من  تت�شمن  ودبي 
وقد  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لثقافية  و�لأن�����ش��ط��ة 
 22 ع��ن  يزيد  م��ا  �خل��ي��ام  ��شتقطبت 
�آلف عامل خالل �لأيام �لع�شر �لأوىل 
من �شهر رم�شان و�لتي ت�شتمر حتى 

نهاية �ل�شهر �لف�شيل. 
وت��ه��دف �مل��ب��ادرة )رم�����ش��ان يف ثقافة 
دعم  ثقافة  تر�شيخ  �إىل   ) �جل��ال��ي��ات 
�لوعي  ن�����ش��ر  و  �لإن���������ش����اين  �ل���ع���م���ل 
�ملجتمعية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  و�لل�����ت�����ز�م 

للعمال  �لثقافية  �ل��رع��اي��ة  وحت��ق��ي��ق 
�لتجمعات  يف  �مل��ق��ي��م��ني  �ل���و�ف���دي���ن 
مناطق  خمتلف  يف  للعمال  �ل�شكنية 
، وذل����ك م���ن خ����الل تنظيم  �ل���دول���ة 
فعاليات ثقافية بلغاتهم ومن �شميم 
ث��ق��اف��ت��ه��م ، ويف �أم���اك���ن ت��و�ج��ده��م ، 
�أه�����م رموزهم  م���ن  ك��وك��ب��ة  ي��ق��دم��ه��ا 
�ملهرجان  ويركز   ، و�لدينية  �لثقافية 
ع��ل��ى مت��ك��ني �ل��ع��م��ال �مل��غ��رتب��ني من 
جديدة  بحلة  رم�����ش��ان  �شهر  ق�����ش��اء 
عليهم ت�شعرهم بتو�جدهم يف بالدهم 

وبني �أهليهم .
�مل����ب����ادرة ���ش��م��ن خ��ط��ة وز�رة  وت���اأت���ي 
�ملجتمع  وت��ن��م��ي��ة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة 
�هتماماً  ت��ويل  �لتي   ، �ل�شرت�تيجية 
�ملجتمعية،  �لتنمية  مب�شاريع  خا�شاً 
وتفاعلها  �ل��وز�رة  �رتباط  مبا يج�ّشد 
مع �ملجتمع مبختلف فئاته ، من خالل 
�حل���ف���اظ على  �إىل  �ل���ر�م���ي  �ل���ه���دف 
مقوماتها  وتعزيز  �لوطنية،  �لهوية 
�لعطاء  معاين  تر�شيخ  على  �لقائمة 

�لجتماعي  و�لرت�حم  �لتكافل  وقيم 
للروؤية  جت�����ش��ي��د�ً  ذل����ك  ي���اأت���ي  ك��م��ا 
�ل���ت���ي ع����رب ع��ن��ه��ا معايل  �جل����دي����دة 
وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع فور 
توليه قيادة �لوز�رة ، حيث �أكد معاليه 
على �أن وز�رة �لثقافة بالتحديد يجب 
ت��ك��ون خ��دم��ات��ه��ا م��وج��ه��ة جلميع  �أن 
بغ�س  �لإم����ار�ت  �أر����س  على  �ملقيمني 
�أو  �أديانهم  �أو  جن�شياتهم  عن  �لنظر 
كانت  ل��ذل��ك   ، �ل��ث��ق��اف��ي��ة  خلفياتهم 
للعمالة  �لثقافية  �لأن�شطة  م��ب��ادرة 
�لو�فدة يف �شهر رم�شان هي �لبد�ية 
�أخرى  وفعاليات  �أن�شطة  و�شتتلوها 
�لو�فدين  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  ل��ق��ط��اع��ات 

و�لعاملني على �أر�س �لإمار�ت .
�ملهرجان  فكرة  �أن  �ل��وز�رة  و�و�شحت 
�ن��ب��ث��ق��ت ع���ن ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل�����وز�رة 
على  �ملحافظة  يف  �ملتمثلة  و�أولوياتها 
�لقيم و�لثقافة �ل�شليمة و�لتز�م �أفر�د 
وم�شوؤولياتهم  ب����اأدو�ره����م  �مل��ج��ت��م��ع 

ب���اإي���ج���اب���ي���ة ودع�������م �أمن��������اط �حل���ي���اة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة ك��م��ا ترمي 
�ملبادرة �إىل �لتوعية باأهمية �ل�شتثمار 
�لأم���ث���ل ل��ل�����ش��ه��ر �ل���ك���رمي م���ن خالل 
�لجتماعية  و�ل�شلوكيات  �لقيم  ن�شر 
�لتالحم  مفهوم  وت��ع��زي��ز  �لإي��ج��اب��ي��ة 
و�ل��ت��ك��اف��ل �لج��ت��م��اع��ي ودع���م �أمناط 
لكافة  �ل�����ش��ل��ي��م��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �حل���ي���اة 
�لإمار�ت  �أر���س  على  �ملقيمني  �لعمال 

خالل �ل�شهر �لف�شيل.
وك���ذل���ك �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة قيم 
�لتطوع و�لعمل �لتطوعي عرب تفعيل 
ر���ش��ال��ة خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع و�لن���دم���اج 
ذلك   ، �شر�ئحه  جميع  مع  �لإيجابي 
�ملجتمع  �أف������ر�د  �ح���ت���و�ء  ج��ان��ب  �إىل 
بالفائدة  عليهم  تعود  فعاليات  �شمن 
�لتاآلف  ي�������ش���وده  رم�������ش���اين  ج����و  يف 
�لقيم  و�ملرح، وغر�س وتعزيز  و�ملحبة 
�لإ���ش��الم��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة يف نفو�س 
�لعاد�ت  ع��ل��ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  �ل��ع��م��ال 

و�ل�شلوكيات �لإيجابية �ل�شليمة.

�مل��ب��ادرة ت�شهم يف  �أن  �ل����وز�رة  و�أك���دت 
نفو�س  يف  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ق��ي��م  تر�شيخ 
�أك���رث حر�شاً  يجعلهم  ، مم��ا  �ل��ع��م��ال 
ع����ل����ى جم���ت���م���ع �لإم���������������ار�ت و�أم����ن����ه 
ل��ه��ذ� �لبلد  و���ش��الم��ت��ه ، و�أك����رث ح��ب��اً 
�ل���ك���رمي �مل�����ش��ي��اف ، وم����ن ث���م يكون 
حب  م��ن  نابعاً  نه�شته  يف  �إ�شهامهم 
ويجعلهم   ، و�لدولة  للمجتمع  وولء 
�أ���ش��ا���ش��ي��ني يف عملية  ���ش��رك��اء  وب��ح��ق 
هذه  ف��اإن  �لوقت  نف�س  ويف   ، �لتنمية 
�مل��ب��ادرة ت���وؤدي ك��ذل��ك �إىل م��زي��د من 
حت�شني �لعالقات ومد ج�شور �لتعاون 
�لعمالة  ت��اأت��ي منها  �ل��ت��ي  �ل���دول  م��ع 

�لو�فدة مو�شع �لرعاية .
�أن مبادرة )رم�شان  �لوز�رة  و�أ�شافت 
ت�شمل جمموعة  ثقافة �جلاليات(  يف 
�لطابع  ذ�ت  �لفعاليات  م��ن  متنوعة 
ت�شنيفها  مت  و�ل��ث��ق��ايف  �لج��ت��م��اع��ي 
بندوة  تبد�أ   ، �مل�شتهدفة  للفئات  وفقا 
�لعلماء من  �أو  �لوعاظ  �أح��د  يقدمها 
ت�شليط  �ىل  تهدف   ، �جلن�شية  نف�س 

من  �مل�شتفادة  �ل��درو���س  على  �ل�شوء 
�ل�شهر �لف�شيل وتعزيز قيم �لتما�شك 
كما  �ملجتمعي.  و�لتكافل  و�ل��ت��الح��م 
بر�مج  �خليام  د�خ��ل  �لفعاليات  ت�شم 
رم�شانية  ف��ن��ون  ف���رق  م��ن��ه��ا  �أخ�����رى 
ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى و�مل���و����ش���ح���ات و�مل���دي���ح 
وم�شابقات ثقافية ودينية ، ت�شتهدف 
قدر�تهم  ل��ت��ع��زي��ز  �حل�����ش��ور  �ل��ع��م��ال 
طاقاتهم  وحتفيز  و�لدينية  �لثقافية 

مبا ي�شهم يف دعمها وتطويرها.
و�أ�شارت �لوز�رة �إىل �أن تنظيم مبادرة 
تاأتي  �جل��ال��ي��ات(  ثقافة  يف  )رم�شان 
�شمن �شل�شة من �لأن�شطة و�لفعاليات 

و�ل����زي����ار�ت �مل��ي��د�ن��ي��ة �ل��ت��ي حتر�س 
�لوز�رة على تنظيمها لتفعيل دورها يف 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية وم�شاركة جميع 
�ملنا�شبات  مب��خ��ت��ل��ف  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 

�لدينية و�لجتماعية و�لوطنية. 
وت��ع��ك�����س ه���ذه �مل���ب���ادرة ح��ر���س دولة 
�لعمال  حقوق  رع��اي��ة  على  �لإم����ار�ت 
حيث  م��ن  م�شبوقة  غ��ري  وب�����ش��ورة   ،
للعامل.  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  ت��وف��ري 
�لإم���ار�ت  دول���ة  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر 
�لقليلة  �ل�������ش���ن���و�ت  خ�����الل  ح��ق��ق��ت 
ومتفردة  متميزة  م�شتويات  �ملا�شية 
�لتي   ، �ل����و�ف����دة  �ل��ع��م��ال��ة  رع���اي���ة  يف 

�أ�شا�شي  �شريك  �أنها  على  �إليها  ينظر 
جدير بالحرت�م و�لتقدير، يف عملية 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل��ن��ه�����ش��ة و�لإع����م����ار �لتي 
�إمار�تها  خمتلف  يف  �لدولة  ت�شهدها 
�ل���دول���ة ع��ل��ى توفري  ت�����ش��دد  ، ح��ي��ث 
�ل�����ش��ك��ن �مل��ن��ا���ش��ب و�ل�����ش��ح��ي و�ل����ذي 
�لإن�شانية  �لحتياجات  جميع  ير�عي 
توفري  ي��ت��م  ك��ذل��ك   ، �ل��و�ف��د  للعامل 
�لرعاية �ل�شحية و�لنتقالت ، ويلزم 
ب�شاعات  �لأع��م��ال  �أ���ش��ح��اب  �ل��ق��ان��ون 
عمل حمددة و�إج��از�ت دورية ، كذلك 
على  �لعمال  ح�شول  �لقانون  ي�شمن 

حقوقهم �ملالية دون تاأخري.

�شرطة عجمان توزع حقائب رم�شانية على 
املوظفني واملوؤ�ش�شات واجلمهور باالإمارة

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص
�أح��م��ل جو�ز   ، كي�شري  �أن��ان��د  �أم��ي��ت  �ب��ن   ، كي�شري  �أم��ي��ت  �أك�شيت   ، �أن���ا 
بتاريخ  �أب���وظ���ب���ي  يف  ����ش���ادر   ،  6391213 ج����ي/  رق����م.  ���ش��ف��ره��ن��دي 
كومهار   ، نيو��س  مانغاجا  يف  د�ئمة  ب�شورة  و�أقيم   ،  10/12/2008
تويل لين ون ، بوروليا روود ، ر�ن�شي ، جهارخاند � 834001 ، �لهند 
� ب ، �لربج �لذهبي ، قرب  ، و�أقيم حاليا يف �شقة رقم. 1101 ، قطعة 
��شارة �ملعمورة �ل� 15 ، �شارع �ملرور ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
، مبوجب هذ� �أغري ��شمي من: اأك�سيت اأميت كي�سري ، �إىل: اأك�سات 

اأميت كي�سري ، باعتبار فوري.

حاكم عجمان ي�شتقبل �شباط ال�شرطة واملهنئني ب�شهر رم�شان املبارك 
•• عجمان-وام:

حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
عجمان يف ق�شر �لز�هر م�شاء �م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
عهد عجمان وفد �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان برئا�شة �لعميد علي عبد�هلل علو�ن 

�لقائد �لعام ل�شرطة عجمان �لذين قدمو� لتهنئة �شموه بحلول �شهر رم�شان �ملبارك.
عبد�هلل  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لعميد  �شعادة  عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وف��د  �شم 

�لنعيمي نائب �لقائد �لعام وكبار �شباط �شرطة عجمان.
و�شافح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي �شباط �ل�شرطة �لذين باركو� 
ل�شموه حلول �شهر �ملغفرة و�لرحمة .. متمنني له موفور �ل�شحة و�لعافية ولقيادتنا 
�لر�شيدة ول�شعب �لإمار�ت �لويف دو�م �لعزة و�لتقدم. وقد و��شل �شاحب �ل�شمو حاكم 

عجمان ��شتقبال جموع �ملهنئني من �ل�شيوخ ومدر�ء �لدو�ئر �لحتادية و�ملحلية وكبار 
لل�شالم  تو�فدو�  �لذين  و�ملقيمني  و�ملو�طنني  �لقبائل  و�أعيان ووجهاء  �لدولة  رجالت 
على �شموه وتقدمي �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.. وتبادل �شموه 
�ملهنئني عن  و�أع��رب جموع  رم�شان.  �شهر  وفو�ئد  ف�شائل  �لأح��ادي��ث حول  و�حل�شور 
�شادق م�شاعرهم وتهانيهم ل�شموه بهذه �ملنا�شبة �لعزيزة على قلوب �مل�شلمني .. د�عني 
دولة  �شعب  وعلى  و�ل�شعادة  �ل�شحة  �شموه مبوفور  على  يعيدها  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل 
�لإمار�ت بالرقي و�لتقدم و�لزدهار . ح�شر �ملقابالت �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمى 
ممثل �حلاكم لل�شوؤون �ملالية و�لد�رية يف عجمان و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمى 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف عجمان و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمى رئي�س د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان ومعايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س 

�لديو�ن �لأمريي يف عجمان وعدد من كبار �مل�شوؤولني .
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العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/54 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �للوؤلوؤة �لعقارية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ منان روؤوف وميثله: مع�شومة ح�شن نا�شر �ل�شايغ  نعلنكم باحلكم �ل�شادر 
باعتباره   2012/12/26 بتاريخ  �لربعاء  يوم  كلي  عقاري   2012/952 رقم  �لدعوى  يف 
�شند� تنفيذيا وذلك : 1- ببطالن عقدي بيع �لوحدتني مو�شوع �لتد�عي بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )757400 درهم( و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ 
�ملطالبة �حلا�شل يف 2012/10/29  وحتى �ل�شد�د �لتام وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/994  جت  جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لمار�ت   �جلن�شية:  كاظم  جعفر  �شحر  بوكالة  لل�شيد�ت  رنده  �شالون  مدعى/ 
مرعي  حممد  وهبه  �بر�هيم  وميثلها  للديكور  �شيزن  �وتوم  عليه:  مدعي 
�ملطلوب  درهم   20.000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�جلن�شية:  مرعي  حممد  وهبه  �بر�هيم  وميثلها  للديكور  �شيزن  /�أوتوم  �عالنه 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   -
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1445  عم  جز- م ع-ب- اأظ

جمموعة  عليه:  مدعي  رومانيا   �جلن�شية:  �شيبي  ر�لو�شا  مدعى/كورنيليا 
�لدعوى: م�شتحقات  �ملتحدة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع  �لمار�ت �لطبية 
�جلن�شية:  �ملتحدة  �لطبية  �لمار�ت  /جمموعة  �عالنه  �ملطلوب  عمالية 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  
وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1349  جت  كل- م ت-ب- اأظ

�لمار�ت   �جلن�شية:  بطر�س  يو�شف  عماد  ميثلها/  �لتجارية  يو�شف  عماد  مدعى/موؤ�ش�شة 
وعبد�لقادر  مهندر   -1 وميثلها  ذ.م.م  �ملعدنية  �ل�شغال  ل�شناعة  �لعوير  �شركة  عليه:  مدعي 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شركة  يف  و�شركاء  مدر�ء  ب�شفتهما 
ذ.م.م  �ملعدنية  �ل�شغال  ل�شناعة  �لعوير  /�شركة  �عالنه  �ملطلوب  )206.000درهم(     بقيمة 
�لمار�ت   �جلن�شية:  �ل�شركة  يف  و�شركاء  مدر�ء  ب�شفتهما  وعبد�لقادر  مهندر   -1 وميثلها 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بالن�شر)بورود  عنو�نه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�لكائنة �ملحكمة  �بوظبي �لبتد�ئية -  ب� حمكمة  �لد�ئرة �خلام�شة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لتجارية مبع�شكر �آل نهيان   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك 

بتاريخ  2013/7/10

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/541 جتاري جزئي  

بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �ل��ع��ن��و�ن  د�ب���ي  نا�شن  ع��ب��دول  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�ملو�فق 2013/7/16م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �ل��ب��ريق   / ل�شالح  �ع��اله 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2680 درهما 
و�لزمته بامل�شاريف  . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/22  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                              
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/428   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1-جمموعة ميد�ن ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  لل�شقالت ذ.م.م  قد  �ملبدع  / �شركة 
بالز�م �ملدعى عليها ب�شد�د مبلغ وقدره  30.000.000 درهم ) ثالثون مليون 
�ل�شتحقاق  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  للفائدة  ��شافة  للمدعية  دره��م( 
وحتى متام �ل�شد�د مع حكم م�شمول بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.     وحددت لها 
 ch1B.8 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/560   جتاري كلي             

كمال  م�شطفى   -2 )ذ.م.م(  و�ل�شياحة  لل�شفر  عليهما/1-�لفتاح  �ملدعى  �ىل 
مو�شى مو�شى حاجي باناجنل جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد 
عليك  �ق��ام  ق��د  �ل�شايغ    نا�شر  ح�شن  مع�شومة  وميثله:  ح�شني  ز�خ��ر  غني 
عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/8/20 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/208   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�شركة �لهدى للمقاولت  )ذ.م.م(  جمهول حمل �لقامة 
ذ.م.م(   ( �ملركزية  �ملطابخ  م��ع��د�ت  لتجارة  �شتيل  كري�شتال   / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
ومي��ث��ل��ه: �ح��م��د �حل���اج خ���ادم بطي �مل��ي��دور �مل��ه��ريي ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2E.22 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/154  جتاري كلي                
و�لتعوي�س  للحماية  �جنلرت�  جنوب  جمعية  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
)بريمود�( �ملحدودة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / رجيب 
�ملحكمة  بان  نعلنكم  ����س.م.م    �لبحري  و�ل�شحن  للمالحة  �لطائي 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/7/15 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
 9.30 �ل�شاعة   2013/8/19 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  وقد حت��ددت 

�شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/1319
�ىل �ملحكوم عليه / �شابال وورلد ذ.م.م 

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان �لحت���ادي���ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة قد 
 2012/526 رقم  �لق�شية  يف   2012/10/21 بتاريخ  حكما  بحقك  ��شدرت 
مدين جزئي يق�شى بالز�مك بدفع مبلغ وقدره )230856( درهم �شامال 
�لر�شوم و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم له/ يوري بونياتوفل�شكي قد تقدم 
بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت رقم 2012/1319 لذ� �نت مكلف 
ويف  �لخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  به  �ملحكوم  �ملبلغ  ل�شد�د 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لج��ر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ
العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1386   

 �ملنذر/ بنك �بوظبي �لتجاري/بوكالة �ملحامي عبد�هلل خمي�س �لناخي  جمهول حمل 
�لق��ام��ة  �مل��ن��ذر �ل��ي��ه: �ب��ي ع��الء �ل��دي��ن �خل��اط��وم- ���ش��وري �جلن�شية )جم��ه��ول حمل 
�لقامة( يتوجه �ملنذر للمنذر �ليه بوجوب �شد�د �ملديونية �ملرت�شدة بحقه ل�شالح بنك 
�بوظبي �لتجاري و�لز�مه بدفع مبلغ 2.445.482.35 درهم كما يف 2013/2/17 خالل 
�لقانونية  �لج��اء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شيلجا  �لدفع  يوما ويف حالة تخلفكم عن  ثالثون 
�لر�س  قطعة  خليفة-  ب��رج  �ملنطقة  دب��ي-  �جلهة  �شكنية-  �شقة  �لعقار  ببيع  �لالزمة 
رقم : 198-��شم �ملبنى: ريحان 6- رقم �لوحدة 211- رقم �لطابق 2- م�شاحة �لوحده: 
87.70 مرت مربع �شند� للمادة 25 للقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف 

�مارة دبي مع �لز�مكم بالر�شوم و�مل�شروفات يف حالة �نق�شاء �ملدة  دون �ل�شد�د.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1400   

 �ملنذر/ بنك �بوظبي �لتجاري/بوكالة �ملحامي عبد�هلل خمي�س �لناخي  جمهول حمل 
�لقامة  �ملنذر �ليه: و�يف عدنان �بو خري- �شوري �جلن�شية )جمهول حمل �لقامة( 
يتوجه �ملنذر للمنذر �ليه بوجوب �شد�د �ملديونية �ملرت�شدة بحقه ل�شالح بنك �بوظبي 
�لتجاري و�لز�مه بدفع مبلغ 535.006.61 درهم كما يف 2013/2/3 خالل ثالثون يوما 
ببيع  �لالزمة  �لقانونية  �ملنذر لتخاذ �لج��اء�ت  �شيلجا  �لدفع  ويف حالة تخلفكم عن 
�لعقار �شقة �شكنية- �جلهة دبي- �ملنطقة �لرب�شاء جنوب �لر�بعة- قطعة �لر�س رقم 
686- رقم �لر�س عند �ملطور JVC10MMRP200 ��شم �ملبنى: ىل جر�ند �شاتيو- 
رقم �ملبني 1- رقم �لوحدة 401 بي- م�شاحة �لوحده- 73.12 مرت مربع- �لطابق 4- 
�شند� للمادة 25 للقانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن �لرهن �لتاأميني يف �مارة دبي مع 

�لز�مكم بالر�شوم و�مل�شروفات يف حالة �نق�شاء �ملدة  دون �ل�شد�د.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ه�سمت �سعيد لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 
�ل�شتثمارية-  649434 عنو�نها: مكتب رقم 203-3 ملك جمموعة مفتاح لالعمال 
بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم���دودة  م�شئولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل  بور�شعيد-  دي���رة- 
�لتجاري: 1070712 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد مت 
�لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله، وذلك مبوجب 
�لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  و�ملوثق لدى  لل�شركاء  �لعمومية  �ل�شادر من �جلمعية  �لقر�ر 
بتاريخ )2013/6/20( وعلى من لديه �ي �عرت��س  حتت رقم )2013/1/114150(  
�و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 
ملك برج �خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
�مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

عنو�نها:   567911 �لرخ�شة  رق��م  )�ــس.ذ.م.م(-  للتجارة  انتونى  �ل�شركة:  ��شم 
مكتب رقم 103-5 ملك جمموعة مفتاح لالعمال �ل�شتثمارية بزن�س �شنرت- ديرة/ 
�خلبي�شي  �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 
�لتا�شري يف  بانه قد مت  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  73333 مبوجب هذ� 
�لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
�ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم 
�و مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  بتاريخ )2013/5/14( وعلى من    )2013/1/88268(
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية  
ه�سمت �سعيد لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م( وعنو�نها:  مكتب رقم 3-203 
ملك جمموعة مفتاح لالعمال �ل�شتثمارية- ديرة- بور�شعيد- وذلك مبوجب �لقر�ر 
�ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم 
)2013/1/114150(. بتاريخ )2013/6/20( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��شم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية  
انتونى للتجارة )�س.ذ.م.م( وعنو�نها:  مكتب رقم 103-5 ملك جمموعة مفتاح 
لالعمال �ل�شتثمارية بزن�س �شنرت- ديرة/ �خلبي�شي   وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)2013/1/88268(. بتاريخ )2013/5/14( وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2295   عمايل جزئي             
�ملدعى عليه/1-�دفان�س �شكردجن �س ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة  �ىل 
عليك  �ق��ام  قد  عبد�جلبار    عبد�جلبار  عبد�ل�شعيد    / �ملدعي  �ن  مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6843 درهم( 
بالر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى )2013/146559(   وحددت لها جل�شة 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2012/975 )مدين جزئي )

 بوا�سطة الن�سر اعالن بتعديل الطلبات
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ موؤ�ش�شة �شتار جيجا 
�ملحدودة  - �قام �ملدعي/�شهاب ماجود جن�شيته: كند� عنو�نه: مكتب عبد�هلل �لناخي للمحاماة 
�ل�شوزوكي  وك��ال��ة  مقابل  �لحت���اد/  ���ش��ارع  دي���رة/  منطقة  /دب���ي/  �لقانونية  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت 
لل�شيار�ت /برج �شفاير/ مكتب 207/ �لطابق �لثاين 042507773  �لدعوى برقم 2012/975 
-مدين كلي - عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء للوحدة �ل�شكنية 
2307 مب�شروع جولد كري�شت درميز ومبلغ 84050 درهم و 9% فائدة و�لر�شوم و�مل�شاريف.  
فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 31 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

�لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/18
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1753 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شرتييت ميدل �ي�شت )�س  م ح( وميثلها /جومان 
لوز�نافا  �لينا  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  جوترف  جمهول حمل 
وميثله: �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي   قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )379126( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ 20424  
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة. وعليه فان  درهم ر�شوم  �خلزينة 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/3338 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �خلط �مللكي للنقل �لربي �لعام- �س ذ.م.م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد كليم خان بن غالم ح�شني 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  خان قد 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )20292( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ 1229 درهم ر�شوم  �خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2013/341  ا�ستئناف عقاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -موهيت بر�كا�س مري�ين   جمهول حمل �لقامة 
وميثله:  �ل�شويدي  حممد  ع��ب��د�هلل  �شالح  /ف��اط��م��ة  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  خمري  عبد�هلل  عمر  عبد�لرحمن 
لها  بتاريخ 2010/6/28 وحددت  كلي  رقم 2010/419 عقاري  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/10/2  جل�شه يوم �لربعاء 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/90  ا�ستئناف عقاري  
و�ل�شتثمار  �ل��ع��ق��ار�ت  لتنمية  تنميات  -�شركة   ���ش��ده/1  �مل�شتاأنف  �ىل 
/ن��ازي��ال مهد�س  �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  )������س.ذ.م.م( جمهول حم��ل 
�لهرمي      علي  عبد�لرحمن  عبد�هلل  حمد�ن  وميثله:  كنفجي  �شاكوري 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/121 عقاري كلي 
بتاريخ 2013/1/9 وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/10/28 
وعليه يقت�شي ح�شوركم   ch1C.11 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
   اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/2144 جتاري   جزئي  
�ىل �ملدعى عليه/1- �شيخ حمبوب د�شتاجري- هندي �جلن�شية  حيث �ن �ملدعي: 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام   قد  �لتجاري   �بوظبي  بنك 
�لفا  وخم�شون  و�حد  درهم(   51.741.55( وقدره  مببلغ  فيها  يطالبك  �عاله 
و�شبعمائة وو�حد و�ربعون درهما وخم�شة وخم�شون فل�شا و�لفائدة �لقانونية 
12% بال�شافة  للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وعليه يقت�شي ح�شورك 
�مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
من يوم 2013/8/14 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/7/14م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
   اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/2146 مدين   جزئي  
�ن  �شتيفن ويل�شون- بريطاين �جلن�شية  حيث  �ملدعى عليه/1- جامي�س  �ىل 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام   قد  �لتجاري   �بوظبي  بنك  �ملدعي: 
�ملذكورة �عاله يطالبك فيها مببلغ وقدره )89.498.89 درهم( ت�شعة وثمانون 
و�لفائدة  فل�شا،  وثمانون  وت�شة  درهما  وت�شعون  وثمانية  و�ربعمائة  �لفا 
�لقانونية 12% بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة .وعليه يقت�شي 
ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من يوم 2013/8/14 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.حرر يف : 2013/7/14م
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مل��ب��ادرة  ��شتجابة  يف 
�آل مكتوم  ب��ن ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
دب��ي رع��اه �هلل لك�شوة  �ل���وزر�ء حاكم 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم���روم ح���ول �لعامل، 
�ملجل�س  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  حثت 
موظفيها  �لحت�������������ادي  �ل�����وط�����ن�����ي 
�لإن�شانية  �حلملة  هذه  يف  للم�شاركة 

�لر�ئدة دولياً.
و�أكد �شعادة طارق هالل لوتاه وكيل 
وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني 
دليل  �ملبادرة خري  �أن هذه  �لحت��ادي 
�مل�شتوى  رفيع  �لإن�شاين  �حل�س  على 
�لذي يتمتع به �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم رعاه �هلل ، 
و�لذي كان �شباقاً يف �إطالق �ملبادر�ت 
م�شاعدة  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
معاناتهم  من  و�لتخفيف  �ملحتاجني 
ول�شيما يف �شهر رم�شان �لكرمي �شهر 
فيه  تتج�شد  و�لتي  و�لربكة  �لرحمة 
�أ�شمى معاين �لكرم و�جلود و�لأخالق 
�لعربية و�لإ�شالمية �لر�قية . و�أو�شح 
من  �شتعزز  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  �شعادته 
للعمل  �لإم���ار�ت كر�ئدة  دول��ة  مكانة 
كما  �ل��ع��امل،  �لإن�����ش��اين على م�شتوى 
نفو�س  �لكبري يف  �لأث��ر  �شترتك  �أنها 

دول  جميع  يف  �مل��ح��ت��اج��ني  �لأط���ف���ال 
�شموه  �ختيار  يعترب  وق���ال:  �ل��ع��امل، 
حقيقياً  جت�����ش��ي��د�ً  �لأط����ف����ال،  ل��ف��ئ��ة 
فئة  ع��ل��ى  �حل��ان��ي��ة  �لأب���وي���ة  لنظرته 
تعترب من �أ�شعف �لفئات �لجتماعية، 
و�لتي عادة ما تكون عر�شة لالإهمال 
و�حلرمان يف ظل �مل�شكالت و�لأزمات 

�لتي متر بها بع�س �ملجتمعات .
وبني �شعادته �أنه ويف ��شتجابة عملية 
�لوزر�ة  �لإن�شانية حثت  �ملبادرة  لهذه 
بفاعلية  للم�شاهمة  موظفيها  جميع 
�لكبري  بالنفع  تعود  �لتي  �حلملة  يف 
على �ملجتمع �لإن�شاين باأ�شره و�شارك 
�ل���ت���ربع حلملة  �ل������وز�رة يف  م��وظ��ف��و 
ك�����ش��وة م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم�����روم حول 
، م���وؤك���دي���ن ح��ر���ش��ه��م على  �ل���ع���امل 
�لدولة  ر���ش��ال��ة  حتقيق  يف  �مل�شاهمة 

�لإن�شانية.

قدمت جمعية د�ر �لرب م�شاهمة خريية قدرها مليون درهم لد�ئرة �ل�شوؤون 
�لد�ئرة يف  منها ل�شيانة م�شاجد  �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي دعماً 

�إمارة دبي وخا�شة �أجهزة �لتكييف �جلديدة �أو �شيانتها.
جمل�س  ع�شو  �ملهريي  �شهيل  حممد  �شعادة  قدم  بالد�ئرة  �جتماعهم  ويف 
�إد�رة جمعية د�ر �لرب رئي�س قطاع �ل�شوؤون �ملحلية باجلمعية �شيكاً بقيمة 
�لزكاة  ���ش��وؤون  مكتب  مدير  �مل��رزوق��ي  ح�شن  علي  �ل�شيد  ت�شلمه  �مل�شاهمة 
و�ل�شدقات بد�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي، و�أفاد �ملهريي 
�أن هذ� �لتعاون و�لدعم من د�ر �لرب مل�شاجد �لد�ئرة للمرة �لثالثة ياأتي يف 
�إطار �لتعاون �مل�شرتك باعتبار جمعية د�ر �لرب من �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
يف �لعمل �خلريي و�لإن�شاين مع د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي 
بدبي، كما ياأتي ذلك عماًل بقوله تعاىل: �إمنا يعمر م�شاجد �هلل من �آمن 

باهلل و�ليوم �لآخر وذكر �هلل كثري�ً .
ك��م��ا �أ���ش��ار �مل��ه��ريي �إىل �جل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا د�ئ����رة �ل�شوؤون 
�لإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي باإعمارها ورعايتها بيوت �هلل و�شيانتها 
�أو تبديل لت�شغيلها  �لتي حتتاج ل�شيانة د�ئمة  �لتكييف  �أجهزة  وخ�شو�شاً 
فرت�ت طويلة مع �رتفاع درجات �حلر�رة وقيظ �ل�شيف ومبا يحقق ر�حة 
�مل�شلني طو�ل �لعام وخالل �ل�شهر �لكرمي �لذي تظل فيه بيوت �هلل عامرة 

بامل�شلني وقر�ء �لقر�آن وطالب �لعلم.
د�ر  جلمعية  وتقديره  �شكره  ع��ن  �مل��رزوق��ي  علي  �ل�شيد  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�لرب مب�شاهمتها يف �إعمار بيوت �هلل تعاىل وتقدميها مليون درهم ل�شيانة 
ببع�س  �لتكييف  �أج��ه��زة  ج���ودة  وحت�شني  دب��ي  �إم����ارة  يف  �ل��د�ئ��رة  م�شاجد 
�مل�شاجد و�أن هذه �ملبادرة تدل على قوة تر�بط �ملوؤ�ش�شات �خلريية مع د�ئرة 
�لهتمام  �أهد�فها  من  و�لتي  بدبي  �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون 
�أنه �شيتم على �لفور تخ�شي�س م�شاهمة  �إىل  ببيوت �هلل ورو�ده��ا وم�شري�ً 
جمعية د�ر �لرب ل�شيانة �مل�شاجد وذلك من خالل �شيا�شة �لد�ئرة يف �إنفاذ 

رغبة �ملتربع.

