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القايد يهدي الإمارات الف�ضية يف 
مونديال فرن�ضا لقوى املعاقني 

عربي ودويل

اأحذروا فخ �رشاء الهواتف 
امل�رشوبة بال�ضوارع

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

14 طلقة غّيبت اأبرز رموز 

القومّيني يف تون�ص

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون ملك اإ�ضبانيا يف �ضحايا القطار 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تعزية جلاللة امللك خوان كارلو�س ملك مملكة اإ�شبانيا اأعرب 
فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته مللك اإ�شبانيا واأ�شر ال�شحايا يف 
حادث خروج اأحد القطارات عن �شكته �شمال غرب اإ�شبانيا والذي اأودى 

بحياة الع�شرات .. متنميا للم�شابني ال�شفاء العاجل.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي برقية تعزية مماثلة جلاللة  الدولة رئي�س جمل�س 
ملك اإ�شبانيا يف �شحايا احلادث. وبعث الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 

برقية تعزية اأي�شا مللك اإ�شبانيا باملنا�شبة نف�شها. 

حملة حممد بن را�ضد لك�ضوة مليون طفل حمروم حول 
العامل ت�ضتمر بنجاح يف توزيع امل�ضاعدات على الأطفال

•• دبي-وام:

ت�شتمر هيئة الهالل الأحمر يف توزيع اآلف امل�شاعدات اخلا�شة بحملة 
اآل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل يف  حممد بن را�شد 
الدول التي مت الإعالن عنها �شابقا وذلك يف �شوء التفاعل الكبري الذي 
حتظى به احلملة وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
بزيادة عدد الأطفال امل�شتفيدين من احلملة بعد تخطيها حاجز املليون 
طفل وب��ع��د 10 اأي���ام فقط م��ن اإط���الق احل���م���ل���ة.            )التفا�شيل 

   

تكرمي ال�سيخة فاطمة باجلائزة العربية للعمل الإن�ساين ولقب اأم الإن�سانية
افتتاح امللتقى العربي للعمل 

الإن�ضاين وموؤمتر الإمارات الن�ضاين
•• ابوظبي- الفجر

انطلقت يف العا�شة ابوظبي امللتقى العربي للعمل الن�شاين تزامنا 
م��ع ف��ع��ال��ي��ات م��وؤمت��ر الم�����ارات الن�����ش��اين يف دورت����ه ال��ث��ال��ث��ة حتت 
انعقد  وال���ذي  الوطنية  م�شوؤوليتنا  الج��ت��م��اع��ي  ال�شتثمار  �شعار 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الم��ارات  مركز  من  با�شت�شافة 
الن�شائي  الحت���اد  م��ع  وب�شراكة  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  م��ن  وبتنظيم 
العام واملدينة الن�شانية العاملية والحتاد العربي للتطوع واجلمعية 
عدد  عن  ممثلني  بح�شور  وذل��ك  الجتماعية  للم�شوؤولية  العربية 
من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة املعنية يف جمال العمل الن�شاين 

والجتماعي حمليا وعامليا. 
الإماراتي  باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  اط���ار  يف  الفعاليات  وان��ع��ق��دت 
الإن�شاين والذي ي�شادف يوم التا�شع ع�شر من �شهر رم�شان املقبل 
باأعماله  والتذكري  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  لذكرى  اإحياء 
على هذه  ال�شوء  وت�شليط  به  القتداء  يتم  واأن  والإن�شانية  اخلرية 
وتقدمي  واخل��ري  ال��ر  اأع��م��ال  باأهمية  الوعي  ون�شر  اجلميلة  القيم 

العون وامل�شاعدة لالآخرين واملحتاجني.
وتبادل  الإن�����ش��اين  العمل  تطوير  يف  امل�شاهمة  اإىل  امللتقى  وي��ه��دف 
بينها  فيما  والتعاون  ال�شراكة  اآليات  ودع��م  املوؤ�ش�شات  بني  اخل��رات 
وتقدمي الرامج العملية لزيادة كفاءة موؤ�ش�شات املجتمع احلكومية 
واخلا�شة  العاملة يف املجال الإن�شاين واملجتمعي والتطوعي و�شمان 
�شروط اجلودة واملعايري العاملية لإجناح امل�شاريع والرامج الن�شانية 

يف بعدها الجتماعي والإن�شاين.                      )التفا�شيل �س9(
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احد عنا�شر اجلي�س احلر ي�شري بدراجته و�شط الدمار يف دير الزور )رويرتز(

املاليني خرجوا اىل ميدان التحرير وخمتلف ميادين م�شر لتفوي�س اجلي�س مبكافحة الأرهاب الخواين     )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

توافد امل�شريون ام�س اإىل ميدان 
التحرير و�شط العا�شمة القاهرة 
تلبية  م�شر  ميادين  خمتلف  ويف 

ملليونية تفوي�س اجلي�س. 
واحت�شد ماليني امل�شريني م�شاء 
ام�������س ب���امل���ي���ادي���ن ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
يف  للم�شاركة  املحافظات  خمتلف 
ت��ظ��اه��رات ح��ا���ش��دة حت��ت �شعار ل 
لالإرهاب، دعماً للجي�س وال�شرطة 

يف مقاومة العنف والإرهاب.
وت��ك��ت��ظ امل���ي���ادي���ن ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
وامل��ح��اف��ظ��ات مباليني  ال��ق��اه��رة 
امل�����واط�����ن�����ني ال������ذي������ن ت������واف������دوا 
حا�شدة  ت��ظ��اه��رات  يف  للم�شاركة 
ل��الإره��اب دع��ا لها  �شعار ل  حت��ت 
ال���دف���اع والإن����ت����اج احلربي  وزي����ر 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
الفريق اأول عبد الفتاح ال�شي�شي.

وق���ت���ل ���ش��خ�����ش��ان وا����ش���ي���ب 26 
ا�شتباكات بني  اخ��رون اجلمعة يف 
املعزول  امل�شري  الرئي�س  ان�شار 
حم���م���د م���ر����ش���ي وم���ع���ار����ش���ي���ه يف 
ال���ش��ك��ن��دري��ة، ب��ح�����ش��ب م���ا اعلن 

م�شدر طبي.

)���ش��م��ال غ��رب ال��ق��اه��رة(، ومبدن 
ال���ك���رى، وزف���ت���ى، وكفر  امل��ح��ل��ة 
ال�شواقي   م���ي���دان  ويف  ال����زي����ات، 
اأبو  الفيوم، ويف مدينة  مبحافظة 

حب�س مر�سي بتهمة التخابر مع حما�س واقتحام ال�سجون

ال�ضعب واجلي�س يد واحدة يف مواجهة اإرهاب الخوان

•• عوا�صم-وكاالت:

فقدت القوات النظامية ال�شورية ع�شرات القتلى خالل معركة بلدة خان 
الع�شل يف �شمال البالد، والتي �شيطر عليها مقاتلو املعار�شة منذ ايام، 

بح�شب ما افاد املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان اجلمعة.
وقال املر�شد يف بريد الكرتوين قتل اكرث من 150 عن�شرا من القوات 
النظامية يف بلدة خان الع�شل يومي 22 متوز يوليو و23 منه يف البلدة 
وحميطها، م�شريا اىل ان من بني هوؤلء 51 عن�شرا اعدموا ميدانيا، 
�شفحته  على  املر�شد  وعر�س  �شابط.  و�شف  �شابطا   30 نحو  بينهم 
م�شورة  ا�شرطة  الجتماعي  للتوا�شل  في�شبوك  موقع  على  اخلا�شة 
تظهر ع�شرات اجلثث التي يقول امل�شور انها عائدة لعنا�شر من قوات 

نظام الرئي�س ب�شار ال�شد وال�شبيحة املوالني لها.
مبنى  مدخل  على  معار�شون  مقاتلون  ال�شرطة  ه��ذه  اح��د  يف  وي��ب��دو 
الع�شل.  خ��ان  حترير  امل�شور  يقول  ح��ني  يف  واح���دة،  طبقة  م��ن  �شغري 
اآخر مبنى يتمركز فيه ال�شبيحة. وينتقل امل�شور بكامريته اىل الداخل، 
حيث ميكن روؤية العديد من اجلثث على الر�س، يحيط بها مقاتلون 

معار�شون. وي�شمع امل�شور يقول هذه جثث ال�شبيحة الكالب.
ويف احدى الغرفة داخل املبنى، تبدو ع�شرات اجلثث املو�شوعة جنبا اىل 
جنب، وقد ارتدى القتلى مالب�س ع�شكرية مت�شخة. ومع تنقل امل�شور 

روؤي��ة جثث بع�شها يرتدي قمي�شا قطنيا  الداخلية، ميكن  يف الروق��ة 
ابي�س اللون، ا�شافة اىل خوذ ع�شكرية ملقاة على الر�س.