جمل�س اأبوظبي للتعليم ينهي اختبارات القبول يف برنامج املنح الدرا�شية 

جائزة دبي للقراآن تختار �شيخ االأزهر �شخ�شية العام االإ�شالمية للدورة )17(

•• ابوظبي- الفجر:

للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  �أن����ه����ى 
�إجر�ء�ت �ختبار�ت �لطلبة �ملتقدمني 
جمل�س  يف  �لدر��شية  �ملنح  لربنامج 
�ملو�طنني  �ل��ط��ل��ب��ة  م����ن  �أب���وظ���ب���ي 
ما  �و  �لعامة  �لثانوية  يف  �ملتفوقني 
للمقابالت  توؤهلهم  و�لتي  يعادلها، 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ب����دء �مل��ج��ل�����س يف 
وت�شتمر  �جل��اري  �ل�شبوع  �إج��ر�ءه��ا 
�لطلبة  �خ��ت��ي��ار  يتم  �إذ  لأ���ش��ب��وع��ني، 
وف���ق���ا لآل���ي���ة حمددة  �ل���ربن���ام���ج  يف 
ت�شتند على ن�شبة ل تقل عن 85% 
بفرعيها  �لعامة  �لثانوية  خلريجي 
�لعلمي و�لأدبي و للطلبة �جلامعيني 
�لرت�كمي  �ملعدل  يقل  ل  �أن  فيجب 
عن 3.00 نقطة ب�شرط �جناز 30 
�شاعة در��شية يف �لتخ�ش�س �ملطلوب 
ثم  وم��ن  �لقبول  �ختبار�ت  و�جتياز 

�ملقابالت �ل�شخ�شية.
وق����د ت���و�����ش���ل �مل��ج��ل�����س م���ع جميع 
�لختبار�ت  �ج��ت��ازو�  �لذين  �لطلبة 
ومن  �ل�شخ�شية  �ملقابالت  حل�شور 
ث���م ���ش��ي��ت��م �مل��ف��ا���ش��ل��ة ب��ي��ن��ه��م وفقا 

ملعايري جمل�س �أبوظبي للتعليم. 
�ملطرو�شي  عي�شى  �ل��دك��ت��ور  و�ف����اد 
و�لبعثات  �لإر������ش�����اد  �إد�رة  م���دي���ر 
مبجل�س �أبو ظبي للتعليم �أن �لعديد 
م����ن �ل��ط��ل��ب��ة و�ل���ط���ال���ب���ات �أج������رو� 
�لتقدم  بعد  �لقبول وذلك  �ختبار�ت 
�للتحاق  طلبات  لتعبئة  �لكرتونيا 
وتاأتي  �أل���در�����ش���ي���ة،  �مل��ن��ح  ب��ربن��ام��ج 
ه����ذه �مل���ن���ح يف �إط������ار ت���وف���ري ك����و�در 
�إم���ار�ت���ي���ة م��وؤه��ل��ة ق�����ادرة ع��ل��ى �شد 

�لحتياجات �مل�شتقبلية ل�شوق �لعمل 
يف �إمارة �أبو ظبي، ف�شال عن كونها 
ما  على  �ملتفوقني  للطالب  مكرمة 
خالل  م�شرفة  درج���ات  م��ن  حققوه 
ف����رتة در����ش��ت��ه��م وح�����ش��ول��ه��م على 
و�لت�شجيع  �لتقدير  ت�شتحق  ن�شب 
للم�شي قدما و حتقيق �لطموحات، 
ت����األ����و�  �ل����ر�����ش����ي����دة ل  ف���ح���ك���وم���ت���ن���ا 
�لدعم  �أوج���ه  كافة  تقدمي  يف  جهد� 
حت�شني  يف  وم�����ش��ان��دت��ه��م  لأب��ن��ائ��ه��ا 
م�����ش��ت��و�ه��م �ل��ع��ل��م��ي و�ل��ع��م��ل��ي حيث 
يتيح هذ� �لربنامج �لفر�شة للطلبة 
�جلامعات  ب��اأف�����ش��ل  �لل���ت���ح���اق  يف 
و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �شو�ء يف د�خل 
�ل���دول���ة و خ��ارج��ه��ا ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
بعد  و�لوظيفية  �لتدريبية  �لفر�س 

�لتخرج. 
و�أ�����ش����اف �ل���دك���ت���ور �مل��ط��رو���ش��ي �أن 
�لتو��شل  يف  ك��ذل��ك  ب����ادر  �مل��ج��ل�����س 
�مل��و�ط��ن��ني ممن  �لطلبة  �أو�ئ����ل  م��ع 
بربنامج  �لل����ت����ح����اق  يف  ي���رغ���ب���ون 
للربنامج  �لتقدمي  خ��الل  من  �ملنح 

يف  �لختيار  حرية  ولهم  �لكرتونيا 
�للتحاق به �أو يف غريه من �لرب�مج 
لالرتقاء  �ل����دول����ة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
لأبنائها  �لأك������ادمي������ي  ب���امل�������ش���ت���وى 

�ملو�طنني. 
وي����ق����وم �مل���ج���ل�������س ح���ال���ي���ا ب����اإج����ر�ء 
�لذي  للطلبة  �ل�شخ�شية  �ملقابالت 
�جتازو� �لختبار�ت وفق جدول زمني 
حمدد، ليتم �لإع��الن عن �ملقبولني 
يف �ل����ربن����ام����ج ق���ب���ل ب����د�ي����ة �ل���ع���ام 
�لدر��شي �جلديد 2014/2013، 
من  �لدر��شية  �ملنح  برنامج  ويعترب 
للطلبة  �شنويا  تقدم  �لتي  �ل��رب�م��ج 
�مل�شتوفني  �مل���ت���ف���وق���ني  �مل���و�ط���ن���ني 
و�أن تكون  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  لل�شروط 
�ملنحة �شمن تخ�ش�شات خمتارة من 
�حتياجات  تتنا�شب مع  �ملجل�س  قبل 
كالهند�شة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �لإم���������ارة 
)�لكيميائية،  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ف��روع��ه��ا 
�مل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة، �لل�����ك�����رتون�����ي�����ة، و 
�ل����ك����ه����رب����ائ����ي����ة(، �ل�����ط�����ب، �ل���ع���ل���وم 
�ملخترب�ت   ، �ل�����ش��ي��دل��ة   ، �ل�����ش��ح��ي��ة 

�ل��ط��ب��ي��ة ،�لأ�����ش����ع����ة �ل���ط���ب���ي���ة، طب 
�ملحا�شبة،  �ملالية،   ، �ل�شنان  و�شحة 
�ملتاحف  ودر���������ش�������ات  �لق����ت���������ش����اد، 
)�لكيمياء،  �ل���ع���ل���وم  وت��خ�����ش�����ش��ات 
�جليولوجيا  �لريا�شيات،  �لفيزياء، 

و�لحياء(. 
�لطلبة  م��ن  ب��ع��دد  �ملجل�س  و�ل��ت��ق��ى 
�ل�شخ�شية،  �ملقابالت  �ج��رو�  �لذين 
ح��ي��ث �أخ��ت��ار �ل��ط��ال��ب ه���الل �شعيد 
�ملرزوعي در��شة �لهند�شة �لكهربائية 
�أح���دى �جل��ام��ع��ات خ���ارج �لدولة  يف 
تلبي  �لتي  �لتخ�ش�شات  �أح��د  كونها 
طموحاته و�حتياجات �لإمارة، حيث 
قدم لربنامج �ملنح �لدر��شية ملو��شلة 
تعليمه �جلامعي بعد �أن تعرف عليه 
�لتعريفية  �ل����ل����ق����اء�ت  خ�����الل  م����ن 
�لربنامج  على  �لطلبة  �أطلعت  �لتي 

ومميز�ته. 
و�أك�����د ع��ل��ى ك���الم���ه �ل��ط��ال��ب ذي���اب 
�ل�شكيلي �أن �للقاء�ت �لتعريفية قادت 
�لربنامج  على  �لتعرف  �إىل  �لطلبة 
ومز�ياه، حيث تقدم للربنامج رغبة 

منه يف در��شة �لهند�شة �للكرتونية 
خارج �لدولة، وذلك بهدف �ل�شتفادة 
م���ن �ل��ث��ق��اف��ات �لأخ�����رى و�لإط�����الع 
ع��ل��ى �ل���ت���ج���ارب �ل���دول���ي���ة يف جمال 
�ختار  وق���د  �لل��ك��رتون��ي��ة  �لهند�شة 
ي�شم  لأن��ه  �لتخ�ش�س حتديد�  ه��ذ� 
�لتي  �لعلمية  �مل����و�د  م��ن  جم��م��وع��ة 
�شي�شاعده  مم��ا  ميوله  م��ع  تتما�شى 
على �لبد�ع و�لتطور يف هذ� �ملجال. 
وم�����ن ���ش��م��ن �ل���ط���ال���ب���ات �لأو�ئ�������ل 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  يف 
ملياء  �لطالبة  �خ��ت��ارت  فقد  �ل��دول��ة 
�ملرزوقي در��شة �لهند�شة �ملكيانيكية 
�لتي  �لتخ�ش�شات  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
تعتمد على �لتفكري �لإبد�عي �ملبتكر 
و�ل��ت��ح��دي وحت��م��ل �مل�����ش��وؤول��ي��ة و�ن 
�لتحليل  على  د�ئما  م�شتعدة  تكون 
بنمط  و�لرت������ق������اء  �ل�����رم�����وز  وف�����ك 
�حلياة، وتقول �إننا تعودنا د�ئما من 
�ملتمثلة  و�جل��ه��ود  �لر�شيدة  �لقيادة 
�أبوظبي للتعليم يف تقدمي  مبجل�س 
�ل��ت��ي ت�شجعنا  �ل���رب�م���ج  ه���ذه  م��ث��ل 

مب�شتو�نا  و�لرتقاء  �ل�شتمر�ر  على 
�ل��ع��ل��م��ي و�ل��ع��م��ل��ي، و ت��ك��رمي �أو�ئ����ل 
�لفريق  �ل��ع��ام��ة مب��ك��رم��ة  �ل��ث��ان��وي��ة 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �أول �شمو 
)�ل�شيف  �ملتفوقني  للطلبة  نهيان 
�لدر��شية  �مل��ن��ح  وب��رن��ام��ج  ب��اخل��ارج( 
ملجل�س �بوظبي للتعليم يعترب حافز� 
لتحقيق �لف�شل لنا ول�شتمر�رنا يف 

�لتفوق ورد �جلميل للوطن. 
�أما �لطالبة رمي �لدرمكي فقد كانت 
يف حرية يف �ختيار تخ�ش�س ملو��شلة 
�لبحث  وب���ع���د  �جل���ام���ع���ي  ت��ع��ل��ي��م��ه��ا 
و�لإط���������الع و�لإر�������ش������اد �لأك����ادمي����ي 
�ل��ط��ب يف جامعة  در�����ش���ة  �خ���ت���ارت 
�لتخ�ش�شات  �أح���د  ك��ون��ه  �لإم������ار�ت 
�لدولة،  يف  �لعمل  �شوق  يف  �ملطلوبة 
ح����ي����ث ت����ق����دم����ت ل�����ربن�����ام�����ج �مل���ن���ح 
�ل��ك��رتون��ي��ا و�أج����رت �خ��ت��ب��ار �لقبول 
�أن  �أم���ل  ع��ل��ى  �ل�شخ�شية  و�مل��ق��اب��ل��ة 
�ملنح  بربنامج  �مللتحقني  �أح��د  تكون 
�لرب�مج  من  يعترب  �لذي  �لدر��شية 
مو��شلة  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �ل����د�ع����م����ة 

تعلميهم �جلامعي. 
و�ع��ت��ربت �ل��ط��ال��ب��ة ج��و�ه��ر عدنان 
�لدر��شية تعترب  �ملنحة  �ن  �خلو�جة 
�لتعليم  مل��و����ش��ل��ة  م��ت��م��ي��زة  ف��ر���ش��ة 
�ل����دول����ة  �جل����ام����ع����ي يف ج����ام����ع����ات 
�ل���دع���م  ع����ن  ف�������ش���ال  خ����ارج����ه����ا  �أو 
�لدر��شة  ف����رتة  ط��ي��ل��ة  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
و�مل�����ش��اع��دة ب��ع��د �ل��ت��خ��رج يف �لبحث 
�ختارت  �ملالئمة، وقد  �لوظيفة  عن 
كونها  �لكيميائية  �لهند�شة  در����ش��ة 
تلبي  �لتي  �لتخ�ش�شات  من  و�ح��دة 

�حتياجات �لإمارة �مل�شتقبلية. 

•• دبي- عبداملنعم يحي:

�للجنة  عقدته  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
�ملنظمة جلائزة دبي �لدولية للقر�آن 
�جل����ائ����زة مبركز  م��ق��ر  �ل���ك���رمي يف 
�لطو�ر �لتجاري بدبي ، �أعلن �شعادة 
بوملحه  حممد  �ب��ر�ه��ي��م  �مل�شت�شار 
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
و�لإن�شانية  �لثقافية  لل�شوؤون  دب��ي 
عن  للجائزة  �ملنظمه  �للجنة  رئي�س 
�ختيار ف�شيلة �لإمام �لأكرب �ل�شيخ 
�شيخ  �لطيب  حممد  �حمد  �لدكتور 
للدورة  ��شالمية  �شخ�شية  �لزه���ر 
ل��ل��ج��ائ��زة ، حيث  �ل�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��رة 
�شيتم تكرمي ف�شيلته خالل �حلفل 
يوم  �شيقام  �ل��ذي  للجائزة  �خلتامي 
�شامي  بح�شور  وذل��ك  رم�شان   20
قرقا�س ع�شو �للجنة �ملنظمة رئي�س 
باجلائزة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  وح���دة 
و�حمد �لز�هد ع�شو �للجنة �ملنظمة 
رئي�س وحدة �لإعالم و عارف جلفار 
وحدة  رئي�س  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو 
عبد�لرحيم  و  و�ل��رب�م��ج  �لد�ر�شات 
�ملنظمة  �للجنة  ع�شو  �أهلي  ح�شني 
�ملالية  �ل�����������ش�����وؤون  وح�������دة  رئ���ي�������س 
و�لإد�رية ، وذكر بوملحه �أن �جلائزة  
�إىل  فيه  �أقيمت  ع��ام  �أول  منذ  د�أب��ت 

�لعلم  تكرمي ع��دد متميز من رم��وز 
خدمات  ق�����دم  مم����ن  �أو  �ل�������ش���رع���ي 
و�لذين  و�مل�����ش��ل��م��ني  ل��ل��دي��ن  جليلة 
هذ�  يف  و��شحة  ب�شمات  لهم  كانت 
�ملجال وبحمد �هلل ومنته فقد وفقت 
�لنخبة  ه����وؤلء  ت��ك��رم  لأن  �جل���ائ���زة 
من �لأع��الم �لذين خدمو� �لإ�شالم 
م�شدر  ل����ش���ك  وه������ذ�  و�مل�����ش��ل��م��ني 
و�عتز�زنا يف �جلائزة ويكفي  فخرنا 
�ل�شيخ  �ملكرمني  ر�أ���س  �أن يكون على 
ز�ي��د بن �شلطان رحمه �هلل و�ل�شيخ 
و�ل�شيخ  ز�ي��د حفظه �هلل  بن  خليفة 
حممد متويل �ل�شعر�وي رحمه �هلل 
و�ل����ذي ه��و �أول م��ن مت ت��ك��رمي��ه يف 
�ل���دورة �لأوىل �إىل غ��ري ه���وؤلء من 
�لأف��ا���ش��ل �ل���ك���ر�م �ل��ذي��ن ه��م حمل 

تقديرنا و�متنانا
ون��ح��ن �ل��ي��وم نعلن ع��ن �أح���د هوؤلء 
�لإمام  ف�شيلة  هو  �لبارزين  �لعلماء 
�لأكرب �ل�شيخ �لدكتور �أحمد حممد 
�لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف و�شجل 
ف�شيلة �لإمام ز�خر بالعطاء �ملعريف 
من  فف�شيلته   .. �ل�����ش��رع��ي  و�ل��ع��ل��م 
عائلة  وم��ن  م،   1946 ع��ام  مو�ليد 
ع��ل��م وف�����ش��ل در����س وت��خ��رج وح�شل 
�لأزهر  م��ن  �ل��دك��ت��ور�ه  �شهادة  على 
�ل�����ش��ري��ف وم����ن ث���م ���ش��اف��ر يف بعثة 

�للغة  و�أج���اد  بها  ودر����س  فرن�شا  �إىل 
�لفرن�شية.

وق��د ت��وىل �لتدري�س يف �لأزه���ر ويف 
غريه من �ملوؤ�ش�شات �جلامعية ومما 
جتدر �لإ�شارة �إليه �أنه در�س فرتة يف 
�لإم��ار�ت وقد عني ف�شيلته  جامعة 
ث��م رئي�شاً  �مل�����ش��ري��ة  ل��ل��دي��ار  م��ف��ت��ي��اً 
جلامعة �لأزهر �ل�شريف وقد كرمت 
�ل�شاد�شة  �ل��دورة  يف  وقتها  �جلامعة 
ذلك  يف  ف�شيلته  ومثلها  ل��ل��ج��ائ��زة 
�أختري  ثم  لها  رئي�شاً  ب�شفته  �لوقت 
يف  �ل�شريف  لالأزهر  �شيخاً  ف�شيلته 
هذ�  ي�شغل  ي���ز�ل  ول  2010م  ع��ام 
لكونه  هنا  تكرميه  وي��اأت��ي  �ملن�شب 
�شخ�شية �إ�شالمية يف �لعلم �ل�شرعي 
ويف خدماته يف هذ� �ل�شاأن ويف تولية 
م��ن��ا���ش��ب ع���دي���دة خ����دم ب��ه��ا �لدين 
وقدم خدمات كبرية من  و�مل�شلمني 
�لأزه���ر  �شيخ  من�شب  توليه  خ��الل 
ف�شيلته  يعترب  �ل���ذي  �ملن�شب  ه��ذ� 
عامة  �إ�����ش����الم����ي����ة  م���رج���ع���ي���ة  ف���ي���ه 
للم�شلمني هذ� �ملن�شب �لرفيع �لذي 
و�لو�شطية  �ل�����ش��رع��ي  �ل��ع��ل��م  مي��ث��ل 
�ل�����ه�����ادف�����ة ل����ب����ي����ان م�����ز�ي�����ا �ل����دي����ن 
��شتيعاب  ع��ل��ى  وق��درت��ه  �لإ���ش��الم��ي 
و�لتعاي�س  وح��م��اي��ت��ه��م  �لآخ����ري����ن 
�لأزه��ر ول  �ل�شلمي معهم فقد كان 

و��شتكماًل  �حلالية  برئا�شته  ي���ز�ل 
�لطويل  تاريخه  م��دى  على  ل���دوره 
�ملمثل للعلم و�لفكر �ل�شرعي �مللتزم 
ب��اأه��د�ف �لإ���ش��الم وغ��اي��ات��ه و�ملعرب 
�حلياة  يف  �مل�شلمني  دور  حقيقة  عن 
لالأزهر  �أن  على  و�لعملية  �لفكرية 
ومذكورة  م�شهورة  جليلة  خ��دم��ات 
ومن  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ل����دول  جميع  يف 
�مل�شلمني  �أبناء  تعليم  به  �أهم ما قام 
و�ل�شرف  و�حت�شانهم  جامعته  يف 
حيث  وتعليماً  و�إعا�شة  �إقامة  عليهم 
نهلو� من معني علمه وفكره ورجعو� 
�لعلم  ر�ي���ة  ي��ح��م��ل��ون  ب��ل��د�ن��ه��م  �إىل 
رئي�س  �أ�شبح  م��ن  ومنهم  �لأزه����ري 

دولة.
ميثله  �ل������ذي  ل����الأزه����ر  �أن  و�أذك��������ر 
�أبناء  ن��ح��ن  ع��ل��ي��ن��ا  ف�����ش��ل  ف�شيلته 
كانت  بعثة  �أول  �أن  حيث  �لإم�����ار�ت 
تدر�شنا يف �ملعهد �لديني بدبي كانت 
من �لأزهر �ل�شريف ومن ثم �أكملنا 
در����ش��ت��ن��ا يف رح��اب��ه ف��ل��الأزه��ر ف�شل 
كبري علينا وعلى غرينا هذ� �لأزهر 
و�ل�شموخ  و�مل�شمون  و�ملعلم  �ل���ش��م 
�لذي نحمله يف قلوبنا وعقولنا ول 

ميكن لنا �أن نن�شى ف�شله علينا. 
ل��ه��ذ� ف��ل��ي�����س ب��غ��ري��ب �أن ن��ك��رم من 
در��شة  �لأزه�����ر  دوح����ة  �إىل  ينت�شب 

م�شيخته  يتوىل  من  وخا�شة  وعلماً 
دوره  يف  م����ن����ازع  ل�����الأزه�����ر  ول���ي�������س 
ذهبت  فاأينما  للم�شلمني  وخدماته 
�أث���ر�ً وف�شيلة لهذ�  وج��دت ل��الأزه��ر 
فنحن نعلن لهذه �لأ�شباب جمتمعة 
�إختيار ف�شيلة �لإمام �لأكرب �ل�شيخ 
�شخ�شية  �ل��ط��ي��ب  �أح��م��د حم��م��د  د. 
�ل����ع����ام �لإ�����ش����الم����ي����ة جل����ائ����زة دب���ي 
�لدورة  يف  �ل��ك��رمي  للقر�آن  �لدولية 

�ل�شابعة ع�شرة. 
�شيتم  ف�شيلته  �ن  ب��وم��ل��ح��ه  وذك����ر 
�خلتامي  �حل���ف���ل  خ�����الل  ت���ك���رمي���ه 
رم�شان  من  �لع�شرين  يوم  للجائزة 
�شامي  وذك�����ر  ت���ع���اىل  �هلل  مب�����ش��ي��ئ��ة 
�شيقام  �خل���ت���ام  ح��ف��ل  �أن  ق���رق���ا����س 

�ل�شالم   ( وه��و  �ل���دورة  �شعار  بنف�س 
�ل��ن��ب��ي ( ح��ي��ث �شتدور  �أي���ه���ا  ع��ل��ي��ك 
هذ�  ح��ول  و�لكلمات  �حلفل  ف��ق��ر�ت 
ب��ي��ن��م��ا ذك���ر �ح��م��د �لز�هد  �ل�����ش��ع��ار 
�لهو�ء  ع��ل��ى  نقله  �شيتم  �حل��ف��ل  �ن 
�لقنو�ت  م��ن  �لعديد  على  مبا�شرة 
�لتي طلبت نقله كما �شيكون متاحا 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  م�شتخدمي  �أم���ام 
 quran award تطبيق  ع��رب 
�خلا�س باجلائزة من متابعة �حلفل 
بثه  �شيتم  كما  مبا�شرة  �ل��ه��و�ء  على 
�شبكة  ع���ل���ى  �جل����ائ����زة  م���وق���ع  ع����رب 
�إع���ادة �حلفل بعد  �لن��رتن��ت و�شتتم 
قناة  على  ت��ع��اىل  �هلل  مب�شيئة  ذل��ك 

جائزة دبي للقر�آن �لكرمي.

•• اأبوظبي-وام:

وق���ع �مل���رك���ز �ل��وط��ن��ي ل��ل��ت��اأه��ي��ل و�مل��ن��ظ��م��ة �ل��دول��ي��ة خ��ط��ة ك��ول��وم��ب��و للتعاون 
�لقت�شادي و�لتنمية �لجتماعية يف �آ�شيا و�ملحيط �لهادي �تفاقية تفاهم لتعزيز 
�لتعاون بني �جلانبني. وتوؤكد �لإتفاقية مكانة �ملركز �لوطني للتاأهيل يف �ملجتمع 
على  �لطلب  بخف�س  يتعلق  فيما  و�لوحيد  �لرئي�شي  �مل��رج��ع  كونه  �لإم��ار�ت��ي 
�لتعاون يف جمال تدريب ون�شر  �لعقلية. وت�شمل �لتفاقية  �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت 
علوم �لإدمان و�عتماد مر�شدين �أكادمييني نف�شيني يف هذ� �لقطاع طبقا ملعايري 
�حتاد �شمال �أمريكا �إ�شافة �إىل متكني �لكو�در �ملو�طنة �لعاملة يف جميع �ملجالت 
مع  �ملركز  وقع  �لإتفاقية  هذه  �ط��ار  ويف  �لنف�شية.  و�ل�شحة  بالإدمان  �ملرتبطة 
خطة كولومبو عقد �شر�كة لإ�شد�ر �ملجلة �لدولية للوقاية و�لعالج من �لتعاطي 
و�لإ�شطر�بات �ملرتبطة به و�لتي تهتم بعلم �لنف�س و�لإدمان وباملو�د �ملوؤثرة على 

�لبحوث و�لدر��شات  �لتي ت�شيب متعاطيها و�لتي ت�شجع  �لعقل و�ل�شطر�بات 
�لإقليمية و�ملنهجية مع �لرتكيز على تقييم �لو�شع �حلايل. ومت تد�شني �لعدد 
�ملر�شية  بالإ�شطر�بات  و�ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ملحكمة  �لعلمية  �ملجلة  من  �لأول 
�لن�شخة  �إ���ش��د�ر  على  �ملركز  �شي�شرف  بينما  �لإجنليزية  بن�شختها  به  �ملرتبطة 
�لعربية لتكون �أول جملة عربية متخ�ش�شة تت�شمن بحوثا ودر��شات تهم �ملنطقة 
وتركز على م�شكلة �لإدمان ومدى تاأثريه �ل�شلبي على �ملحيط �شحيا و�جتماعيا 
و�قت�شاديا يف ظل وجود حمكمني متخ�ش�شني يتولون �إجناز �لبحوث و�لدر��شات 
�ملبذولة  �ملجلة �جلهود  �آ�شيا. وتدعم  و�أ�شرت�ليا ودول �شرق  �لإم��ار�ت  من دولة 
�لإدمان  م�شكلة  من  للتخل�س  �لتثقيف  �أ�شاليب  وتطوير  ون�شر  ودعم  لت�شجيع 
خا�س  ب�شكل  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �ملعرفة  ون�شر  �لبحث  ت�شجيع  �إىل  �إ�شافة 
للتاأهيل  �لوطني  �ملركز  نظم  وق��د  ع��ام.  ب�شكل  �لعربية  و�ملنطقة  �خلليج  ودول 
و�لتحريرية  �لإ�شت�شارية  �للجنة  مع  بالتعاون  ور�شة عمل  �جل��اري  �لعام  بد�ية 

�تفاقية  لتوقيع  �لعري�شة  لو�شع �خلطوط  للمجلة يف منظمة خطة كولومبو 
منظمة  لإن�شاء  �ل�62  �لذكرى  يف  �ملركز  وفد  و�شارك  �ملجلة.  لإ�شد�ر  �لتعاون 
خطة كولومبو ووجه دعوة ل�شعادة �آدم مانيكو مدير عام منظمة خطة كولومبو 
لتد�شني �لن�شخة �لعربية يف �أبوظبي. ويناق�س �ملركز �لوطني للتاأهيل �ن�شمام 
دولة �لإم��ار�ت �إىل منظمة خطة كولومبو لت�شبح دولة ع�شو فيها �إ�شافة �إىل 
��شت�شافة �أبوظبي موؤمتر كولومبو لل�شباب مطلع 2014. ويعمل �ملركز على 
نوعية  �ملرجوة يف  �لأه��د�ف  �لعاملية لتحقيق  و�ملعايري  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق 
وجودة �خلدمات �ملقدمة ملعاجلة مر�شى �لإدمان و�شبل �لوقاية منه �إ�شافة �إىل 
�لقادرة على �لتطوير يف جميع �ملجالت و�لتخ�ش�شات  �لوطنية  �لكو�در  تاأهيل 
�ملركز  تنظيم  �إع���ادة  ق��ان��ون  عليه  ن�س  م��ا  وف��ق  وذل���ك  ومنهجي  علمي  باإ�شناد 
�لوطني للتاأهيل رقم 7 ل�شنة 2010 و�لذي �أ�شاف عقد �لتفاقيات و�ل�شر�كات 

مع �ملوؤ�ش�شات �ملرموقة �لعاملية �شمن �خت�شا�شات �ملركز.

يف اإطار برنامج تكاتف الرم�ساين 2013 

متطوعو تكاتف ينفذون حملة ل�شيانة بيوت العائالت املتعففة يف عدد من اإمارات الدولة 

الوطني للتاأهيل ومنظمة خطة كولومبو يد�شنان جملة متخ�ش�شة يف علوم االإدمان

•• اأبوظبي-الفجر: 

تكاتف  ب���رن���ام���ج  م���ت���ط���وع���و  و������ش����ل 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��اب��ع  �لج��ت��م��اع��ي  للتطوع 
جهودهم  �ل�����ش��ب��اب  لتنمية  �لإم�����ار�ت 
�لتطوعية خالل �شهر رم�شان �ملبارك 
من خالل تنفيذ حملة و��شعة ل�شيانة 
و�ملنازل  �ل��ب��ي��وت  م���ن  ع���دد  وجت���دي���د 
عدد  يف  �ملتعففة  بالعائالت  �خلا�شة 

من �إمار�ت �لدولة. 
و�شارك يف تنفيذ هذه �حلملة ما يزيد 
ع��ن 250 م��ت��ط��وع��اً وم��ت��ط��وع��ة من 
ت��ك��ات��ف للتطوع  ب��رن��ام��ج  م��ت��ط��وع��ني 
باأعمال  خاللها  ق��ام��و�   ، �لجتماعي 
و�لتجديد و�لطالء وتوزيع  �ل�شيانة 
و�مل�شتلزمات  �لأج�����ه�����زة  وت���رك���ي���ب 

�ملنزلية. 
ومتكن �ملتطوعون خالل هذه �حلملة 
من �إ�شالح وجتديد ما يزيد عن 18 

�ملوزعة يف  �ملنازل و�لبيوت  منزًل من 
خمتلف �إمار�ت �لدولة، وبو�قع 480 

�شاعة عمل تطوعي. 
�لرم�شانية  �حلملة  ه��ذه  تنفيذ  ومت 
�إليها  تو�شلت  �لتي  �لنتائج  �شوء  يف 
�للجان �لتطوعية �ملخت�شة بالربنامج 
و�ل��ت��ي ق��ام��ت يف �ل��ف��رتة �ل��ت��ي �شبقت 
�شهر رم�شان �ملبارك باإجر�ء م�شوحات 
ميد�نية مت من خاللها �لتعرف على 

�لبيوت و�لعائالت �مل�شتحقة للدعم. 
�إطار  يف  �حل��م��ل��ة  ه���ذه  تنفيذ  وي��اأت��ي 
م�����ش��روع ت��ك��ات��ف �ل��رم�����ش��اين �ل���ذي 
للتطوع  ت���ك���ات���ف  ب����رن����ام����ج  ي���ن���ف���ذه 
�ل�������ش���اب���ع على  ل���ل���ع���ام  �لج���ت���م���اع���ي 

�لتو�يل. 
�لرئي�س  �حل��ب�����ش��ي،  م��ي��ث��اء  وق���ال���ت 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل������د�ئ������رة �ل������رب�م������ج يف 
�ل�شباب  لتنمية  �لإم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
وجتديد  ل�شيانة  تكاتف  حملة  ب���اأن 

�أحد  تعترب  �ملتعففة  �لعائالت  بيوت 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة حل��م��ل��ة تكاتف  �مل��ك��ون��ات 
�لرم�شانية، و�لتي هدفت �إىل �إدخال 
بع�س  ح��ي��اة  �إىل  و�ل�����ش��رور  �ل��ب��ه��ج��ة 
�لعائالت �مل�شتحقة للدعم، بالإ�شافة 
�لتعرف  م��ن  �مل��ت��ط��وع��ني  �إىل مت��ك��ني 

و�مل�شاهمة  �ملجتمع،  �حتياجات  على 
�أعمال �خلري خالل �شهر رم�شان  يف 
ب��اأن مثل  �حلب�شي  و�أ�شافت  �ملبارك.  
يف  ت�شهم  �لرم�شانية  �حلمالت  هذه 
حتقيق �آثار وقيمة جمتمعية �إيجابية 
�لعائالت  وه���م���ا  �ل���ط���رف���ني،  ل���ك���ال 

و�ملتطوعني  ج���ه���ة،  م����ن  �مل��ت��ع��ف��ف��ة 
بتنفيذ  ي���ق���وم���ون  �ل���ذي���ن  �أن��ف�����ش��ه��م 
�مل�شروع من جهة �خرى. ففي �لوقت 
�ل�����ذي ت�����ش��ه��م ف��ي��ه ه����ذه �حل��م��ل��ة يف 
للعائالت  �ملعي�شية  �لأو���ش��اع  حت�شني 
�ملتعففة، فاإنها ت�شهم من جهة �أخرى 
يف �شقل جتارب �ملتطوعني و�ك�شابهم 
�لتو��شل  على  تقوم  ج��دي��دة  خ��رب�ت 
�ل��دخ��ل و�لتعرف على  م��ع حم���دودي 

�حتياجاتهم. 
وك����ان م��ت��ط��وع��و ب��رن��ام��ج ت��ك��ات��ف قد 
ل�شهر  �لتطوعي  م�شروعهم  ��شتهلو� 
رم�����ش��ان �ل���ك���رمي م���ن خ����الل حملة 
�إمار�ت  من  عدد  يف  �مل�شاجد  ل�شيانة 
على  بالعمل  خاللها  ق��ام��و�  �ل��دول��ة 
تنظيف �مل�شاجد، مبا يف ذلك �لفر�س 
�ل�شيانة  باأعمال  و�لقيام  و�ل�شجاد، 
تاأمني  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  و�ل�����ده�����ان، 
�مل�شلني  على  �مل��اء  وت��وزي��ع  �مل�شاحف 

�أثناء �شالة �لرت�ويح. 
للعام  �ل��رم�����ش��اين  ت��ك��ات��ف  وي��ت��ك��ون 
�أ�شا�شية  م���ر�ح���ل  ���ش��ت��ة  م���ن  �حل����ايل 
�إج����ر�ء�ت  منها  مرحلة  ك��ل  تت�شمن 
�لأ�شر  ت�شتهدف  م��ت��ن��وع��ة  ت��ط��وع��ي��ة 
�ملتعففة يف �إم��ار�ت �لدولة �إىل جانب 
خ��ريي��ة تطوعية  ب��ن�����ش��اط��ات  �ل��ق��ي��ام 

متعددة. 
وتتاألف هذه �ملرحلة من حملة زيارة 
لتقييم  �لدولة،  �ملتعففة يف  �لعائالت 

خالل  �لرئي�شية  �حتياجاتها  وح�شر 
�شهر رم�شان �ملبارك، وحملة مماثلة 
للعائالت  و�مل���ن���ازل  �ل��ب��ي��وت  ل�شيانة 
�ل��ع��م��ال يف  ل��زي��ارة  وح��م��ل��ة  �ملتعففة، 
مو�قع �لعمل لتقدمي �مل�شاعد�ت لهم 
بعد موعد �لإفطار، �إىل جانب حملة 
�لرعاية  ومر�كز  �مل�شت�شفيات  لزيارة 
�ل�شحية، بالإ�شافة �إىل تنظيم حملة 
تنفيذها  يتم  ب��ال��دم،  للتربع  و����ش��ع��ة 
على م�شتوى �لدولة مل�شاعدة �ملر�شى 

و�مل�����ش��اه��م��ة يف �إن���ق���اذ ح��ي��ات��ه��م خالل 
�ل�شهر �لكرمي. 

ي�شار �إىل �أن م�شروع تكاتف �لرم�شاين 
عام  �لف�شيل  �ل�����ش��ه��ر  خ���الل  �ن��ط��ل��ق 
رئي�شيني؛  هدفني  لتحقيق   ،2007
هما ن�شر فكرة �مل�شوؤولية �لجتماعية 
م��ن خ���الل �ل��ت��ط��ّوع، وت��وف��ري فر�س 
للمتطوعني لتقدمي �مل�شاعدة لالأ�شر 
�لدخل يف  �ملو�طنة حم��دودة  �ملتعففة 

�لدولة. 

موظفو وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني 
االحتادي يتفاعلون مع حملة ك�شوة مليون طفل

مليون درهم من دار الرب 
ل�شيانة امل�شاجد بدبي

•• اأبوظبي-وام:

�إد�رة  مدير  �خللويف  حممد  جا�شم  �لدكتور  �شعادة  �لتقى 
�ل�شوؤون �لعربية يف مكتبه يف ديو�ن عام وز�رة �خلارجية مع 
بول فوك�س نائب رئي�س �لبعثة يف �شفارة �ململكة �ملتحدة يف 
ذ�ت  �ملو�شوعات  ��شتعر��س  �للقاء  خالل  وج��رى  �أبوظبي. 
�لإهتمام �مل�شرتك بني �لبلدين و�شبل تعزيز �لتعاون بينهما 
على �لأ�شعدة كافة مبا ي�شهم يف حتقيق �مل�شلحة �مل�شرتكة 

للبلدين �ل�شديقني.

اخلارجية تبحث التعاون 
مع اململكة املتحدة

جواهر عدنانذياب ال�سكليليمليا املرزوقيهالل املزروعي
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بيان الإيرادات  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

اإي�ساحات حول البيانات املالية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان الإيرادات ال�ساملة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان املركز املايل يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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عربي ودويل
الثالثاء   - 23   يوليو    2013 م    -    العـدد    10851
Tuesday    23    July     2013  -  Issue No   10851

•• �صنعاء-وكاالت:

ق����ال����ت �ل�������ش���رط���ة �ل���ي���م���ن���ي���ة �إن����ه����ا ت���ب���ح���ث عن 
ظهر  قبل  خطف  �ل���ذي  �لإي����ر�ين  �لدبلوما�شي 
�إي���ر�ن يف حي �لهد�  �لأح��د يف �شارع ق��رب �شفارة 

جنوب �لعا�شمة �ليمنية.
و�أك����دت ط��ه��ر�ن �خل��ط��ف، و�أع��ل��ن �ل��ن��اط��ق با�شم 
�خلارجية �لإير�نية عبا�س �رق�شي لوكالت �لأنباء 
�لإير�نية بلغنا باأن �أحد موظفينا يف �شفارة �إير�ن 
ذلك  و�أن  جمهولني،  يد  على  خطف  قد  باليمن 
�أحمد  ن��ور  ��شمه  �أن  ، مو�شحا  �إي��ر�ين  �ل�شخ�س 

نيكبخت.
لدينا  لي�س  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شفارة  يف  م�شدر  وق��ال 
لفتا   ، �خلطف  عملية  مرتكبي  ح��ول  معلومات 

�إىل �أن �شاهد� على �خلطف �ت�شل بال�شفارة .
وكان م�شلحون، يعتقد �أنهم من تنظيم �لقاعدة، 
قد خطفو� �لدبلوما�شي يف و�شح �لنهار و�قتادوه 

�إىل جهة جمهولة، بح�شب ما �أفادت �ل�شرطة.
وذك��ر �لإع��الم �لإي��ر�ين �أن وزي��ر �خلارجية علي 
�أب���و بكر  ب��ن��ظ��ريه �ليمني  �ت�����ش��ل  �أك���رب ���ش��احل��ي 
�لعمل  ه��ذ�  تدين  ط��ه��ر�ن  �إن  ل��ه  ليقول  �لقربي 
�إىل  �ليمنية  وي��دع��و �حل��ك��وم��ة  �لإن�����ش��اين،  غ��ري 

حترك جاد لالإفر�ج عن �لدبلوما�شي .

�لإير�نية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أن  �لأن���ب���اء  وذك����رت 
��شتدعت �لقائم بالأعمال �ليمني و�أعربت له عن 
�لقلق �لبالغ على م�شري �لدبلوما�شي �ملخطوف.

�إي���ر�ين  م��و�ط��ن  فيها  يتعر�س  م���رة  �أول  وه���ذه 
للخطف يف �ليمن.

وياأتي هذ� �حلادث و�شط توتر يف �لعالقات بني 
مب�شاعدة  �شنعاء  تتهمها  �ل��ت��ي  و�إي�����ر�ن  �ل��ي��م��ن 

�ملتمردين يف �شمال �ليمن.

�إن  �لفرن�شية  �لأن��ب��اء  لوكالة  �أم��ن  �شابط  وق��ال 
تكون  �أن  �إىل  تتجه  �لأم��ن  �أجهزة  لدى  �ل�شكوك 

�لقاعدة ور�ء عملية �خلطف .
قد  �شابقة  خطف  عمليات  �شغطوكانت  و�شيلة 
خطف  منها  �ليمن،  يف  �لقاعدة  لتنظيم  ن�شبت 
�لذي  �خلالدي  �هلل  عبد  �ل�شعودي  �لدبلوما�شي 
ما ز�ل بني �أيدي �لتنظيم منذ خطفه يف مار�س-

�آذ�ر 2012 يف عدن.

•• نيودلهي-ا ف ب:

و�شل نائب �لرئ�س �لمريكي جو بايدن �ىل �لهند 
�لث��ن��ني يف زي���ارة ت�شتمر �رب��ع��ة �ي���ام وت��ه��دف �ىل 
�ملبادلت  و�نعا�س  �لدبلوما�شية  �لعالقات  تعزيز 
�ل��ت��ج��اري��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن، ب��ع��د ����ش��اب��ي��ع م��ن زي���ارة 
�شعى �ىل طماأنة  �ل��ذي  وزي��ر �خلارجية �لمريكي 

نيودلهي ب�شاأن �فغان�شتان.
يزور  �م��ريك��ي  لرئي�س  ن��ائ��ب  �ول  ب��اي��دن  ويلتقي 
�ل���ه���ن���د، �ل���ي���وم �ل���ث���الث���اء �مل�������ش���وؤول���ني �ل���ه���ن���ود يف 
�شينغ  مامنوهان  �ل��وزر�ء  رئي�س  وبينهم  نيودلهي، 
قبل �ن يتوجه �ىل بومباي �لعا�شمة �ملالية للبالد 
طاولة  ح��ول  �لقت�شاد  ح��ول  خطابا  �شيلقي  حيث 

م�شتديرة مع �شناعيني.
�ملتحدة  �لوليات  �لعالقات بني  �ن  ويرى حمللون 
و�لهند تر�جعت يف �ل�شنو�ت �لخرية �ذ �ن �يا من 
بعد  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �ىل  فعليا  ي�شعى  ل  �لبلدين 
�لفتور خالل  �شنو�ت من  �لذي �جنز بعد  �لتقارب 

�حلرب �لباردة.
ويف مقابلة ن�شرت يف �شحيفة ذي تاميز �وف �نديا 
�ك���رب دمي��وق��ر�ط��ي��ت��ني يف �لعامل  ب��اي��دن �ن  ق���ال   ،
ح�شب �ل�شيغة �لتي ي�شتخدمها قادة �لبلدين عادة، 
عليهما  لكن  معا  �لعمل  على  هائلة  ق��درة  متلكان 

بذل مزيد من �جلهود.
كما �كد �نه ياأمل يف زيادة �ملبادلت �لتجارية �لتي 
يفرت�س �ن تبلغ مئة مليار دولر )76 مليار يورو( 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن  ب��اي��دن  و����ش��اف  �ل�شنة.  ه��ذه 
رحبت ب�شعود �لهند و�لمتني ��شتفادتا من ذلك ، 
معترب� �ن �شعود �لهند كقوة �قت�شادية عاملية و�حد 

من �هم �لوقائع يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين .
�علن  �لمريكي جون كريي  وزير �خلارجية  وكان 
�ل�شهر �ملا�شي عن هذه �لزيارة لبادين، خالل رحلة 
�لهند يف  نيودلهي كان هدفها تهدئة خم��اوف  �ىل 

ما يتعلق بان�شحاب �لقو�ت �لدولية من �فغان�شتان 
�لعام �ملقبل.

ويخ�شى �لقادة �لهنود �ن يعود �ىل كابول �ملتمردون 
�لعد�ء �للدودون لنيودلهي �لتي كانت و�حدة من 
من  ��شتمر  �ل��ذي  طالبان  نظام  عهد  يف  �هد�فهم 
1996 �ىل 2001 يف �فغان�شتان. وكان يفرت�س 
�لوليات  ب��ني  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  م��ف��او���ش��ات  ت��ب��د�أ  �ن 
�مل��ت��ح��دة وط��ال��ب��ان ب��ع��دم��ا ف��ت��ح��ت �حل��رك��ة مكتب 
�نهارت  �ملحادثات  لكن  لها يف قطر  �شيا�شي  متثيل 

حتى قبل �ن تبد�أ.

كريي يتحدى حظوظه يف ا�شتئناف عملية ال�شالم 

املتحدث الع�سكري ينفي �سجن مر�سي

م�شاٍع ومبادرات لتحقيق امل�شاحلة الوطنية يف م�شر
•• القاهرة-وكاالت:

ع��ر���س �مل��ج��ل�����س �ل��ق��وم��ي حلقوق 
�لإن���������ش����ان مب�����ش��ر �ل���ق���ي���ام ب����دور 
�مل�شاحلة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل���ل���و����ش���اط���ة 
�لقومي  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ش��اء  وت��ق��دم 
بطلب  �لإن�����ش��ان يف م�شر  حل��ق��وق 
عديل  �ملوؤقت  �لدولة  رئي�س  للقاء 
م��ن�����ش��ور ورئ���ي�������س �ل�������وزر�ء ح���ازم 
�لببالوي للت�شاور و�لتباحث ب�شاأن 
تطور�ت �لأو�شاع �لر�هنة وعر�س 
رئ��ي�����ش��ي يف حتقيق  ب�����دور  �ل��ق��ي��ام 

�لوفاق و�مل�شاحلة �لوطنية.
ودعا �ملجل�س يف بيان �أ�شدره �أم�س 
�ملو�طنني  ح��ق  �ح���رت�م  �إىل  �لأول 
�ل������ر�أي بحرية  �ل��ت��ع��ب��ري ع���ن  ف���ى 
�ل�شلمي  و�ل��ت��ظ��اه��ر  و�لح���ت���ج���اج 

�لأمنية،  �ل�شلطات  حماية  ظل  يف 
�شور  ل���ك���ل  �ل���ق���اط���ع  و�ل����رف���������س 
�أمله يف حتقيق  وع��رب عن  �لعنف. 
دون  �ملجتمعي  و�لتو�فق  �لتو��شل 
على  �لتحري�س  �أو  لأح���د  �إق�����ش��اء 
�أحد مع �حرت�م �لقانون يف جميع 

�لأحو�ل.
�إج��ر�ء حتقيقات  ونوه �إىل �شرورة 
يف ك��ل �لأح����د�ث �ل��ت��ي وق��ع��ت منذ 
�جلاري،  يوليو-متوز  من  �لثالث 
�لر�أي  على  �لنتائج  تلك  وع��ر���س 

�لعام ب�شفافية كاملة.
من جهتها دعت حركة مترد �لتي 
م�شر  يف  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  تت�شدر 
منذ �لثالثني من يونيو-حزير�ن 
�إىل ج��ل�����ش��ة م�����ش��احل��ة وط��ن��ي��ة يف 
�خلمي�س  �ل�شريف  �لأزهر  �جلامع 

�ملقبل.
وقال موؤ�ش�س �حلركة حممود بدر 
وطني  ح���و�ر  �إىل  ت��دع��و  مت���رد  �إن 
يف  �ل�شيا�شي  �لنق�شام  حالة  ينهي 
�ل��ب��الد و�أك���دت �حل��ك��وم��ة، يف بيان 
�هتمامها  لها،  �جتماع  �أول  عقب 
كمتطلب  �ل��ق��ان��ون  دول��ة  بتكري�س 
�أ�شا�شي للحفاظ على كيان �لدولة، 
و�����ش����م����ان �حل�����ق�����وق و�حل�����ري�����ات 
�لعامة، وحتقيق مبد�أ �لف�شل بني 

�ل�شلطات.
ذك���رت �شحيفة  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
�لعام  �لنائب  �ن  �مل�شرية  �لأه���ر�م 
ب�شجن  �أمر  بركات  ه�شام  ��مل�شري 
حممد  �مل��ع��زول  �مل�����ش��ري  �لرئي�س 
م��ر���ش��ي مل���دة 15 ي��وم��اً ع��ل��ى ذمة 
�أبرزها  ع��دة  �تهامات  يف  �لتحقيق 

�لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  لكن  �ل��ت��خ��اب��ر، 
�مل�شرية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  ب��ا���ش��م 
�أحمد حممد علي نفى ذلك و��شفاً 

ما ن�شر باأنه معلومات مكذوبة .
و�أفادت )�لأهر�م( �ن بركات ��شتمع، 
باإذن من �لنيابة �إىل ت�شجيالت 4 
مكاملات هاتفية �أجر�ها مر�شي مع 
كل من �لإد�رة �لأمريكية ممثلة يف 
جلماعة  �ل��ع��ام  و�مل��ر���ش��د  �لرئا�شة، 
�مل�شلمني �لدكتور حممد  �لإخ��و�ن 
ب���دي���ع، وجن���ل���ه �أح���م���د �ل�����ذي كان 
موجود� يف تركيا، وحركة حما�س.

�لت�شالت  ه���ذه  �ن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�شاعات قليلة من قيام  جاءت قبل 
عبد  �أول  �ل��ف��ري��ق  �ل���دف���اع  وزي�����ر 
خارطة  ب��اإع��الن  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح 

�مل�شتقبل.

ط��ل��ب خالل  م��ر���ش��ي  �ن  وذك������رت 
�ت�������ش���ال���ه ب������������الإد�رة �لأم���ريك���ي���ة 
ت���دخ���اًل ع�����ش��ك��ري��اً حل��م��اي��ة نظام 
حكمه، كما طلب من �ملر�شد �لعام 
�لعنف  باإ�شاعة  توجيهات  �إ���ش��د�ر 
حركة  من  طلب  بينما  و�لفو�شى، 

حما�س دعم �لعنف يف �شيناء.
�أمر ب�شجن  و�أ�شارت �إىل �ن بركات 
ذم����ة  ع����ل����ى  ي�����وم�����اً   15 م����ر�����ش����ي 
�لتحقيق يف عدة تهم يف مقدمتها 
�لعنف  على  و�لتحري�س  �لتخابر 

و�إ�شاعة �لفو�شى.
لكن م��وق��ع )�مل�����ش��ري �ل��ي��وم( نقل 
با�شم  �ل���ر����ش���م���ي  �مل����ت����ح����دث  ع����ن 
�ن ل �شحة  �مل�شلحة قوله  �لقو�ت 
ن�شرتها  �لتي  �ملكذوبة  للمعلومات 

�شحيفة )�لأهر�م(.

موقع  على  �شفحته  عرب  و�أ���ش��اف 
)في�شبوك( �ن ن�شر تلك �ملعلومات 
�لتوقيت  ه���ذ�  �ل��ط��ري��ق��ة يف  ب��ه��ذه 
يهدف لإثارة �لبلبلة وتهييج �لر�أي 
م�شبوهة  �أغر��س  ولتحقيق  �لعام 

خلدمة تيار�ت �شيا�شية معينة .
تنتهج  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  �ن  و�أك����د 
منهج �ل�شفافية و�لتز�م �مل�شد�قية 
مع �لر�أي �لعام �حرت�ماً منها حلق 
�ل�شعب �مل�شري �لعظيم يف معرفة 

كامل،  وح���ي���اد  ب��ت��ج��رد  �حل���ق���ائ���ق 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  ف���اإن  ول��ذل��ك 
ل��ن ت��ت��و�ن��ى ع��ن �إع����الن م��ث��ل هذه 
حال  �مل�شريني  جلموع  �ملعلومات 

وقوعها . 

عقبات تعرقل �شري االنتخابات الرئا�شية يف مايل 

�شنعاء تبحث عن الدبلوما�شي االإيراين املخطوف 

حتذير رو�شي من خمترب بيولوجي يف جورجيا 

بايدن يزور الهند لتعزيز العالقات الثنائية 

•• باماكو-ا ف ب:

�ملقررة  �لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  �لوىل  �جل��ول��ة  �شري  ح�شن  تعطل  ز�ل���ت  م��ا  ك��ث��رية  عقبات 
�لحد �ملقبل يف مايل، منها خطر �عتد�ء�ت �نتحارية و�لتوزيع غري �لكامل لبطاقات �لناخبني 

و�لغمو�س حول متكن 500 لجئ ونازح من �لقرت�ع يف خمتلف �نحاء �لبالد.
ب��ادرت به فرن�شا يف كانون �لثاين- �ل��دويل �لذي  وقد حتققت �كرب �ه��د�ف �لتدخل �لع�شكري 
يناير لدحر جماعات �ملقاتلني ��شالميني �لز�حفني من �شمال �لبالد �لذي �حتلوه طيلة ت�شعة 

��شهر، نحو �جلنوب.
لكن �جلرن�ل غريغو�ر دي �شان كانتان �لذي قاد عملية �شرفال �لفرن�شية يف مايل، �قر �لحد بان 

هذ� �لبلد مل يتو�شل بعد �ل�شتقر�ر �لكامل .
دميان�س  دو  جورنال  لو  �شحيفة  ن�شرته  حديث  يف  كانتان  �شان  دي  غريغو�ر  �جل��رن�ل  و�شرح 
�ل�شبوعية �لفرن�شية �لحد يجب �لعرت�ف خل�شومنا بقدرتهم �لفائقة على �لختفاء يف هذ� 
�لبحر �ل�شا�شع من �لرمال �ل�شحر�وية. لكن ل بد حتى لف�شل بحار �ن ير�شو يوما يف ميناء .

�جلماعات  بقايا  تنتهز  �ن  ويخ�شى  �لرهابيني  معاقل  �شيء  كل  قبل  ��شتهدفنا  لذلك  و��شاف 
�ل�شالمية �مل�شلحة �ملو�لية لتنظيم �لقاعدة �لتي �حتلت �شمال مايل، فر�س �لقرت�ع لرتكاب 

�عتد�ء �نتحاري كبري كما فعلو� خالل �ل�شهر �لخرية يف مايل وكذلك يف �لنيجر �ملجاورة.

من جهة �خرى �شددت فرن�شا و�لمم �ملتحدة و�لنظام �لنتقايل �حلاكم يف باماكو على �شرورة 
�جر�ء �لقرت�ع يف كافة �نحاء مايل كي يتمتع �لرئي�س �جلديد بامل�شد�قية �ل�شرورية للنهو�س 

بالبالد و�مل�شاحلة يف بلد يعاين من �نق�شام �شديد.
و�لقت �عمال عنف وقعت موؤخر� و��شفرت عن �شقوط �ربعة قتلى يف كيد�ل 1500 كلم �شمال 
�شرق باماكو وخطف نائب و�ربعة موظفني يف �للجنة �لنتخابية �ل�شبت، بظاللها على �جر�ء 
�لقرت�ع فعال �لحد يف هذه �ملنطقة �لو�قع �شمال �شرق مايل و�لتي تعترب مهد �لطو�رق وحركة 

متردهم �حلركة �لوطنية لتحرير �لزو�د.
ووقعت تلك �لحد�ث رغم �تفاق �ل�شالم �ملربم يف 18 حزير�ن يونيو يف و�غادوغو بني �حلركة 
�ملقاتلني  وح�شر  بتجميع  �شمح  ما  باماكو  يف  �لنتقالية  و�ل�شلطات  �لزو�د  لتحرير  �لوطنية 

�لطو�رق وعودة 150 جنديا ماليا �ىل مدينة كيد�ل.
�لتوتر و�عمال عنف  �ن  �لدولية لفر�ن�س بر�س  وقال �ملحلل جيل يابي من جمموعة �لزم��ات 
كانت على حتمية على �لرجح يف كيد�ل لن �لتوقيع على �لتفاق بني قادة �جلماعات �مل�شلحة 

وباماكو ل ميكن �ن ينهي و�قع �لعد�وة و�لتطرف يف �جلانبني.
�كرث  ح��و�ر  فتح عملية  قبل  �تفاقا مرحليا  �شوى  لي�س  و�غ��ادوغ��و  �تفاق  �نه  يابي مبا  و��شاف 
على  ذلك  �نعكا�س  �ن  موؤكد�   ، تتوقف  لن  �ملز�يدة  لعبة  فان  �لرئا�شية،  �لنتخابات  بعد  �همية 

�لنتخابات وم�شد�قيتها �شيكون رهن ما �شيجري يف كيد�ل يوم �لقرت�ع .

•• وا�صنطن-ا ف ب:

طو�ل ��شهر بد� وزير �خلارجية �لمريكي وحيد� يف و��شنطن يف م�شعاه 
�لحادي �لطرف للتو�شل �ىل �تفاق �شالم يف �ل�شرق �لو�شط، �لمر �لذي 
يعتربه كثريون وهما فحتى �كرث �لنقاد تفاوؤل �لذين ��شادو� مبجهوده 
حافظو� على ت�شكيكهم يف قدرته على حتقيق �ي �جناز يف ملف عجز عن 
حله �لروؤ�شاء �لمريكيون على مدى عقود. و�عترب �خرون جهوده ق�شية 

خا�شرة منذ �لبد�ية �ىل حد �ن �حد �ملعلقني لقبه �حلار�س �لوحيد .
بالتايل ميكن �ن تغفر لكريي �بت�شامة �لر�شا �لتي علت وجهه يف �ثناء 
عودته من عمان �ىل دياره يف وقت متاخر يوم �جلمعة بعد �لعالن عن 
�تفاق مبدئي بني �ل�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني على ��شتئناف �ملحادثات 

طائرته  �ىل  �شعد  عندما  عمله  ف��ري��ق  و�شفق  �ل���ش��ب��وع.  ه��ذ�  يف  رمب��ا 
و��شرتخى للمرة �لوىل بعد �ربعة �يام من �ملحادثات �ل�شاقة �لتي �و�شكت 

على �لق�شاء على �ماله با�شتئناف �ملحادثات.
�ملنطقة،  �ىل  مكثفة  رح��الت  و�شت  �ملثابرة  �لدبلوما�شية  من  ��شهر  بعد 
حقق كريي ما مل حتاول �شلفته هيالري كلينتون قط �ن تفعل، �ي �قناع 

�لطرفني بالعودة �ىل طاولة �لتفاو�س.
علني  لف�شل  يتعر�س  ق��د  و�ن��ه  للتو  ب��د�  �ل�شاق  �لعمل  �ن  ي��درك  وفيما 
ومهني جد� نظر� �ىل تباعد مو�قف �لطرفني، ميكنه �ل�شتمتاع لفرتة 

وجيزة باجنازه �لول كوزير خارجية �لوليات �ملتحدة.
يبدو  �لمريكية،  �خلارجية  لل�شيا�شة  �لعلنية  �لو�جهة  كونه  �ىل  نظر� 
يف  �ل���الذع  لالنتقاد  تتعر�س  لد�رة  بها  م��رح��ب  م�شيئة  نقطة  �جن���ازه 

�خلارج لرف�شها بذل �ملزيد لنهاء �لزمة �ل�شورية ولنها تبدو من�شغلة 
مب�شائل حملية.

وبالرغم من حتذير�ت �مل�شككني يبدو �ن �ملناخ �ل�شائد هذه �ملرة قد يكون 
منا�شبا �كرث لتحقيق �خرت�ق ما وعلى �مل�شتوى �ل�شخ�شي ي�شتمتع كريي 
كان  ما  رئا�شي،  �ي طموح  يبدو عن  ما  على  تخليه  بعد  بعمله �جلديد، 

ليحول دون خو�شه �حد �كرث نز�عات �لعامل �شعوبة.
يريد  ل  منطقة  يف  بيا�س  على  �شكا  �ع��ط��اه  �لبي�س  �لبيت  �ن  وي��ب��دو 
�لمريكي  فالرئي�س  فيها  �لطاقة  �ملزيد من  بذل  �وباما  ب��ار�ك  �لرئي�س 
تلقى �شفعة كربى عندما �نهارت عام 2010 مبادرته لل�شالم يف �ل�شرق 
�لو�شط يف غ�شون ��شابيع و�دت �ىل جمود يبدو �ن كريي حركه �ذ �شار 

كل �شيء بح�شب خمططاته.

ولطاملا ��شار �ملحللون �ىل �ن �لنز�ع �لفل�شطيني �ل�شر�ئيلي يبقى �جلرح 
�تفاق  �ن  على  م�شددين  �لعربي  �لعامل  يف  �لغ�شب  يغذي  �ل��ذي  �لنازف 

�شالم وحده قد ي�شمن �من ��شر�ئيل على �ملدى �لطويل.
كما ت�شهد ��شر�ئيل عزلة دولية متز�يدة على خلفية معاناة �لفل�شطينيني. 
ففي �لمم �ملتحدة يف �يلول-�شبتمرب �شوتت ت�شع دول فح�شب �شد منح 

�لفل�شطينيني و�شعا �ف�شل لدولتهم.
على متويل  �لفائت حظر�  �ل�شبوع  �لوروب���ي يف  �لحت��اد  فر�س  �ن  كما 
دفع  ��شهم يف  يكون  قد  كان كريي يف عمان،  فيما  �ليهودية  �مل�شتوطنات 
�لوزر�ء  �لقر�ر غ�شب رئي�س  �ملفاو�شات. و�ثار هذ�  ��شر�ئيل جمدد� �ىل 
�ل�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو �لذي �كد لكريي �نه ي�شر بجهود ��شتئناف 

�ملحادثات .

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�عترب رئي�س هيئة مر�قبة حماية حقوق �مل�شتهلكني و�شحة 
خمترب  وج��ود  �أن  �وني�شينكو،  غينادي  رو�شيا،  يف  �لإن�����ش��ان 
�لأر��شي  يف  �لأم��ريك��ي��ة  للبحرية  تابع  ع�شكري  بيولوجي 
�إياه  و��شفاً  جورجيا،  ج��ري�ن  على  خطر�ً  ي�شكّل  �جلورجية 

بالنتهاك �ملبا�شر للمعاهد�ت �لدولية.
ونقلت وكالة �أنباء نوفو�شتي �لرو�شية عن �وني�شينكو، قوله 
يف  �لأم��ريك��ي  �لبيولوجي  �ملخترب  عمل  �إن  لل�شحافيني، 
جورجيا �نتهاك مبا�شر ملعاهدة حظر �شنع و�إنتاج وتخزين 

و�عترب  قوية  هجومية  �أ�شلحة  وهي  �لبيولوجية،  �لأ�شلحة 
�أن وجود �ملخترب �لذي ل ت�شيطر �ل�شلطات �جلورجية عليه 
�شيعيق ��شتئناف �لعالقات �لقت�شادية �لرو�شية-�جلورجية 
�لغذ�ئية  �ملنتجات  �أن  نرى  لأننا  وذل��ك  تطويرها،  ويعرقل 
�مل��و�د �ل�شارة �إىل ج�شم  هي �ل�شبيل �لأك��رث فعالية لدخول 
�لإ�شر�ر  �شابق  مع  عمد�ً  ��شتخد�مها  ميكن  �لتي  �لإن�شان 

لغر�س �لإ�شر�ر بال�شحة.
�����ش���ت���ري�د �خلمور  م����وؤخ����ر�ً  ����ش��ت��اأن��ف��ت  رو���ش��ي��ا  �أن  وي���ذك���ر 
و�خل�������ش���ر�و�ت وب��ع�����س �مل��ن��ت��ج��ات �ل���زر�ع���ي���ة �لأخ�����رى من 
عموماً  �لقت�شادية  �لعالقات  ل�شتئناف  متجهة  جورجيا، 

مع جورجيا �لتي بادرت �ىل قطع �لعالقات مع رو�شيا، بعد 
حدوث حرب بني جورجيا و�أو�شيتيا �جلنوبية �ملدعومة من 

قبل رو�شيا عام 2008.
وكان غينادي �وني�شينكو قال يف وقت �شابق �إن وباء طاعون 
�خل��ن��زي��ر �لأف��ري��ق��ي دخ���ل رو���ش��ي��ا م��ن ج��ورج��ي��ا يف عملية 

تخريبية ت�شتهدف �قت�شاد رو�شيا .
يوم  ب��ي��ان  يف  �أع��رب��ت  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أن  وي��ذك��ر 
�جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي، ع���ن ق��ل��ق ك��ب��ري مم���ا و���ش��ف��ت��ه بالن�شاط 
�لبيولوجي �لذي تز�وله وز�رة �لدفاع �لأمريكية قرب حدود 

رو�شيا.

اعتقال 28 متهمًا بتنظيم تظاهرات يف تركيا
•• انقرة-يو بي اأي:

�ألقت وحد�ت مكافحة �لإرهاب يف �شرطة حمافظة هاتاي بجنوب تركيا �م�س �لقب�س على 28 
�شخ�شاً ت�شتبه ب�شلوعهم يف تنظيم تظاهر�ت حملية موؤيدة حلركة �حتجاجات متنزه غيزي.

وذكر �ملوقع �للكرتوين ل�شحيفة زمان �أن �ل�شرطة �أز�لت خيماً ن�شبتها جمموعة من �ملحتجني 
يف متنزه يف هاتاي دعماً لتظاهر�ت متنزه غيزي يف ��شطنبول، و�عتقلت 13 �شخ�شاً منهم بعد �أن 

قالت �إنها عرثت بحوزتهم على قنبال مولوتوف.
ويف �لوقت عينه، د�همت �ل�شرطة عدد�ً من �ملنازل يف �ملحافظة حيث �عتقلت 15 �شخ�شاً ويتهم 

�ملوقوفون بامل�شاركة باأعمال تخريبية وتظاهر�ت عنيفة.
�أيار-مايو بعد �لإع��الن عن م�شروع لبناء م�شروع  وكانت �لتظاهر�ت يف ميد�ن تق�شيم بد�أت يف 

جتاري مكان متنزه غيزي.
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•• بريوت-وكاالت:

بني �لعبو�ت �ملتنقلة وحو�دث �لغتيال و�لإقر�ر بانهيار 
�ملنظومة �لأمنية، يعي�س لبنان هذه �لأي��ام على �شفيح 
���ش��اخ��ن، و���ش��ط ت��وق��ع��ات م��ر�ق��ب��ني و���ش��ي��ا���ش��ي��ني بتوجه 

�لبالد �أكرث نحو �لنك�شاف و�لتعقيد و�لتاأزمي.
�لأو�شاع  ه�شا�شة  �مل��ر�ق��ب��ني  م��ن  ف��ري��ق  يحّمل  وبينما 
فريق  كل  وت�شبث  �ل�شيا�شي  �ل��ف��ر�غ  حلالة  وخطورتها 
ب�����ش��روط��ه ل��ل��ج��ل��و���س �إىل ط��اول��ة �حل�����و�ر، ي���رى فريق 
تد�عيات  عن  ن��اجت  �حلا�شل  �خلطري  �لتدهور  �أن  �آخ��ر 
�إىل  �ل�����ش��وري  �ل��د�خ��ل  يف  �لقتالية  �هلل  ح��زب  م�شاركة 

جانب �لنظام.
�لأمني  �لنهيار  حلالة  �لأ�شا�شية  �ملحركات  تكن  و�أي���ا 
�حلا�شلة فاإن �لثابت و�ملوؤكد بنظر كثريين هو �أن لبنان 
يتجه ب�شرعة قيا�شية �شوب مزيد من �لتفتيت و�لت�شظي 
وعلى كل �مل�شتويات، ما مل ي�شتدرك �ل�شيا�شيون خطورة 

�مل�شار �لقائم.
ومم���ا ز�د م��ن ح��ال��ة �لح��ت��ق��ان دخ���ول �ل��ن��ائ��ب مي�شال 

عون على خط �لتاأجيج �لطائفي حني �شرح باأن جبهة 
�ل�شورية قد و�شلت لبنان وهي تتحرك �شمن  �لن�شرة 
يف  حتري�شية  �لبع�س  ع��ده��ا  �إ����ش���ارة  يف  ح��ا���ش��ن��ة،  بيئة 
لبنان، مما ي�شب �لزيت �أكرث على نار �لتاأجيج �مل�شتعرة 

�أ�شال يف �لبالد.
�لتقدمي  �لإع���الم يف �حل��زب  وع��ن ذل��ك يقول مفو�س 
�لنق�شام  �����ش���ت���م���ر�ر  �إن  �ل���ري�������س  ر�م�����ي  �ل����ش���رت�ك���ي 
و�لتحري�س �ل�شديد �حلا�شل دون حو�ر �شيبقي �لعبو�ت 

�لنا�شفة متنقلة بني �ملدن و�حلار�ت دون توقف.
ويلفت �لري�س �إىل �أن �لو�شع �لأمني مر�شح بقوة ملزيد 
من �لتدهور و�لتعقيد هناك بيئة خ�شبة جد� للتدهور، 
�ل�شحن  من  لبنان  يف  م�شبوقة  غري  حالة  نعي�س  نحن 
بخري  تب�شر  ل  �لعد�ئي  و�ل�شيا�شي  و�لطائفي  �ملذهبي 

�أبد� .
�ملبا�شر لأطر�ف  �ملبا�شر وغري  �لتدخل  �إن  بالقول  وز�د 
�ل�شيا�شي يف  �لفر�غ  �إىل جانب حالة  �شوريا،  لبنانية يف 
لبنان  �شيبقي  مو�قفه،  يف  �جلميع  وت�شلب  �ملوؤ�ش�شات 
كل  ع��ل��ى  مفتوحا  ب��ل  و�شيا�شيا  �أم��ن��ي��ا  ومك�شوفا  ه�شا 

جميع  �ل��ري�����س  ين�شح  للحل  روؤي��ت��ه  ويف  �لح��ت��م��الت. 
مرحلية  ت�شويات  �شماها  م��ا  على  ب��الت��ف��اق  �لأط����ر�ف 

خمتلف  ب��ني  للتالقي  �شيقا  ول��و  جم��ال  تفتح  موؤقتة 
�لأطر�ف وتنفي�س �لحتقان �لقائم.

•• �صورابايا-ا ف ب:

قتل رجالن يعتقد �نهما ��شالميان مت�شدد�ن و�عتقل �ثنان �خر�ن 
�ثناء عملية ملكافحة �لرهاب يف �ندوني�شيا �شمحت باكت�شاف قنبلة 
�ل�شرطة  وح��اول��ت  �لث��ن��ني.  �مني  م�شدر  �ف��اد  كما  �ل�شنع،  يدوية 
توقيف �لرجال �لربعة بينما كانو� ينتظرون حافلة �لنقل �مل�شرتك 
�شالحا  �خ��رج  �ح��ده��م  لكن  ج���او�،  �شرق  يف  تولونغاغونغ  �قليم  يف 
وبد� باطالق �لنار ما ��شتدعى رد� من قبل قو�ت �لمن، كما �و�شح 
�ملتحدث با�شم �ل�شرطة �لوطنية بوي ر�فلي عمر. و��شاف قتل �ثنان 
�نه متت م�شادرة  ، مو�شحا  �ثنان �خر�ن  و��شت�شلم  �مل�شبوهني  من 

وكالة  قائد  مباي  �ن�شياد  و�و�شح  �ل�شنع.  يدوية  وقنبلة  م�شد�س 
مكافحة �لرهاب �لندوني�شية �نه ي�شتبه يف �ن �لنا�شطني ينتمون 
خ�شو�شا  متهمة  و�خل��ل��ي��ة  �ل�����ش��رق��ي��ة.  �ندوني�شيا  جم��اه��دي  �ىل 
ب��د�ي��ة ح��زي��ر�ن يونيو �شد مركز  �لن��ت��ح��اري يف  بتنظيم �لع��ت��د�ء 
فقط.  �لنتحاري  فيه  ق�شى  �ل��ذي  �شرق  �شيليب  يف  بو�شو  �شرطة 
و�حلركة �لتي تعترب �لوحيدة �لقادرة على �لقيام بعمليات كبرية يف 
�ندوني�شيا، هي بقيادة �شانتو�شو �لعدو �لعام �لرقم و�حد يف �لبالد 
�عتقل  �و  �خ��ري� �شريط فيديو يدعو �ىل �جلهاد وقتل  و�ل��ذي بث 
�كرث من ع�شرين نا�شطا حمتمال �ثناء عمليات عدة منذ �يار مايو 

�شد �خللية.

�لنيجريية  لغو�س  مدينة  يف  بريطانيا  قن�شلية  با�شم  متحدث  �علن 
�لث��ن��ني �ن��ه مت �لف����ر�ج ع��ن ب��ري��ط��اين خطف �ل���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي بعيد 
و�شوله �ىل مطار لغو�س �لدويل وقال هذ� �ملتحدث و�يل �ديباو نوؤكد 
�لفر�ج عن �ملو�طن �لربيطاين على �ثر خطفه يف �ل�شاد�س ع�شر من 
�ملا�شي،  و�ل�شبوع  �لح��د.  �لف��ر�ج عنه  �نه مت  ، مو�شحا  متوز-يوليو 
وعمليات  لل�شرقة  عملية  جم��رد  �خلطف  عملية  �ن  �مني  م�شدر  �ك��د 
خطف �جانب يتم �لفر�ج عنهم بعد دفع فديات، �مر �شائع يف نيجرييا 
لكن هذ�  بالنفط،  �لغنية  �لنيجر )جنوب(  دلتا  وخ�شو�شا يف منطقة 

�لنوع من �حلو�دث ي�شهد ت�شعيد� يف �لونة �لخرية يف لغو�س.

جتري �للجنة �لدولية لل�شليب �لحمر حمادثات مع متمردي جماعة 
�لقو�ت �مل�شلحة �لثورية �لكولومبية فارك لت�شليم جندي �شابق مب�شاة 
كيفن  و�أ���ش��ر  �ح��ر����س  منطقة  يف  ف��ارك  �حتجزته  �لمريكية  �لبحرية 
�ثناء �شريه وحيد� على مايبدو  يونيو حزير�ن   20 �شوتاي يف  �شكوت 
ل  خطرية  منطقة  وه��ي  كولومبيا  �شرق  جنوب  يف  �لريتورنو  �شوب 
ملقاتلي  ��شا�شية تذكر وبها �حر��س كثيفة توفر غطاء  بنية  بها  توجد 
تفا�شيل  ف��ارك  ون�شرت  �شوتاي.  �شر�ح  باطالق  ف��ارك  ف��ارك. وتعهدت 
جو�ز �شفر �شوتاي يف بيان يوم �جلمعة وقالت �نه خبري �ز�لة �لغام وهو 
من نيويورك. و�كدت �حلكومة �لمريكية �نه مو�طن وقالت �نه كان 
يزور كولومبيا باعتباره �شائحا ولي�س له �شلة حاليا بالقو�ت �مل�شلحة.