ام�س  املعار�س  ال�شوري  الئتالف  من  اأع�شاء  اجتمع  اخر  �شعيد  على 
اجل��م��ع��ة م��ع جمل�س الأم����ن يف ن��ي��وي��ورك ب��ع��د اأن ال��ت��ق��ى ال��وف��د وزير 
اأنه قد حقق  اأعلن كريي  اخلارجية الأمريكي جون كريي. من جانبه 
بع�س النفراج يف موقف الئتالف جتاه احتمال ا�شرتاكهم يف موؤمتر 
جنيف2. وكان مبنى البعثة الأمريكية لالأمم املتحدة، مقراً للمحادثات 
بني وزير اخلارجية الأمريكي ووفد قيادة الئتالف الوطني ال�شوري يف 
اأول زيارة ر�شمية له اإىل نيويورك، وهي حمادثات ا�شتمرت ل�شاعة وربع 

ال�شاعة و�شفها جون كريي باأنها كانت مفيدة جداً.
وقال كريي: “اجتماعنا كان بّناء جداً جداً، والتزمت خالله املعار�شة 
الأ�شبوعني  خ��الل  العمل  على  وواف��ق��وا  جنيف2،  مب��وؤمت��ر  ال�����ش��وري��ة 

القادمني لتحديد ال�شروط الالزمة ل�شمان جناح املوؤمتر.

�شيدي  مب��ي��دان  الآلف  ويحت�شد 
ج����اب����ر، وط����ري����ق ال���ك���ورن���ي�������س يف 
ال�شاحلية،  الأ�شكندرية  حمافظة 
رف���ع ���ش��ور للرئي�س  وك����ان لف��ت��اً 

الرو�شي فالدميري بوتني معتمراً 
�شورة  جانب  اإىل  ع�شكرية  قبعة 
و�شورة  ال�����ش��ي�����ش��ي،  اأول  ال��ف��ري��ق 
الراحالن  الزعيمان  جتمع  ثالثة 

النا�شر  ع���ب���د  ج���م���ال  امل�������ش���ري 
وال�شوفيتي نيكيتا خروت�شوف.

مبنى  اأم����ام  الآلف  يحت�شد  ك��م��ا 
طنطا  مبدينة  الغربية  حمافظة 

جمل�س الأمن ي�ستمع اإىل مطالب الئتالف ال�سوري
ع�ضرات القتلى من القوات 

النظامية يف خان الع�ضل

مواقــيت ال�سالة
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نائب رئي�س جنوب ال�ضودان يعتزم 
اإقالته  بعد  للرئا�ضة  الرت�ضح 

•• جوبا-رويرتز:

ال�شابق  ال��ن��ائ��ب  م�شار  ري��ك  ق��ال 
لرئي�س جنوب ال�شودان ام�س انه 
يعتزم مناف�شة الرئي�س �شلفا كري 
على زعامة حزب احلركة ال�شعبية 
لتحرير ال�شودان احلاكم خلو�س 

انتخابات الرئا�شة عام 2015.
اأبلغت  لل�شحفيني  م�����ش��ار  وق���ال 
باأنه  ال�شيا�شي  املكتب  زمالئي يف 
املقبلة  النتخابات  حتني  عندما 
�شاأخو�س  فانني   2015 ع��ام  يف 

تلك النتخابات.
داك  ج����ات����ي����ت  ج���ي���م�������س  وق���������ال 
م�����ش��ار لرويرتز  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
للرئي�س  ال�������ش���اب���ق  ال���ن���ائ���ب  ان 
انتخابات  ���ش��ي��خ��و���س  اأن����ه  ي��ع��ن��ي 
لتحرير  ال�شعبية  زعامة احلركة 
 2015 انتخابات  قبل  ال�شودان 
املقبل  احل�����زب  م��ر���ش��ح  ل��ي�����ش��ب��ح 

للرئا�شة.
ال�شابق  النائب  م�شار  ريك  وق��ال 
قبل  انه  ال�شودان  جنوب  لرئي�س 
الرئي�س  انتقد  لكنه  اقالته  ق��رار 
فراغا  ان��ه خلق  وق���ال  ك��ري  �شلفا 
جميع  لقالته  البالد  يف  �شيا�شيا 

اع�شاء احلكومة.
اأق����ال م�����ش��ار واع�شاء  وك���ان ك��ري 
احلكومة واخ�شع كبري مفاو�شيه 
مع ال�شودان باجان اموم للتحقيق 
يف اأكر عملية تغيري �شيا�شي منذ 

ا�شتقالل البالد يف عام 2011.

حممد بن را�ضد يعزي حممد �ضامل البخيت يف وفاة كرميته
•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اإىل ال�شيد حممد �شامل البخيت يف وف��اة املرحومة كرميته  حاكم دبي رع��اه اهلل واج��ب العزاء 

زوجة ال�شيد اأحمد غبا�س بن اأحمد.
وقد قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم م�شاء ام�س بزيارة منزل ذوي الفقيدة يف 
منطقى املزهر بدبي اإذ قدم �شموه ومرافقوه �شادق عزائهم وموا�شاتهم اإىل والد و�شقيقي الفقيدة 
�شاحب  �شكروا  الذين  باحل�شا  �شيف  اأحمد  الدكتور  واإىل  الفقيدة  وزوج  واأ�شقائهما  وحميد  خالد 
�شموه لهم يف م�شابهم  ال��وزراء حاكم دبي على موا�شاة  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
كل  الر�شيدة من  قيادتنا  �شموه ويحفظ  اأن يطيل يف عمر  القدير  العلي  اهلل  اإىل  اجللل مبتهلني 

كرب و�شوء.
)التفا�شيل �س2(

خليفة للأعمال الإن�ضانية تتكفل ببناء م�ضجد 
م�ضل األف  من  لأكرث  يت�ضع  ال�ضني  يف  زايد 

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل 
تكفلها  ع��ن  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�����ش��ي��خ  م�شجد  ب��ب��ن��اء 
بنينغ�شيا  ووت�شونغ  مدينة  يف  نهيان  اآل 
وذلك  ال�شينية  بو  �شي  يف منطقة هويغ 
لدولة  املوؤ�ش�س  القائد  ل��ذك��رى  تخليدا 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل��غ��ف��ور له 
نهيان رحمه  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اهلل . ويت�شع امل�شجد حلواىل الف م�شل 
ووت�شونغ  مدينة  يف  املنطقة  اأه���ايل  م��ن 
ال�شلوات  ف��ي��ه  ���ش��ت��ق��ام  ح��ي��ث  بنينغ�شيا 
فيه  تقام  كما  والأع��ي��اد  اخلم�س واجلمع 
املحا�شرات ودرو�س العلم وكذلك حتفيظ 
املنطقة  واأه������ايل  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب 
وي�شم  ال�شرعي.  والعلم  الكرمي  القراآن 
ودورات  للو�شوء  واأماكن  امل�شجد م�شلى 
مياه وغرف درا�شية و�شكن لالإمام وقاعة 
اإ�شتقبال وخمزن وغريها من التجهيزات 
ال���الزم���ة. وق����ال ���ش��ع��ادة حم��م��د حاجي 
بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  اخل��وري 
انه  الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي��د 
تقديرا ملكانة الراحل الكبري ال�شيخ زايد 
ودوره  اهلل  رح��م��ه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

الرائد يف التوحيد والتنمية.
)التفا�شيل �س3(

مراكز  ويف  �شيناء،  بجنوب  زنيمة 
املحافظات واملدن يف جميع اأنحاء 
القوات  جل��ه��ود  ت���اأي���ي���داً  ال���ب���الد، 
مكافحة  يف  وال�����ش��رط��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 

الإرهاب والعنف.
ال�شعب  هتافات  املتظاهرون  وردَّد 
اإي���د واحدة،  واجل��ي�����س وال�����ش��رط��ة 
واإرف����ع را���ش��ك ف��وق ان��ت م�شري، 
حتلق  ف��ي��م��ا  �شي�شي،  ي��ا  واإ����ش���رب 
للجي�س  تابعة  اجلي�س  مروحيات 

يف اأجواء مناطق و�شط القاهرة.
من جانبه دعا �شيخ الزهر اأحمد 
امل�شريني  الطيب م�شاء اخلمي�س 
اىل تلبية دعوة ال�شي�شي لالحت�شاد 
ب�شورة  م�شر  ميادين  يف  اجلمعة 

�شلمية وح�شارية.
دعت  ب��دوره��ا  القبطية  الكني�شة 
لنداء  ال���ش��ت��ج��اب��ة  اىل  ات��ب��اع��ه��ا 
ال�شي�شي ودعتهم اىل ال�شيام ام�س 
الوحدة  عن  تعبريا  امل�شلمني  مع 
الوطنية بني ابناء الوطن. وهكذا 
تزامنا  الأج��را���س  الكنائ�س  دق��ت 
مع اآذان املغرب ام�س يف �شابقة من 

نوعها يف تاريخ م�شر.
وكالة  اع��ل��ن��ت  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
امل�شرية  الو����ش���ط  ال�����ش��رق  ان��ب��اء 

امر  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ش��ي  ان  ام�����س 
حممد  امل��خ��ل��وع  ال��رئ��ي�����س  بحب�س 
مر�شي 15 يوما احتياطيا بتهمة 
واقتحام  ح��م��ا���س  م���ع  ال��ت��خ��اب��ر 

ال�شجون.
وقالت الوكالة ان امل�شت�شار ح�شن 
�شمري قا�شي التحقيق املنتدب من 
ا�شدر  القاهرة  ا�شتئناف  حمكمة 
ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  ب��ح��ب�����س  ق�����رارا 
يوما   15 مل�����دة  م���ر����ش���ي  حم���م���د 
التحقيقات  ذم��ة  على  احتياطيا 

التي يجريها معه.
هذا  ات��خ��ذ  القا�شي  ان  وا���ش��اف��ت 
با�شتجوابه  ق���ام  اأن  ب��ع��د  ال���ق���رار 
)م���ر����ش���ي( وم���واج���ه���ت���ه ب���الأدل���ة 
وتوجيه التهامات له يف اجلرائم 

التي ارتكبها واآخرون.
وب������ني ه������ذه الت�����ه�����ام�����ات ذك�����رت 
ال���وك���ال���ة ال�����ش��ع��ي وال��ت��خ��اب��ر مع 
باأعمال  ل��ل��ق��ي��ام  ح��م��ا���س  ح���رك���ة 
وال��ه��ج��وم على  ال��ب��الد  عدائية يف 
وال�شباط  ال�����ش��رط��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
ال�شجون  واق����ت����ح����ام  واجل�����ن�����ود 
مبانيها  وت����خ����ري����ب  امل�������ش���ري���ة 
وا���ش��ع��ال ال��ن��ريان ع��م��دا يف �شجن 
ال�شجناء  ومتكني  النطرون  وادي 

الداخلية التون�سية: �سلفي جهادي اغتال املعار�س حممد براهمي

تاأ�ضي�س جبهة للإنقاذ الوطني ومظاهرات يف خمتلف املدن تطالب باإ�ضقاط احلكومة
ع�ضرات القتلى بهجوم 

انتحاري مزدوج يف باك�ضتان 
•• بي�صاور-ا.ف.ب:

 150 وا���ش��ي��ب  الق���ل  ع��ل��ى  �شخ�شا   41 ق��ت��ل 
انتحاري م��زدوج داخل �شوق  اجلمعة يف هجوم 
م��ك��ت��ظ��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ق��ب��ل��ي��ة يف ���ش��م��ال غرب 
باك�شتان على احلدود الفغانية، وفق ما اعلنت 

ال�شلطات.
امل�شت�شفى  مدير  ح�شني  �شابر  الطبيب  وق��ال 
الرئي�شي يف باري�شينار، كرى مدن اقليم كورام 
بر�س  ل��ف��ران�����س  ال��ه��ج��وم،  �شهد  ال���ذي  القبلي 
اي�شا  هناك  �شخ�شا.   41 مقتل  تاكيد  ميكننا 
بجروح  ا�شيبوا  ع�شرون  بينهم  م�شابا   150

بالغة.
ومل تتنب الهجوم اي جهة لكنه يحمل ب�شمات 
ط��ال��ب��ان ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي تقاتل 
القلية  وت��ن��ا���ش��ب  اب����اد  ا����ش���الم  ال�����ش��ل��ط��ات يف 

ال�شيعية العداء.
وان���ف���ج���رت ق��ن��ب��ل��ت��ان ع�����ش��ر اجل��م��ع��ة يف �شوق 
مكتظة يف باري�شينار فيما كان النا�س يتب�شعون 

ل�شراء ما يحتاجون اليه قبيل الفطار.
وق����ال حم�����ش��ود ري��ا���س حم�����ش��ود وه���و موظف 
كبري حملي لفران�س بر�س ان انتحاريني فجرا 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

التون�شي لطفي بن جدو  الداخلية  اأكد وزير 
الأ�شا�شي يف  املتهم  اأّن  اأم�س  ندوة �شحفية  يف 
قتل النائب حممد براهمي هو �شلفي تكفريي 
قتل  مت  وان���ه  احل��ك��ي��م،  بوبكر  ي��دع��ى  مت�شدد 

النائب براهمي ب�14 ر�شا�شة.
مت  ال��ذي  ال�شالح  اأّن  الداخلية  وزي��ر  وك�شف 
نف�س  ه��و  براهمي  االنائب  لقتل  ا�شتخدامه 
�شكري  قتل  يف  ا�شتخدامه  مت  ال��ذي  ال�شالح  
اأي  اأن��ه مل يثبت �شلوع   ، بلعيد. واأك��د الوزير 
طرف �شيا�شي يف عمليتي اغتيال �شكري بلعيد 
الوزارة  اأن لدى  اإىل  وحممد براهمي م�شريا 
كل الأدلة الدامغة ل جمال لل�شك فيها ب�شاأن 

اغتيال �شكري بلعيد.
اأنه ثبت تورط عنا�شر دينية  وقال بن جدو، 
اأن�شار  ، ومنهم من ن�شط يف تنظيم  مت�شددة 

ال�شريعة. 
وقال الوزير اإّن رجال الأمن متكنوا من منع 
4500 تون�شي من الذهاب اإىل �شوريا ورف�س 

دخول 25 داعية اإ�شالمي لتون�س.

واملحتجني  املتظاهرين  الداخلية  وزي��ر  ودع��ا 
املن�شق  لها  التي تعر�س  �شد عملية الغتيال 
اإىل  ب��راه��م��ي،  حم��م��د  ال�شعبي  للتيار  ال��ع��ام 

التزام ال�شلمية يف حتركاتهم الحتجاجية.
من جهته، ك�شف الناطق الر�شمي با�شم وزارة 
اأنه   العروي،  علي  حممد  التون�شية  الداخلية 
اأكدها  ال��ت��ي  الأول��ي��ة  التحريات  ح�شب  ت��ب��نّي 
ال�شالع  اأّن  بالبحث  امل�شطلعة  الفرقة  اأعوان 
يف الغ��ت��ي��ال ه��و امل��دع��ّو ب��وب��ك��ر احل��ك��ي��م وهو 
عن�شر �شلفي مت�شدد تكفريي �شبق اأن تورط 

يف ق�شية م�شك واإدخال �شالح اإىل تون�س.
على �شعيد اخر اأعلنت جمموعة من الأحزاب 
ال�شيا�شية ومكونات املجتمع املدين التون�شية) 
املجتمعة  ح��زب وجمعية(  ث��الث��ني  م��ن  اأك���رث 
الو�شع  يف  ال��ت��داول  بعد  اجلمعة  اأم�����س  فجر 
ال�شيا�شي يف تون�س واإثر عملية اغتيال النائب 
باملجل�س التاأ�شي�شي حممد براهمي وانطالق 
اأن��ح��اء البالد  ال��ع��ارم يف كل  ال�شعبي  احل��راك 
عن بعث جبهة لالإنقاذ الوطني لإجناز جملة 

من املهام وقع �شبطها خالل هذا الجتماع. 
)التفا�شيل �س12(
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توزيع الدفعة الثانية لك�ضوة مليون طفل حمروم حول العامل على الطفال املحرومني و�ضط ملوي
•• مالوي �صليما-وام:

وزع وفد هيئة الهالل الحمر بالتعاون مع ال�شليب الحمر 
تيمبوي  قرية  اط��ف��ال  على  متنوعة  مالب�س  ام�س  امل���الوي 
عامني  عمر  من  م��الوي  جمهورية  و�شط  �شليما  مبحافظة 
اىل 12 عاما ذلك يف اطار حملة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل التي اطلقها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
�شهر  مبنا�شبة  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رم�شان املبارك. ح�شر توزيع الك�شوة حميد را�شد ال�شام�شي 
ادارة الغاثة والطوارئ بالنابة ورئي�س وفد الهالل  مدير 
الغاثة  ادارة  م��دي��ر  اولي����ا  وج����وزف  م���الوي  اىل  الح��م��ر 

الن�شانية يف  الم����ارات وج��ه��وده��ا  اولي���ا دور  ثمن ج��وزي��ف 
الذي  اجل��ف��اف  م��ن  امل���الوي  ال�شعب  م��ن  املت�شررين  اإغ��اث��ة 
عديدة  مل��وا���ش��م  الم��ط��ار  �شح  ب�شبب  ع��دي��دة  مناطق  ���ش��رب 
املحرومني  الطفال  وك�شوة  م�شاعدة  على  حر�شها  وكذلك 
مبالوي م�شريا اىل ان كثري من الطفال ا�شتفادوا من هذه 
بالقرية ونال ر�شا  الب��اء والمهات  ا�شعد ذلك  املكرمة مما 
امل�شوؤولني باملحافظة. واأعرب جكاواوا فليب ممثل حمافظة 
لك�شوة  را�شد  بن  حممد  حلملة  وتقديرة  �شكره  عن  �شليما 
توزيعها  ع��ل��ى  وللقائمني  ال��ع��امل  يف  حم���روم  ط��ف��ل  م��ل��ي��ون 
موؤكدا ان كافة ال�شر يف مالوي ل ين�شون هذه املكرمة التي 
ادخلت البهجة يف قلوب اطفالهم ووجه ال�شكر اىل وفد هيئة 

الهالل لزيارته هذه املنطقة النائية. 