�ت�����ش��ال �ي�شا  �ن��ه��ا ع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة لل�شليب �لح��م��ر  �ل��ل��ج��ن��ة  وق��ال��ت 
باحلكومة �لكولومبية و�ل�شفارة �لمريكية يف بوجوتا وبيد�د كوردوبا 
وهو �شناتور ي�شاري �شابق �شارك يف عمليات �فر�ج بارزة عن ��شرى بناء 

على طلب فارك.

�علن م�شوؤول ��شر�ئيلي �م�س �ن ��شر�ئيل �شت�شدر قر�ر� يتعلق باطالق 
�شر�ح نحو ثمانني ��شري� فل�شطينيا مي�شون �حكاما طويلة �لمد مع 
وزير �خلارجية  و�علن  �لفل�شطينيني.  �ل�شالم مع  ��شتئناف حمادثات 
�ل�شالم  مفاو�شات  ��شتئناف  �حتمال  �جلمعة  ك��ريي  ج��ون  �لم��ريك��ي 
�مل�شوؤول  وق��ال   .2010 منذ  �ملتعرثة  و�لفل�شطينيني  ��شر�ئيل  ب��ني 
�ل�شر�ئيلي �لذي ��شرتط عدم �لك�شف عن ��شمه لوكالة فر�ن�س بر�س 
نحن  مو�شحا   ، �ملحادثات  تبد�أ  عندما  �ل�شجناء  �شر�ح  �ط��الق  �شيبد�أ 
نتحدث عن �طالق �شر�حهم على مر�حل . و�كد �مل�شوؤول �ن هناك نحو 
80 معتقال جميعهم من قبل �و�شلو �شيتم �طالق �شر�حهم يف ��شارة 
عام  لل�شالم  �و�شلو  �تفاقيات  توقيع  قبيل  �ملعتقلني  �لفل�شطينيني  �ىل 
1993. ومل يذكر �مل�شوؤول متى �شيتم �تخاذ قر�ر �طالق �شر�حهم ومن 
�شيتخذ �لقر�ر و�ن كان �شيتم عر�س هذه �لق�شية على وزر�ء �حلكومة 
�ل��وزر�ء بنيامني نتانياهو فقط. وقالت �لذ�عة �ل�شر�ئيلية  �م رئي�س 
�ل��وزر�ء �ل�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو �شيعر�س هذه  �لعامة �ن رئي�س 
�ول �جتماع بني  �لقادمة قبيل  �لقليلة  �لي��ام  �لق�شية على وزر�ئ��ه يف 
�ملفاو�شني �لفل�شطينيني و�ل�شر�ئيليني �ملقرر يف �و�ئل �ل�شبوع �ملقبل 
مفاو�شات  وك��ان��ت  �لذ�ع����ة.  تقرير  تاأكيد  �مل�����ش��وؤول  بامكان  يكن  ومل 
توقف  بعد   2010 �يلول-�شبتمرب  يف  �نطلقت  �لتي  �لخ��رية  �ل�شالم 
�ل�شر�ئيلي يف  �ل�شتيطان  ��شتمر�ر  ب�شبب  ��شتمر نحو عامني تعرثت 
يدل كريي �جلمعة  �ملحتلتني ومل  �لغربية  و�ل�شفة  �ل�شرقية  �لقد�س 
بتفا�شيل �لتفاق �لذي رحب به �مل�شوؤولون �ل�شر�ئيليون كنجاح كونه 
�و  �ل�شتيطان  جتميد  من  �لفل�شطينية  �مل�شبقة  �ل�شروط  يت�شمن  مل 

حتديد حدود عام 1967 كمرجعية للمفاو�شات.

اأبوجا

بوجوتا

القد�ص املحتلة

عوا�صم

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ي�شعى 
ر�شمية  مو�فقة  على  �إىل �حل�شول  نتنياهو 
م���ن ح��ك��وم��ت��ه ع��ل��ى ����ش��ت��ئ��ن��اف حم���ادث���ات 
�ل�شالم مع �لفل�شطينيني، بعد تهديد وزر�ء 
�إحباط  مب��ح��اول��ة  للم�شتوطنني  م��وؤي��دي��ن 

هذه �ملبادرة.
وق�����ال م�������ش���وؤول �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ل����روي����رتز �إن 
تخويله  �حل��ك��وم��ة  م���ن  �شيطلب  ن��ت��ن��ي��اه��و 
مع  �لدبلوما�شية  �لعملية  ��شتئناف  �شلطة 
�شي�شعى  نتنياهو  �إن  وق��ال  �لفل�شطينيني، 
�أي�شا للح�شول على �إذن من جمل�س �لوزر�ء 
بالإفر�ج  �لفل�شطينيني  مطالب  على  للرد 
عن ع�شر�ت من �ل�شجناء كبادرة ح�شن نية 
مع خطة لالإفر�ج عنهم يف عملية من �أربع 

مر�حل ت�شتمر �أكرث من ت�شعة �أ�شهر.
�إ�شر�ئيل  تفرج  باأن  �لفل�شطينيون  ويطالب 
�تفاقية  قبل  �حتجزو�  �لذين  �ل�شجناء  عن 
�ليمينيون  وي��ع��ار���س   ،1993 ع��ام  �أو���ش��ل��و 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ون م��ث��ل ه����ذه �خل���ط���وة لأن 
لتهامهم  �ع��ت��ق��ل��و�  �ل�شجناء  م��ن  ك��ث��ريي��ن 

بهجمات قتل فيها �إ�شر�ئيليون.
للتغلب  �شي�شعى  نتنياهو  �إن  �مل�شوؤول  وق��ال 
�ليمينيني  �ل�����������وزر�ء  �ع����رت������ش����ات  ع���ل���ى 
�ل�شجناء  ع���ن  �لإف��������ر�ج  ع��ل��ى  �مل��ت��ط��رف��ني 
 1967 �لتي �حتلت ع��ام  و�إع���ادة �لأر����ش��ي 
من  ع��ل��ي��ه��ا  دول�����ة  لإق���ام���ة  للفل�شطينيني 
�قرتحها  �ل���ت���ي  �مل����ح����ادث����ات  ط�����رح  خ�����الل 

لتعزيز  �إ�شرت�تيجية  بو�شفها عملية  كريي 
�لعالقات مع �لوليات �ملتحدة .

��شتفتاء  لإج����ر�ء  بال�شعي  نتنياهو  وتعهد 
عن  ت��ن��ازل  يت�شمن  �ت��ف��اق  �أي  على  �شعبي 
�شي�شعى  نتنياهو  �إن  �مل�شوؤول  وق��ال  �أر�����س، 
لإج������ازة ق���ان���ون ي��ف��ر���س �إج������ر�ء م��ث��ل هذ� 

�ل�شتفتاء.
وق�����ال �مل�������ش���وؤول �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي �إن�����ه مل يتم 
حتديد موعد لإر�شال مفاو�شني لو��شنطن 
يف �إحباط لتوقعات كريي باأن �ملحادثات قد 

تبد�أ يف غ�شون �لأ�شبوع �ملقبل �أو نحو ذلك.
وكان نتنياهو قد دعا �إىل �إجر�ء �ملفاو�شات 
م���ع �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ����ش���ر� م���ن �أج�����ل زي����ادة 
�شيحر�س خالل  �إن��ه  وق��ال  فر�س جناحها، 
�لأمنية  �لح���ت���ي���اج���ات  ع���ل���ى  �مل���ف���او����ش���ات 
لإ�شر�ئيل، و�أكد �أن هدف �ملحادثات هو منع 
�إىل جانب منع  �لقومية،  ثنائية  دول��ة  قيام 
قيام دولة �إرهابية �أخرى حتت رعاية �إير�ن. 
باللتفاق  مو�شكو،  رحبت  ذل��ك،  غ�شون  يف 
�لفل�شطينية- �ملفاو�شات  �إطالق  �إعادة  على 

�لإ�شر�ئيلية.
وذك������ر ب���ي���ان �����ش����ادر ع����ن د�ئ��������رة �لإع������الم 
�لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  ب������وز�رة  و�ل�����ش��ح��اف��ة 
�خلارجية  وزي���ر  ب��اإع��الن  ت��رح��ب  رو�شيا  �أن 
ك��ريي، يف موؤمتر �شحفي  �لأمريكي، جون 
19 متوز- يف �لعا�شمة �لأردنية، عّمان، يف 

مبدئي  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  �جل��اري،  يوليو 
حول �إعادة �إطالق �ملفاو�شات �لفل�شطينية-

�لإ�شر�ئيلية حول �لو�شع �لقانوين �لنهائي 
لالأر��شي �لفل�شطينية .

�لعتبار  بعني  �أخ���ذت  مو�شكو  �أن  و�أ���ش��اف 
ت�����ش��ري��ح وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���ريك���ي باأن 
وفل�شطينيني  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ني  م���ف���او����ش���ني 
���ش��ي��ت��وج��ه��ون خ�����الل �لأي��������ام �مل��ق��ب��ل��ة �إىل 
��شتئناف  �شيغة  ��شتكمال  بهدف  و��شنطن 

�ملفاو�شات .
�جلانبني  ب�������اأن  ق���ن���اع���ت���ه���ا  ع����ن  و�أع������رب������ت 
فقط،  نف�شيهما  و�لإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني 
م�شتقبل  ع��ن  �مل�شوؤولية  كامل  وباإبد�ئهما 
���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا، مي��ك��ن��ه��م��ا وع��ل��ي��ه��م��ا �لت���ف���اق 
�لفل�شطينية  �لت�شوية  ج��و�ن��ب  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
�لدويل  �ل��ق��ان��ون  �أ���ش��ا���س  على  �لإ�شر�ئيلية 
ق��ر�ري جمل�س  ذل��ك  �ملتعارف عليه، مبا يف 
242 و338، ومبادئ  �ل��دويل رقم  �لأم��ن 
وقر�ر�ت  �لعربية،  �ل�شالم  ومبادرة  مدريد، 
�ل�شرق  للت�شوية  �لدوليني  �لو�شطاء  رباعي 

�أو�شطية .
�أكد رئي�س �ل�شلطة �لفل�شطينية  من جانبه 
حممود عبا�س يف ر�شالة وجهها �إىل �لرئي�س 
دور  على  من�شور  ع��ديل  �لنتقايل  �مل�شري 
�لفل�شطينية، كما  �مل�شاحلة  �إمت��ام  م�شر يف 
بالتفاقات  �لفل�شطينية  �لقيادة  �لتز�م  �أكد 

�لتي مت �لتو�شل �إليها برعاية م�شر.
�لفل�شطينية  �لرئا�شة  مقر  يف  عبا�س  و�شلم 
مبدينة ر�م �هلل �ل�شفري �مل�شري يا�شر عثمان 
ر�شالة �إىل من�شور، عرب فيها عن �شكره على 
ر�شالته �لأخوية �لتي بعثها �لرئي�س �مل�شري 
�إليه �ل�شبت وعر�س فيها تطور�ت �لأو�شاع 

يف م�شر.

االحتالل يفرج عن قيادي من حما�س  قتيالن يف عملية ملكافحة االإرهاب باأندوني�شيا
•• نابل�س-وكاالت:

�أفرجت �شلطات �لحتالل �لإ�شر�ئيلي عن �لقيادي 
يف حركة �ملقاومة �لإ�شالمية )حما�س( غامن �شو�ملة 

)47 عاما( بعد �عتقال �إد�ري ��شتمر عامني.
وعقب �لإف��ر�ج عنه من �شجن �لنقب �ل�شحر�وي 
�ل�شجون  يف  �لأ�����ش����رى  �أو�����ش����اع  �إن  ����ش���و�مل���ة  ق����ال 
�لإ�شر�ئيلية تزد�د تعقيد� و�شعوبة يوما بعد يوم. 
وخ�س بالذكر �لأ�شرى �لأردنيني �لذين �عتربهم 
�إ�شر�با  يخو�شون  حيث  �شعبة  ب��اأو���ش��اع  مي���رون 

مفتوحا عن �لطعام منذ �أكرث من ثالثة �أ�شهر.
ون��ا���ش��د ���ش��و�مل��ة �حل��ك��وم��ة �لأردن���ي���ة ب�����ش��رورة بذل 
مطالب  حتقيق  ع��ل��ى  للعمل  �جل��ه��ود  م��ن  م��زي��د 
�أن��ه��ا ترتبط م��ع دولة  �لأ���ش��رى، ول �شيما  ه���وؤلء 
�لحتالل باتفاقيات حترم هذ� �لعتقال ، مبينا �أن 
نظر�  ت�شاعفت  �مل�شربني  �لأ�شرى  على  �خلطورة 
لرفع �لحتالل ل�شقف �ل�شتجابة ملطالب �لأ�شرى 

�مل�شربني.
و���ش��دد ���ش��و�مل��ة ب��ع��د �لإف�����ر�ج ع��ن��ه م��ن ع��ل��ى حاجز 
�لظاهرية يف مدينة �خلليل جنوب �ل�شفة �لغربية 

�أنه ورغم �حلالة �لتي مير بها �لأ�شرى و�أو�شاعهم 
�مل����زري����ة، ي��رف�����ش��ون ح���ل ق�����ش��ي��ت��ه��م ع��ل��ى ح�شاب 

�لق�شايا �لأ�شا�شية لل�شعب �لفل�شطيني.
و�أو����ش���ح ���ش��و�مل��ة �أن����ه يف ظ���ل �حل���دي���ث ع���ن عودة 
�لحتالل،  مع  للمفاو�شات  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
ق�شيتهم  تكون  �أل  ومطلبهم  �لأ�شرى  ر�شالة  فاإن 
كعودة  �لفل�شطينية  �مل��ط��ال��ب  ب��ق��ي��ة  ع���ن  ب��دي��ل��ة 
�إن  وق��ال   1967 للعام  �لدولة  �لالجئني وح��دود 
باعتبار  �لفل�شطينية  �لرئا�شة  ينا�شدون  �لأ�شرى 

ق�شيتهم ��شتحقاقا .

عبا�س يوؤكد على دور م�سر بامل�ساحلة الفل�سطينية 

نتنياهو يبحث عن موافقة حكومته ال�شتئناف املفاو�شات 

خماوف من انهيار اأمني يف لبنان 

رو�سيا تدعو النظام واملعار�سة لطرد الإرهابيني 

اتهام لدم�شق بق�شف خميم الريموك بالكيمياوي 
•• عوا�صم-وكاالت:

�ت��ه��م �لئ���ت���الف �ل��وط��ن��ي لقوى 
�ل�شورية  و�مل����ع����ار�����ش����ة  �ل�����ث�����ورة 
�أ�شلحة  با�شتخد�م  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت 
ملخيم  ق�������ش���ف���ه���ا  يف  ك���ي���م���ي���اوي���ة 

�لريموك لالجئني �لفل�شطينيني 
ودعا  دم�شق،  �ل�شورية  بالعا�شمة 
لوقف  للتدخل  �ل����دويل  �ملجتمع 

جر�ئم �لنظام.
ن�شر  �ل��ذي  �لئ��ت��الف  بيان  و�أد�ن 
على �شفحته على موقع في�شبوك 

������ش����ت����خ����د�م �ل����ن����ظ����ام �لأ����ش���ل���ح���ة 
�ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة يف ح���ي �ل���ريم���وك، 
ويطالب �ملجتمع �لدويل مبمار�شة 
�ل�شوري  �ل�شعب  حلماية  و�جباته 
�ل���ن���ظ���ام جميع  �����ش���ت���خ���د�م  م����ن 
�ل�شالح  فيها  مبا  �شده  �لأ�شلحة 

�لكيمياوي.
و�شدد �لبيان على �شرورة �لإ�شر�ع 
و�لتد�بري  �خلطو�ت  كل  �تخاذ  يف 
�ملمكنة حلماية �ملدنيني يف �شوريا 
عاجلة  �إن�����ش��ان��ي��ة  مم�����ر�ت  وف���ت���ح 

لإنقاذهم.
�لأن�����ب�����اء  �أن  �ل����ب����ي����ان  و�أو��������ش�������ح 
و�لت�شجيالت �مل�شورة �لتي ن�شرها 
ن�����ش��ط��اء م���ن د�خ����ل دم�����ش��ق تفيد 
با�شتخد�م  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  ب��ق��ي��ام 
�شامة  وغ����از�ت  كيمياوية  ق��ذ�ئ��ف 
لق�شف خميم �لريموك لالجئني 

�لفل�شطينيني.
 4 وك�����ان�����ت ف���رن�������ش���ا �ت����ه����م����ت يف 
�لنظام  �مل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و-ح��زي��ر�ن 
�ل�شارين  غاز  با�شتخد�م  �ل�شوري 
على �لأق��ل مرة و�ح��دة يف �شوريا. 

�لتحقيق  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  و�أك��������د 
�لدولية حول �شوريا باولو بينريو 
ل  �أن��ه  يونيو-حزير�ن  يف  جم��دد� 
�أ�شلحة  ��شتخد�م  يوؤكد  �أن  ميكنه 

كيمياوية يف �شوريا.
م����ن ج���ه���ة �أخ��������رى، �ع���ت���رب وزي����ر 
�شريغي  �ل����رو�����ش����ي،  �خل����ارج����ي����ة 
لف�����روف، �أن م��وؤمت��ر ج��ن��ي��ف- 2 
يجب �أن يهدف �إىل توحيد جهود 
�ل�شلطات و�ملعار�شة يف �شوريا من 

�أجل طرد �لإرهابيني من �لبالد.
رو�شية  �إع�������الم  و����ش���ائ���ل  ون���ق���ل���ت 
ع��ن لف����روف، ق��ول��ه خ��الل لقائه 
رئي�س  ن����ائ����ب  ج���م���ي���ل،  ب�����ق�����دري 
�ل��وزر�ء �ل�شوري، يف مو�شكو �م�س 
�أن  ي��ج��ب   2 ج��ن��ي��ف-  م���وؤمت���ر  �إن 
يرمي �إىل توحيد جهود �ل�شلطات 
و�ملعار�شة يف �شوريا من �أجل طرد 

�لإرهابيني من �لبالد.
�أن  يجب  �ملهمة  ه��ذه  �أن  و�أ���ش��اف 
يف  �لرئي�شية  �ل��ب��ن��ود  �أح���د  ت�شبح 
باأن  م��ذك��ر�ً  �ملزمع عقده،  �مل��وؤمت��ر 
�ملا�شي  �ل�شهر  �لثماين  قمة  بيان 

وب����ع����د ع���������ش����رة �أي����������ام م�����ن ذل����ك 
�لنظام  �لأمريكية  �لإد�رة  �تهمت 
�ل�شارين  غاز  با�شتخد�م  �ل�شوري 
�مل�����ش��ل��ح��ة. ويقول  ���ش��د �مل��ع��ار���ش��ة 
دليال  ميلكون  ل  �إن��ه��م  �لغربيون 
�ل�شورية  �ملعار�شة  ��شتخد�م  على 
تتهمهم  ك��م��ا  ك��ي��م��ي��اوي��ة  �أ���ش��ل��ح��ة 

�ل�شلطات �ل�شورية.
وينتظر فريق خرب�ء تابع لالأمم 
�مل���ت���ح���دة ي���ق���وده �ل�����ش��وي��دي �إك���ي 
�أ�شهر  ث���الث���ة  م��ن��ذ  ���ش��ي��ل�����ش��رتوم 
للتحقيق  �ل�شورية  �ل�شلطات  �إذن 
ميد�نيا يف كل �حلالت �لتي ي�شتبه 
با�شتخد�م �أ�شلحة كيمياوية فيها.

وط����ال����ب �لأم��������ني �ل����ع����ام ل����الأمم 
�مل����ت����ح����دة ب������ان ك�����ي م������ون م������ر�ر� 
�لأر�����ش���ي  �إىل  �ل��و���ش��ول  ب��ح��ري��ة 
رغم  ولكن  للمحققني.  �ل�شورية 
و�لأمريكية  �لفرن�شية  �لتهامات 
فريق  �أن  �ل��دول��ي��ة  �ملوؤ�ش�شة  ت��رى 
خ���رب�ئ���ه���ا ه����و �ل���وح���ي���د �مل����وؤه����ل 
ل��ت��ق��دمي �أدل�����ة د�م���غ���ة م���ن خالل 

جمع عينات ميد�نيا.

دعا �إىل ذلك �أي�شاً.
�إن مو�شكو تقرتح  وق��ال لف��روف 
�إج����ر�ء�ت حم��ددة م��ن �أجل  و�شع 
بيان جنيف، وتدعو دم�شق  تنفيذ 
�أجل  م���ن  �جل���ه���ود  م��و����ش��ل��ة  �إىل 
�إ����ش���ر�ك ك��اف��ة ق���وى �مل��ع��ار���ش��ة يف 
م��وؤمت��ر ج��ن��ي��ف- 2 ، م��ع��رب��اً عن 
�أ���ش��ف��ه ح��ي��ال رف�����س �ل��ع��دي��د من 
�ل����ق����وى �مل���ع���ار����ش���ة �مل�������ش���ارك���ة يف 

�ملوؤمتر.
و�أ�شاف �أن مو�شكو تدعو �شركاءها 
على  �ل��ت��اأث��ري  ي�شتطيعون  �ل��ذي��ن 
�لئ��ت��الف �ل��وط��ن��ي �مل��ع��ار���س �إىل 
دفع  �أج���ل  م��ن  ن��ف��وذه��م  ��شتخد�م 

�إىل �لتخلي عن موقفه  �لئتالف 
 - جنيف  يف  للم�شاركة  �ل��ر�ف�����س 
حل  ل  �أن  على  �لتاأكيد  وجدد   2
وقال  �ل�شورية،  ل��الأزم��ة  ع�شكرياً 
ن��ري��د �إي�������ش���ال ه����ذه �ل��ف��ك��رة �إىل 
ك��اف��ة �لأط�����ر�ف ب���دون ����ش��ت��ث��ن��اء ، 
تو��شل  م��و���ش��ك��و  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
وكل  م��ع �حلكومة  �ل��ل��ق��اء�ت  عقد 
�إقناع  وحت�����اول  �مل��ع��ار���ش��ة،  ق����وى 
�لرو�شية- �ملبادرة  بقبول  �جلميع 
�ملوؤمتر  بعقد  �خلا�شة  �لأمريكية 
�لدويل بدون �شروط م�شبقة ويف 
�أ���ش��رع وق��ت م��ن �أج��ل تنفيذ بيان 

جنيف .

�أن  م������ن ج����ان����ب����ه، ق�������ال ج���م���ي���ل 
و�ل�شيا�شية  �لع�شكرية  �خل��ط��و�ت 
�ل��ر�م��ي��ة �إىل �إ���ش��ق��اط �ل��ن��ظ��ام يف 
�لغرب  ف�����ش��ل��ت، حم���م���اًل  ����ش���وري���ا 
�مل�شوؤولية �لرئي�شية ملعاناة �ل�شعب 
رو�شيا  بدور  ون��ّوه جميل  �ل�شوري 
يف �إع����د�د �ل��ب��ي��ان �خل��ت��ام��ي لقمة 
�لبنود  بع�س  ورف�����ش��ه��ا  �ل��ث��م��اين 
غري �ملقبولة �لتي �شعى �لغرب �إىل 
�لأزمة  �أن  و�ع��ت��رب  ف��ي��ه،  �إدر�ج��ه��ا 
�ل�شورية طال وقتها، و�أن خ�شائرها 
مثمناً  ت��ت��ز�ي��د،  و�مل��ادي��ة  �لب�شرية 
�مل�شاعد�ت  ت��ق��دمي  يف  رو���ش��ي��ا  دور 

�إىل بالده.

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
   اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/2187 مدين   جزئي  
�حمد  فتحي  عمرو  �ملدعي:  �ن  حيث  �جلن�شية    �شوري  �ل�شحاد�ت-  ��شماعيل  زياد  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
فيها  يطالبك  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام   قد  �جلن�شية    م�شري  عبد�لعال- 
نوع  �ل�شيارة من  على   2013/2059 رقم  �لتحفظي  ونفاذ �حلجز  و�شحة  �حلق  بثبوت  �حلكم   -1 يلي:  مبا 
�ل�شا�شيه  رقم  رمادي-  �للون   31561 �لرقم  وحتمل  �للون  �شود�ء   2008 موديل  �شالون  �شيفيك  هوند� 
�ملدعي  بني  �ملوقعة  �لتفاقية  ف�شخ   -2 درهم   19695 مبلغ  بحدود  وذلك   JHMFD167X8S414054
و�ملدعى عليه و�ملوؤرخة يف 2010/6/2 ورد �ل�شيارة �ملذكورة �عاله. 3- �لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 20.000  
درهم ع�شرين �لف درهم كتعوي�س عما حلق به من �شرر. 4- ت�شمني �ملدعى عليه كافة �لر�شوم و�مل�شاريف 
�ل�شاعة  �لثانية( يف متام  �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية  �مام هذه  يقت�شي ح�شورك  .وعليه  �ملحاماة.   و�تعاب 
�لثامنة و�لن�شف من يوم 2013/8/14 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال 
يف  �لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك 

غيابك.حرر يف : 2013/7/14م

قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
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بيان الإيرادات ال�ساملة
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2012

اي�ساحات حول البيانات املالية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2012

بيان املركز املايل
 يف 31 دي�سمرب 2012
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•• كابول-وكاالت:

قتل 28 م�شلحاً من طالبان، يف عمليات م�شرتكة نفذتها 
يف  �لدولية  �مل�شاعدة  وق��و�ت  �لأفغانية،  �لأمنية  �ل��ق��و�ت 
و�لع�شرين  �لأرب����ع  �ل�شاعات  خ��الل  �إي�����ش��اف  �أفغان�شتان 
�ل��ب��الد وق��ال��ت وز�رة  م��ن��اط��ق خمتلفة م��ن  �لأخ����رية يف 
نّفذت  قو�تها  �إن  �لث��ن��ني،  ب��ي��ان،  يف  �لأفغانية  �لد�خلية 
مع قو�ت �إي�شاف عدة عمليات م�شرتكة مبناطق خمتلفة 
وجرحت  طالبان،  من  م�شلحاً   28 وقتلت  �لبالد،  من 
هذه  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أ����ش���اف  �آخ����ر.  م�شلحاً  و�ع��ت��ق��ل��ت   ،7
وغزين،  وق��ن��ده��ار،  ب��اغ��الن،  ب��ولي��ات  ُن��ّف��ذت  �لعمليات 
�لعمليات  خ���الل  و�شبطت  وب��اك��ت��ي��ا  وه��ل��م��ن��د،  وه����ري�ت، 
كمية م��ن �لأ���ش��ل��ح��ة. م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، �ق���ال �لربملان 
�لفغاين وزير �لد�خلية جمتبى باتانغ معترب� �نه عاجز 
�قل  بعد  وذل��ك  ق��وة حركة ط��ال��ب��ان،  ت�شاعد  ع��ن �شبط 
عبد  �لربملان  رئي�س  و�شرح  من�شبه.  توليه  من  عام  من 
�لروؤوف �بر�هيمي �ن باتانغ خ�شر �لت�شويت على �لثقة يف 
�لربملان، طالبا من �لرئي�س حميد كرز�ي �قرت�ح �شخ�س 

�خر مكانه. و�شوت �لنو�ب ب�136 �شوتا مقابل 60 على 
�قالة باتانغ �لذي يدفع ثمن �لو�شع �لمني يف �فغان�شتان 
حيث ما ز�لت حركة طالبان �لتي طردت من �حلكم عام 
و�لئتالف �لدويل بقيادة  كابول  حكومة  تقاتل   2001
�لفغانية  �لقو�ت  وتتعر�س  �لبالد.  يف  �ملتحدة  �لوليات 
م�شوؤولية  ت�شلمها  منذ  �لعنف  لع��م��ال  م��ت��ز�ي��د  ب�شكل 
�شمان �من �لبالد من قوة �حللف �لطل�شي يف �فغان�شتان 
يف  �لخ��رية  و�لت�شليم  �لت�شلم  عملية  وج��رت  )�ي�����ش��اف(. 
�شهر حزير�ن-يونيو قتل 299  18 حزير�ن-يونيو. يف 
�شرطيا �فغانيا يف �عمال �لعنف. وكان �شلف باتانغ، ب�شم 
�هلل حممدي، �قيل ل�شباب م�شابهة �ىل ذلك، عنّي جمل�س 
�لحتاد �لأوروبي �لدبلوما�شي �لد�مناركي، فر�نز مايكل 
�شكولد ميلنب، ممثاًل خا�شاً لالحتاد يف �أفغان�شتان. وذكر 
بيان على موقع �لحتاد �لأوروبي �أن مهمة �ملمثل �خلا�س 
هي �لرتويج لالأهد�ف �لتي تن�س عليها �شيا�شة �لحتاد 
�إ�شافة �إىل �شمان �لندماج بني  �أفغان�شتان،  �لأوروبي يف 
مكونات �ل�شيا�شة �خلارجية، و�لتنموية و�لأمنية �ملتعلقة 

بالتز�مات �لحتاد �لأوروبي يف �أفغان�شتان.

الرئي�س الربتغايل يوؤيد بقاء احلكومة احلالية
•• ل�صبونة-رويرتز:

كافاكو  �ن��ي��ب��ال  �ل��ربت��غ��ايل  �ل��رئ��ي�����س  ��شتبعد 
�شيلفو �جر�ء �نتخابات مبكرة وقال �نه يريد 
�لو�شط من �جل �حلفاظ  بقاء حكومة ميني 
م�شارها  يف  دول��ي��ة  �ن��ق��اذ  خطة  ��شتمر�ر  على 
بتعطيل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  وه�����ددت 
خروج �لربتغال �ملزمع من خطة �لنقاذ �لتي 
و���ش��ع��ه��ا �لحت����اد �لوروب�����ي و���ش��ن��دوق �لنقد 
بعد  ول���ش��ي��م��ا   2014 منت�شف  يف  �ل����دويل 
�نهيار حمادثات �لنقاذ �لوطني بني �حلزبني 

�ل�شرت�كي  و�حل���زب  �حلكومة  يف  �ل�شريكني 
�ملعار�س. و��شطرت ل�شبونة بالفعل �ىل طلب 
تاأجيل يف �ملر�جعة �لثامنة خلطة �لنقاذ من 
قبل د�ئنيها و�تلي كان من �ملقرر ��شال �ن تبد�أ 
يوم �لثنني �ملا�شي حتى نهاية �غ�شط�س �ب �و 
بد�ية �شبتمرب �يلول وقال �لرئي�س �لربتغايل 
حلل  �لتو�شل  فيه  ي�شتحيل  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف 
و���ش��ط يف حم��ادث��ات �لن��ق��اذ �ع��ت��رب �ن �ف�شل 
حل بديل هو �ن تظل �حلكومة �حلالية توؤدي 
و�شالبة  بتما�شك  قوية  �شمانات  مع  مهامها 

�لئتالف حتى نهاية فرتته يف 2015.

اأمريكا ت�شقط قنابل بال اأجهزة تفجري يف اأ�شرتاليا 

رئي�س احلكومة التون�سية يوؤكد:

حركة متّرد خطر على تون�س.. واالنتخابات موّفى 2013

ميلنب ممثاًل خا�سًا لالحتاد الأوروبي يف اأفغان�ستان 

مقتل ع�شرات امل�شلحني واإقالة وزير الداخلية االأفغاين

•• �صيدين-رويرتز:

غري  قنابل  ل���ش��ق��اط  ����ش��ط��رت  �ن��ه��ا  �م�����س  �لمريكية  �لبحرية  ق��ال��ت 
مزودة باأجهزة تفجري على �حلاجز �ملرجاين �لكبري يف ��شرت�ليا خالل 
تدريبات ع�شكرية �ل�شبوع �ملا�شي لكن �لقنابل مل تنفجر ومل متثل �أي 

خطر على �ل�شحن �أو �ملالحة.
وذكرت �لبحرية �لمريكية �لتي جتري تدريبات م�شرتكة كل عامني مع 
قو�ت �لدفاع �ل�شرت�لية �ن مقاتلتني طر�ز هاريري �أ�شقطتا �أربع قنابل 
قبالة �شاحل ولية كوينزلند وقال وليام مارك�س وهو قائد يف �ل�شطول 
�ل�شابع �لمريكي لهيئة �لذ�عة �ل�شرت�لية �ن قائدي �لطائرتني كانا 
و�لخريان  خاملتان  منها  و�ثنتان  �لرب��ع��ة  �لقنابل  ��شقاط  يق�شد�ن 

بدون �أجهزة تفجري يف نطاق جزيرة تاونزند لكن مت �بالغهما بوجود 
خماطر يف �ملنطقة.

و�أ�شاف مارك�س مل يكن ��شقاط �لقنابل �منا. كانت هناك قو�رب مدنية 
على  كان  �لوقود  �ن  بيان  يف  �أي�شا  �لمريكية  �لبحرية  وقالت  حتتهما 

و�شك �أن ينفد من �لطائرتني.
وم�شى يقول كان يتعني على �لطائرتني هاريري.. �لعودة �ىل �ل�شفينة 
 16 بعد  �لقنابل على  ��شقاط  ��شقاط ط��ارئ ومت  بعملية  لذلك قامتا 
ميال بحريا �ىل �جلنوب من بل كاي يف منطقة �حلاجز �ملرجاين �لكبري 
ومنطقة �حلاجز �ملرجاين �لكبري �ملدرجة �شمن قائمة �لرت�ث �لعاملي 
منطقة �شياحية تدر نحو �شتة مليار�ت دولر ��شرت�يل 1ر6 مليار دولر 

�شنويا لالقت�شاد �ل�شرت�يل.

رئي�س داغ�شتان ينتقد اأجهزة االأمن 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

�ن��ت��ق��د �ل��رئ��ي�����س �ل��د�غ�����ش��ت��اين رم�����ش��ان عبد 
على  �لد�غ�شتانية  �لأم��ن  �أجهزة  �للطيفوف 
ع��ج��زه��ا ع��ن م��ن��ع م�����ش��ارك��ة د�غ�����ش��ت��ان��ي��ني يف 
و�أفادت  ب�شوريا.  �ملعار�شة  جانب  �إىل  �لقتال 
قناة )رو�شيا �ليوم( �م�س �ن عبد �للطيفوف 
مكافحة  جل���ن���ة  �ج����ت����م����اع  خ������الل  �ن����ت����ق����د، 
�لأمن  �أج��ه��زة  قلعة، عمل  �لإره����اب يف حم��ج 
�لد�غ�شتانية لعجزها عن منع م�شاركة بع�س 

�لعديد  �ل�شورية وذكر �ن  �ملعار�شة  �إىل جانب  �لقتال  �شكان �جلمهورية يف 
من �ل�شباب من عدة مناطق يف �جلمهورية ذهب �إىل �لقتال يف �شوريا حيث 
�أولئك  وخ�شو�شاً  �لإرهابية،  �ملنظمات  من  �لعديد  �شفوف  �إىل  ين�شمون 
من در�س يف �ملد�ر�س �لدينية . وقال �نه يجب منع �إعطاء �أية جو�ز�ت �شفر 
خارجية من دون متحي�س تام ومعرفة لأية �أ�شرة ينتمي �لإن�شان و�أعرب عبد 
�للطيفوف عن عدم ر�شاه �إز�ء عمل �أجهزة �لأمن يف هذ� �ملجال ومن جهته 
�أندريه  د�غ�شتان  ل�شوؤون  �لرو�شية  �لفدر�يل  �لأمن  �إد�رة هيئة  �أعلن مدير 
كونني خالل �لجتماع �ن يف �شوريا حو�يل 200 د�غ�شتاين، ي�شارك �لكثري 
منهم يف �لقتال �شمن �شفوف �ملجموعات �مل�شلحة �شد �لقو�ت �حلكومية. 
و�لعمل  بالدر��شة  �شوريا متعذرين  �إىل  ي�شافرون  �ل�شباب  باأن  ونوه كونني 

ولكنهم فعلياً ين�شمون �إىل �ملجموعات �لإرهابية. 