امل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اىل  امل���الوي  الأح��م��ر  بال�شليب 
ح�شد  اأم��ام  له  كلمة  يف  ال�شام�شي  واك��د  املحافظة.  بحكومة 
م��ن ال��ن�����ش��اء والأط���ف���ال والآب�����اء الأم���ه���ات اه��ت��م��ام الإم����ارات 
ال��ع��امل.. وق���ال جئنا هنا بناء  ب��امل��ح��روم��ني وامل��ح��ت��اج��ني يف 
على توجيهات من حكومتنا الر�شيدة ممثلة يف هيئة الهالل 
لك�شوة  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  مكرمة  لتوزيع  الأح��م��ر 
اأطفالكم باعتبار ان مالوي تعد واحدة من املناطق يف العامل 
..وجئنا هنا اىل قريتكم تيمبوي حتى  للم�شاعدة  يف حاجة 
ياأخذ اأطفالكم املحرومني ن�شيبهم من املكرمة �شمن اطفال 
وال�شليب  الأحمر  الهالل  بني  التعاون  اىل  واأ���ش��ار   . العامل 
على  الك�شوة  وت��وزي��ع  املهمة  بهذه  لتنفيذ  امل���الوي  الأح��م��ر 
الطفال املحرومني يف قرى وحمافظات مالوي. من جانبه 

حممد بن را�ضد يعزي حممد �ضامل 
البخيت يف وفاة كرميته

حملة حممد بن را�ضد لك�ضوة مليون طفل حمروم حول 
العامل ت�ضتمر بنجاح يف توزيع امل�ضاعدات على الأطفال

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  قدم �شاحب 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل واجب العزاء اإىل ال�شيد حممد �شامل البخيت 
غبا�س  اأحمد  ال�شيد  زوج��ة  كرميته  املرحومة  وف��اة  يف 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ق��ام �شاحب  وق��د  اأح��م��د.  بن 
را�شد اآل مكتوم م�شاء ام�س بزيارة منزل ذوي الفقيدة 
يف منطقى املزهر بدبي يرافقه �شمو ال�شيخ مكتوم بن 
دب��ي ومعايل  ن��ائ��ب ح��اك��م  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 

ال����وزراء وم��ع��ايل ال��ف��ري��ق م�شبح را���ش��د ال��ف��ت��ان مدير 
مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة اإذ قدم �شموه ومرافقوه 
الفقيدة  و�شقيقي  والد  اإىل  �شادق عزائهم وموا�شاتهم 
الدكتور  واإىل  الفقيدة  وزوج  واأ�شقائهما  وحميد  خالد 
اأحمد �شيف باحل�شا الذين �شكروا �شاحب ال�شمو نائب 
على  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
موا�شاة �شموه لهم يف م�شابهم اجللل مبتهلني اإىل اهلل 
العلي القدير اأن يطيل يف عمر �شموه ويحفظ قيادتنا 

الر�شيدة من كل كرب و�شوء.

•• دبي-وام:

ت�شتمر هيئة الهالل الأحمر يف توزيع اآلف امل�شاعدات 
لك�شوة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  بحملة حم��م��د  اخل��ا���ش��ة 
مليون طفل حم���روم ح��ول ال��ع��امل يف ال���دول ال��ت��ي مت 
الكبري  التفاعل  ���ش��وء  يف  وذل���ك  �شابقا  عنها  الإع���الن 
ال���ذي حت��ظ��ى ب��ه احل��م��ل��ة وت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بزيادة عدد 
حاجز  تخطيها  بعد  احلملة  من  امل�شتفيدين  الأطفال 
اإط��الق احلملة.  اأي��ام فقط من   10 املليون طفل وبعد 
وتقوم هيئة الهالل الأحمر بنجاح يف توزيع امل�شاعدات 

واألبانيا  البو�شنة  يف  امل��ح��روم��ني  الأط��ف��ال  اآلف  على 
وتنزانيا  وال�شنغال  وجيبوتي  وم�شر  ولبنان  واليمن 
عمليات  تتم  حيث  والهند  وباك�شتان  والأردن  وم��الوي 
منها  مرحلة  ك��ل  ت�شمل  م��راح��ل  ع��دة  �شمن  ال��ت��وزي��ع 
�شفارات  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  واملناطق  امل��دن  م��ن  ع��ددا 
ال���دول. وجنحت احلملة حتى الآن يف  ال��دول��ة يف ه��ذه 
املحرومني  الأط��ف��ال  اآلف  وج��ه  على  البت�شامة  ر�شم 
حول العامل والذين اأعربوا عن �شعادتهم بت�شلم الك�شوة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  و�شكرهم 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي على هذه املبادرة الإن�شانية التي توؤكد حر�س دولة 

الإمارات حكومة و�شعبا على تخفيف معاناتهم. 

البدء يف توزيع م�ضاعدات حملة حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم لك�ضوة مليون طفل حمروم حول العامل يف اأوغندا

•• دبي-وام:

بداأت فرق الهالل الأحمر ام�س توزيع امل�شاعدات اخلا�شة بحملة حممد بن را�شد اآل 
مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل يف جمهورية اأوغندا والتي ت�شتهدف 
اآلف الأطفال املحرومني يف 23 حمافظة اأوغندية. وكانت العا�شمة الأوغندية 
كمبال اأوىل حماطات جولة التوزيع حيث قامت فرق الهالل الأحمر بالتن�شيق مع 
�شفارة الدولة يف اأوغندا بتوزيع الك�شوة على اآلف الأطفال املحرومني فيها. وقال 
الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الحمر انه �شيتم توزيع 
امل�شاعدات اخلا�شة بحملة حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم 
يف اأوغندا �شمن عدة مراحل نظرا لكرثة عدد املحافظات التي �شت�شملها عمليات 
التوزيع حيث �شنعمل وبالتن�شيق مع �شفارة الدولة على الو�شول لآلف الأطفال 
وامل�شوؤولني عنها  ان فرق احلملة  واأ�شاف  اأوغندية.  23 حمافظة  املحرومني يف 
حتظى بالرتحيب والتقدير حيثما حلوا �شواء من الأ�شر امل�شتفيدة من احلملة اأو 
من امل�شوؤولني احلكوميني يف تلك الدول والذين يثمنون جميعا احلملة واأهدافها 
ر�شم  يف  ودوره��ا  الكرمية  املبادرة  لهذه  وتقديرهم  �شكرهم  عن  ويعربون  النبيلة 
البت�شامة على وجوه اآلف الأطفال املحرومني حول العامل. و�شتقوم هيئة الهالل 
الأحمر بتوزيع املالب�س اجلديدة على الأطفال يف عدد من املحافظات الأوغندية 
وامبايل  واإي��غ��ن��غ��ا  وك��ام��ويل  وجنجا  واأم��ب��ي��ج��ي  وم��ا���ش��اك��ا  واكي�شو  مثل  الأخ����رى 
اأوغندا. وكانت احلملة  وكاراموجا وتورورو وغريها من املحافظات الرئي�شية يف 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بداأت بتوزيع م�شاعداتها على الأطفال 
املحرومني يف عدد من الدول حول العامل مثل البو�شنة واليمن ولبنان وجمهورية 
واألبانيا وجيبوتي ومالوي  وباك�شتان  وال�شنغال وم�شر  املتحدة وزجنبار  تنزانيا 
الأردن  يف  املتواجدين  والفل�شطينيني  ال�شوريني  الأطفال  اإىل  بالإ�شافة  والهند 
ولبنان. و�شتعمل حملة حممد بن را�شد اآل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم يف 
العامل حتى ال� 19 من �شهر رم�شان اجلاري الذي ي�شادف يوم العمل الإن�شاين 
اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  الإماراتي يف ذكرى رحيل 
ثراه على جمع ترعات لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل حيث وجه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بزيادة عدد امل�شتفيدين من احلملة بعد 
تخطيها حاجز املليون طفل م�شتفيد ل�شمان و�شول الك�شوة لأكر عدد ممكن من 

الأطفال املحرومني يف العامل. 

العلماء �ضيوف رئي�س الدولة ي�ضيدون باهتمام القيادة الر�ضيدة بامل�ضاجد وعمارتها
•• اأبوظبي-وام:

للم�شاجد  الر�شيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  بالهتمام  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  العلماء  اأ���ش��اد 
وعمارتها والرتقاء بها ورعايتها من خالل توفري كل احتياجاتها ما انعك�س ايجابا على دورها ور�شالتها يف املجتمع 
باأن اأ�شبحت منارات هدى ي�شع من منابرها نور احلق والهداية. وثمن العلماء اجلهود الكبرية التي تبذلها الهيئة 
اأهل  العاملني فيها وترغيب  وتاأهيل  الدولة ورعايتها  بامل�شاجد يف  للعناية  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
امل�شاهمة بقدر  التي تتيح لكل لكل فرد  امل�شاجد والوقف  بنائها من خالل حمالت  الر والإح�شان للم�شاهمة يف 
ا�شتطاعته ومن اأي مكان يقيم فيه دون تكلف. ودعا العلماء من خالل برناجمهم الرم�شاين الذي ت�شرف عليه 
وزارة �شوؤون الرئا�شة وتنظمه الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوق��اف اإىل �شرورة امل�شاهمة يف بناء امل�شاجد 
ورعايتها ونظافتها .. منوهني ب�شرورة تربية الأبناء على العناية ببيوت اهلل و�شيانتها عن كل �شوء واحرتام جميع 
مرافقها والن�شباط فيها. جدير بالذكر اأن عدد امل�شاجد يف الدولة يزيد على 5 اآلف م�شجد يف حني اأن الهيئة 

العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف تخطط لبناء 200 م�شجد �شنويا. 
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�ضرطة ال�ضارقة تنقذ حياة مواطن تعطل مثبت ال�ضرعة يف مركبته وهي تنطلق ب�ضرعة 139 كم يف ال�ضاعة
•• ال�صارقة-وام:

اأنقذت اإدارة العمليات التابعة لالدارة العامة للعمليات املركزية بالقيادة 
يف  ال�شرعة  مثبت  تعطل  بعد  م��واط��ن  حياة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة 
ال�شاعة  139 كيلو مرتا يف  الرباعي وهي ب�شرعة  مركبته ذات الدفع 
على طريق مليحة باجتاه مدينة ال�شارقة ما اأدى اإىل فقدانه ال�شيطرة 
اأول  امل��الزم  وق��ال  الطريق.  بالغا على م�شتخدمي  و�شكل خطرا  عليها 
اأنه فور تلقي البالغ مت تفعيل خطة  ح�شن الظهوري ال�شابط املناوب 
اإدارة  م��ن  ك��ل  ب��ني  بالتن�شيق  احل����الت  ه���ذه  مب��ث��ل  املتعلقة  ال���ط���وارئ 
للعمليات  العامة  ل���الدارة  التابعة  وال��دوري��ات  امل���رور  واإدارة  العمليات 

املركبة  �شائق  اأن  الظهوري  امل��الزم  واأو�شح  املوقف.  ال�شيطرة على  ومت 
املواطن متكن من ال�شيطرة على املركبة واإيقافها متاما دون اأن ت�شكل 
الطريق حلر�س  اآخ��ر من م�شتخدمي  اأي �شخ�س  اأو على  خطرا عليه 
قائدها على اتباع اإر�شادات والتعليمات املرورية وتنفيذها بدقة متناهية 
ما �شاهم يف حل امل�شكلة يف وقت قيا�شي. واأو�شح العميد عبداهلل مبارك 
اأن مثل هذه احلالت بداأت يف  الدخان نائب قائد عام �شرطة ال�شارقة 
تزايد خالل الفرتة الأخرية على م�شتوى الدولة.. ونا�شد نائب قائد 
امل�شكلة  لهذه  ايجاد حل  ب�شرورة  القت�شاد  وزارة  ال�شارقة  �شرطة  عام 
مع وكالت ال�شيارات وامل�شنعني حتى لتتكرر مثل هذه احلوادث والتي 
قد تت�شبب يف العديد من الكوارث م�شريا اىل ان هذه امل�شكلة لتنح�شر 

مبتابعة  املرورية  الدوريات  قامت  حيث  امل��دين  الدفاع  واإدارة  املركزية 
على  ت�شكله  اأن  ميكن  خطر  اأي  ملنع  اأمامها  الطريق  واإف�����ش��اح  املركبة 
املركبات الأخرى. واأ�شاف اأنه مت التوا�شل هاتفيا مع ال�شائق لإر�شاده 
وتوجيهه بكيفية ال�شيطرة عليها يف هذا الظرف الطارئ والتاأكد من 
اإىل  وتوجيهه  ال�شائق  وتهيئة  ل�شالمته  تاأمينا  الأم���ان  حل��زام  ربطه 
الطريق  اإىل  والن��ت��ب��اه   - التنبيه  اإ���ش��ارات   - الأرب���ع  الإ���ش��ارات  ت�شغيل 
واتباع التعليمات حيث طلب من ال�شائق و�شع مبدل ال�شرعة - اجلري 
- على و�شع - خ - مع اإحكام ال�شيطرة على املقود ب�شكل جيد ومن ثم 
قام  الوقت وعندما  بنف�س  اأخ��رى  م��رة  ت�شغيله  واإع���ادة  املحرك  اإغ��الق 
الطبيعي  املركبة لو�شعها  اإليها عادت  امل�شار  التعليمات  بتنفيذ  ال�شائق 

يف نوع معني من املركبات وامنا يف العديد من املركبات خا�شة احلديثة 
منها. ودعا العميد الدخان قائدي املركبات اىل عدم العتماد ب�شكل دائم 
وا�شا�شي على مثبت ال�شرعة واختباره على �شرعات ب�شيطة قبل تثبيته 
على �شرعات اأعلى يف الطرقات اخلارجية والتاأكد من كفاءة عمل مثبت 
ال�شرعة واإبالغ هيئة املوا�شفات ووكالء ال�شيارات و�شركات ال�شيانة يف 
اأي عيوب فنية يف املركبات..  اأو اكت�شاف  حال تكرار مثل هذه احلالت 
بينها  املرورية ومن  الإر���ش��ادات  اتباع  وحث على �شرورة احلر�س على 
ربط حزام الأمان واللتزام بال�شرعات املقررة على الطرق وترك م�شافة 
كافية خلف املركبات واإبالغ غرفة العمليات يف حالة حدوث اأي خلل فني 

طارئ اأثناء �شري املركبة و�شيانتها ب�شفة دورية. 

موؤ�ض�ضة خليفة للأعمال الإن�ضانية تتكفل ببناء م�ضجد زايد بن �ضلطان اآل نهيان يف ال�ضني يت�ضع لأكرث من الف م�ضل
•• اأبوظبي-وام:

لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
بن  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد  ببناء  تكفلها  عن  الإن�شانية 
يف  بنينغ�شيا  ووت�شونغ  مدينة  يف  نهيان  اآل  �شلطان 
منطقة هويغ �شي بو ال�شينية وذلك تخليدا لذكرى 
القائد املوؤ�ش�س لدولة الإمارات العربية املتحدة املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل . ويت�شع 
يف  املنطقة  اأه����ايل  م��ن  م�شل  ال���ف  حل���واىل  امل�شجد 
مدينة ووت�شونغ بنينغ�شيا حيث �شتقام فيه ال�شلوات 
املحا�شرات  فيه  تقام  كما  والأع��ي��اد  واجلمع  اخلم�س 
والطالبات  الطالب  حتفيظ  وكذلك  العلم  ودرو����س 
ال�شرعي.  وال��ع��ل��م  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  املنطقة  واأه����ايل 
واأماكن للو�شوء ودورات مياه  امل�شجد م�شلى  وي�شم 
وغرف درا�شية و�شكن لالإمام وقاعة اإ�شتقبال وخمزن 

وغريها من التجهيزات الالزمة. وقال �شعادة حممد 
زايد  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  اخل��وري  حاجي 
ت��ق��دي��را ملكانة  ان���ه  ل��الأع��م��ال الإن�����ش��ان��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
الراحل الكبري ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه 
اهلل ودوره الرائد يف التوحيد والتنمية وبناء الدولة 
والإن�شان داخل الدولة وعطائه الإن�شاين الالحمدود 
مبفهومة الوا�شع خارج الدولة بغ�س النظر عن اللون 
اأو اجلن�س اأو الدين ..وا�شتمرارا لفكره ونهجه طيب 
بقيادة  الإم��ارات��ي��ة  العطاء  �شفينة  ..تبحر  ث��راه  اهلل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
والعطاء  اخل��ري  حمولة  لتن�شر  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  يف  امل���رة  ه��ذه  الإم���ارات���ي 
غاليا  ا�شما  يحمل  ال��ذي  امل��ب��ارك  امل�شجد  ه��ذا  ببناء 
النه�شة  وب��اين  والقائد  املوؤ�ش�س  ..ا���ش��م  قلوبنا  على 
ان�شجاما  امل��ب��ادرة ج��اءت  واأ���ش��اف ان ه��ذه   . احلديثة 

زايد  ال�شيخ  له  للمغفور  العاملية  الإن�شانية  الروح  مع 
عطاوؤه  ك��ان  حيث  اهلل  رح��م��ه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
وج���وده وك��رم��ه ل ي��ع��رف احل���دود وام���ت���دادا جل�شور 
اخلري والعطاء ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
دب��ي رع��اه اهلل  ال����وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 
�شمو  اأول  الفريق  لروؤية  حقيقية  وترجمة  الإم���ارات 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
ثقافة  برت�شيخ  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
العطاء والعمل التطوعي والإن�شاين. واو�شح ان هذا 
هويغ  منطقة  ل�شكان  مهما  توا�شال  ي�شكل  امل�شروع 
�شي بو وعدد من املناطق والقرى املجاورة يف مدينة 
العلم  لتلقي  الدينية  بنينغ�شيا مع اجلهات  ووت�شونغ 

املنا�شب  املكان  توفري  يف  امل�شجد  ي�شهم  كما  ال�شرعي 
املنا�شبات الدينية املختلفة ويحفز  والإمياين لإقامة 
اأه���ايل امل��دي��ن��ة ل��دع��م الأن�����ش��ط��ة الدينية من  ك��ذل��ك 
واملعرفة  الوعي  لن�شر  منارة  فهو  امل�شجد  هذا  خالل 
الكرمي ليكون بذلك  القراآن  وتعليم كتاب اهلل ون�شر 
غر�س  على  تعمل  اإميانية  تربوية  ومدر�شة  م�شجدا 
وا�شار  النا�س.  نفو�س  يف  الإ�شالمية  وامل��ب��ادئ  القيم 
الفكرة واجلدوى  انه بعد درا�شة  �شعادة اخل��وري اىل 
منها تبني للموؤ�ش�شة ان احلاجة �شرورية لإقامة هذا 
امل�شروع الإمياين ..م�شجد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان نظرا لعدم وجود م�شجد ي�شع امل�شلني باملنطقة 
مما يجعله عامال اإيجابيا يف جمع امل�شلمني من اأهل 
ال�شلوات اخلم�س  واأداء  اهلل  املنطقة على طاعة  هذه 
يف جماعة خا�شة مع تو�شع املنطقة التي ي�شكنها عدد 
و�شباب  رج��ال  النا�س من  امل�شلمني وحاجة  كبري من 

اإىل درو���س تثقيفية يف العلم ال�شرعي  واإن��اث وفتيات 
والتي يتيحها بناء امل�شجد لإقامة ال�شلوات وال�شعائر 
ال��دي��ن��ي��ة ودرو������س ال��ع��ل��م لأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة. ي��ذك��ر ان 
ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالعمال الن�شانية 
دورا مهما يف بناء امل�شاجد ون�شر مبادئ ديننا احلنيف 
امل�شلمني  وغري  امل�شلمني  بني  للتوا�شل  منارة  لتكون 
فل�شطني  م��ن  ك��ل  امل��وؤ���ش�����ش��ة م�شاجد يف  ب��ن��ت  ول��ه��ذا 
وك��ازاخ�����ش��ت��ان وب��ري��ط��ان��ي��ا وع���دد اخ���ر م��ن ال����دول... 
الإن�شانية  الإجن���ازات  من  كبريا  ر�شيدا  اأ�شافت  كما 
الإمارات  دولة  حققتها  التي  وال�شحية  والجتماعية 
التي  املوؤ�ش�شة  مبادرات  جنحت  فيما  املتحدة  العربية 
حتقيق  يف  الإن�����ش��اين  للعمل  ف��ري��دا  من��وذج��ا  تعتر 
العديد من الإجنازات يف جمالت التنمية املجتمعية 
والعمل  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والتعليمية  والبيئية  ال�شحية 

التطوعي.