ع�سية ا�ستئناف احلوار الوطني

حزب العمال يطلق النار على الرئي�س والرتويكا احلاكمة يف تون�س..!
امل�ساورات ل ترمي اإىل اخلروج بالبالد من املاأزق بقدر ما متثل حماولة جديدة لإنقاذ 
الئتالف احلاكــم وجتنيبه نف�س امل�سيـر الذي عرفـه حكم جماعة الإخـوان يف م�سر

�لقائمة  تون�س  ن��د�ء  حركة  زعيم 
حمادي  �لثانية  �مل��رت��ب��ة  يف  ويليه 
�لنه�شة  �أمني عام حركة  �جلبايل 

�لإ�شالمية.. !
�مل��ق��ب��ل��ة هذ�،  �ل��رئ��ا���ش��ة  م��ل��ف  ويف 
�لأ�شبوعي  �مل�شور  �شحيفة  ن�شبت 
مل�����ش��ادر مطلعة  �أم�������س  ع���دده���ا  يف 
بع�س  �إّن  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  م����ن 
�ل���ق���ي���اد�ت �مل����وؤث����رة يف �حل���رك���ة ل 
�شخ�شيتي  على  �ملر�هنة  ت�شتبعد 
�أحمد جنيب �ل�شابي رئي�س �لهيئة 
�جلمهوري  حل�����زب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وكمال مرجان رئي�س حزب �ملبادرة 
ووزي��ر خارجية بن علي من خارج 
يف  �حلركة  ره��ان  ليكونا  �لرتويكا 

�لنتخابات �لرئا�شية �لقادمة.
فهل هذ� موؤ�شر على �أّن �نقالبا يف 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  د�خل  �لتحالفات 

�لتون�شي يلوح يف �لأفق؟
ذلك  ت�شتبعد  ل  �مل��وؤ���ش��ر�ت  ع��دي��د 
�ملذكورين  �حل���زب���ني  �أّن  خ��ا���ش��ة 
�أبديا يف �لآونة �لأخرية تناغما مع 
حركة �لنه�شة و�بتعد� عن مو�قف 
�ملعار�شة �لتي ينت�شبان �إليها �شو�ء 
�لد�شتور  م�����ش��روع  م��ن  �مل��وق��ف  يف 
�لأو�شاع يف م�شر  �أو من تطور�ت 

و�إمكانية ��شتري�د منوذجها.

�ل���وزر�ء  �إن  �لعري�س  علي  وق���ال 
مهامهم  ي��������وؤدون  �حل���ك���وم���ة  يف 
جيد� و�حلكومة جنحت يف عديد 

�ملجالت. 
�لنتخابات  �أن  �ل��ع��ري�����س  و�أك�����د 
�شتتم يف موفى �شنة 2013 و �نه 
يف �أ�شوء �لأحو�ل تنطلق يف نهاية 

�شهر دي�شمرب 2013 .
و�ع��ت��رب �أن م�����ش��ال��ة �ل��ت��ع��ج��ي��ل يف 
�حلكومة  ب��ي��د  لي�س  �لن��ت��خ��اب��ات 
فح�شب بل يف يد كل من �ملجل�س 
�لتاأ�شي�شي و �لأحز�ب �ل�شيا�شية و 

�ملنظمات �لوطنية. 
و�ن���ت���ق���د رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة علي 
�ل�����ع�����ري�����������س ت���������ش����ري����ح رئ���ي�������س 
باملجل�س  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  ك��ت��ل��ة 
�لتاأ�شي�شي �ل�شحبي عتيق و �لذي 
ب��ا���ش��ت��ب��اح��ة دم من  ط���ال���ب ف��ي��ه��ا 
�لنتخابات  �شرعية  �إ�شقاط  يريد 
غري  �لت�شريح  ه���ذ�  �أن  �ع��ت��رب  و 

موفق لعتيق .
و�أ����ش���اف �ل��ع��ري�����س �ن���ه ل يوجد 
مربر ل�شتعمال �لعنف �للفظي �أو 

�ملعنوي من �أّي طرف �شيا�شي.

�أن  ويذكر  جانفي2011.  و18   14
قا�شي  ع��ن  ���ش��در  �لتحجري  ق���ر�ر 
�لع�شكرية  ب��امل��ح��ك��م��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�شكاية  بخ�شو�س  بتون�س  �لد�ئمة 
و�شعها 3 �طار�ت ع�شكرية �شابقة.

ف���ه���ل ب���������د�أت م���ت���اع���ب �جل������رن�ل 
و"ر�عي �لثورة �لتون�شية وحاميها 
ك��م��ا ي��و���ش��ف م���ع ����ش��ت��ق��ال��ت��ه من 
من�شبه كقائد للجيو�س �لتون�شية 
ه��ن��اك خلفيات  �ن  �ل��ث��الث؟ وه��ل 
�ن  �م  �لق�شية  رف��ع  ور�ء  �شيا�شية 
ح�شابات  ت�شفية  جم���رد  �مل�����ش��ال��ة 
و�ملوؤ�ش�شة  �لأم��ن��ّي��ة  �ملوؤ�ش�شة  ب��ني 
وعلى  عمار  ر�شيد  زمن  �لع�شكرية 
14 جانفي  �أح��د�ث  عالقة بخفايا 
بقي  و�ل����ت����ي  ت���اله���ا  وم�����ا   2011
ي�شتع�شي  لغز�  منها  كبري  جانب 

على �لفّك و�حلّل؟
�لإجابة،  حماولة  ج��ّد�  �ملبّكر  من 
�لتطور�ت  �نتظار  من  منا�س  ول 
ب�شان هذ� �مللف �لذي �قّل ما يقال 
فيه �نه من �لوزن �لثقيل.. ون�شري 
�أّن �جلرن�ل ر�شيد عّمار  �إىل  فقط 
ظهر يف بع�س ��شتطالعات �لر�أي 
�لأخرية كمر�شح ثالث يف �ختيار�ت 
حيث  �لقادم  لرئي�شهم  �لتون�شيني 
�ل�شب�شي  ق��اي��د  �ل��ب��اج��ي  ي��ت�����ش��در 

�جلز�ئر و ليبيا.
�إن  �مل��وؤق��ت  �حلكومة  رئي�س  وق��ال 
منطقة  يف  �لإره��اب��ي��ة  �لتهديد�ت 
للحدود  �ملتاخمة  �ل�شعانبي  جبل 

�جلز�ئرية ل تز�ل قائمة.
�ل�شعانبي  م��و���ش��وع  �أن  م���وؤك���د� 
�إن  بالقول  م�شدد�  بعد،  ينته  مل 
�ل��درك �لوطني ووحد�ت  وح��د�ت 
ت��ق��وم مبهامها  �ل��وط��ن��ي  �جل��ي�����س 
�لبحث  يف  عملها  وتبا�شر  ه��ن��اك 
يف  �مل��وج��ودة  �ملجموعة  ومالحقة 

�جلبل.
�ملجموعة  نالحق  مازلنا  و�أ�شاف 

�لإرهابية مبختلف �لأ�شاليب".
�أي  �إج���ر�ء  �حلكومة  رئي�س  ونفى 
و  �لقادمة  �مل��دة  يف  وز�ري  حتوير 
ذلك على عك�س ما نقلته عدد من 

و�شائل �لإعالم �ملدة �لأخرية.

ق���ت���ل �لأم���ن���ي���ني  �مل�������ش���وؤول���ي���ة يف 
جانفي  16و17  ي��وم��ي  وج��رح��ه��م 
و�أن  بهم  �مل�شتكى  بقية  مب�شاركة 
�لع�شكريني �لذين نفذو� �لأو�مر مل 
تكن لديهم �أية م�شوؤولية، م�شيفة 
�شقط  �لإ����ش���اع���ات  ت��ل��ك  ج����ر�ء  �أن 
بالر�شا�س  قتلى  �لأمنيني  عديد 
و�آخرون طعنا بال�شكاكني من قبل 
بدون  �لتون�شيني  �ملو�طنني  بع�س 
تاأكيد �خلرب  ج��اء  وج��ه ح��ق. كما 
با�شم  �لر�شمي  �لناطق  ل�شان  على 
نقابة قو�ت �لأمن �لد�خلي �شكري 
ل��ه م��ع �شحيفة  ح��م��ادة يف ح����و�ر 
�لثنني  �أم�س  �ل�شادرة  �لتون�شية 
�لق�شية  م���ن  �ل��غ��اي��ة  �أن  م��ب��ي��ن��ا   ،
�حلقائق  عديد  عن  �للثام  �إم��اط��ة 
�ل��ت��ي ظ��ل��ت ط��ي �ل��ك��ت��م��ان وبقيت 
خ��ا���ش��ة يف  ك���ربى  ��شتفهام  ن��ق��اط 

�لفرتة �لتي �أعقبت �لثورة.
�شحيفة  �أوردت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
عددها  يف  �ل���ت���ون�������ش���ي���ة،  �مل�������ش���ور 
�ل�شفر  �أن حتجري  �لث��ن��ني،  �أم�����س 
�ل�شابق  �ل��ق��ائ��د  ح���ق  يف  �ل�������ش���ادر 
�ل��ث��الث��ة ر���ش��ي��د عمار  ل��ل��ج��ي��و���س 
با�شرها  حت��ق��ي��ق��ات  �إط�����ار  يف  ج���اء 
�ل��ق�����ش��اء �ل��ع�����ش��ك��ري ح����ول بع�س 
�لأحد�ث �لتي جدت يف تون�س بني 

و�لتاآمر  ذل��ك  يف  و�مل�شاركة  �لقتل 
على �أم���ن �ل��دول��ة �ل��د�خ��ل��ي و بث 
�ل�شكان  حمل  و  �لبلبلة  و  �إ�شاعات 

على مهاجمة بع�شهم �لبع�س.
وق���ال���ت �ل��ن��ق��اب��ة ل��ن��ا �ل��ع��دي��د من 
كل  �شد  تباعا  �شرنفعها  �لق�شايا 
م���ن ت�����ش��ور �أن����ه مت��ل�����س م���ن قتل 
�ل�شهد�ء. وقد �أكدت �ملحامية ملياء 
�ل�شكاية  ه��ذه  رفعت  �أن��ه��ا  �ل��ق��ّدور 
�أيام  قتلو�  �أمنيني  عائالت  حق  يف 
�لثورة وعددهم 17 �أمنيا ويف حق 
�أي�����ش��ا �أك���رث م��ن 23 ج��ري��ح��ا من 
�لأمنيني �أي�شا وذلك خالل يومي 

16 و17 جانفي 2011.
و�أ�شافت �أنه خالل يومي 16و17 
جانفي 2011 مت ��شتهد�ف عديد 
�لأم���ن���ي���ني ب��ال��ر���ش��ا���س م���ن قبل 
�أف��ر�د من �جلي�س �لوطني كما �أن 
�لعربي ن�شرة خالل بحثه من قبل 
ف��رق��ة م��ق��اوم��ة �لإج����ر�م ق��ال حقا 
�ت�شل  و�أن��ه  �لإ�شاعات  روجنا  لقد 
باعتباره  ع��م��ار  ر���ش��ي��د  ب���اجل���رن�ل 
�لعمليات  ق����اع����ة  ع���ل���ى  م�������ش���رف���ا 
وقال  �لغنو�شي  ومبحمد  �ملركزية 
لهما �أن مكاملات هاتفية وردت على 
قناة حنبعل مفادها وجود �شيار�ت 
عدة  يف  متمركزة  م�شبوهة  �أمنية 
منهما  و��شتاأذن  بالعا�شمة  �أماكن 
يف ن�شر �ملعلومة ف�شمحا له بذلك.

و�أك��دت ملياء ق��دور، �أن ر�شيد عّمار 
يتحملون  و�مل�����ب�����زع  و�ل���غ���ن���و����ش���ي 

�ل��ب��د�ئ��ل �لوطنية  �ل��ب��الد و�إي��ج��اد 
�ملن�شجمة  و�لجتماعية  �ل�شيا�شية 
وم�شلحة  �ل�����ش��ع��ب  ت��ط��ل��ع��ات  م���ع 
�لوطن و�لكفيلة بفتح �لآفاق �أمام 
وحتقيق  �ل���ث���ورة  م�����ش��ار  ت�شحيح 

�أهد�فها.

متاعب اجلرنال يف عزلته
على �شعيد �آخر، ويف ملف لن يقّل 
تعقيد� يف م�شتقبل �لأيام، و�شيثري 
ف�شول �لتون�شيني و�ملر�قبني، وقد 
يكون بو�بة لك�شف حقائق جديدة 
�لنقابة  حمامية  رف��ع��ت  وم��ث��رية، 
�لد�خلي  �لأم���ن  ل��ق��و�ت  �لوطنية 
ملياء قدور، ق�شية عدلية باملحكمة 
�لب��ت��د�ئ��ي��ة ب��ت��ون�����س ���ش��د ك��ل من 
�جلمهورية  رئ��ي�����س  �مل���ب���زع  ف������وؤ�د 
�لوزير  �لغنو�شي  وحممد  �ل�شابق 
ر�شيد  �أول  و�لفريق  �ل�شابق  �لأول 
ع����م����ار ق����ائ����د �جل���ي���و����س �ل���ث���الث 
�أحمد  و�لعميد  م��وؤخ��ر�  �مل�شتقيل 
ن�����ش��رة �شاحب  ���ش��اب��ري و�ل��ع��رب��ي 
على  �ل��ت��اآم��ر  بتهمة  حنبعل  ق��ن��اة 

�أمن �لدولة.
�شفحتها  على  �لنقابة،  و�أو�شحت 
�ل���ر����ش���م���ي���ة مب����وق����ع �ل���ت���و�����ش���ل 
هذه  �أّن  �لفاي�شبوك،  �لجتماعي 
رفعها  وق�����ع  �ل���ع���دل���ي���ة  �ل��ق�����ش��ي��ة 
71و72و  70و  ل��ل��ف�����ش��ول  ط��ب��ق��ا 
�ملجلة  م��ن  و32و201و205   74
على  �لتحري�س  بتهمة  �جلز�ئية، 

�لعمال  نظام �حل��ك��م. وق��ال ح��زب 
�أب���ع���د ما  رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة  �إن 
يكون عن لعب دور �إيجابي يف �إنقاذ 
�لبالد من �شبح �ل�شتبد�د �لز�حف 
�لئ���ت���الف �حلاكم  ي�����ش��ع��ى  �ل�����ذي 
�لنه�شة  ح����رك����ة  ح������زب  ب���ق���ي���ادة 
�إىل  �حلكم  يف  �شركائها  وب��ت��و�ط��وؤ 

تكري�شه.
ور�أى �لبيان �أّن �مل�شاعي �لتي يقوم 
حماولة  �إىل  ت��رم��ي  �مل��رزوق��ي  بها 
مكونات  ب����ني  �لل���ت���ق���اء  �إف�������ش���ال 
�ملعار�شة �ل�شيا�شية و�لقوى �ملدنية 
و�لجتماعية حول برنامج جتنيب 
و�لعنف  �ل�شتبد�د  �لبالد خماطر 
�لنه�شة  تدفع نحوها حركة  �لتي 
و�شركاوؤها وتو�بعها و�إىل �إجها�س 
�لوطني لالإنقاذ  مبادرة �لئتالف 
وموؤمتر �لإنقاذ �لذي دعت له بعد 
على  �حل��اك��م  �لئ��ت��الف  �نقلب  �أن 
و�لتو�فق  �حل���و�ر  م�شاعي  جميع 
للحو�ر  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  وخا�شة 
�لعنف  ���ش��د  �ل���وط���ن���ي  و�مل����وؤمت����ر 

و�لإرهاب.
و�أكد حزب �لعمال �أن هذه �ملناور�ت 
�لتي  �لتهديد�ت  وكذلك  وغريها 
�حلاكم  �لئتالف  قياد�ت  يطلقها 
مو��شلة  ع��ن  تثنيه  ل��ن  و�أت��ب��اع��ه 
�ل���ع���م���ل ع���ل���ى ت���دع���ي���م �لئ���ت���الف 
ل����الإن����ق����اذ وع����ل����ى عقد  �ل���وط���ن���ي 
ل��الإن��ق��اذ كاإطار  �ل��وط��ن��ي  �مل��وؤمت��ر 
للت�شدي لال�شتبد�د �لز�حف على 

للتباحث يف  و�جتماعية وحقوقية 
�لو�شع �ل�شيا�شي �لر�هن يف �لبالد 
يف  ج��دت  �لتي  �لتطور�ت  �شوء  يف 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة، وذل����ك يف ن�س  م�����ش��ر 

�لبيان �ل�شادر عنه �أم�س �لثنني.
ه���ذه  �إّن  �ل����ع����م����ال  ح������زب  وق�������ال 
تفاقمت  وق���ت  �أت����ت يف  �مل�������ش���اور�ت 
�ل����ب����الد ع���ل���ى جميع  �أزم��������ة  ف���ي���ه 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لأ�شعدة 
نتيجة  و�لأم���ن���ي���ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
خيار�ت �لرتويكا �حلاكمة، م�شري� 
�إىل  ت��رم��ي  ل  �مل�������ش���اور�ت  �أن  �إىل 
�خل���روج ب��ال��ب��الد م��ن �مل����اأزق �لذي 
ت��ردت فيه بقدر ما متثل حماولة 
ج��دي��دة لإن��ق��اذ �لئ��ت��الف �حلاكم 
�ل�شعبي  �ل�������ش���خ���ط  م����وج����ة  م����ن 
جتنيبه  وحماولة  �شده  �ملت�شاعد 
ن��ف�����س �مل�����ش��ري �ل����ذي ع��رف��ه حكم 

جماعة �لإخو�ن يف م�شر.
�ملرزوقي  �لرئي�س  �حل���زب  وح��ّم��ل 
�ل����ت���������ش����دي  يف  م�����������ش�����وؤول�����ي�����ت�����ه 
�ل��ت��ي ع��رف��ه��ا �مل�شار  ل��الن��ح��ر�ف��ات 
�لن���ت���ق���ايل و�مل�����ش��اه��م��ة ب�����دوره يف 
مو�قفه  ع����رب  �لأو������ش�����اع  ت��ع��ك��ري 
بال�شيا�شة  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  وخ����ا�����ش����ة 
�ملعادي  �خلارجية للدولة و�شلوكه 
للمعار�شة �لدميقر�طية و�حلر�ك 
�ل�����ش��ع��ب��ي و�لج���ت���م���اع���ي و�ل�����ذي 
�مل�شانق  بن�شب  �لتلويح  حد  و�شل 
لدى  �شكاية  وتقدمي  للمعار�شني 
�لق�شاء �شد من يدعون �إىل قلب 

•• الفجر – تون�س - خا�س

يبدو �أّن �لعودة �إىل طاولة �حلو�ر 
�ل��وط��ن��ي ���ش��ت��ك��ون ع�����ش��رية بحكم 
�ل��ت��ج��اذب��ات �ل��ت��ي ق���د حت��ك��م على 
مل  �إن  بالتاأجيل  �جلديدة  �جلولة 
تع�شف بها. ويف هذ� �ل�شياق، �شّرح 
�ملباركي  ب��وع��ل��ي   ، �لث��ن��ني  �أم�����س 
�لأم�������ني �ل����ع����ام �مل�������ش���اع���د لحت����اد 
ملوؤمتر  �لر�شمي  �ل��ر�ع��ي  �ل�شغل، 
�حلو�ر �لوطني، �نه قبل ��شتئناف 
�جلولة �لثالثة من �حلو�ر �لوطني 
هذ� �لأ�شبوع تقدمت كل �لأطر�ف 
حزب  بينها  من  ب�شروط  �مل�شاركة 
�أح��ز�ب �ملعار�شة  �أه��ّم  ند�ء تون�س، 
ب�شمانات  طالب  �ل��ذي  �لتون�شية، 
�أخ����الق����ي����ة ت���ل���ت���زم مب��وج��ب��ه��ا كل 
تون�س  م�شلحة  بتغليب  �لأط��ر�ف 
وق���ب���ول �حل������و�ر و�ل���ت���و�ف���ق فيما 

بينها.
لكن �مللفت �أكرث، هو موقف حزب 
�لهمامي،  ح��م��ة  ب��زع��ام��ة  �ل��ع��م��ال 
�جلبهة  �ئتالف  يف  �ل��ب��ارز  �لع�شو 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة، ح���ي���ث ����ش���ّع���د �حل����زب 
لهجته، و�أكد دعمه ملوقف �جلبهة 
ل�شل�شلة  مقاطعتها  يف  �ل�شعبية 
�لرئي�س  ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اور�ت 
�ملرزوقي  �ملن�شف  حم��م��د  �مل��وؤق��ت 
موؤخر� مع عدد من قياديي �لأحز�ب 
�لجتماعية  و�ملنظمات  �ل�شيا�شية 
�شيا�شية  و�شخ�شيات  و�جلمعيات 

د كل  وحد�ت �لأمن جمّندة لرت�شّ
�شلة  له  من  كل  و�إيقاف  معلومة 
�ل�شعانبي  يف  �لإره����اب  مب��و���ش��وع 
�ل���ت���ع���اون  خ������الل  م����ن  غ������ريه  �أو 
و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق م����ع ب���ع�������س �ل������دول 
غر�ر  على  و�ل�شقيقة  �ل�شديقة 

خ���الل �لإح�����ش��ائ��ي��ات �مل��ت��وّف��رة ل 
رغم  �ل�شياحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �شّيما 
ما تعّر�س له من �شعوبات م�شري� 
بالال  �مل��و�ط��ن  �شعور  ت��ر�ج��ع  �إىل 

�أمن.
�أّن  وب��نّي لعرّي�س يف �حل��و�ر ذ�ت��ه 

�إرهابّي على حممّية جبل  عن�شر 
�ل�����ش��ع��ان��ب��ي م����ت����وّرط يف �أح�����د�ث 
�شّحيتها  ذه����ب  �ل��ت��ي  �لن���ف���ج���ار 

عنا�شر �أمنية وع�شكرّية.
تقدما  حققت  تون�س  �أّن  �أّك��د  كما 
من  �لأم��ن��ي  �جل��ان��ب  يف  ملمو�شا 

�لقب�س  �أل��ق��ت  �لأمنية  �ل��وح��د�ت 
ع���ل���ى �ل����ع����دي����د م����ن �مل����ت����وّرط����ني 
�ل�شالح  ت���خ���زي���ن  ع���م���ل���ي���ات  يف 
�إرهابّية ولها  و�لتخطيط لأعمال 
جماعات  م��ع  م�شبوهة  ع��الق��ات 
�أّي  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س  م��ت��ط��ّرف��ة دون 

ب��ه��م يف  8 م�شتبه  ي��وج��د ح���و�يل 
حالة فر�ر".

عدد�  �أّن  �لعري�س  علي  و�أ���ش��اف 
من �لفحو�شات �لتي مت معاينتها 
يف م�شرح �جلرمية مت �إر�شالها �إىل 
�حد �ملخترب�ت يف هولند� كاإجر�ء 
�إ�شايف م�شري� �إىل �أّن �ملخترب يعكف 
حاليا على معاينتها و�إر�شالها �إىل 

قا�شي �لتحقيق �ملكلف بامللف.
نفى  �لإره����اب،  م��ل��ّف  وبخ�شو�س 
�لوحد�ت  �إل���ق���اء  ل��ع��رّي�����س  ع��ل��ي 
ة، �لتي هي ب�شدد مت�شيط  �ملخت�شّ
عن�شر  �أّي  على  �ل�شعانبي،  جبل 
�إره�����اب�����ّي م����ت����وّرط يف �لأح�������د�ث 
حممّية  �شهدتها  �لتي  �لإره��اب��ّي��ة 
ج��ب��ل �ل�����ش��ع��ان��ب��ي خ����الل �لآون�����ة 

�لأخرية.
�إّن  �حل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  وق�������ال     

••الفجر – تون�س - خا�س

�لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ق���ال 
�ل��ع��ري�����س يف حو�ر  �مل��وؤق��ت��ة ع��ل��ي 
�أم�����س �لث��ن��ني مع  �أج���ر�ه  مبا�شر 
�أّن  �إذ�ع��ي��ة حملّية،  �رب��ع حمطات 
لإ�شقاط  تدعو  �لتي  مترد  حركة 
�حلكومة و حل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
هي خطر على �مل�شار �لدميقر�طي 

يف تون�س .
هي  �حل����رك����ة  ه�����ذه  �أّن  و�ع����ت����رب 
هذ�  و�ن  �أجنبي  ل�شيء  ��شتن�شاخ 
يعرف  ل  و  م�������ش���ب���وه  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
م�شادر متويله �أو من يقف ور�ءه 
�لتو�فق  يبحث خارج  تنظيم  وهو 

و خارج �ل�شرعية بح�شب قوله .
وك�شف �لعري�س �أن قاتل �ملعار�س 
ومت  معلوم  بلعيد  �شكري  �ل��ب��ارز 

�إيقاف 4 �أ�شخا�س م�شتبه فيهم.
وقال �لقيادي يف حركة �لنه�شة: 
بلعيد،  ���ش��ك��ري  ق��ت��ل  م���ن  ن���ع���رف 
وقا�شي �لتحقيق �ملكلف بالق�شية 
�لق�شية  يف  كبرية  �أ���ش��و�ط��ا  تقدم 
و  �أ�شخا�شا   4 �أوق��ف��ت  و�لد�خلية 

حمة �لهمامي زعيم حزب �لعمال

علي �لعري�س �ثناء �حلو�ر �لذ�عي
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بح�سور حمدان بن حممد 

ور�شان يخطف الفوز من �شكاي دايف يف قمة مواجهات كرة �شاالت بطولة ند ال�شبا الرم�شانية
اجلوكر وPSV يحققان فوزهما الثاين وتعادل احلر�س مع ا�سطبالت فزاع 3

�ل�����ش��ع��ار �جلديد  ع��ن  �لإم������ار�ت  ن����ادي  �إد�رة  �أع��ل��ن��ت 
و�لأبي�س  �لأخ�شر  �للونان  له  �ختري  و�ل��ذي  للنادي 
نادي  كلمتي  �ملت�شمن  �لبي�شاوي  و�ل�شكل  و�لذهبي 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية  باللغة  �لإم����ار�ت 
فرق  بها  تو�شف  م��ا  د�ئ��م��اً  باعتباره  »�ل�شقر«  وج��ه 
وقد  غريها،  �أو  �لقدم  ك��رة  يف  �شو�ء  �ملختلفة  �لنادي 
مت �لعمل فعلياً بال�شعار �جلديد. وقال حممد �أحمد 
بن �شكر رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لإمار�ت �إن تاريخ 
نادي �لإمار�ت منذ تاأ�شي�شه يف �لعام 1969 م حافل 
ب��ال��ت��غ��ي��ري�ت وح��اف��ل ب��ال��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ح��ولت �لتي 

م�شدد�ً  لالأف�شل  و�لتقدم  �مل�شتقبل  خطوط  تر�شم 
�أن ن��ادي �لإم���ار�ت ك��ان وم��از�ل و�شيبقى �إحدى  على 
�لقالع �لريا�شية �ملهمة يف �لدولة.  و�أ�شاف بن �شكر 
�أنه معروف �أن �أبناء نادي �لإمار�ت د�ئماً ي�شعون �إىل 
�لتميز ولذلك فاإن نظرة و�حدة ل�شعار نادينا �جلديد 
و��شحني  ومت��ي��ز�ً  ج��دي��د�ً  ب��اأن هناك  �نطباعاً  تعطي 
�لت�شميم.   �أو  �مل�شمون  �أو  �ل�شكل  ناحية  م��ن  ���ش��و�ء 
وط��ال��ب ب��ن ���ش��ك��ر ج��م��ي��ع و���ش��ائ��ل �لإع�����الم �ملختلفة 
يف  �جلديد  �حل��ايل  �ل�شعار  �عتماد  ب�شرورة  بالدولة 

جميع �أخبار �لنادي �ملطبوعة و�ملرئية.

على  �لتون�شي  �ل�شفاق�شي  �لريا�شي  �لنادي  فاز 
�جلولة  يف  1-�شفر  �ل�شاحلي  �لنجم  م��و�ط��ن��ه 
�لدور  �لوىل يف  �ملجموعة  مناف�شات  �لوىل من 
ربع �لنهائي من م�شابقة كاأ�س �لحتاد �لفريقي 
�ل��ع��اج��ي �دري�شا  �مل��ه��اج��م  �ل���ق���دم و���ش��ج��ل  ل��ك��رة 

كوياتيه هدف �ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 18.
لعبني  بع�شرة  �مل��ب��ار�ة  �ل�شاحلي  �لنجم  و�ك��م��ل 

ك��وم مطلع  �لكامريوين فر�نك  �ث��ر ط��رد لعبه 
�لريا�شي  �ل���ن���ادي  �ن  وي���ذك���ر  �ل���ث���اين  �ل�����ش��وط 
مع  يتقا�شمان  �ل�شاحلي  و�ل��ن��ج��م  �ل�شفاق�شي 
�شبيبة �لقبائل �جلز�ئري �لرقم �لقيا�شي يف عدد 

�للقاب يف �مل�شابقة بر�شيد 3 لكل فريق.
�مللعب  على  تغلب  �لث��ي��وب��ي  ج���ورج  �شانت  وك���ان 

�ملايل �ملايل 2-�شفر �م�س �ي�شا يف �دي�س �بابا.

ال�شفـــــاق�شي يفـــــــوز علـــى نادي االإمارات يعلن عن �شعاره اجلديد
النجـــم ال�شاحلــــي

حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  بح�شور 
جمل�س  رئي�س  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
دبي �لريا�شي، تو��شلت مناف�شات بطولة ند �ل�شبا 
نوعه  م��ن  �لأك����رب  �ل��ري��ا���ش��ي  �حل���دث  �لرم�شانية 
بدبي خالل �شهر رم�شان �لف�شيل مبجموع جو�ئز 
م�شابقات   5 وي�شم  دره��م،  ماليني   6 يبلغ  مالية 
، �لكرة �لطائرة  ريا�شية، وهي: كرة قدم �ل�شالت 
، �شباق �لدر�جات �لهو�ئية و�شباق ند �ل�شبا �لدويل 
�أي�شا، وحتت�شن  تن�س  بادل  �لأول للجري وريا�شة 
�ل�شبا  بند  �حلديثة  �لريا�شية  �ل�شالة  مناف�شاتها 
�ملقبل  �أغ�شط�س  �شهر  من  �لثاين  حتى  وتتو��شل   ،

مب�شاركة 1500 ريا�شي حملي ودويل.

ور�سان يجتاز �سكاي دايف
ف���وز� غاليا وم��ث��ري� على   11 ف��ري��ق ور���ش��ان  حقق 
فريق �شكاي د�يف بنتيجة 4-3 ليلة �أول من �أم�س 
�ملجموعة  م��و�ج��ه��ات  قمة  يف  يوليو(   21( �لأح���د 
فريق  ت��ع��ادل  فيما  �ل�����ش��الت،  ك��رة  مل�شابقة  �لثانية 
4-4 يف  3 م��ع �حل��ر���س بنتيجة  ف���ز�ع  ����ش��ط��ب��الت 
�أنه   11 ور���ش��ان  فريق  �أك��د  �ملجموعة.  نف�س  �إط���ار 
حقق  بعدما  �للقب  على  للمناف�شة  �ملر�شحني  �أح��د 
ف����وز� م��ث��ري� ع��ل��ى ف��ري��ق ���ش��ك��اي د�ي����ف �ل����ذي كان 
�لأخ����رية،  �ل��دق��ائ��ق  ح��ت��ى   2-3 بنتيجة  م��ت��ق��دم��ا 
ويخطف  عليه  �لطاولة   11 ور�شان  يقلب  �أن  قبل 
�للقاء  �ثرهما  على  �نتهى  قاتلني  بهدفني  �ل��ف��وز 
بو�قع 4-3، و�شجل �أه��د�ف ور�شان 11 ، كل من: 
فيما  علي،  وحمد  حممد  وخليفة   2 ح�شني  �أحمد 

�شجل �أه��د�ف �شكاي د�ي��ف، كل م��ن: م��رزوق عنرت 
ر�شيده   11 ور�شان  ورف��ع  �لرحمن عمر،  وعبد   2
�مل��ج��م��وع��ة. م��ن جانبهما  ن��ق��اط يف ���ش��د�رة   6 �إىل 
نقاط   3 ف��ز�ع  ��شطبالت  و  �حلر�س  فريقا  تقا�شم 
لقائهما �لذي متيز بغز�رة �لأهد�ف و�نتهى بو�قع 
4-4، و�شجل �أهد�ف �حلر�س، كل من: عبد �لرز�ق 
توزعت  فيما  �أه��د�ف وعبد�هلل خليفة،   3 حممدي 
�أهد�ف �ل�شطبالت بني: حممد عبدة 2 وحممود 

حممد ونا�شر ح�شن.

اجلوكر يت�سدر املجموعة الأوىل
ت�شدر فريق �جلوكر ترتيب �ملجموعة �لأوىل بعدما 
ح��ق��ق ف���وزه �ل��ث��اين �ل���ذي ج���اء ع��ل��ى ح�����ش��اب فريق 
للجوكر،  ومميز  ر�ق  �أد�ء  بعد   1-4 بنتيجة  نا�س 
6 نقاط وتقدم على بفارق  �إىل  �لذي رفع ر�شيده 
�لأهد�ف على PSV �لذي حقق فوزه �لثاين �أي�شا 

على ح�شاب ��شتوديو زعبيل بنتيجة 2-4.
و�أكرثها  �مل�شتويات  �أجمل  و�ح��د� من  �جلوكر  قدم 
�للقاء  يف  وذل���ك  �ل�����ش��الت،  ك��رة  م�شابقة  يف  متعة 
نا�س  ح�شاب  على  و��شتحقاق  ب��ج��د�رة  ك�شبه  �ل��ذي 
�لأول  �ل�شوط  �جلوكر  ت�شيد  حيث   ،1-4 بنتيجة 
�لعديدة  �لفر�س  رغم  �شفر  ها�شم  بهديف  و�كتفى 
�ل��ت��ي لح���ت ل��الع��ب��ي��ه، وف��ي��م��ا ك���ان لع��ب��و �جلوكر 
��شتغل  لهم  �شنحت  �لتي  �ل�شهلة  �لفر�س  يهدرون 
�لفارق  ليقل�س  �ل���دف���اع  م��ن  ه��ف��وة  خمي�س  ح��م��د 
1-2 عند �لدقيقة 27، لكن جماهري �جلوكر �لتي 
�أن  8 ثو�ن فقط قبل  �متالأت بهم �لقاعة �نتظرت 

يعزز �أحمد عبد�هلل جنم �للقاء تقدم فريقه بهدف 
و�حدة  بدقيقة  بعدها  �إبر�هيم  حبيب  �أتبعه  ثالث، 

بهدف ر�بع.
من جانبه مل يو�جه PSV �شعوبة كبرية للتفوق 
برز  ل��ق��اء  يف   ،2-4 بنتيجة  زعبيل  ��شتوديو  على 
��شتوديو  ه��ديف  �شجل  �ل��ذي  �ل�شويدي  �أح��م��د  فيه 
زعبيل، لكن جماعية PSV �أمنت له �لفوز، و�شجل 
���ش��امل و�أح��م��د مو�شى  ل��ه �لأه����د�ف ك��ل من:حميد 
وج��ا���ش��م ع��ب��د �ل��ر���ش��ا وع��ي�����ش��ى حم��م��د ب��اخل��ط��اأ يف 
مناف�شات  تتو��شل  �أن  �ملقرر  وم��ن  فريقه.  مرمى 
 4 ب��اإق��ام��ة  �ل����دور �ل��ت��م��ه��ي��دي مل�شابقة ك���رة �ل��ق��دم 
�لثالثاء )23 يوليو(، حيث يلتقي  �ليوم  مباريات 
يف �ملجموعة �لأوىل: نا�س مع �لطف، و�جلوكر مع 
��شتوديو زعبيل، ويف �ملجموعة �لثانية: �شكاي د�يف 
��شطبالت  11 مع  ف��ز�ع، وور�شان  ��شطبل  دبي مع 

فز�ع 3.