اإن�ضاء م�ضجد با�ضم ال�ضيخ زايد يف كمبوديا ..مبادرة تطلقها خريية دبي مبنا�ضبة يوم العمل الإن�ضاين
•• دبي-وام:

با�شم  م�شجد  اإن�شاء  ت�شمل  جديدة  م��ب��ادرة  اخلريية  دب��ي  جمعية  اأطلقت 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان يف كمبوديا على م�شاحة 320 
مرتا مربعا ويت�شع لنحو 500 م�شل وذلك ا�شتجابة لتوجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
املبارك للعطاء  19 من �شهر رم�شان  ال��وزراء حاكم دبي بتخ�شي�س يوم 
حتت عنوان يوم العمل الإن�شاين الإماراتي واإحياء لذكرى املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان والتذكري باأعماله اخلريية. وقال احمد حممد 
اإن  ال�شر العام جلمعية دبي اخلريية يف ت�شريحات �شحفية  م�شمار امني 
اأن هذه  اإىل  ..م�شريا  العطاء  لزايد  ووف��اء  م��ب��ادرة حب  امل��ب��ادرة هي  ه��ذه 
العي�س  وف��رت  التي  الر�شيدة  قيادتنا  دربها  على  �شارت  الكرمية  اخل�شال 
زايد  ال�شيخ  اإن  وق��ال  اأر�شه.  على  املقيمني  وكل  الوطن  اأبناء  لكل  الكرمي 
رحمه اهلل هو الوالد للجميع وهو املوؤ�ش�س للدولة والقائد واإن اإحياء ذكرى 
ال�شري  على  تاأكيد  هو  والعطاء  والإن�شانية  اخلريية  الأعمال  بهذه  وفاته 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  به  قام  الأجيال مبا  وتعريف  النهج  نف�س  على 

اإىل  ..لف��ت��ا  ال��دول��ة وخارجها  داخ��ل  اأع��م��ال خالدة  نهيان من  اآل  �شلطان 
اإن�شاين كبري وراق يف العديد من دول العامل.  اأن دول��ة الإم��ارات لها دور 
مع  بالتعاون  متت  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد  لبناء  اجلمعية  مبادرة  اأن  واأو�شح 
الأديان  وزير  نائب  �شور�س حم�شن  والدكتور  الكمبودية  الطبية  اجلمعية 
يف كمبوديا ..م�شريا اإىل انه من املقرر اأن ينتهي العمل بامل�شجد خالل عام 
اإن م�شاريع  وقال  املقبل.  العام  املبارك من  �شهر رم�شان  ت�شليمه يف  ويتم 
و25  اآب���ار   204 منها  368 م�شروعا  ع��دده��ا  بلغ  اخل��ريي��ة  دب��ي  جمعية 
م�شجدا وكفالة 120 يتيما ومدر�شة ت�شع 300 طالب اإ�شافة اإىل تقدمي 
خياطة  ماكينات  ومتليك  ال�شيد  ق��وارب  ت�شمل  املنتجة  لالأ�شر  م�شاريع 
وماكينات حلرث الأر�س ومتليك اأبقار لالأ�شر الفقرية ومولدات للكهرباء 
وقر�س ح�شن للمحتاجني. واأ�شاف م�شمار اأن امل�شروع الذي تنفذه جمعية 
دبي اخلريية يف عدد من البلدان كقر�س ح�شن لالأ�شر يهدف اإىل متكني 
هذه الأ�شر اقت�شاديا من خالل دعمها وتعزيز قدراتها واإمكانياتها جتاه 
ومنتجة  �شغرية  اقت�شادية  م�شروعات  اإع��داد  يف  والإ�شهام  كقيمة  العمل 
اأنف�شهم مع تدريبهم  يعتمدون على  املحتاجني  ب�شكل دوري جتعل هوؤلء 

وتاأهيلهم لهذا الغر�س. 

اجلالية الهندية حتيي ذكرى ال�ضيخ زايد
اإن العالقة الودية القائمة  اإن�شانية جليلة يف الهند وقال 
وامل�شاعر  الحا�شي�س  تلك  من  نبعت  والتي  ال�شعبني  بني 
القيمة  مكارمه  خ��الل  زاي��د  ال�شيخ  امل��رح��وم  زرع��ه��ا  التي 
ماليني  نفو�س  يف  م�شتمرة  زال��ت  ما  النفي�شة  وعطاءاته 
الرحمن  ع��ب��د  ال�����ش��ي��خ  ف�شيلة  وع���ر  ال��ه��ن��ود.  امل�شلمني 
الثقايف �شيف برنامج �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
عن بالغ �شكره وامتنانه ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  والفريق  دب��ي 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات على ما يبذلونه من جهد 
وعطاءاتهم  الإن�شانية  مواقفهم  و  ال��ع��امل  م�شتوى  على 
لولو  ال��ع��ام ملجموعة  امل��دي��ر  يو�شف على  وك��ان  اخل��ريي��ة. 
الإمارات  دول��ة  اإن  احلفل  اإفتتاح  يف  اأك��د  قد  هايرماركت 
اأن���واع  ب��ك��ل  دول���ة اخل����ريات ويتمتع رج���ال الأع���م���ال فيها 
الت�شهيالت فيما يتعلق بالعمل وذلك ب�شبب رحابة �شدر 
حكامها و�شعبها. ومت اإ�شدار كتيب خا�س با�شم زايد اخلري 
ي�شتمل على جمموعة من املقالت عن ال�شيخ زايد ودولة 

الإمارات باللغات العربية والإجنليزية واملليبارية.
اأن يدمي  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  دع��ا اجلميع  ويف ختام اجلل�شة 

الأمن على دولة الإمارات واأن يوفق قيادتها. 

•• اأبوظبي-وام:

اأحيت اجلالية الهندية يف اأبوظبي ذكرى املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان يف امل�شرح الوطني باأبوظبي.

وتطرق ف�شيلة ال�شيخ اأبوبكر اأحمد الأمني العام جلمعية 
بن  زاي���د  ال�شيخ  م�����ش��رية  اإىل  بالهند  ال�شنة  اأه���ل  ع��ل��م��اء 
اآل نهيان رحمه اهلل وما قدمه للم�شلمني بالهند  �شلطان 
اأبوبكر  ال�شيخ  وقال  خريية.  واأعمال  جزيلة  عطاءات  من 
الإ����ش���الم دين  ان  ال��ه��ن��دي��ة  اأم����ام اجل��ال��ي��ة  خ���الل كلمته 
ا���ش��ت��غ��الل منهج  مل�شلم  ي��ج��وز  ول  والع���ت���دال  ال��و���ش��ط��ي��ة 
التطرف والظلم للو�شول اإىل غايته التي ين�شدها ويحرم 
الإ�شالم جميع اأنواع الظلم مبا فيها الإرهاب ويقدم حلول 
توؤدي  التي  والأ�شباب  البواعث  ا�شتئ�شال  طريق  عن  لها 
لهذا  وطبقا  البطالة  و  الفقر  اأهمها  وم��ن  ن�شوئها  اإىل 
�شيا�شة  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ  الأم���ة  فقيد  اخ��ت��ار  امل��ب��داأ 
فكان  ومعنويا  ماديا  و�شاعدهم  واملعوزين  الفقراء  ن�شرة 
حبهم له اأ�شد واأعمق وحاليا يوا�شل اأبناوؤه بقيادة �شاحب 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شمو 
اهلل ال�شيا�شية نف�شها التي انتهجها الوالد احلنون .. لذا 
نرى حكومة دولة الإم��ارات العربية املتحدة حمبوبة من 

اجلميع مواطنني ووافدين على حد �شواء.
واأعرب عن �شكره وامتنانه ملا تقدمه الدولة من م�شاعدات 

دار زايد للأيتام يف اأفغان�ضتان توا�ضل اأداء ر�ضالتها بدعم 
من موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للأعمال اخلريية

•• دبى-وام:

بن  موؤ�ش�شة حممد  بتمويل من  لالأيتام  زاي��د  دار  توا�شل 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة �شمن 
م�شاعدة  اأج��ل  م��ن  الرتبوية  للعملية  الداعمة  براجمها 
يف  الأي��ت��ام  للطلبة  خدماتها  تقدمي  يف  الأف��غ��اين  ال�شعب 
التوايل منذ  العا�شر على  للعام  ولية قندهار وما حولها 
مليون   25 ق��دره��ا  بتكلفة   2003 ال��ع��ام  يف  اإف��ت��ت��اح��ه��ا 
درهم. وقال �شعادة امل�شت�شار اإبراهيم بوملحه نائب رئي�س 
جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة اأن الإم��ارات توا�شل ال�شري بخطى 
ثابتة على نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
رحمه اهلل يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. 
وا�شاف اإن اإن�شاء هذه الدار واملدر�شة كانت من اأجل اإتباع 
نهج املبادئ التي اأر�شاها املغفور له ال�شيخ زايد الذي عرف 
عنه ت�شجيعه لل�شعوب العربية والإ�شالمية يف دفع اأبنائها 
للتعليم والتعلم وم�شاعدتهم على ذلك لذلك اأتت ت�شمية 

هذه الدار باأ�شمه تخليدا لذكراه العطره. 
اأي�شا من اجل  ياأتي  الدار  اإن�شاء هذه  اإن  واأو�شح بوملحه 
الأف��غ��ان مبختلف  الطلبة  الأي��ت��ام من  فئة  وت�شجيع  دع��م 
ب�شكل  التعليمية  حياتهم  موا�شلة  على  العمرية  فئاتهم 
العلمية  قدراتهم  وتطوير  لحتياجاتهم  وتلبية  طبيعي 
ال��ف��ئ��ة الأك�����رث م��ع��ان��اة يف جمتمع  اأن الي���ت���ام ه���م  ح��ي��ث 
الأبوة  واإه��ت��م��ام  عطف  اليتم  ح��ال��ة  وتفقدهم  الطفولة 
رعاية  ان  اىل  وال�شياع م�شريا  الت�شرد  بتهديد  وي�شعرون 
اأج��ل الأع��م��ال التي ح��ث عليها  ت��اأت��ي م��ن  وكفالة الأي��ت��ام 
ديننا احلنيف وجعل لها من الأجر واملثوبة منزلة عظيمة 
وجعلها من اأف�شل القربات اإىل اهلل تعاىل ووعد الر�شول 
�شلى اهلل عليه و�شلم فاعلها ب�شحبته يف اجلنة وهي تعبري 
�شادق عن امل�شاعر الإن�شانية داخل كل فرد يف املجتمع نحو 
يف  الب�شر  م��ن  اإث��ن��ان  يختلف  ل  املجتمع  م��ن  �شعيفة  فئة 
ال�شيخ  له  املغفور  اأن  وق��ال  بهم.  والعناية  عليهم  ال�شفقة 

اأب��ا لالأيتام مبا  اآل نهيان رحمه اهلل كان  زاي��د بن �شلطان 
قدمه من دعم ورعاية �شملت الكثري من دول العامل و�شار 
على نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل وا���ش��ح��اب ال�����ش��م��و اع�شاء 
املجل�س العلى حكام الإمارات وال�شعب الإماراتي الكرمي 
هذه  يجعل  ب��اأن  ل��ه  ال�شراعة  اك��ف  وراف��ع��ني  اهلل  �شائلني 
املكرمات يف موازين ح�شناتهم ويثيبهم عليها يوم القيامة 
دار  اإن  بوملحه  واأو���ش��ح  العميم.  والأج��ر  باخلري اجلزيل 
زايد لالأيتام اعتمدت كمدر�شة اإبتدائية وثانوية يف ولية 
قندهار بها 22 �شفا درا�شيا يحتوي الف�شل الواحد ما بني 
30 اإىل 40 طالبا بالإ�شافة اإىل �شكن للطالب مع املرافق 
على  الأيتام  لتدريب  و�شالة  م�شلي   500 ي�شع  وم�شجد 
�شناعة ال�شجاد بالإ�شافة اإىل املطعم الذي يوفر الوجبات 
الغذائية لالأيتام ويوجد بالدار 7 با�شات كبرية لتو�شيل 
الطالب من واإىل الدار كما يتم توفري جميع القرطا�شية 
على  وتوزيعها  الدرا�شي  للعام  ال�شرورية  والإحتياجات 
يدر�شون  الذين  املعلمني  توفري  الأي��ت��ام مع  ال��دار  ط��الب 
وبداأت  املوؤ�ش�شة..  نفقة  على  الأف��غ��اين  احلكومي  املنهج 
م�شتمرة  زال��ت  وم��ا   2003 العام  منذ  ال��دار  يف  الدرا�شة 
بحمد اهلل وفق التقومي الدرا�شي املتبع هناك ومت الإتفاق 
م��ع وزارة ال��ع��م��ل وال�����ش��وؤون الإج��ت��م��اع��ي��ة الأف��غ��ان��ي��ة باأن 
تتكفل بتوفري مقاعد يف اجلامعات احلكومية للخريجني 
األ��ف طالب يتيم  اأك��رث من  الآن  بالدار  ال��دار ويوجد  من 
م�شجلني يدر�شون على فرتتني �شباحية وم�شائية وتتكفل 
مبيزانية  والت�شغيلية  الإداري��ة  امل�شاريف  بجميع  املوؤ�ش�شة 
تبلغ اأكرث من مليونني وثمامنائة األف درهم �شنويا. وقال 
اأن التوجيهات ال�شامية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم جعلت من الرامج الإن�شانية التي تنفذها 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة 
والإن�شانية يف اأفغان�شتان وكل الدول الأخرى تعك�س الوجه 
راأ�شهم  على  ك��ان  ال��ذي��ن  الإم����ارات  و�شعب  لقيادة  امل�شرق 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل.

اأحذروا فخ �سراء الهواتف امل�سروبة بال�سوارع

ظاهرة ن�ضاهدها بالإ�ضارات املرورية ب�ضناعية ال�ضارقة وملحقة م�ضتمرة لهم
•• ال�صارقة – حم�صن را�صد

ت�����ش��ه��د ب��ع�����س امل��ن��اط��ق ال�����ش��ن��اع��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة ، 
خالل ال�شهر الكرمي وخا�شة اأوقات الذروة من 
الهواتف  لبائعي  ملحوظا  انت�شارا   ، الظهرية 
اأثناء  ال�شيارات  لقائدي   ، املقلدة  اأو  امل�شروبة 
ق��ام مرا�شل  اإذ   ، امل��روري��ة  الإ���ش��ارات  توقفهم يف 
الفجر ظهر اأم�س الأول وخالل فرتة الظهرية 
بر�شد جمموعة من ال�شور ، ملت�شولني وبائعي 
اأنظار  عن  غفلة  يف  زبائنهم  ي�شاومون  الهواتف 
رجال ال�شرطة ، م�شتغلني يف ذلك اأنه لن يفكر 
اأح��دا يف نزولهم يف ه��ذا التوقيت وخ��الل فرتة 

ال�شيام للت�شويق لتجارتهم.
و�شكا قائدو املركبات من قيام بائعي الهواتف ، 
الإ�شارات  اأثناء توقفها يف  ال�شيارات  باملرور بني 
اأ�شعارهم  طارحني   ، هواتفهم  لعر�س  امل��روري��ة 
ال�شام�شوجن  جل���ه���از  دره�����م   1500 ب����  ب�����دءا 
 300 اإىل  اأن ي�شلوا مع الزبون  اإىل   ، جالك�شي 
و400 درهم ، وتتوقف على اجلدال وامل�شاومة 
�شرعة خال�شه  على  ، وحر�شه  البائع  قبل  من 
اإل   ، اإل��ي��ه  ال�شرطة  و���ش��ول  قبل  الب�شاعة  م��ن 
 ، امل�����ش��اوم��ة  عملية  واأث��ن��اء  منهم  غفلة  ويف  اأن���ه 
التحريات  الفجر بالت�شال برجال  قام مرا�شل 
املنطقة  اإىل  ح�شروا  الذين   ، ال�شارقة  ب�شرطة 

املحددة خالل دقائق للقب�س عليهم .
املواطنني  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة  ح����ذرت  اأن  و���ش��ب��ق 
واملقيمني ، من انت�شار ظاهرة مت�شويل ال�شوارع 
يف هذا ال�شهر الف�شيل ، مهيبة باجلميع �شرعة 
اأو  للمت�شولني  م�شيئة  ���ش��ورة  اأي  ع��ن  الإب����الغ 

ملروجي الهواتف امل�شروبة .
بتحريات  �شرطية  م�شادر  اأو�شحت  جهتها  من 
مدار  على  مكثفة  دوري���ات  هناك  اأن   ، ال�شارقة 

ال�شاعة بكل مناطق ال�شارقة ، وهذا يوؤكد �شرعة 
الو�شول اىل مكانهم يف حال تلقي اأي بالغ من 
اعتادوا  اأنهم  اىل  م�شريا   ، واملقيمني  املواطنني 
النزول يف فرتة ما بعد الإفطار ، اإل اأن جديدهم 
اخ���ت���ي���ار ت��وق��ي��ت ال�������ذروة م���ن ال���ظ���ه���رية لبيع 
حتول  ال�شيام  ف��رتة  اأن  منهم  ظنا   ، ب�شاعتهم 

اىل  لفتا   ، بهم  والإم�شاك  ال�شرطة  ن��زول  دون 
اأنه لبد من اأن يت�شدى اجلميع لهذه الظواهر 
املنطقة  ���ش��وارع  اأي�����ش��ا  �شهدت  ك��ذل��ك   . امل�شيئة 
ال�شناعية بال�شارقة انت�شار املت�شولني م�شتغلني 
ق���ائ���دوا املركبات  ال��ك��رمي وا���ش��ت��ع��ط��اف  ال�����ش��ه��ر 

ب�شورة ل ن�شهدها يف الأ�شهر الأخرى .