خالد دروي�س: فر�سة لكت�ساف املواهب
�أك���د خ��ال��د دروي�����س م���درب ف��ري��ق ����ش��ت��ودي��و زعبيل 
وجنم نادي �لو�شل �شابقا، �أن دورة ند �ل�شبا منحت 
�لألعاب  خمتلف  مل��م��ار���ش��ة  �ل��وط��ن  ل�شباب  جم���ال 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وق�����ش��اء �أوق������ات م��ف��ي��دة خ����الل �شهر 
مبار�تنا  يف  �خل�شارة  رغم  وق��ال  �لف�شيل،  رم�شان 
�لأوىل �لإ �إننا قادرون على �لتعوي�س يف �ملو�جهات 
�إذ� حتقق �لن�شجام �ملطلوب، وبال �شك فاإن  �ملقبلة 
هذه �مل�شابقة وفرت فر�شة مميزة مل�شاهدة و�نتقاء 
�ملو�هب �ل�شاعدة و�شمها للفرق �لريا�شية �ملحلية 

اأحمد عبداهلل: طموحنا اإحراز اللقب
مبار�ة  يف  �لأ���ش��و�ء  عبد�هلل  �أحمد  �لالعب  خطف 
نا�س  ف��ري��ق  ت��ف��وق فيها على  �ل��ت��ي  فريقه �جل��وك��ر 
�لهجمات  �إي��ق��اع  ���ش��اب��ط  ه��و  وك���ان   ،1-4 بنتيجة 
�لتي  �مل�شتوى  �ملهار�ت عالية  وقدم لوحة فنية من 
جعلته يناف�س على لقب �أف�شل لعب يف �لبطولة، 
على  �ملناف�شة  �جلوكر  فريق  طموح  �لالعب  وق��ال 
�للقب وحماولة �لتتويج به، مهمتنا بحاجة لرتكيز 
مبا  جماعية  بطريقة  و�للعب  �مل��ب��اري��ات  جميع  يف 

ي�شاهم باإبر�ز قدر�ت كل فرد من �أفر�د �لفريق .

جمال �سيف: نفتخر بامل�ساركة يف البطولة 
�ل��الع��ب ج��م��ال �شيف جنم  ف��ري��ق �حل��ر���س  ي�شم 
منتخبنا �لوطني لريا�شة �لفوت فويل، �لذي قدم 
م��ب��ار�ت��ي فريقه  �لفنية خ��الل  ملحة م��ن م��ه��ار�ت��ه 
�لفريق  مل�شاعدة  جهده  ق�شارى  وب��ذل  بامل�شابقة 
وقال  باملناف�شات،  م�شرفة  ب�����ش��ورة  �ل��ظ��ه��ور  على 
�لتي  �لبطولة  ه��ذه  يف  بامل�شاركة  نتفخر  �لالعب 
�لفنية  تفا�شيلها وجو�نبها  بكافة  بالروعة  تتميز 
�لفوز  لتحقيق  �حل��ظ  يحالفنا  مل  و�لتنظيمية، 
على ��شطبالت فز�ع حيث �أهدرنا عدة فر�س كانت 
كفيلة بح�شم �لنتيجة ل�شاحلنا، لكن ماز�ل �ملجال 

مفتوحا و�لحتمالت و�ردة يف �ملر�حل �ملقبلة .

اأن�س بوخ�س: ور�سان اأثبت جدارته
دوري  بلجنة  �لعمليات  مدير  بوخ�س  �ن�س  ��شتغل 
�ملحرتفني، هذه �لبطولة لإبر�ز مو�هبه �لكروية 

 11 ور�شان  فريق  �مل�شاركة يف �شفوف  خ��الل  من 
�أثبت  وق��ال  �مل�شابقة،  �لثاين يف  ف��وزه  �ل��ذي حقق 
�للقب  على  للمناف�شة  وق��درت��ه  ج��د�رت��ه  فريقنا 
�أق��وى فرق  �أحد  بعد �لفوز �ملهم على �شكاي د�يف 
�لبطولة، ورغم تاأخرنا حتى �لدقائق �لأخرية �إل 
�إننا رف�شنا �ل�شت�شالك ومتكنا من �لعودة وخطف 

�لنقاط �لثالث .

اأنكل �سعيد يودع من �سوط ك�سر التعادل اأمام 
حمرتيف الأرجنتني واملك�سيك يف بادل تن�س 

�أنكل �شعيد بقيادة �شمو �ل�شيخ �شعيد  �أحرج فريق 
ف��ري��ق حديدي  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن جمعة  ب��ن م��ك��ت��وم 
�ملدعم باملحرتفني �لرجنتيني �ليخاندرو هوت�شي 
و�مل��ك�����ش��ي��ك��ي ر�ف��ائ��ي��ل ري��ي�����س و�لي���ط���ايل روبرتو 
بعد  ب�شعوبة  �م��ام��ه  يخرج  �أن  قبل  غ��ي��الردوت��ي، 
�خل�شارة يف �ملجموعة �لفا�شلة بعد �لتعادل 1-1.

خ�شارة  ب��ع��د  بالنتيجة  �شعيد  �أن��ك��ل  ف��ري��ق  ت��اأخ��ر 
�ملبار�ة  �لب�شتكي  وفي�شل  بو�شقر  ر����ش��د  �لثنائي 
قبل  و6-2،   6-1 مقابل  دون  ب�شوطني  �لوىل 
بن جمعة  مكتوم  بن  �شعيد  �ل�شيخ  �شمو  يتاألق  �أن 
�ل��الع��ب ح�شن  �ل��ت��ع��ادل رف��ق��ة  وي���درك  �آل مكتوم 
�شريف بعد �لفوز بجد�رة و��شتحقاق مبجموعتني 
وف���ارق  �لإره������اق  ل��ك��ن  و2-6،   2-6 نظيفيتني 
تقام  ر�شمية  �أول بطولة  لكون هذه  �خل��ربة نظر� 
�ل�شوط  �لفريق  خل�شارة  �أدى  بدبي  �للعبة  لهذه 
�لفا�شل و�لذي لعبه �شمو �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم 
بعد  مبا�شرة  �شريف  وح�شن  مكتوم  �آل  جمعة  بن 

�ل�شوط  وخو�شهم  �لثانية  �ملجموعة  يف  ف��وزه��م 
ر�فائيل  و  ه��وت�����ش��ي  �ل��ي��خ��ان��درو  �إم�����ام  �ل��ف��ا���ش��ل 
فوزهم  نتيجة  كافية  بر�حة  متتعا  �لذين  ريي�س 
�ملجموعة  �أُناء لعب  و�نتظارهم  باملجموعة �لوىل 
�لثانية.  ومن �ملقرر �أن يقام �لدور ن�شف �لنهائي 
يومي غد� �لأربعاء )25 يوليو( وبعد غد �خلمي�س 
)26 يوليو( فيما تقام �ملبار�ة �لنهائية يوم �جلمعة 
�ملناف�شات تقام يوم  �ملقبل )26 يوليو(، ويف ختام 
��شتعر��شية  مباريات  يوليو(   27( �ملقبل  �ل�شبت 
عاملية مب�شاركة 4 من �أف�شل 7 لعبني يف �لعامل 
وجميعهم من �لأرجنتني، وهم : فريناندو بوجي 
�بن �ل� 36 عاما �شاحب �خلربة �لكبرية و�مل�شنف 
�بن  غوترييز  �شانيو  مو�طنه  وكذلك   ، عامليا  �أول 
�ل� 28 عاما و�مل�شنف ر�بع عامليا، كما ي�شارك �شيبا 
عامليا  و�مل�شنف خام�س  ع��ام��ا   36 �ل���  �ب��ن  ن���ريون 
و�لثالثني  �لثانية  �ب��ن  �ليماندي  تيتو  ومو�طنه 

عاما و�مل�شنف �شابع عامليا.
يذكر �أن �للجنة �ملنظمة قد حددت �إقامة مناف�شات 
�شالة  بعد  يوميا  �لرم�شانية  �ل�شبا  ن��د  بطولة 
�أم���ام �جلماهري لنيل  �ل��رت�وي��ح م��ع فتح �لأب���و�ب 
حافلة  �أوق��ات��ا  وق�����ش��اء  �ملناف�شات  متابعة  فر�شة 
باملناف�شات �لريا�شية و�للمحات �لفنية ، علما باأن 
جمهور �لبطولة �شينال فر�شة �لفوز بالعديد من 
�جلو�ئز �لتي �شتوزع يوميا وهي عبارة عن �أجهزة 
�لكرتونية حديثة، بالإ�شافة �إىل �جلائزة �لكربى 
 570 ل��ك��ز���س  ���ش��ي��ارة  وه���ي  للجمهور  �ملخ�ش�شة 

رباعية �لدفع.

 40 �لإك�شرتمي  �شباقات  طاقم  �أف���ر�د  ي�شتاأنف 
قارب  م��ن  على  ل��الإب��ح��ار  ُع��م��ان  مل�شروع  �لتابع 
�ملوج، م�شقط حملتهم للدفاع عن لقبهم يف �شباق 
بورتو �لربتغايل لقو�رب �لإك�شرتمي 40 ولقب 
لالإبحار  �لإك�����ش��رتمي  �شباقات  �شل�شلة  بطولة 
�ل�شر�عي وهم يدركون �أنه يتعني عليهم ��شتعادة 

قوتهم للدفاع بنجاح عن هذه �لألقاب. 
�ل��ث��اين على  �مل��رك��ز  �مل���وج، م�شقط  ويحتل ق��ارب 
لئ��ح��ة �ل��رتت��ي��ب �ل���ع���ام ل��ل�����ش��ب��اق ب���ف���ارق نقطة 
يتقدم  كما  �ملت�شدر،  �ألينجي  ق��ارب  عن  و�ح��دة 
لالإبحار  ب���ول  ري���د  ف��ري��ق  ع��ن  نقطتني  ب��ف��ارق 
�إنتهاء  بعد  �ل��ث��ال��ث،  �مل��رك��ز  �شاحب  �ل�����ش��ر�ع��ي، 
�لإك�شرتمي  �شباقات  �شل�شلة  من  ج��ولت  ث��الث 
لالإبحار �ل�شر�عي، �لتي �شهدت بع�شاً من �أقوى 
�ل�شبع  �ل�شنو�ت  خالل  حدة  و�أكرثها  �ملناف�شات 

�لأخرية. 
ومنذ �نت�شارهم �لأخري يف فعالية �شل�شلة �شباقات 
�لإك�����ش��رتمي ل��الإب��ح��ار �ل�����ش��ر�ع��ي �ل��ت��ي �نطلقت 
�ملا�شي،  م��اي��و  �شهر  خ��الل  ت�شينجد�و  مبدينة 
�ن�شغل طاقم �لربان يل ماكميالن باملناف�شة يف 
�شباقات �أخرى برفقة �لبحارة �لُعمانيني ها�شم 
�لر��شدي وم�شعب �لهادي، �لذين مثلو� بالدهم 
لقو�رب  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �شوياً  �لأوىل  للمرة 
�لفورميال 18 �لتي �أقيمت يف �إيطالياً، وبعدها 
�مل�شاركة  �إىل  �هتمامه  ماكميالن  �ل��رب��ان  ح��ول 
بالنجوم من  �ملر�شعة  �إم34  ق��و�رب  �شباقات  يف 

خالل م�شاركته يف �شباق طو�ف فرن�شا لالإبحار 
�ل�شر�عي )تور دو فر�ن�س �أل فو�ل(.

نتيجة  وم�شعب  ها�شم  حقق  ماكميالن:  وق��ال 
جيدة يف بطولة �لعامل لقو�رب �لفورميال 18؛ 
ما  يف  �ملطلوبة  بال�شرعة  يبحرون  ف�شوف  ل��ذ� 
ق�شيت  وق��د  �ل�شباق،  يف  �ملناف�شة  بحدة  يتعلق 
فرن�شا  ط��و�ف  �شباق  يف  فح�شب  �أ�شابيع  ثالثة 
خمتلفة  جتربة  ميثل  �ل��ذي  �ل�شر�عي  لالإبحار 

متاماً، ولكننا �شن�شارك جميعاً يف هذ� �ل�شباق.
�أيام  م��ن  �لقليل  �لآن  ف��اإن لدينا  ل��ذ�،  و�أ���ش��اف: 
�ل��ت��دري��ب �لإ���ش��اف��ي��ة ل��ل��رج��وع و �ل��ت��ك��ي��ف مرة 
�لإك�شرتمي  ق���و�رب  ل��الإب��ح��ار على م��ن  �أخ���رى 
40 بعد �ملنلف�شه يف فئات خمتلفه من �لقو�رب 
خمادع،  ب��اأن��ه  ب��ورت��و  �شباق  ويت�شم  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة. 
�جلاد  �لإب��ح��ار  �إىل  �ل��ع��ودة  علينا  يتعني  ولكننا 
ن��خ��رج بتحقيق  و�أن  �ل�����ش��ني،  ق��دم��ن��اه يف  �ل���ذي 

نتائج جيدة. 
�ل��ف��رق �لأخرى  وت��اب��ع ق��ول��ه: رمب��ا تبدو بع�س 
�لإك�شرتمي  ب�شباقات  مبدئياً  منا  �إرتباطاً  �أكرث 
�خلربة  م��ن  ك��ب��ري�ً  ق���در�ً  �كت�شبنا  ولكننا   ،40
علينا  يجب  ل��ذ�  �لأخ����رية،  �ل�شنو�ت  م���د�ر  على 
�أن نتمكن من �لعودة �إىل �أجو�ء �ل�شباق جمدد�ً 

وب�شرعة. 
وب�����ش��ف��ت��ه رب����ان �ل��ف��ري��ق �ل��ف��ائ��ز ب�����ش��ب��اق بورتو 
لقبه يف  يد�فع عن  �ل��ذي  و�لبطل   2012 ع��ام 
�ل�شر�عي،  لالإبحار  �لإك�شرتمي  �شباقات  �شل�شلة 

�شوف  فريقه  طاقم  �أف���ر�د  �أن  ماكميالن  ي��درك 
خالل  لديهم  جهد  �أق�شى  ب��ذل  �إىل  يحتاجون 

بقية جولت �ل�شباق للحفاظ على لقبهم. 
�لآن  �ملناف�شة  �أ�شبحت  لقد  ماكميالن:  وق���ال 
ف��ر���س فريق  �أي وق��ت م�شى؛ حيث  �أق���وى م��ن 
�ألينجي مناف�شة قوية جد�ً علينا، لذ� ميثل كل 
�شباق �أهمية كبرية بالن�شبة لنا، ونحن نحتاج �إىل 
�أن نتمتع بالقوة و�ل�شالبة، و�أن جنعل تركيزنا 

ين�شب على �ل�شعود �إىل من�شة �لتتويج. 
ب��اأي عبء يف ما يتعلق  �أ�شعر  و�أ�شاف بقوله: ل 
بالتوقعات، ولكن هناك عمل يتعني علينا �إجنازه 
�ل��ت��ي ح��ق��ق��ن��اه��ا يف �شباق  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ل��ت��ع��وي�����س 

�شنغافورة عندما �بتعدنا عن من�شة �لتتويج. 
وتابع قوله: نريد �أن نعود �إىل �لقمة، لذ� ف�شوف 
�ل�شباق.  يف  ج��ي��دة  نتيجة  حت��ق��ي��ق  �إىل  ن��ح��ت��اج 
ولكننا  نقطعه،  �أن  يجب  طويل  طريق  وه��ن��اك 
على  جيدة  ذهنية  حالة  يف  نكون  �أن  �إىل  نحتاج 
�ل�شهرين �لقادمني لأن هناك �لكثري من  مد�ر 

�لنقاط �لتي يجب �أن نفوز بها. 
من جانبه �أكد م�شعب �لهادي، �لذي �إنتهى لتوه 
م��ن حتقيق �إجن����از ب��رف��ق��ة زم��ي��ل��ه �ل��ر����ش��دي يف 
 ،18 �لفورميال  ل�شباقات قو�رب  �لعامل  بطولة 
يف  �شهلة  عملية  ت��ك��ون  ل��ن  �ل��ن��ق��اط  ت�شجيل  �أن 
بورتو حيث قال: يف بورتو، نحن نخو�س �ل�شباق 
ف�شوف  ل��ذ�  و�جل���زر؛  باملد  يتاأثر  نهر �شغري  يف 

يكون �ل�شباق �شعباً. 

خالل  �شعباً  �ل�شباق  ك��ان  لقد  بقوله:  و�أ���ش��اف 
�ل��رغ��م من  ب��ه على  �مل��ا���ش��ي ولكننا ف��زن��ا  �ل��ع��ام 
�أي ميزة يف هذه  �أل منتلك  ذل��ك، ونحن نتوقع 
�ملرة، ولكننا �شنبذل �أق�شى جهد لدينا من �أجل 

حتقيق نتائج جيدة. 
ومل ميثل �ل�شباق �لذي �أقيم خالل �لعام �ملا�شي 
ل��الإب��ح��ار فح�شب حيث  ُع��م��ان  ل��ف��ري��ق  جن��اح��اً 
هذ�  م�شجع   66،000 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ���ش��اه��د 
�ل�شباق من �شفتي نهر �ل��دورو مبدينتي بورتو 
وجايا، وهو �لأمر �لذي منح زخماً جديد�ً لفكرة 

ملعب �لإبحار �ل�شر�عي. 
�شل�شلة  �شهدته  مم��ا  �أك��رب  ح�شود  هناك  وك��ان��ت 
�أي  يف  �ل�شر�عي  لالإبحار  �لإك�����ش��رتمي  �شباقات 
�ل�شباق  يحظى  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  م�����ش��ى،  وق���ت 
خالل �لعام �حلايل مب�شاهدة مرتفعة من �أعد�د 
�لثالثة  �ل�شباق  �أي��ام  �أكرب من �جلماهري طو�ل 
�جلاري.  يوليو   28-26 �لفرتة  يقام يف  �ل��ذي 
وم��ن �مل��زم��ع �إق��ام��ة �ل��ي��وم �لإع��الم��ي ل�شباقات 
�مل��ي��اه �ملفتوحة قبل  40 يف  ق���و�رب �لإك�����ش��رتمي 

يوم و�حد من �ل�شباق. 
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن طاقم فريق �ملوج، م�شقط 
ماكميالن،  يل  �ل��ربي��ط��اين  �لبحار  م��ن  يتكون 
�لربان وقائد �لدفة؛ و�لنيوزيلندي �إيد �شميث؛ 
و�لبحار  جرينهالج،  بيت  �لربيطاين  و�لبحار 
�ل��ُع��م��اين ها�شم  �ل���ه���ادي، و  �ل��ُع��م��اين م�����ش��ع��ب 

�لر��شدي. 

يحتل املركز الثاين بفارق نقطة عن الفريق املت�سدر 

قارب املوج م�شقط ي�شتاأنف حملته للدفاع عن لقبه يف �شباقات االإك�شرتمي 40 

رئي�س  �لنعيمي  خلريباين  �شامل  �شيف  �شعادة  �إفتتح 
للثقافة  �لعني  لنادي  �لعام  �لأم��ني  �لتنفيذي  �ملكتب 
�لدولية  �ل���ع���ني  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات   ، و�ل�����ش��ط��رجن 
مب�شاركة  �ل��ن��ادي  نظمها  �ل��ت��ي  �خل��اط��ف  لل�شطرجن 
لعبون ولعبات من 10 دول هي �شلوفينيا و�لفلبني 
و�لردن  و�ل�شود�ن  وم�شر  و�شوريا  و�إي��ر�ن  وباك�شتان 
و�ل��ي��م��ن و�لإم�������ار�ت �أق��ي��م��ت �ل��ب��ط��ول��ة وف��ق��ا لنظام 
�ل�شطرجن �خلاطف ) �لبليتز ( من 9 جولت ح�شب 
�ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وي�����ش��ري ت���وج ب��ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة �ل���دويل 
�ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي ج��ول��ي��و���س ر�م���و����س �ل����ذي �إن���ت���زع �للقب 
 7.5 �لنقاط  ت�شاويه يف  بعد  �لتعادل  ك�شر  باأف�شلية 
نقطة مع �لدويل �ل�شلوفيني �شاكيل�شيك تاديج بينما 
حل يف �ملركز �لثالث �لدويل �ل�شوري هاين �ل�شريف 
ب��ر���ش��ي��د 7 ن��ق��اط وج����اء يف �مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع �ل���دويل 
�ل�شود�ين طارق حممد �لطاهر ثم �لدويل �لفلبيني 
فيالديلجادو يف �ملركز �خلام�س بر�شيد 6.5 نقاط .

�لعيناوي  �لنا�شئ  �إمار�تي  �أف�شل لعب  بجائزة  وفاز 
�ملتاألق مايد �لر��شدي بر�شيد 5.5 نقطة بينما فازت 
�أف�شل  بجائزة  �لظفاري  �شلمى  �لعيناوية  �لالعبة 

لعبة �إمار�تية بر�شيد 5 نقاط.
وفاز بجو�ئز �أف�شل نتائج من نا�شئي ونا�شئات �لعني : 
�أحمد �ملقبايل وموزة �ملعمري وو�فية دروي�س �ملعمري 
و�شما  �ل��ن��ي��ادي  وع��ب��د�هلل  �ل�شام�شي  ن��ا���ش��ر  وح����ارب 

�ملقبايل وذلك بر�شيد 5 نقاط لكل منهم .
�لنعيمي  خل��ري��ب��اين  ���ش��امل  �شيف  �أ���ش��اد  ناحيته  م��ن 
�لأمني �لعام ل�شطرجن �لعني رئي�س �ملكتب �لتنفيذي 
و�مل�شتوى  �ل��ب��ط��ول��ة  �شهدتها  �ل��ت��ي  �مل��ن��اف�����ش��ات  ب��ق��وة 
�لطيب �لذي ظهر به لعبو ولعبات �لعني وخا�شة 
�ملر�كز  على  بقوة  ومناف�شتهم  و�لنا�شئات  �لنا�شئني 
�لأوىل ح��ت��ى �جل����ولت �لأخ����رية رغ���م م�����ش��ارك��ة عدد 
كبري من �أ�شاتذة �للعبة من 10 دول �أوربية و�أ�شيوية 
وعربية . و�أ�شاف �أنه مثل هذه �لبطولة تعد فر�شة 
جيدة ملدربي �لنادي ملتابعة �لالعبني خالل �لبطولت 
يقع  �لتي  �لفنية  �لأخ��ط��اء  على  و�لتعرف  �لر�شمية 
ف��ي��ه��ا �ل��الع��ب��ون وب��ال��ت��ايل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت���اليف هذه 
�مل�شتوى  تطوير  �إىل  و�شول  �لتدريبات  يف  �ل�شلبيات 
�لبطولت  يف  �أف�شل  نتائج  وحتقيق  لالعبني  �لفني 

�لقادمة. 

�شيف خلريباين النعيمي يفتتح دولية 
العني الرم�شانية لل�شطرجن اخلاطف
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نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  ج��ر���س  ب��ن  ح��م��د�ن  حممد  ك��رم 
رئي�س  �لفردية  �لألعاب  م�شرف  �لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�لنادي  فريق  �لنادي  مقر  يف  �أم�س  م�شاء  �لثقافية  �للجنة 
بكاأ�س  تتويجه  ج��رى  و�ل��ذي  �لأول  باملركز  �لفائز  �لثقايف 
نادي  م��ن  بتنظيم  �ل��ع��ام��ة  للمعلومات  �لثقافية  �مل�شابقة 

�حلمرية �لريا�شي .
و�أثنى على جهودهم  �لثقايف  �لنادي  �بن جر�س فريق  وهناأ 
و�إجناز�تهم �لتي حتققت وتقدم للفريق بال�شكر م�شري� �إىل 

�أن �لجناز يعزز مل�شرية �لنادي يف �إثر�ء �لنو�حي �لثقايف وما 
منظومته  يف  طفرة  حتقيق  من  �ل�شارقة  ن��ادي  �إليه  ي�شعى 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة م��ن خ���الل �ه��ت��م��ام��ه ب��ك��اف��ة �ل��ن��و�ح��ي �لثقافية 
و�لقر�ئية و�مل�شابقات و�لفعاليات �لد�عمة لتلك �لتوجهات 
و�لتي ت�شب يف �إطار ��شرت�تيجية جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
يف �لعناية بالنو�حي �لثقافية يف �أندية �إمارة �ل�شارقة مقدما 
�حلمرية  ن��ادي  ولإد�رة  �حلمرية  ن��ادي  �إد�رة  ملجل�س  �شكره 
�لثقافية  �مل�شابقات  تنظيم  يف  �مل�شهود  �حل��ر���س  ه��ذ�  على 

ودعوة �لأندية للم�شاركة بها.
و�أكد �بن جر�س �إىل �أن نادي �ل�شارقة يحر�س طو�ل عهده 
�شاحب  بتوجيهات  عمال  �لثقافية  بالنو�حي  �لرتقاء  على 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ورعاه  �هلل  حفظه  �ل�شارقة  حاكم  لالحتاد  �لعلى  �ملجل�س 
بالنو�حي  �ملجالت  كافة  يف  و�ملوهوبني  �لريا�شيني  لتنمية 
�لثقافية وتعزيز ��شهامات �لنادي و�لر�مية �إىل تطوير هذ� 

�جلانب كاأولوية من �أوليات �أعمالها .

ابن جر�س يكرم فريق نادي ال�شارقة الثقايف لفوزه باملركزاالأول يف 
م�شابقة احلمرية للثقافة على م�شتوى االأندية 

تاألق )�سكاي دايف دبي( يف بطولة اأوروبا

جــــابـــر الفــــال�شــــي يهــــــدي االإمــــــــارات ف�شيـــــــــة )البــــــــــــرتغــــــــــال(
بطلنا: النتيجة دافع لتحقيق اللقب خالل جولة اخلتام

جابر  �ل�������ش���اع���د  ب��ط��ل��ن��ا  �ه�������دى 
حم���م���د �مل��ع�����ش��م �ل���ف���ال����ش���ي جنم 
فريق )�شكاي د�يف دبي( �لإمار�ت 
ف�����ش��ي��ة م��ن��اف�����ش��ات ف���ئ���ة )و�ق�����ف 
فعاليات  �شمن  ���ش��ت��وك(  ن��ا���ش��ئ��ني 
�أوروبا  بطولة  من  �لثانية  �جلولة 
و�لتي   2013 �مل��ائ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات 
يوم  �أح��د�ث��ه��ا  على  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
�أول من �أم�س يف مدينة مري�نديال 

�لربتغالية. 
كبرية  م�شاركة  �لبطولة  و�شهدت 
�لأوروبية  �ل���دول  م��ن  كبري  ل��ع��دد 
وجنوم �لدر�جات �ملائية �لإمار�تية 
جابر  �ل�شاعد  �لبطل  جن��ح  حيث 
يف  �لفال�شي  �ملع�شم  �شيف  حممد 
م�شريته  يف  ج��دي��د  �جن���از  حتقيق 
ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل��ث��اين يف 
مناف�شات و�قف نا�شئني حيث �شبق 
م��ن��اف�����ش��ات �جلولة  �ل��ت��األ��ق يف  ل���ه 
مايو  ���ش��ه��ر  ج����رت  و�ل���ت���ي  �لأوىل 
�ملركز  و�أح�����رز  بلجيكا  يف  �مل��ا���ش��ي 

�لثالث.
و�أ�شبح بطلنا قريبا ملعانقة �جناز 
مهمة  نقاطا  �أ�شاف  بعدما  جديد 
يف �شباق �ل�شد�رة �لأوروبي ومنحه 
للمناف�شة  �ل��ف��ر���ش��ة  �ل��ت��ف��وق  ه���ذ� 
على �شد�رة �لرتتيب �لعام و�لفوز 
�لأوروبية  �لبطولة  يف  فئته  بلقب 
رفع  بعدما  وذل���ك   2013 ملو�شم 
وعزز  ن��ق��ط��ة   106 �إىل  ر���ش��ي��ده 
�مل��رك��ز �لثاين  ب��ال��ت��ايل م��وق��ف��ه يف 
حتقيق  �نتظار  يف  �ل��ع��ام  للرتتيب 
�ل�شد�رة  متنحه  متميزة  نتيجة 
من  و�خلتامية  �لثالثة  �جلولة  يف 
منت�شف  �شتقام  و�ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة 
مدينة  يف  �مل��ق��ب��ل  �أغ�����ش��ط�����س  �شهر 

دونكا�شرت �لجنليزية
�ملع�شم  حم���م���د  ج����اب����ر  و����ش���ج���ل 
تاألقا يف مر�حل �جلولة  �لفال�شي 
�لثانية يف �لربتغال و�لتي ��شتملت 
على ثالث مر�حل حيث متكن من 
��شتعادة رباطة جاأ�شه بعد ح�شوله 

�ملرحلة  �خل��ام�����س يف  �مل��رك��ز  ع��ل��ى 
�ل�شبت  ع�شر  ج���رت  �ل��ت��ي  �لأوىل 
�مل��ا���ش��ي ق��ب��ل �إن ي��ت��ق��دم ب��ث��ب��ات يف 
ويحل  و�لثالثة  �لثانية  �ملرحلتني 
يف �ملركز �لثاين فيهما ليح�شل يف 
منحته  نقطة   145 على  �خل��ت��ام 
مركز �لو�شيف لفئة و�قف نا�شئني 

�شتوك.
و�ث���ب���ت ب��ط��ل��ن��ا ق������در�ت ع��ال��ي��ة يف 
مناف�شه  خا�شة  �خل�شوم  مو�جهة 
�لفرن�شي ماثيو فينيدوري و�لذي 
ظفر باملركز �لأول وبفارق 3 نقاط 
فقط عن جابر و�ل��ذي ك��ان قريبا 
�لثالثة  �ل�����ش��د�رة يف �جل��ول��ة  م��ن 
و�خلتامية بعدما جنح يف تقلي�س 
�لفرق مع �ملت�شدر ومو�شعا �لفارق 
م���ع ���ش��اح��ب �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث و�يل 
�ل�شد�رة  على  �أي�شا  مناف�شا  ك��ان 
كارلي�س  زي��ري��ن�����س  �ل��الت��ف��ي  وه���و 
بينما حل ر�بعا �لرنويجي لي�شيث 

فيغارد.

�آيات  ��شمي  �ل�شاعد  �لبطل  ورف��ع 
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر 
ح�����م�����د�ن ب�����ن حم���م���د ب�����ن ر�����ش���د 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل 
دعمه  على  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
للريا�شيني  يقدمه  �ل��ذي  �لكبري 
�لأمر  �لبحرية  �لريا�شات  �شفر�ء 
�لكبرية  �لنجاحات  يف  �أ�شهم  �لذي 
هذ�  �إن  �إىل  م�����ش��ري�  و�مل�����ش��ت��م��رة 
د�ف��ع لتحقيق  �ك��رب  �ل��دع��م ي�شكل 

�ملزيد من �لنجاحات.
�جلزيل  ب��ال�����ش��ك��ر  ج���اب���ر  وت���وج���ه 
د�يف  )���ش��ك��اي  �إد�رة  جم��ل�����س  �إىل 
على  �ل��ن��ي��ادي  ن�شر  برئا�شة  دب��ي( 
�لفريق  مل�شاركة  �لكرمية  �لرعاية 
�إن  م��وؤك��د�  �لأوروب��ي��ة  �لبطولة  يف 
كبري  ب�شكل  �نعك�س  �لهتمام  ه��ذ� 
حققها  �لتي  �ليجابية  �لنتائج  يف 
�ل��ف��ري��ق يف �ل��ب��ط��ول��ة �لأوروب����ي����ة 
بالدعم  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  م�شيد� 
موؤ�ش�شة  م����ن  و�ل���ت���ق���ن���ي  �ل���ف���ن���ي 

)�لفيكتوري تيم(.
�لفال�شي  ج����اب����ر  ب���ط���ل���ن���ا  وق�������ال 
�شتقام  �ل��ت��ي  �خل��ت��ام  ج��ول��ة  تبقت 
�جنح  �إن  �أم���ل  وك��ل��ي  بريطانيا  يف 
يف �إه����د�ء �لإم�����ار�ت و�أ���ش��رة فريق 
لقبا جديد�  دب���ي(  د�ي���ف  )���ش��ك��اي 
و�يل  �ملا�شي  �لعام  من  �إليه  ��شعي 
�إكمال  م��ن  �لإ���ش��اب��ة  فيه  منعتني 
�مل�������ش���و�ر و����ش���اأع���م���ل ج����اه����د� علة 
حتقيق حلمي منوها �إىل �نه �شوف 
�ملقبلة  �ل��ف��رتة  ي��ك��ر���س ج��ه��وده يف 
للم�شاركة  و�ل�شتعد�د  للتح�شري 

�لأوروبية �ملرتقبة.
�إن �جلولة �لثانية �لتي  و�أ�شار �إىل 
�لربتغال  يف  عليها  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
و�لتناف�س  ب���الإث���ارة  ح��اف��ل��ة  ك��ان��ت 
�ل�شعوبات  �إىل  م�����ش��ري�  �ل���ق���وي 
�ل���ك���ب���رية �ل����ت����ي و�ج���ه���ت���ه خ���الل 
�مل�شاركة خا�شة بعد تر�جع نتيجته 
يف �أول مرحلة ثم ��شتعادة �لتو�زن 
يف �ملرحلتني �ملتبقيتني �لأمر �لذي 

�إىل  وي��ع��ود  موقفه  ي��ت��د�رك  جعله 
�شلب �ملناف�شة ليحل ثانيا وبفارق 

�شئيل عن �ملت�شدر.
�ملت�شلة  �جلهود  على  جابر  و�ثنى 
�ل�شابق  �لبطل  و�ل��ده ومدربه  من 
�لفال�شي  �مل��ع�����ش��م  ���ش��ي��ف  حم��م��د 
كل  وكذلك  �لفال�شي  لحج  وعمه 
و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  �ل��ف��ري��ق  �أع�����ش��اء 
�لعامل  ب���ط���ل  و���ش��ق��ي��ق��ه  �مل����ر�ف����ق 
حممد  ���ش��ي��ف   2012 و�أوروب����������ا 
طاردته  و�يل  �ل��ف��ال���ش��ي  �مل��ع�����ش��م 
�لأعطال بدوره يف مناف�شات و�قف 

حمرتفني حمدود )�أيه �أم(.

ــــــــازات  ـــل واإجن ـــاف �ــســجــل ح
)جابر(

�إن بطلنا �ل�شاعد  �جلدير بالذكر 
�ملع�شم  ����ش���ي���ف  حم����م����د  ج�����اب�����ر 
�لفال�شي )14 �شنة( تذوق حالوة 
�لجن��������از�ت �خل���ارج���ي���ة م���ن قبل 
وجن���ح م��ن ق��ب��ل يف �ن���ت���ز�ع ذهبية 

�ملائية  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
نا�شئني  و�ق����ف  ف��ئ��ة   2011 ع���ام 
10-12 و�لتي جرت يف �لوليات 
��شغر  و�أ�شبح  �لأمريكية  �ملتحدة 
�لفوز  و�إم��ار�ت��ي ينال �شرف  عربي 
�ل����در�ج����ات  ب��ط��ول��ة ع��امل��ي��ة يف  يف 

�ملائية.
و����ش���ارك ب��ط��ل��ن��ا �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي يف 
ج����ولت �ل��ب��ط��ول��ة �لأوروب����ي����ة عام 
�لعاثر  2012 حيث وق��ف �حل��ظ 
لإ�شابة  وتعر�س  طموحاته  �أم���ام 
�جلولتني  يف  �ملناف�شة  عن  �أبعدته 
بلجيكا  يف  و�ل����ث����ان����ي����ة  �لأوىل 
�جلولة  يف  بقوة  ليعود  و�لربتغال 
�لنم�شا  يف  ج����رت  �ل���ت���ي  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لثالث يف مناف�شات  �ملركز  حمققا 

و�قف نا�شئني �شتوك وقتها.
و�����ش���ت���ه���ل �ل���ب���ط���ل م���������ش����و�ر ه���ذ� 
ب��ق��وة م��د�ف��ع��ا ع���ن �شعار  �مل��و���ش��م 
فريق �شكاي د�يف دبي حيث جنح 
�لأول  �مل���رك���ز  ب���ان���ت���ز�ع  وب���اق���ت���د�ر 

ن��ا���ش��ئ��ني �شمن  مل��ن��اف�����ش��ات و�ق�����ف 
بطولة �لإم��ار�ت 2013 وحمققا 
�لنت�شار تلو �لآخر ليجمع 353 
�لبطولة  يف  حلمه  ليو��شل  نقطة 
�لأوروبية متطلعا �إىل �للقب علما 
حافل  م�����ش��و�ر  ينتظره  بطلنا  �إن 
�لعامل  بطولة  مناف�شات  خل��و���س 
�لوليات  يف  �شتقام  و�لتي   2013
�لفرتة  خ��الل  �لأمريكية  �ملتحدة 

من 5-13 �أكتوبر �ملقبل.

�لأعطال تطارد )�شيف(
���ش��ي��ف حممد  ب��ط��ل��ن��ا  ي��ت��م��ك��ن  مل 
�ملع�شم �لفال�شي من �إكمال م�شو�ر 
�أوروبا  بطولة  من  �لثانية  �جلولة 
�لأعطال  ب�شبب  �ملائية  للدر�جات 
�لتي طالت در�جته خالل مناف�شات 
�لثانية  �ملرحلة  وحت��دي��د�  �جلولة 
�ل���ذي ح��رم��ه م��ن �ملناف�شة  �لأم����ر 
حمرتيف  لفئة  �لأوىل  �ملر�كز  على 

و�قف حمدود )�أيه �أم(. 
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/282 )مدين جزئي    ) بوا�سطة الن�سر
عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عبد�هلل  حجي  طاهر  �بر�هيم  �ملدعي/��شماعيل  �ق��ام  للعقار�ت  �ملحيط 
برقم  �ل��دع��وى   0503219585 ت:  �لر��شدية-  عجمان-  عنو�نه:  �ملطوع 
2013/282 -مدين كلي - عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ   107.000 
�لبتد�ئية  �مام حمكمة عجمان �لحتادية  درهم فانت مكلف باحل�شور 
�شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 8 
�لق�شية بو�شفك مدعى  من �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

عليه. حترير� يف 2013/7/16
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/411  عم  جز- م ر-ب- ع ن

مدعى/ماريابان نار�يانا�شامى ماريابان �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: �شركة 
مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �ملهريي 
عمالية- رو�تب متاخرة �ملطلوب �عالنه / �شركة �ملهريي للمقاولت �لعامة 
�ملدعى عليها مبارك  بالن�شر)لعالن ممثل  �جلن�شية: �لمار�ت     عنو�نه: 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  (  حيث  �ملهريي  بن عبد�هلل حممد 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/28 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�و بو��شطة وكيل معتمد  �ملركز �لد�ري �شخ�شيا  �لكائنة  �لعني �لبتد�ئية - 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/22
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/901م بالن�سر

بن  �لعامرية-  �جليمي  �لعني-  �لعنو�ن:  عقاب  حممد  �نور  علي  عليه:  �ملدعي  �ىل 
رويقة- �شقة 4- �شارع 66 رقم �لبناية 6- رقم �لق�شيمة 006-066-03-05  نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/15 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�عاله ل�شالح/ �ل�شيخ م�شلم �شامل بن حم �لعامري- وكيال عنه عماد حممد �ل�شيد  
�بر�هيم طعيمه . لهذه �ل�شباب : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: باخالء �ملدعى 
عليه من �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س كما �لزمته 
�لخالء  تاريخ  حتى  تاريخ 2011/11/1  من  �ملدة  عن  عليه  �مل�شتحقة  �لجرة  ب�شد�د 
�لفعلي وذلك بح�شب �لقيمة �ليجارية �ملتفق عليها ومقدر�ها 55000 درهم ) خم�شة 

وخم�شون �لف درهم( وبتقدمي بر�ءة ذمة عن ��شتهالك �ملاء و�لكهرباء وبامل�شاريف.   
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/117م بالن�سر

ميثلها  �لعامة/  للمقاولت  �ل�شريع  �لمتياز  �شركة  عليه:  �ملدعي  �ىل 
حممد ياور حياة �شري حممد نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/17 قد 
حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ 

خلفان �شعيد نا�شر عبيد �لغيثي 
 لهذه ال�سباب

 حكمت �للجنة غيابيا باخالء �ملدعى عليها من �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها 
للمدعي خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س، كما �لزمتها بامل�شاريف . 

قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2013/539     

�شد: بدر ر�شيد حممد- �مار�ت 
�لعنو�ن: بالن�شر

�لدعوى  �ملحكمة يف  بتاريخ 2013/6/17م قد حكمت عليك هذه  �نه   نعلمك 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ موؤ�ش�شة عيد كاترينا �لزر�عية 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ  5000 
درهم ) خم�شة �لف درهم ( و�مل�شاريف.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

   2013/6/18
القا�سي /د.ا �سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى الكلية رقم 2013/82-العني     

�ملدعى عليه: �ن�شاف جا�شم جوهر �لقعود /جزر �لقمر
�لعنو�ن: بالن�شر   نعلمك �نه بتاريخ 2013/6/26م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ عبد�هلل �شيف عبيد حممد �لفار�شي/ �لمار�ت 
حكمت �ملحكمة ح�شوريا بالن�شبة للمدعي عليها �لثانية ومبثابة �حل�شوري بالن�شبة 
للمدعي عليها �لوىل: بالز�م �ملدعى عليهما بان  يوؤديا للمدعي بالت�شاوي بينهما- 
مبلغ  20.000 )ع�شرون �لف درهم( تعوي�شا عما حلقه من ��شر�ر مادية و�دبية )من 
جر�ء تعديهما  عليه بال�شرب و�ل�شب( على �لنحو �ملو�شح باأ�شباب �حلكم و�لزمتها 
بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل � تعاب �ملحاماة، ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/6/27   
القا�سي /عادل حممد الغرباوي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/463 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/حممد ه�شام خليل �شارب �جلن�شية: فل�شطني  �ملنفذ �شده : 
وفاء م�شبح تي�شري مرهون �جلن�شية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:وفاء م�شبح 
تي�شري مرهون �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م  جز-  جت   2013/210 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د 
10000 درهم + 400 درهم ر�شوم �لدعوى + 208 درهم ر�شوم �لتنفيذ+ 200 درهم 

م�شاريف �لعالن بالن�شر.  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/311 جتاري جزئي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �لعابدين ح�شن علي   زين  �ملحكوم عليه/ م�شطفى علي  �ىل 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/21م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن��ه  نعلمك 
�لقبي�شي    غ��امن  م��وزه مبارك علي   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي �ىل 
�ملدعية مبلغا وقدره  10000 درهم و�لزمته بامل�شاريف.   �شدر بتوقيعي وختم 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما    2013/6/19 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ه�سام توفيق عبدالغني                              
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        
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�حرز �شائق ري�شبول هوند� �ل�شباين مارك ماركيز �ملركز 
�لول لفئة موتو جي بي يف �شباق جائزة �لوليات �ملتحدة 
للدر�جات  �لعامل  بطولة  من  �لتا�شعة  �ملرحلة  �لكربى، 

�لنارية على حلبة لغونا �شيكا.
بعد  عاما(   20( ملاركيز  �لتو�يل  على  �لثاين  �لفوز  وهو 
�ملو�شم  هذ�  و�لثالث  �ملا�شي  �لحد  �لكربى  �ملانيا  جائزة 
بعد جائزة �لمريكيتني �لكربى يف �ملرحلة �لثانية عندما 
�ليها  �نتقل  �لتي  حقق ف��وزه �لول يف فئة موتو جي بي 
هذ� �ملو�شم بعد تتويجه يف 2012 بطال لفئة موتو 2، 

و��شبح ��شغر �شائق يفوز باحد �شباقات �لفئة �لوىل.
وق��ط��ع �ب���ن ك��ات��ال��ون��ي��ا �ل���ذي �ن��ط��ل��ق م��ن �مل��رك��ز �لثاين، 

وتقدم  دق��ي��ق��ة،  695ر00ر44  ب��زم��ن  �ل�شباق  م�شافة 
�ر  ���ش��ي  ���ش��ائ��ق ه���ون���د� �ل  ث��ان��ي��ة ع��ل��ى  298ر2  ب���ف���ارق 
�لملاين �شتيفان بر�دل و498ر4 ثو�ن على �شائق ياماها 
�ليطايل �ل�شطورة �لدكتور فالنتينو رو�شي بطل �لعامل 
7 مر�ت. يذكر �ن ماركيز حل ثالثا يف �ل�شباق �لفتتاحي 
�لفئة  �ول م�شاركة له يف  �لقطرية يف  على حلبة لو�شيل 
وهولند�  ��شبانيا  ج��ائ��زت��ي  �شباقي  يف  وث��ان��ي��ا  �ل��ك��ربى، 
فرن�شا  ج��ائ��زة  وث��ال��ث��ا يف  و�خل��ام�����ش��ة  �لثالثة  �مل��رح��ل��ت��ان 

�ملرحلة �لر�بعة.
بر�شيد  �لعام  �لرتتيب  �شد�رة  يف  موقعه  ماركيز  وع��زز 
16 نقطة  163 نقطة مو�شعا �لفارق من نقطتني �ىل 

بينه وبني مو�طنه وزميله يف �لفريق د�ين بدروز� �لذي 
حل خام�شا يف �ل�شباق بفارق 257ر9 ث ، ومن 11 �ىل 
26 نقطة بينه وبني مو�طنه �لخر �شائق ياماها خورخي 
لورنزو بطل �لعامل و�لذي حل �شاد�شا بفارق 970ر12 
ث . وقال ماركيز �نا �شعيد جد�، كانت �ملرة �لوىل �لتي 
�خو�س فيها �شباقا على حلبة لغونا �شيكا وقد ��شتمتعت 
للعودة  �ل�شرب  بفارغ  و�أتطلع  ر�ئعة  �حللبة  ه��ذه  كثري� 
�ليها وكان ماركيز �نتزع �شد�رة �لرتتيب �لعام يف �ملرحلة 
�ملا�شية م�شتغال �ن�شحاب مو�طنيه بدروز� ولورنزو حيث 
�لط��ب��اء خلو�س  م��ن  �لخ�����ش��ر  �ل�����ش��وء  �لول  يتلق  مل 
�ل�شبت  �لتجارب  ف��رتة  يف  �لقوي  �شقوطه  غ��د�ة  �ل�شباق 

قبل �ملا�شي ما ت�شبب بارجتاج يف �ملخ ور�شة قوية يف كتفه 
�لي�شر، يف حني خ�شع لورنزو لعملية جر�حية يف عظمة 
�لرتقوة �لي�شرى عقب �شقوطه عن در�جته خالل فرتة 

�لتجارب يوم �جلمعة قبل �ملا�شي.
وكانت �لعملية �جلر�حية �لثانية �لتي خ�شع لها لورنزو 
خالل  ذ�ت��ه  بالك�شر  ��شيب  �ن  بعد  ��شبوعني  غ�شون  يف 

�ل�شباق �ملا�شي على حلبة ��شن �لهولندية.
وخا�س بدروز� ولورنزو �شباق �م�س على �لرغم من عدم 
ب�شكل  �ل��ف��ارق  �ت�شاع  من  تخوفا  �ل�شابة  من  تعافيهما 
كبري بينهما وبني ماركيز، وهما خرجا �شاملني من �شباق 
�لوليات �ملتحدة وبدون �ي �شقوط كما ك�شبا نقاطا ثمينة 

�بقت �مالهما قائمة لحر�ز �للقب �لعاملي.
يف �ملقابل، جنح بر�دل �لذي ��شبح �ول من �م�س �ل�شبت 
�ول �شائق �ملاين ينطلق من �ملركز �لول يف فئة موتو جي 
بي، �ف�شل نتيجة يف م�شريته �لحرت�فية باحر�زه �ملركز 
�لثاين، كما �نها �ملرة �لوىل �ي�شا �لتي يحتل فيها �حد 

�ملر�كز �لثالثة �لوىل.
وج���اء رو���ش��ي ث��ال��ث��ا وح��ج��ز م��ك��ان��ا ب��ني �ل��ث��الث��ة �لو�ئ���ل 
�ىل  ف��ارت��ق��ى  �لح��رت�ف��ي��ة،  م�شريته  يف  �ل145  ل��ل��م��رة 
نقطة   117 بر�شيد  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  �ل��ر�ب��ع يف  �مل��رك��ز 
بفارق نقطة و�حدة �مام زميله يف ياماها �لربيطاين كال 

كر�ت�شلو �لذي حل �شابعا )بفارق 304ر15 ث(.

ماركيـــز بطــــل جائــــرة الواليــــات املتــحـــــدة للدراجــــات الناريـــــــــة

نهيان بن زايد يطمئن على بعثة منتخب املعاقني

فـــر�شــــان االإرادة يرفعـــون قفـــاز التحــــدي يف مونديـــــال فرن�شــــــــا 

ثنـــائيـــة لــرونـالـــــدو يف اأول 
مبـــــاراة الأن�شيلوتــــي 

•• �صامي عبدالعظيم- ليون: 
ت�شوير جابر عابدين :

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  �شمو  �ط��م��اأن 
�ل�شيخ  �لريا�شي ومعايل  �أبوظبي  رئي�س جمل�س 
نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير �لثقافة و�ل�شباب 
وتنمية �ملجتمع ، على م�شاركة منتخبنا �لوطني 
ل��ل��م��ع��اق��ني يف م��ون��دي��ال ف��رن�����ش��ا مب��دي��ن��ة ليون 
 ، �ملعاقني  �حت��اد  رئي�س  وع��رب    . �لبعثة  و�أح����و�ل 
حممد حممد فا�شل �لهاملي عن تقديره للدعم 
و�له��ت��م��ام و�ل��رع��اي��ة �ل��ت��ي �أح��ي��ط ب��ه��ا �ملنتخب 
�لريا�شي  و�لو�شط  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  من 
بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �إن حر�س  ،وق��ال  بالدولة 
مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�آل نهيان ،على تفقد �أحو�ل �لبعثة ،يوؤكد �هتمام 
�لوطن  �أب��ن��اء  طموحات  بدعم  �لر�شيدة  �لقيادة 
حاليا  ي�شارك  �ل��ذي  �ملعاقني  منتخب  ،خ�شو�شا 

با�شم �لدولة يف بطولة �لعامل بفرن�شا .
و�أكد �أن هذ� �لهتمام من �شاأنه �أن مينح فر�شان 
�لإر�دة �لد�فع �ملعنوي �ملطلوب خلو�س مناف�شات 
�لبطولة بعزمية �لأبطال لرفع ��شم �لدولة عاليا 
وبدوره عًد نائب رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لريا�شة 

،ماجد  فرن�شا  يف  �ملنتخب  بعثة  ورئي�س  �ملعاقني 
�لبعثة من  به  �لذي حظيت  ،�لهتمام  �لع�شيمي 
لالعبني  مهما  د�ف��ع��ا   ، �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 
ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى �ح�����ر�ز �أف�����ش��ل �ل��ن��ت��ائ��ج خالل 
مناف�شات �لبطولة ،وقال �إن �لالعبني و�لالعبات 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  باهتمام  �شعادتهم  ع��ن  ع��ربو� 
م�شاعفة  �إىل  يدفعهم  ،م��ا  فرن�شا  يف  باحو�لهم 
جهودهم لتحقيق �أف�شل �لنتائج يف �لبطولة �لتي 

ت�شهد م�شاركة و��شعة من �ملنتخبات �لعاملية .
مونديال  يف  م�شاركته  �لوطني  منتخبنا  ويتابع 
ف��رن�����ش��ا �ل������دويل ل���ق���وى �مل���ع���اق���ني يف �لإع����اق����ات 
،مب�شاركة  و�ل�����ش��م��ع��ي��ة  و�ل��ب�����ش��ري��ة  �حل���رك���ي���ة 
، م�شاء  دول��ة   95 1088 لعبا ولعبة ميثلون 
ليون  �لثالثاء يف ملعب رون و�شط مدينة  �ليوم 
،لليوم �لر�بع على �لتو�يل ،�إذ يبد�أ �لالعب ر��شد 
�لظاهري م�شاركته �ليوم �لثالثاء يف �لدور قبل 
مل�شافة  �ملتحركة  �لكر��شي  م�شابقة  من  �لنهائي 
19 لعبا  ،مب�����ش��ارك��ة   T54 �ل��ف��ئ��ة  م��رت   200
�لنهائي  �ل��دور قبل  ،و�لالعب حممد �حلامد يف 
 T53 �ل��ف��ئ��ة  �مل��ت��ح��رك��ة  �ل��ك��ر����ش��ي  م�شابقة  م��ن 
ثريا  ،و  لعبا   18 ،م��ع  �أي�شا  مرت   200 مل�شافة 
رمي  نهائي  يف  �خل��ال��دي  وعائ�شة  �لزعابي  حمد 

11 لعبة  ،F34 ،مع   F33 �لرمح يف �لفئتني 
�لنهائي من �شباق  �ل��دور قبل  �لقايد يف  وحممد 
�لفئة  ،يف  مرت   100 مل�شافة  �ملتحركة  �لكر��شي 

T34 مع 11 لعبا .

اآمال وطموحات
�مل��ن��ت��خ��ب ع��ن تطلعاتهم  وع���رب لع��ب��و ولع���ب���ات 
للح�شول على �أف�شل �لنتائج يف �لبطولة ،برغم 
�ملناف�شات  �أن  ،خ�شو�شا  �ملتوقعة  �لقوية  �ملناف�شة 
ب���ني �لالعبني  ت��ن��اف�����ش��ا ق���وي���ا  ���ش��ه��دت  �مل��ا���ش��ي��ة 
و�لالعبات للفوز بالألقاب . وقال �لالعب ر��شد 
�لظاهري �إن دخول �ملناف�شة م�شاء �ليوم يف �شباق 
200 م���رت ،ميثل  مل�����ش��اف��ة  �مل��ت��ح��رك��ة  �ل��ك��ر����ش��ي 
�أن ينجزها  مرحلة مهمة له يف �لبطولة ،يتمنى 
�لرد  نود  ،م�شيفا  �لأوىل  �ملر�كز  على  باحل�شول 
على �لتقدير �لذي حظينا به من �أ�شحاب �ل�شمو 
�ل�����ش��ي��وخ ،ب��ال��ت��األ��ق و�ل��ن��ج��اح يف �مل�����ش��اب��ق��ات لرفع 
حجم  ،ون���درك  �لتتويج  من�شات  يف  �ل��دول��ة  ��شم 
مبزيد  ،و  �لبطولة  يف  تنتظرنا  �لتي  �مل�شوؤولية 
ع��ن حظوظنا يف  �ل��دف��اع  �شننجح يف  �ل�شرب  م��ن 
�لتقليل من حجم  �أهمية عدم  ،لكن مع  �ملناف�شة 
مثرية  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �لبطولة  يف  �ل��ق��وي��ة  �ملناف�شة 

ب��ال��ت��ن��اف�����س �ل��ق��وي ب��ني لع��ب��ي ولع���ب���ات �لدول 
�مل�شاركة . و�أكد �لالعبة ثريا �لزعابي �أن بطولة 
�مل�شرف  للتمثيل  مهمة  فر�شة  فرن�شا  يف  �لعامل 
ب��ا���ش��م �ل���دول���ة وت��اأك��ي��د �ل��ت��م��ي��ز �ل����ذي �ل����ذي بد� 
�ملا�شية  �ل�شتحقاقات  يف  �لر�دة  ف��ر���ش��ان  عليه 
�أن  ،مو�شحة  و�لقليمية  �لعاملية  �لبطولت  من 
يف  �مل�شوؤولية  ق��در  على  �ملنتخب  ولع��ب��ات  لعبي 
�لعامل  �أب��ط��ال  م��ع  �ملناف�شة  �أج���و�ء  �إىل  �ل��دخ��ول 
توؤدي  �لتي  �لت�شحيات  لتقدمي  ��شتعد�د  ،وعلى 
�إىل �لدفاع عن �ل�شعار �لوطني يف بطولة �لعامل 
. و�أ���ش��اف��ت : ه��ن��اك رغ��ب��ة ق��وي��ة م��ن �جلميع يف 
�شي�شعد  �لبطولة  يف  لع��ب  �أي  ،وجن���اح  �ملناف�شة 
�أن  ون��رج��و  �ل��ت��ت��وي��ج  من�شة  يف  وي�شعه  �ل��وط��ن 
�لتي  �ل�شابقة  للنتائج  �ملطلوبة  �لإ�شافة  ن�شكل 
�ملختلفة  �لريا�شية  �ملنا�شبات  يف  عليها  ح�شلنا 
قيادة  توليه  �ل��ذي  �لهتمام  تابعنا   : و�ختتمت   .
قويا  د�ف��ع��ا  ميثل  �أن  ون��رج��و  للمنتخب  �ل��دول��ة 
لكل �أفر�د �ملنتخب يف بطولة فرن�شا ،حتى نهدي 
�ل��وط��ن �أف�����ش��ل �ل��ن��ت��ائ��ج يف �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت�شد 
�ملنتخبات  ب��ني  �ل��ق��وي  �لتناف�س  ب�شبب  �لأن��ظ��ار 
�لالعبة عائ�شة �خلالدي عن  وع��ربت   . �مل�شاركة 
فرن�شا  م��ون��دي��ال  يف  �لأوىل  بامل�شاركة  �شعادتها 

�لدويل للمعاقني وقالت �إن �مل�شوؤولية كبرية على 
�لالعبني و�لالعبات للدفاع عن حظوظ �لدولة 

يف �حر�ز �لنتائج �ملطلوبة.
�أجن����ح يف �حل�����ش��ول على  �أن  �أمت��ن��ى  و�أ���ش��اف��ت : 
على  �شتكون  �ملناف�شة  �أن  ،و�أع���رف  جيدة  نتيجة 
�أ����ش���ده���ا ب���ني �ل���الع���ب���ات �مل�����ش��ارك��ات م���ن �ل����دول 
�لدفاع عن حظوظي  �إىل  �شاأ�شعى  ،لكن  �لأخ��رى 
من  �أول  �لبطولة  و�شهدت  �لنهاية.  حتى  ب��ق��وة 
�شباق  �لطنيجي من  �لالعب جمعة  �أم�س خروج 
 F54 ملناف�شة يف م�شابقة رمي �لقر�س يف �لفئات�
،F56 ،بعد مناف�شة قوية من �لالعبني   F55،
لعدم  �أ�شفه  عن  �لطنيجي  عرب  ،حيث  �مل�شاركني 
وج����وده ���ش��م��ن �مل��ت��ن��اف�����ش��ني ع��ل��ى �مل���ر�ك���ز �لأوىل 
برغم حماولته �لتي مل يكتب لها �لنجاح وقال 
�إن �لآمال معقودة على بقية �لالعبني للدفاع عن 
حظوظ �ملنتخب يف �ملناف�شة على �أف�شل �ملر�كز يف 
�لبطولة . وب��دوره خا�س �لالعب حممد �لقايد 
ت�شفيات �لدور ن�شف �لنهائي يف �شباق �لكر��شي 
�ملتحركة �لفئة T34 ،مل�شافة 200 مرت �أول من 
�لنتائج يف  �أف�شل  �أن يحقق  ياأمل  �إنه  �أم�س وقال 
�أم�س  م��رت   100 مل�شافة  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور 
 T34 لثنني ،ونهائي �شباق 100 مرت يف �لفئة�

�لفئة  800 مرت يف  �شباق  �لأرب��ع��اء ونهائي  ي��وم 
T34 يوم �خلمي�س ونهائي �شباق 400 مرت يف 

�لفئة T34 يوم �جلمعة .

اأمريكا تنتزع ال�سدارة الذهبية 
من  �لذهبية  �ل�شد�رة  �لمريكي  �ملنتخب  �نتزع 
نظريه �لأوكر�ين مع نهاية مناف�شات �ليوم �لثاين 
 16 من مونديال فرن�شا ،حيث رفع ر�شيده �إىل 
ميد�لية ملونة ،من بينها 6 ذهبيات و4 ف�شيات 
�لأوكر�ين  �ملنتخب  تر�جع  ،بينما  برونزيات  و6 
،من  ميد�ليات  �شبع  بر�شيد  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �إىل 
�لرب�زيل  ،وج����اءت  وب��رون��زي��ة  ذه��ب��ي��ات   6 بينها 
�لتي �شت�شت�شيف دورة �لألعاب �لأوملبية �ملقبلة يف 
ريودي جانريو 2016 ،باملركز �لثالث بر�شيد 8 
ميد�ليات ملونة ،من بينها 4 ذهبيات و3 ف�شيات 
وبرونزية و�حدة . وتابع لعبو ولعبات �ملنتخب 
�لأكرث  �ل��ع��رب��ي  �ملنتخب  ي��ع��د  �ل���ذي  �جل���ز�ئ���ري 
م�شاركة يف �لبطولة ،ب 25 لعبا ولعبة ،تاألقهم 
وبرونزيتني  وف�شية  ذهبية  ،بح�شد  �لبطولة  يف 
،ورفعت  و�ح���دة  ذهبية  مبيد�لية  �مل��غ��رب  وبقيت 
تون�س  ،وب��ات��ت  ب��رون��زي��ت��ني  �إىل  ر���ش��ي��ده��ا  م�شر 

بف�شية و�حدة .

�����ش����رب �مل����ه����اج����م �ل������دويل 
كري�شتيانو  �ل���ربت���غ���ايل 
�ول  يف  ب����ق����وة  رون�����ال�����دو 
مبار�ة للمدرب �ليطايل 
�ن�����ش��ي��ل��وت��ي على  ك���ارل���و 

لنادي  �لفنية  �لد�رة  ر�أ���س 
ري�������ال م����دري����د �ل����ش���ب���اين 

مرمى  يف  ثنائية  بت�شجيله 
�لنكليزي  ب���ورمن���وث  ف��ري��ق 

ملعب  ع�����ل�����ى  6-�شفر 
يف  �شتاديوم  غولد�شاند�س 
�لف   10 و�م��ام  بورمنوث 

متفرج )�شعة �مللعب(.
و�ف���ت���ت���ح رون�����ال�����دو ب���اك���ورة 

�ه����د�ف����ه و�ل����ن����ادي �مل��ل��ك��ي يف 
�مل��و���ش��م �جل���دي���د ع��ن��دم��ا منح 

رك��ل��ة حرة  �ل��ت��ق��دم لفريقه م��ن 
�شكنت  م���رت�   22 م���ن  م��ب��ا���ش��رة 

فالهافان  د�ري����ل  �حل���ار����س  مي��ني 
�لثاين  �ل��ه��دف  �أ����ش���اف  ث��م   ،)22(

�ث����ر ت��ل��ق��ي��ه ك����رة د�خ�����ل �مل��ن��ط��ق��ة من 
ف�شل  �ي�شكو  ملقة  �لو�فد �جلديد من 
�شعدو�  �ل��ذي��ن  �لر����س  ��شحاب  قائد 

�لثانية، طومي  �لدرجة  �ملو�شم �ىل  هذ� 
�لربتغايل  فتالعب  �ب��ع��اده��ا  يف  �يلفيك 

د�خل  بيمناه  وتابعها  فالهافان  باحلار�س 
�ملرمى �خلايل )41(.

وع���زز ري���ال م��دري��د ت��ق��دم ب��ه��دف ث��ال��ث عندما 
لركلة  �ي�شكو  م��ن ملقة  �جل��دي��د  �ل��و�ف��د  �ن���ربى 

ركنية �بعدها �شون ماكدونالد بر�أ�شه فتهياأت �مام 
�لدويل �لملاين �لتون�شي �ل�شل �شامي خ�شرية عند 

�حلار�س  مي��ني  على  بيمناه  ف�شددها  �جل���ز�ء  نقطة 
فالهافان )43(.

�ل�شا�شية  بت�شكيلته  �لول  �ل�شوط  مدريد  ري��ال  ولعب 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء �مل�����ش��اب��ني ت�����ش��اب��ي �ل��ون�����ش��و و�مل���د�ف���ع �ل���دويل 

�لفرن�شي ر�فايل فار�ن، فيما �شارك �ي�شكو من �لبد�ية.
�ملبار�ة �لوىل �ىل جانب  �لذي خا�س  �ن�شيلوتي  و�جرى 
�ل�شابق  فرن�شا  ومنتخب  �مللكي  �ل��ن��ادي  جن��م  م�شاعده 
بينها  �لثاين  �ل�شوط  تبديالت يف   9 زي��د�ن،  �لدين  زين 
�يار�مندي  ��شيري  �لخ����رون  �جل���دد  �ل��ث��الث��ة  �ل��الع��ب��ون 
كارفاخال،  ود�ن���ي���ال  ك��ا���ش��ي��م��ريو  �ل���رب�زي���ل���ي  و�ل������دويل 
هيغو�ين  غ��ون��ز�ل��و  �لرجنتيني  �ل���دويل  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة 
و�شائل  بح�شب  �لي��ط��ايل  ن��اب��ويل  �ىل  لالنتقال  �ملر�شح 

�لعالم �ل�شبانية و�ليطالية.

و�شرب هيغو�ين بقوة با�شافة �لهدف �لر�بع بعد دقيقتني 
�ل��ث��اين �ث��ر تلقيه ك��رة م��ن �لفارو  �ن��ط��الق �ل�شوط  م��ن 
و�نفرد  �لت�شلل  م�شيدة  فك�شر  �مل��د�ف��ع��ني  خلف  م��ور�ت��ا 

باحلار�س قبل �ن يتابعها بيمناه على ميينه )47(.
و�شجل مو�طنه �نخل دي ماريا �لهدف �لر�بع من جمهود 
ز�حفة  قوية  بت�شديدة  �نهاه  �مللعب  منت�شف  من  ف��ردي 

بي�شر�ه من خارج �ملنطقة )69(.
وخ���ت���م ك��ا���ش��ي��م��ريو �مل���ه���رج���ان ب���ع���د لعبة 
هياأ  �ل������ذي  م����اري����ا  دي  م����ع  م�����ش��رتك��ة 
ل���ه ك���رة ع��ل��ى ط��ب��ق م���ن ذه���ب د�خل 
�لرب�زيلي  �لدويل  فتابعها  �ملنطقة 
�ملرمى  د�خ��ل  قريبة  م�شافة  من 
)83( وردت �لعار�شة ت�شديدة 
ريكاردو  ل��ل��رب�زي��ل��ي  ق��وي��ة 

كاكا يف �لدقيقة 57.
مدريد  ري����ال  وي��خ��و���س 
م����ب����ار�ت����ني ودي����ت����ني يف 
�ل�����ق�����ارة �ل���ع���ج���وز �م����ام 
ليون �لفرن�شي يف معقل 
�لخري جريلن بعد غد 
�ل�شابق  و�لفريق  �لربعاء، 
مل��درب��ه �حل���ايل ب��اري�����س �شان 
جرمان �لفرن�شي �ل�شبت �ملقبل 

يف مدينة غوتبورغ �ل�شويدية.
بحولته  �مل��ل��ك��ي  �ل���ن���ادي  وي���ق���وم 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�جنلي�س  ل���و����س  ����ش���ي���الق���ي  ح���ي���ث 
غ��الك�����ش��ي يف ولي�����ة �ري����زون����ا، ثم 
يوفنتو�س  �و  �لن��ك��ل��ي��زي  �ي��ف��رت��ون 
ل��و���س �جن��ل��ي�����س، وميالن  �لي���ط���ايل يف 
بقيادة  �لنكليزي  ت�شل�شي  �أو  �لي��ط��ايل 
�ل���ربت���غ���ايل جوزيه  �ل�����ش��اب��ق  م���درب���ه 
�نرت  ث��م  ميامي،  يف  مورينيو 
م������ي������الن �لي��������ط��������ايل يف 

مي�شوري.

الواليات املتحدة وهندورا�س 
بن�شف نهائي الكاأ�س الذهبية

فا�شكو دا جاما ي�شتغل طرد 
فريد ويهزم فلوميني�شي 

مــــدرب ليفربــــــول يتمنــــــــى بقـــــــاء �شواريـــــــــز 

كان فريد مهاجم �لرب�زيل و�حد� من لعبني �ثنني طرد� 
من �شفوف فلوميني�شي ليخ�شر بطل �لدوري 3-1 �مام 
ملعب  على  تقام  حملية  م��ب��ار�ة  �ول  يف  جاما  د�  فا�شكو 
نهائيات  ل�شت�شافة  ��شتعد�د�  بنائه  �ع��ادة  منذ  مار�كانا 

كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم �لعام �ملقبل.
�خر  هدفا  هياأ  كما  فا�شكو  �ه���د�ف  �ول  جونينيو  �شجل 
 38 �لعمر  �لبالغ من  �ملخ�شرم  �لالعب  ليتاألق  لفريقه 

عاما يف ثالث فرت�ته مع �لنادي �لرب�زيلي.
وخو�ن  �ل�شابق  فناربخ�شة  و�شط  لع��ب  �ليك�س  و�ح���رز 
مد�فع روما �ل�شابق هدفني حا�شمني يف مبار�تني �خرتني 
�قيمتا يوم �لحد. و�لالعبان مثلهما مثل جونينيو عاد� 

للعب يف بالدهما بعد فرتة �حرت�ف طويلة يف �وروبا.
16 دقيقة حينما �شدد جونينيو �لذي  تقدم فا�شكو بعد 
�م�����ش��ى ث��م��ان��ي��ة م��و����ش��م يف �ومل��ب��ي��ك ل��ي��ون ك���رة مقو�شة 

لت�شكن �لز�وية �لعليا ملرمى فلوميني�شي.
ونال فريد �لذي �شجل هدفني للرب�زيل يف مبار�ة نهائي 
��شبانيا يف  على  3-�شفر  فيها  ف��ازت  �لتي  �ل��ق��ار�ت  كا�س 
��شابيع  ثالثة  قبل  مار�كانا  ملعب  على  �ل�شابق  ظهوره 
دق��ائ��ق لعتد�ئه  بت�شع  ب��ع��ده��ا  م��ب��ا���ش��رة  ب��ط��اق��ة ح��م��ر�ء 

باملرفق على جومار مد�فع فا�شكو.
حينما  �ل��ث��اين  �ل�شوط  ب��د�ي��ة  يف  �لغلة  فا�شكو  و�شاعف 
فلوميني�شي  دف��اع  فتحت  متقنة  متريرة  جونينيو  لعب 
�حلار�س  ف���وق  م��ن  وي�شعها  �ن����دري  زم��ي��ل��ه  لي�شتقبلها 

دييجو كافالريي.
لكن  فلوميني�شي  ل�شالح  �لنتيجة  كارلينيو�س  وقل�س 
ت��ب��خ��رت ع��ن��دم��ا طرد  �ل��ت��ع��ادل  �ل��ف��ري��ق يف �در�ك  �م����ال 
مد�فعه ديجاو ب�شبب خمالفة �شد �ندري وهو يف طريقه 

ل��الن��ف��ر�د ب��امل��رم��ى. و����ش��اف �ل��الع��ب �ل��ب��دي��ل كارلو�س 
�شجل  �خرى  لفا�شكو ويف مبار�ة  �لثالث  �لهدف  تينوريو 
�لذي �م�شى ثماين �شنو�ت  �ليك�س �شانع لعب كوريتيبا 
�لرب�زيل  م��ع  دول��ي��ة  م���ب���ار�ة   48 ول��ع��ب  فناربخ�شة  يف 
تعادل  �ىل  ت��اأخ��ره  تعديل  على  فريقه  لي�شاعد  ه��دف��ني 

2-2 مع �شانتو�س.
�ل�شائع  ب��دل  �ملحت�شب  �ل��وق��ت  يف  ه��دف��ا  �ليك�س  و�شجل 
�فتتح  نيلتون  كان  بعدما  �لنتيجة  ليعادل  �لول  لل�شوط 

�لت�شجيل ل�شانتو�س.
�ليك�س  ��شتطاع  �مل��ب��ار�ة  نهاية  على  دق��ائ��ق  ث��الث  وق��ب��ل 
�لغالية  �لتعادل  نقطة  على  لفريقه  يح�شل  �ن  جم��دد� 
بعدما �شجل هدفا �لغى به هدف �لتقدم �لثاين ل�شانتو�س 
عرب كيكريو بهذ� �لتعادل يت�شاوى كوريتيبا بر�شيد 16 
نقطة مع بوتافوجو يف �شد�رة ترتيب فرق �لدوري 20.

و�ح���رز خ���و�ن م��د�ف��ع ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن وروم���ا ومنتخب 
بدل  �ملحت�شب  �لوقت  بالر�أ�س يف  �ل�شابق هدفا  �لرب�زيل 
�ل�شائع ليمنح فريقه �نرتنا�شيونال �شاحب �ملركز �لر�بع 
فريقني  بني  مو�جهة  يف  فالمنجو  على  1-�شفر  �لفوز 

يقودهما مدربان �شابقان ملنتخب �ل�شامبا.
ويتوىل دوجنا �لذي قاد �لرب�زيل يف كاأ�س �لعامل 2010 
�لذي  مينيزي�س  مانو  يقود  بينما  �نرتنا�شيونال  تدريب 
�ملن�شب  �ل�شامبا قبل �ن يرتك  خلفه يف تدريب منتخب 
يف نوفمرب ت�شرين �لثاين �ملا�شي تدريب فالمنجو �لذي 
بدون  وفيتوريا  باهيا  فريقا  وت��ع��ادل   .15 �ملركز  يحتل 
�هد�ف بينما �شجل �لك�شندر باتو مهاجم ميالنو �ل�شابق 
هدفا قاد به فريقه كورنثيانز للتعادل 1-1 مع م�شيفه 

�تليتيكو بار�نين�شي.

حلقت �لوليات �ملتحدة وهندور��س باملك�شيك وبنما �ىل �لدور ن�شف �لنهائي 
�مريكا  �لكونكاكاف  منطقة  ملنتخبات  �لقدم  ك��رة  يف  �لذهبية  �لكاأ�س  مل�شابقة 
 28 حتى  �ملتحدة  �لوليات  ت�شت�شيفها  �لتي  و�لكاريبي  و�لو�شطى  �ل�شمالية 
�جلاري، �ثر فوز �لوىل �ل�شاحق على �ل�شلفادور 5-1، و�لثانية على كو�شتاريكا 

1-�شفر �يف بالتيمور �شمن �لدور ربع �لنهائي.
ويف �ملبار�ة �لوىل على ملعب �م �أند تي يف بالتيمور بولية مرييالند و�مام 71 
�لف متفرج، تابعت �لوليات �ملتحدة بقيادة مدربها �لملاين يورغن كلين�شمان 
�نت�شار�تها �ل�شاحقة، فبعدما �كرمت وفادة بيليز 6-1، وكوبا 4-1 يف �لدور 
�لول، دكت �شباك �ل�شلفادور بخم�شة �هد�ف وبلغت دور �لربعة للمرة �ل�شابعة 
يف تاريخ �مل�شابقة. وفر�س قائد �ملنتخب لندون دونوفان نف�شه جنما للمبار�ة 
ك��رة على طبق من ذهب  هياأ  �ولها عندما  �ه��د�ف   3 بت�شجيله هدفا و�شنعه 

لكالرن�س غود�شون �فتتح منها �لت�شجيل يف �لدقيقة 21 من م�شافة قريبة.
كرة  و�شدد  �ملد�فعني  باحد  تالعب  عندما  �لثاين  �لهدف  كورونا  جو  و�أ�شاف 
رودولفو  �ثر عرقلة  ركلة جز�ء  �ل�شلفادور على  �ملرمى )29( وح�شلت  د�خل 
بنف�شه  لها  فانربى  بيزيل  د�ماركو�س  �ملد�فع  قبل  من  �ملنطقة  د�خ��ل  زياليا 

مقل�شا �لفارق )39(.
ملنتخب  �لثالث  �لهدف  ف�شنع  �لثاين  �ل�شوط  يف  لفت  ب�شكل  دونوفان  وتاألق 
�ملرمى  د�خل  بر�أ�شه  �يدي جون�شون  تابعها  ركنية  لركلة  �نربى  عندما  بالده 
)61(، ثم �شجل دونوفان �لهدف �لر�بع عندما ��شتغل ر�أ�شية جون�شون فتالعب 
باحلار�س د�غوبرتو بورتيو وتابعها د�خل �ملرمى �خلايل )78(، قبل �ن ميرر 
خمتتما  �مل��رم��ى  د�خ���ل  دي�����ش��ك��ريود  ميكل  تابعها  �ملنطقة  د�خ���ل  عر�شية  ك��رة 
�ملهرجان )84( وهو �لفوز �لتا�شع على �لتو�يل للوليات �ملتحدة حاملة �للقب 

4 مر�ت �خرها ثنائية 2005 و2007.
ويف �ملبار�ة �لثانية على �مللعب ذ�ته و�مام 70540 متفرج، جاء هدف هندور��س 

يف �لدقيقة 49 بو��شطة �ندي جنار يف �لدقيقة 49.
�ملقرر غد� �لربعاء يف مدينة د�ل���س بولية تك�شا�س، تلتقي  �ملقبل  �ل��دور  ويف 
ه��ن��درو����س م��ع �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، و�مل��ك�����ش��ي��ك ح��ام��ل��ة �ل��ل��ق��ب يف �لن�شختني 

�لخريتني مع بنما، على �ن تقام �ملبار�ة �لنهائية �لحد �ملقبل يف �شيكاغو.
يذكر �ن م�شاركة �ملك�شيك حاملة �لرقم �لقيا�شي يف عدد �للقاب )6( تاأتي يف 
غياب �برز جنومها �لذين خا�شو� غمار كاأ�س �لقار�ت �لتي �قيمت يف �لرب�زيل 

�ل�شهر �ملا�شي.

ق���ال ب���ر�ن���دن رودج�����رز �مل���دي���ر �ل��ف��ن��ي لنادي 
�إنه  ملبورن  مبدينة  �لث��ن��ني  �م�س  ليفربول 
ياأمل يف بقاء هد�ف �أوروجو�ي لوي�س �شو�ريز 
يف ���ش��ف��وف �ل���ف���ري���ق �لإجن����ل����ي����زي، ل��ك��ن��ه مل 

ي�شتبعد رحيله مقابل �شعر منا�شب .
وقال رودجرز �إن �شو�ريز، �لذي ي�شعى كل من 
�إىل �شمه، يعد عن�شر�  ريال مدريد و�أر�شنال 

�أ�شا�شيا يف �لفريق و�أنه لن يتم �لتفكري برحيل 
�لالعب )26 عاما( حلني تلقي عرو�س.

وقال �ملدرب يف ت�شريحات باملدينة �لأ�شرت�لية 
�إذ� مل يكن هناك عر�س ما ياأتي من �أي مكان 
ما  يوجد  ف��ال  �حلقيقية،  قيمته  م��ن  يقرتب 

يجب �لتفكري ب�شاأنه .
و�أ�شاف رودجرز �إنه عن�شر �أ�شا�شي يف فريقنا 

�ملعنوية  روح���ه  �إن  م���ا..  وق���ت  يف  و�شنتحدث 
عالية و�ليوم �شين�شم �إىل �لتدريبات .

�ملدينة  �إىل  �ل������ري������دز   ل���ي���ف���رب���ول  وو�����ش����ل 
�أن يو�جه فريق  �ملقرر  �لأ�شرت�لية، حيث من 

ملبورن فيكتوري وديا غد� �لأربعاء.
كما و���ش��ل ���ش��و�ري��ز �إىل �أ���ش��رت�ل��ي��ا ق��ادم��ا من 
�أوروج��و�ي، لالإن�شمام �إىل �جلولة �لإعد�دية 

يف  ودي��ا  لقاء  بالفعل  خا�س  �ل��ذي  لليفربول 
�إندوني�شيا.

وك���ان �لأوروج����و�ئ����ي ه��و ث���اين �أف�����ش��ل هد�يف 
�مل��ا���ش��ي، رغم  �ل���دوري �لإجن��ل��ي��زي يف �ملو�شم 
و�ق��ع��ة ع�س  ب�شبب  م��ب��اري��ات  ع�����ش��ر  �إي��ق��اف��ه 
مد�فع  �إيفانوفيت�س  ب��ر�ن��ي�����ش��الف  �ل�����ش��رب��ي 

ت�شيل�شي.



والدا �شايرو�س يرتاجعان عن الطالق
وتي�س  ر�ي  بيلي  �ل�شهريين  �لنجمني  ب��ني  جم��اري��ه��ا  �إىل  �لأم����ور  ع���ادت 
�شايرو�س، وهما و�لد� �ملغنية �ل�شابة مايلي �شايرو�س،حيث تر�جعا عن قر�ر 
�إي نيوز �لأمريكي �ن زو�ج  �ل��زو�ج و�أف��اد موقع  19 �شنة من  �لطالق بعد 

بيلي ر�ي وتي�س �شايرو�س �شي�شتمر بعد قر�رهما �لرت�جع عن �لطالق.
ونقل عن �شديق مقرب من �لعائلة يدعى كني باركر قوله �نه حتدث �إىل 
تي�س �شايرو�س �لتي قالت له �نهما ��شتيقظا يوماً وتنبها �إىل �نهما ما ز�ل 
يحبان بع�شهما وقرر� �لبقاء معاً. و�أ�شار �إىل �نهما خ�شعا لعالج خم�ش�س 
وق��د قربهما  م��ع��اً،  �ل�22  �ل�شنو�ت  �أم��ر مل يفعاله ط��و�ل  وه��و  ل����الأزو�ج، 
�ن  باركر  و�أ�شاف  بع�شهما  وتو��شاًل مع  �نفتاحاً  �أكرث  وباتا  بع�شهما  من 
�شايرو�س �أقرت باأنها وزوجها و�جها �أوقاتاً �شعبة، لكنهما قرر� �لعمل معاً 
�ملا�شي  حزير�ن-يونيو  يف  تقدمت  �شايرو�س  وكانت  زو�جهما.  �جناح  على 
تريد  وكانت  �شنة،   19 منذ  �مل�شتمر  زو�ج��ه��ا  لإن��ه��اء  ر�شمي  ط��الق  بطلب 
�لو�شاية �جل�شدية و�لقانونية �لكاملة على �أولدها، على �أن مينح طليقها 
�شنو�ت   3 قبل  وتقدم  �شبق  �شايرو�س  ر�ي  بيلي  �ن  �إىل  ي�شار  �لزيارة.  حق 
��شتمر�ر  على  �لعمل  �لزوجان  قرر  بعدما  عنه  تر�جع  لكنه  طالق  بطلب 
عالقتهما معاً. ويذكر �ن �لثنني متزوجان منذ 19 �شنة ولديهما 5 �أولد 

�أبرزهم مايلي ، وو�حدة منهم فقط قا�شر وهي يف �ل�13 من �لعمر.

 جوجل يحتفل بذكرى ميالد وردة

فاجاأ حمرك �لبحث �لإلكرتوين �ل�شهري جوجل رو�ده �لعرب بو�شع �شورة 
للمطربة �جلز�ئرية �لر�حلة وردة على �شفحته �لرئي�شية يف ذكرى مولدها 
�لر�بع و�ل�شبعني. ويحر�س جوجل منذ عامني تقريبا على �لحتفاء بذكرى 
�شفحته  على  �لعربية  و�لعلمية  و�لثقافية  �لفنية  �ل��رم��وز  وف��اة  �أو  مولد 
�لر�شمية حيث �شهدت تلك �لفرتة �لإحتفاء بعدد من �ل�شخ�شيات �لعربية 
�لر�حلة �لتي تعد �ملطربة وردة �أول جز�ئرية بينهم. وو�شع جوجل يف �شدر 
�شفحته �لرئي�شية �لتي تظهر يف كل دول �ل�شرق �لأو�شط �شورة لوردة و�أمامها 
ميكروفون �شوت قدمي كالذي كانت ت�شتخدمه يف �شبابها و�شط �شعار �ملوقع. 
ولدت وردة فتوكي عام 1939 يف �حلي �لالتيني بالعا�شمة �لفرن�شية باري�س 
لأب جز�ئري و�أم لبنانية وقدمت مل�شر عام 1960 بدعوة من �ملنتج و�ملخرج 
عام  �أمل��ظ  �ل�شينمائية  بطولتها  �أوىل  يف  قدمها  �ل��ذي  رفلة  حلمي  �لر�حل 
من  ع��دد�  خاللها  قدمت  طويلة  �شنو�ت  �لقاهرة  يف  بعدها  لت�شتقر   1962
�لأفالم وع�شر�ت �لأغنيات. وعادت وردة �إىل بلدها �جلز�ئر بعد ��شتقاللها 
عن فرن�شا عام 1962 حيث تزوجت و�عتزلت �لغناء نحو 10 �شنو�ت قبل �أن 
تنف�شل عن زوجها وتعود �إىل �لقاهرة جمدد� لتبد�أ ن�شاطها �لفني وتتزوج 
من �ملو�شيقار �مل�شري �لر�حل بليغ حمدي �لذي قدمت من �أحلانه ع�شر�ت 

�لأغنيات �ل�شهرية �لتي تو��شلت �أي�شا بعد طالقها منه عام 1979.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

)ال�شعوذة( يت�شدر 
اإيرادات ال�شينما

�ح����ت����ل ف���ي���ل���م �ل����رع����ب �جل���دي���د 
�ل�������ش���ع���وذة �ي���������ر�د�ت �لف�������الم يف 
�ل�شبوع  ه��ذ�  �ل�شمالية  �م��ري��ك��ا 
دولر  م���ل���ي���ون  5ر41  م�����ش��ج��ال 
فري�  �لفيلم  بطولة  يف  وي�����ش��ارك 
ويل�شن  وب����ات����ري����ك  ف���ارم���ي���ج���ا 
وتر�جع  و�ن  جيم�س  وي��خ��رج��ه 
�ل��ب��ائ�����س م���ن �ملركز  ف��ي��ل��م ج����رو 
�ل�شبوع  يف  �ح��ت��ل��ه  �ل����ذي  �لول 
و�شجل  �لثاين  �ملركز  �ىل  �ملا�شي 
بيري  �لفيلم  ي��خ��رج  مليونا.   25
كوفني وكري�س رينود وي�شارك يف 
وكري�شن  كاريل  �شتيف  بطولته 
فيلم  و�ح��ت��ل   . ���ش��وت��ي  �أد�ء  وي���ج 
�ل�����ر������ش�����وم �مل����ت����ح����رك����ة �جل����دي����د 
�لثالث  �مل���رك���ز  ت���ورب���و  �ل��ق��وق��ع��ة 
دولر  م��ل��ي��ون  5ر21  ب����اي����ر�د�ت 
رينولدز  ري����ان  ب��ط��ول��ة  ،�ل��ف��ي��ل��م 
�ل�شوتي  ب���الد�ء  جياماتي  وب��ول 
�شورين  دي���ف���ي���د  �خ���������ر�ج  وم������ن 
�ملركز  �ىل  �ل��ث��اين  م��ن  وت���ر�ج���ع 
�لر�بع فيلم فريق �ل�شبان وجمع 
ي�شارك  دولر.  م��ل��ي��ون  ع�����ش��ري��ن 
�د�م  �لكوميدي  �لفيلم  بطولة  يف 
و�شلمى  جيمز  وكيفني  �شاندلر 

حايك ويخرجه ديني�س دوجان.
�جلديد  �لثاين  �جل��زء  �حتل  كما 
من فيلم �ملتقاعد للممثل برو�س 
�مل���رك���ز �خل��ام�����س و�شجل  وي��ل��ي��ز 
يف  وي�����ش��ارك  دولر  مليون  5ر18 
مالكوفت�س  ج��ون  �لفيلم  بطولة 
وه��ي��ل��ني م��ريي��ن وي��خ��رج��ه دين 

باري�شوت.

زوجان يعقدان قرانهما للمرة الـ 107
جنح زوجان �أمريكيان يف حتطيم �لرقم �لقيا�شي يف مر�ت 
يف  �ل�107  للمرة  قر�نهما  بعقد  قاما  فقد  �ل��ق��ر�ن،  عقد 
غ�شون �لثالثني عاما من زو�جهما.  وبح�شب تقرير ن�شره 
موقع �شكاي نيوز فاإن ديفيد و لورين بلري تزوجا لأول مرة 
يف عام 1984، وتعاهد� منذ تلك �للحظة على �أل يفرتقا.  
قد  �ل��زوج��ني  �إن  �لأمريكية  نيوز  ديلى  �شحيفة  وك�شفت 
جدد� عقد قر�نهما �أكرث من مرة منذ ذلك �حلني يف عدد 
من �ملو�قع حول �لعامل منها لندن ونيويورك و�شكوتلند� 
ول�س فيجا�س، بالإ�شافة �إىل مدينة جري�س لند م�شقط 
  . بر�شلي  �ألفي�س  �لر�حل  �ل��روك  �أ�شطورة مو�شيقى  ر�أ���س 
و�أو�شح بلري �أن �لأمر مل يكن �شهال بعد �أن رف�شت لورين 
�أن��ه ظ��ل على مدى  يف ب��ادئ �لأم���ر طلب �ل���زو�ج منه، �إل 
�لزهور  باقة  لت�شعل  وطلبه  رجائه  يف  يلح  �شنو�ت  ث��الث 
و�لإعجاب  �حلب  م�شاعر  ميالدها  عيد  يف  بها  بعث  �لتي 
�لأمر.   نهاية  يف  مو�فقتها  وتعلن  حمبوبته  لرت�شخ  ب��ه، 
وي��ق��وم �ل���زوج���ان �ل�����ش��ع��ي��د�ن م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني بتجديد 
عيد  مثل  رومان�شية،  منا�شبة  ك��ل  م��ع  وحبهما  عهدهما 
�حلب ومطلع �ل�شنة �جلديدة، بالإ�شافة �إىل عيد ميالد 
لورين ومن ناحية �أخرى، من �ملقرر �أن يحتفل �لزوجان 
ليحتفال   2013 �أغ�شط�س  من  �لر�بع  فى  زو�جهما  بعيد 

بثالثني عاما من �ل�شعادة و�ل�شتقر�ر. 

اجلنني الذي هز م�شاعر املاليني 
�ملا�شي  �ل�شهر  خ��الل  �لأمريكية  �ن��دي��ان��ا  ولي��ة  �شهدت 
جنني  ولدة  يف  متّثل  ج��د�ً،  موؤثر�ً  و�إن�شانياً  طبّياً  حدثاً 
بعمر 19 �أ�شبوعاً، عا�س ملدة دقائق معدودة فقط و لكنه 
حرك قلوب �ملاليني من �لنا�س. وقد كانت �لأم، )ليك�شي 
فريتز( ، تتهياأ للذهاب �إىل حفل زفاف يف �ليوم �لتايل، 
و لكن حلظات �لولدة قد فاجاأتها، ليولد �لطفل ويعي�س 
للحظات قليلة ، قبل �أن ُيغادر هذ� �لطفل �ل�شغري �لدنيا 
لالأبد. طبياً، ُتعترب �أي ولدة تتم قبل مرور 37 �أ�شبوعاً 
على �حلمل، ولدًة ُمبكرة، ويف بع�س �حلالت تتم �لولدة 

بعد 40 �أ�شبوعاً و ُت�شمى ولدًة ُمتاأخرة.

اأ�شغر طيار يف العامل بعمر الـ10
على  �أع����و�م،   10 �مل��ه��دي،  علي  �ل�شعودي  �لطفل  ح�شل 
�لتابعة  �مل��د�ر���س  �إح��دى  من  �ل�شر�عي  للطري�ن  رخ�شة 
لنادي �لطري�ن �ل�شعودي، وبت�شريح من هيئة �لطري�ن 

�ملدين لي�شبح بذلك �أحد �أ�شغر طياري �لعامل.
�إ�شر�ر  �ل��ك��اب��ن ج���ون:  �ل����دويل  �مل���درب���ني،  وق���ال عميد 
�إك�شابه  يف  ك��ث��ري�ً  �شاعد  �لتعلم  على  وحما�شته  �مل��ه��دي 
��شتغرقت  و�لتي  �لتدريب  �لأ�شا�شية خالل مدة  �ملهار�ت 
�أربعة �أ�شهر، ما جعله قادر�ً على �لطري�ن مبفرده م�شافة 
1000-1500 قدم عن �شطح �لأر�س على طائرة جايرو 

كوبرت ، وفقاً ملا �أوردته �شحيفة �حلياة �ل�شعودية .
و�لد �لطفل عبد�هلل �ملهدي من جانبه، �أو�شح �ن �لتكلفة 
�ملادية للح�شول على رخ�شة �لطري�ن �ل�شر�عي بلغت 40 
�ألف ري��ال، موؤكد� �ن حلم �لطري�ن ظل ي��ر�ود �بنه منذ 

دخوله �ملدر�شة �لبتد�ئية قبل �شتة �أعو�م.

عاك�شوها فاأو�شعتهم �شربًا
�أنها متلك �حلز�م  يبدو  و�لتي  �لفتيات  �إح��دى  �لب�شرية، هذ� ما ح�شل مع  �لذئاب  �أكلتك  �ن مل تكوين قوية 
�لردنية، عمان  �لعا�شمة  �شو�حي  �حد  �شبان يف  للمعاك�شة من ثالثة  تعر�شت  عندما  �لتايكو�ندو  �ل�شود يف 

�لر�قية �ثناء قيادتها ل�شيارة �ملر�شيد�س �ل�شود�ء ، بح�شب �شحيفة �ل�شو�شنة �لأردنية.
�ل�شبان،  ي�شتقلها  كان  �لتي  �لني�شان  �ش�����يارة  �م�������ام  بالعر�س  �ش���يارتها  �وقف����ت  �لف�����تاة  �ن  عيان  �ش����هود  وق����ال 
يا  باإي�س  عليه�ا  ي�شرخون  كان�������و�  عال، حيث  ب�شوت  وب��د�أت مبخاطبتهم  �ليهم،  لتتوجه  ونزلت من مركبتها 

حلو .
وبد�أت  غا�شبة،  �إليهم  توجهت  ثم  �شرتتها،  وخلعت  �لباب  وفتحت  �شيارتها  �ىل  �لفتاة  عادت  �ل�شهود،  و�أ�شاف 
بركلهم برجلها، و�و�شعتهم �شربا، �مام تاأييد �ملارة و�لت�شفيق لها، ثم ركبت �شيارتها وغادرت �ملكان بكل هدوء 

وبني �شهود �لعيان �ن �ل�شبان غادرو� �ملكان بوجوه عاب�شة مكدرة، وب�شرعة جنونية .
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يفطر بزيوت و�شحوم ال�شيارات
�عتاد ميني يعمل يف �أحد حمالت �خلدمة �ل�شريعة لل�شيار�ت 
بال�شعودية، على �شّم ر�ئحة �لزيوت و�ل�شحوم ومعرفة �جليد 
منها عن طريق �ل�شرب حتى بات �لمر لديه طبيعيا وذلك 

منذ ثالثني عاماً، بح�شب �شحيفة �ملدينة �ل�شعودية. 
وقال �ليمني �إنه �عتاد على �شرب زيوت �ل�شيار�ت خا�شة بعد 
�لفطار، لكنه يف�شل �خلفيف منه ويوؤكد �ن �لزيوت �مل�شنعة 
بال�شعودية هي �لكرث جودة من �لزيوت �خلارجية يف �لطعم 

و�لر�ئحة و�ل�شتمر�رية. 
وقال �ليمني �إنه يعمل على تغيري وتعبئة �ل�شيار�ت بالزيوت، 
��شبح  �لم��ر  �ن  وي��رى  منها يف معدته  تبقى  م��ا  يفرغ  لكنه 
�آلم �و مو�جع تنتابه  باأي  لديه طبيعيا، ويوؤكد �نه ل ي�شعر 
بل على �لعك�س يرتاح كثري� يف �شربه لزيت حمرك �ل�شيار�ت، 
�نو�ع زيوت  كما �نه يز�ول عمله ب�شكل طبيعي وي�شرب كافة 
ي�شتعذبها  �ن��ه  وي��وؤك��د  يوميا  ل��رت  ن�شف  مب��ع��دل  �ل�����ش��ي��ار�ت 

خا�شة بعد �لفطار. 
وي�شف �ليمني نف�شه بال�شوبر لكنه ل يتباهى كثري� بذلك، 
ويوؤكد �نه مار�س �شرب �لزيت منذ نحو ع�شرين عاما عندما 
كاد �حد مندوبي �لزيوت �ن يغ�شه يف زيت لل�شيار�ت و��شطر 
زيوت  بقايا  من  خليط  �ن��ه  �كت�شف  حتى  لعقه  ثم  �شّمه  �ىل 
��شبح  �لوهلة  تلك  ومنذ  تامة  بعناية  تفريغها  مت  ج��دي��دة 

ي�شرب �لزيت ويعرف نوعه ودرجة حتّمله للحر�رة. 

اأدخلت ح�شانها للمطعم فغّرمت
غّرمت �ل�شرطة �لربيطانية �مر�أة �أخذت ح�شانها �إىل مطعم 
�أمعائه  بتفريغ  ق��ام  حيث  مان�ش�شرت،  مبدينة  م��اك��دون��ال��دز 

و�إلقاء روثه على �أر�شيته.
وقالت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي بي �شي( �م�س �إن �إد�رة 
ماكدونالدز رف�شت �ل�شماح للمر�أة بدخول �ملطعم على ظهر 
ح�شانها، لكنها نزلت منه وقادته �إىل د�خل �ملطعم حيث قام 

بتفريغ �شحنة �أمعائه على �أر�شيته.
روث  ب�شبب  �لزبائن  خدمة  ع��ن  توقف  �ملطعم  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

�حل�شان، وقام با�شتدعاء �ل�شرطة للتعامل مع �ملر�أة.
مطاعم  ���ش��رك��ة  ب��ا���ش��م  متحدثة  �إىل  ���ش��ي(  ب��ي  )ب���ي  ون�شبت 
ماكدونالدز قولها �إن �ملر�أة �شمحت لنف�شها باإدخال ح�شانها 
ما  خدمتها،  رف�س  �أن  بعد  مان�ش�شرت  مبدينة  مطعمنا  �إىل 
با�شتدعاء  وقمنا  �ملطعم،  وتعطيل  �لزبائن  �إزع���اج  يف  ت�شّبب 

�ل�شرطة و�لتي ��شدرت بحقها غر�مة فورية .
و�أ�شافت �ملتحدثة �أن �شحة و�شالمة زبائننا وموظفينا متثل 
�ل�شبب نحن غري قادرين على خدمة  �أولوياتنا، ولهذ�  ر�أ�س 

ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية �أو �لزبائن على ظهور �خليل .
كما نقلت �لهيئة عن متحدث با�شم �شرطة مان�ش�شرت قوله �إن 
م�شهد ور�ئحة روث �حل�شان ت�شّببا يف �إزعاج �لزبائن وجعلهم 
يتخّلون عن وجباتهم، وكذلك �ملوظفني، وتوجهت دورية من 
�ملر�أة  ثابتة بحق  و�أ�شدرت غر�مة  �ملوقع  �إىل  �ل�شرطة  رجال 

بتهمة م�شايقة و�إزعاج �لزبائن وموظفي �ملطعم .

بجعة ت�شبح وتلتقط رزقها من �لبحر عند غروب �شم�س يوم �أم�س يف برلني. )� ف ب(

ليند�شي غورت تطل 
يف يوميات كريي

دور  يف  غ��ورت  ليند�شي  �ملمثلة  تطّل 
كريي  ي��وم��ي��ات  م�شل�شل  يف  �شمانتا 
�شخ�شيات  ت���ط���ور�ت  ي�����روي  �ل�����ذي 
�جلن�س و�ملدينة �ل�شهري �أيام �شبابهم. 
وذكر موقع )ديدلين( �لأمريكي �أن 
�إحدى   ، �شمانثا  دور  �شتوؤدي  غ��ورت 
ل�شخ�شية  �مل��ف�����ش��الت  �ل�����ش��دي��ق��ات 
ك����اري ب��ر�د���ش��و يف ي��وم��ي��ات ك����اري ، 
�ل���ذي ي��ع��د ي���روي ت���ط���ور�ت �أح���د�ث 
و�ملدينة  �جل��ن�����س  �ل�شهري  �مل�شل�شل 
كاندي�س  للرو�ئية  كتاب  على  بناء   ،
بو�شنل. و�لالفت �أن �شخ�شية �شمانتا 
�لتي كانت توؤديها �ملمثلة كيم كاتر�ل 
ح�شلت  و�ملدينة  �جلن�س  م�شل�شل  يف 

على 5 تر�شيحات جلو�ئز �لإميي.
�مل�شل�شل �جل��دي��د يف  �أح���د�ث  وت���دور 
وتلتقي  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ق��رن  ث��م��ان��ي��ن��ات 
فيه ك��ريي �أح���د �أه���م �لأ���ش��خ��ا���س يف 
، ف��ه��ي �شابة  ���ش��م��ان��ت��ا  �أم����ا  ح��ي��ات��ه��ا، 
لنف�شها  �شنعت  فلوريد�  من  مثرية 
�إن��د رول يف  �ل��روك  ��شماً يف �شناعة 

نيويورك .

كايت تدخل اإىل 
امل�شت�شفى للوالدة

كامربيدج  دوق�����ة  ك���اي���ت  �دخ���ل���ت 
�حلامل بطفلها �لأول �لذي �شيحل 
يف �ملركز �لثالث، يف ترتيب خالفة 
�لعر�س يف �جنلرت� �شباح �م�س �إىل 
عيادة �شانت ماري للتوليد يف لندن 

على ما �علن ق�شر كن�شينجتون. 
و�و�شح �لق�شر يف بيان �أن �ملخا�س 
عيادة  �إىل  �دخ��ل��ت  وق��د  بد�ياته  يف 
�شانت ماري قر�بة �ل�شاعة �ل�شاد�شة 
جرينيت�س(  ب��ت��وق��ي��ت  )�خل��ام�����ش��ة 
�ملر�أة  وو�شلت    . �ل�شباح  ه��ذ�  من 
�ل�شابة برفقة زوجها �لأمري وليام 
ذك��رت حمطة  ما  �لعيادة على  �إىل 
���ش��ك��اي ن��ي��وز �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة.  ي�شار 
من  �أول  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ل��ك��ة  �أن  �إىل 
مولود  بقدوم  بروتوكوليا  �شيعلم 

حفيدها. 

رطوبة  ل�شمان  جيدة  و�شيلة  �لباردة  �مل�شروبات  تعترب 
ويحتل  �ل�شارة  و�آث���اره  �جلفاف  من  وحمايته  �جل�شم 
�مل�شروبات  �لبطيخ �لأحمر مكانة مرموقة بني  ع�شري 
�جلذ�ب  �حللو  �ل�شائل  فهذ�  للج�شم،  �ملرطبة  �ل��ب��اردة 
ي��روي �لظماأ،  �ل��ذي  �مل��اء  يحتوي على ن�شبة عالية من 
وي��ط��ف��ئ �ل��ع��ط�����س، وي��رط��ب �جل��ل��د، وي��ن��ع�����س �جل�شم، 
ويفيد يف تليني �لأمعاء، �إ�شافة �إىل م�شاد�ت �لأك�شدة، 
وبع�س �لفيتامينات و�لأمالح �ملعدنية، وفقاً ل�شحيفة 

�حلياة .
وي��ت��م��ت��ع ع�����ش��ري �ل��ب��ط��ي��خ �لأح����م����ر مب��ج��م��وع��ة من 
ي�شاهم  حيث  �ل�شحة،  �شعيد  على  �ملهمة  �خل�شائ�س 
يف �شبط �شغط �لدم، وبالتايل يف منعه من بلوغ �أرقام 
�لقلبية  باجللطات  لالإ�شابة  �شاحبها  تعر�س  عالية 
�لذي مينع  �لأم��ر  �لبول،  در  و�لدماغية، وي�شاعد على 

ت�شكل �حل�شيات �لكلوية �ل�شارة.
�جللد  على  �ل�شم�س  �أ�شعة  �أ���ش��ر�ر  �حل��د من  ويفيد يف 
ع�شري  غ��ن��ى  �إىل  �ل�����ش��ر  وي��ع��ود   ،%  40 ت��ف��وق  بن�شبة 
�أهم  ب��ني  م��ن  يعترب  �ل���ذي  �لليكوبني  ب�شباغ  �لبطيخ 

م�شاد�ت �لأك�شدة �لتي تقاوم حروق �ل�شم�س و�لتجاعيد 
و�ل�شرطان.

على  وي��ح��اف��ظ  �ل��ه�����ش��م،  عملية  �ل��ع�����ش��ري  ي�شهل  ك��م��ا 
�شرطان  خ��ط��ر  م��ن  وي��ق��ي  �له�شمي،  �جل��ه��از  ���ش��الم��ة 
وظيفة  وين�شط  �ل�شعال،  ح��دة  م��ن  ويلطف  �ل��ق��ول��ون، 

�لكبد، ويلني �لأمعاء، ويخف�س درجة حر�رة �جل�شم.
عامل  ول��وج  يف  وي�شاعد  �لأرق،  �لبطيخ  ع�شري  ويعالج 
�لناقل  �لتي ت�شهل �شنع  بال�شكريات  �لنوم ب�شبب غناه 

�لع�شبي �ل�شريوتونني �مل�شاد للقلق و�لأرق.
�لذي  �ل�شيرتولني  �لأم��ي��ن��ي  �حلام�س  على  ويحتوي 
من  �ل�شفاء  ت�شرع  �ل��ت��ي  �لأرج��ي��ن��ني  م���ادة  �إىل  يتحول 
جديدة.  �أن�����ش��ج��ة  من��و  تن�شيطها  خ���الل  م��ن  �جل����روح 
�أن مادة  �أم��ريك��ي��ة  �أك���رث م��ن ه���ذ� ف��ق��د ك�شفت در����ش��ة 
�ل�شيرتولني متلك قدرة على تو�شيع �لأوعية �لدموية، 

متاماً كما تفعل �لفياغر� .
�لذي  ب9  �لفيتامني  من  جيدة  بكمية  �جل�شم  وي��زود 
يلعب دور�ً بالغ �لأهمية يف حماية �جلنني من �لإ�شابة 

بالت�شوهات �خللقية.

فوائد ع�شري البطيخ 

كورتني لوف غارقة يف الديون 
�لديون  كوباين، يف  كورت  �ل�شهري  �ل��روك  �أرملة مغني  لوف،  كورتني  �لأمريكية  �ملغنية  تغرق 
�ملرتتبة عليها نتيجة �لتخلف عن دفع �شر�ئب تقدر باأكرث من 250 �ألف دولر. و�أفاد موقع 

تي �إم زد �لأمريكي �ن لوف جتد نف�شها من جديد يف ورطة مالية بعدما تبني �نها تخلفت عن 
دع��وى رفعت �شد لوف لإجبارها على دفع  �ن  �إىل  و�أ�شار  �أل��ف دولر.  ب�160  دفع �شر�ئب تقدر 
�ألفا و624 دولر� عن �لعام 2011.  �شر�ئب تقدر ب�3 �آلف و236 دولر� عن �لعام 2009، و263 

وكانت لوف و�جهت م�شكلة مماثلة بعدما تخلفت عن ت�شديد �شر�ئب تقدر باأكرث من 324 
�ألف دولر عن �لعام 2007، ولكنها عادت ودفعتها. ي�شار �إىل �ن لوف �شت�شدر هذ� �ل�شهر 

مذكر�تها �لكاملة ما قد ي�شاعدها على �شد�د ديونها ويذكر �نه �إىل جانب كورت كوبني 
كان لدى لوف �لكثري من �لع�شاق �مل�شهورين بينهم مغني �لروك بيلي كورغان، ومغني 
�لروك �أند رول �أليك�س جامي�س، و�ملغني ليام غالغري و�ملمثل �إدو�رد نورتون. وللمغنية 
ت�شمن  و�ل��ذي   2006 عام  لوف  كورتني  يوميات  �لو�شخة:  �ل�شقر�ء  هو  �شابق  كتاب 

�شور�ً �شخ�شية وكلمات �أغاين و�أ�شعار ور�شوم ور�شائل وبع�س �ليوميات.