�سورة لحد بائعي الهواتف املقلدة ب�سوارع ال�سارقة احد بائعي الهواتف بال�سوارع ي�ساوم الزبون على ال�سعر
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   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2409   عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-ال�شروق خلدمات تنظيف املباين �س ذ.م.م جمهول حمل 
اقام  قد  عبداملالك    �شحراب ح�شني حممد  املدعي / حممد  ان  القامة مبا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9625 درهم( 
بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى )2013/145262(.   وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/7/28 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
ايام على القل. ويف حالة تخلفك  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2013/694  ا�ستئناف جتاري  

حمل  جمهول  ال�شابق   املدير  يل-  كوك  -كيواج  �شده/1  امل�شتاأنف  اىل 
ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  القوية  /امل��ع��دات  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
و�شحب املياه �س ذ.م.م وميثله: جمال علي ال�شيد حممد ال�شنقيطي   قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2011/2194 جتاري كلي 
املوافق 2013/9/25  الربعاء  لها جل�شه يوم  بتاريخ 2013/5/8 وحددت 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او   ch1A.4 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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الغاء اعالن �سابق
ال�شوؤون  قطاع   - القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1005114 التجارية بان الرخ�شة التجارية رقم
بال�شم التجاري :معر�س ادفانتيج موتورز بالغاء طلب 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�شيارات  ل�شيانة  ال�ش�����ادة/الناقة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1385519 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شماعيل �شالح خلفان البو�شعيدي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف حميد عبداهلل �شامل �شعيد ال�شام�شي
first mechanical Company تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة الوىل للمكيانيك

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 4.00*1.00
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/الناقة ل�شيانة ال�شيارات ذ.م.م
ELEGANCE AUTO MAINTENANCE LLC

اىل/الناقة ل�شيانة ال�شيارات 
ELEGANCE AUTO MAINTENANCE

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هالل اجلنيبي للمقاولت وال�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1142097 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 0.60*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/هالل اجلنيبي للمقاولت وال�شيانة العامة
اىل/هالل اجلنيبي للنجارة واحلدادة امل�شلحة 

HELAL ALJUNAIBI REINFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH WORKS
�شعيد  حمري  �شيف  نا�شر  املالك  القدمية  الرحبة  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
ليوا ليوا حم�شر يثي قطعة 27  الغربية  املنطقة  9 اىل  ال�شام�شي مبنى 2 حمل 

مكتب رقم 277 بناية احمد حممد حممد خلف املزروعي
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكون لتجارة القفال

رخ�شة رقم:CN 1017119 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الكون لتجارة القفال
COSMOS LOCKS TRADING

اىل/جنمة الكون لتجارة الدوات ال�شحية والكهربائية 
STAR COSMOS SANITARY & ELECTRICALS TRADING

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع النجدة بناية ورثة مانع بن قران املن�شوري 
اىل ابوظبي م�شفح ال�شناعية م 9 ق 80 حمل رقم 3 املالك احمد را�شد حممد املرر
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الدوات ال�شحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع امل�شنوعات املعدنية لالبنية والنوافذ والبواب - بالتجزئة )4752023(

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

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/را�شد �شامل الزعابي للمقاولت 

العامة رخ�شة رقم:CN 1148205 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2*5 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�شم جتاري:من/را�شد �شامل الزعابي للمقاولت العامة
RASHED SALEM AL ZAABI GENERAL CONTRACTING

اىل/را�شد �شامل الزعابي لل�شيانة العامة 
RASHED SALEM AL ZAABI GENERAL MAINTENANCE

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

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
املعار�س  وتنظيم  لدارة  ال�ش�����ادة/اب�شونز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملوؤمترات والندوات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1138568 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*2 اىل 0.50*0.15

تعديل ا�شم جتاري:من/اب�شونز لدارة وتنظيم املعار�س واملوؤمترات والندوات ذ.م.م

ABSONS EXHIBITIONS CONFERENCES AND EVENTS ORGANIZATION & MANAGEMEN

اىل/اب�شونز لدارة وتنظيم املعار�س ذ.م.م 

ABSONS EXHIBITIONS ORGANIZATION & MANAGEMENT LLC

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الع�شار للهواتف 

املتحركة رخ�شة رقم:CN 1059545 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/الع�شار للهواتف املتحركة
HURRICANE MOBILE PHONES

اىل/الع�شار للعطور 
HURRICANE PERFUME

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
التجارية  ال�ش�����ادة/هيدرا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1058115 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل ا�شم جتاري:من/هيدرا التجارية ذ.م.م
HYDRA TRADING LLC

اىل/تر�شت انرتنا�شيونال جروب ذ.م.م 
TRUST INTERNATIONAL GROUP LLC

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

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

العدد 10854 بتاريخ 2013/7/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ارت �شتايل للمقاولت 

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1167757 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة رويه �شامل فرحان مبارك الكويتي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زايد فاهد �شعيد ن�شيب املزروعي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا يثي ار�س رقم 27 حمل رقم 155 اىل 
العني �شناعية العني �شناعية العني بناية ورثة ميثاء احمد الهرمودي

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10854 بتاريخ 2013/7/27   

اإعــــــــــالن
والنجارة  للحدادة  العبد  مذري  ن�شام  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1144647 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد بطي خليفة حا�شوم �شعيد الرميثي من وكيل خدمات اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شعيد بطي خليفة حا�شوم �شعيد الرميثي من 0% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازب وبيع/ن�شام مذري العبد من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ن�شام مذري العبد من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.30
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة ن�شام مذري العبد للحدادة والنجارة امل�شلحة
NEDAM MAZRI ABED CARPENTRY & BLACKSMITH WORKS EST

اىل/ن�شام مذري العبد للحدادة والنجارة امل�شلحة ذ.م.م 
NEDAM MAZRI ABED CARPENTRY & BLACKSMITH WORKS LLC

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

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

العدد 10854 بتاريخ 2013/7/27   

اإعــــــــــالن
البالط  لعمال  ال�ش�����ادة/امارديب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1127106 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عامر �شعيد عامر �شعيد العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازب وبيع/حذف امارديب �شينغ �شانتوخ �شينغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س مبارك �شامل ال�شاعدي

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

تعديل ا�شم جتاري:من/امارديب لعمال البالط ذ.م.م
AMARDEEP TILING WORKS LLC

اىل/روح البداع لعمال البالط 
SPIRT OF INNOVATION TILE WORKS

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10854 بتاريخ 2013/7/27   

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

CN 1200938:للعقارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10854 بتاريخ 2013/7/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمرة النجوم للقرطا�شية 

رخ�شة رقم:CN 1049832 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد في�شل مرعي خمي�س الكثريي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فيالتريي �شيفادا�شان
تعديل وكيل خدمات

حذف في�شل مرعي خمي�س حممد عمر الكثريي
 فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10854 بتاريخ 2013/7/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون يف اي بي 

CN 1216470:العائلة لل�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل حمدان را�شد ال�شام�شي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ليلى بنت حممد بنحامد

تعديل وكيل خدمات
حذف �شلوى جمعه عبا�س عا�شوري

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10854 بتاريخ 2013/7/27   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فر�شان امليدان للمفرو�شات 

رخ�شة رقم:CN 1005184 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة وليد را�شد حممد نا�شر علي امليل الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة في�شل �شردار �شردار حممد )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل عبدربه مبارك احمد
تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وتف�شيل ال�شتائر )9524002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الثاث املنزيل - بالتجزئة )4759001(
 فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2012/1/10 م املودعة حتت رقم :167751 
امل�شجلة حتت رقم :  بتاريخ: / /200م

با�ش��م:�شبارك للخدمات المنية
وعنوانه:ابوظبي ، �س.ب: 37940 ، هاتف: 026661132  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
حرا�شة امنية .

الواقعة بالفئة: 45
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )10400( - )2012/1/31م(

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:
نف�س ال�شعار ال�شابق فقط ا�شافة كلمتي للخدمات المنية باللغتني العربي والجنليزية

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  يوليو 2013 العدد 10854

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2013/7/16   املودعة حتت رقم: 194986 
 تاريخ اإيداع الأولوية:2013/7/16 

 DOLCIS PERFUMES :با�ش��م 
 ،  0506222185: متحرك  هاتف   ،  037550355 هاتف:   ،  3170 ���س.ب:   ، التخطيط  �شارع   ، وعنوانه:العني 

الفاك�س: 037550336
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

حمارم عطور او طيب بخاخات عطور بخور اعواد بخور عطور )زيوت عطرية(.
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة DOLCIS كتبت بخط عري�س وكتب ا�شفلها على اليمني كلمة 
. اللون  عدمية  خلفية  على  ال�شود  باللون  كتبت  جميعها  �شغري  بخط   PERFUMES

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  يوليو 2013 العدد 10854

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2515

با�شم : روثمانز اوف بال مال ليمتد )�شوي�شرا(
وعنوانه : زايلرويج 4 ، 6300 زوج ، �ش�وي�ش�را.

بتاريخ:  17 يونيو 1996  امل�شجلة حتت رقم : 5371  
الفئة : 34

املنتجات : ال�شجائر ، التبغ ، ومنتجات التبغ ، الولعات ، الكريت )الثقاب( ، وحاجات املدخنني.
ال�شرتاطات : التنازل عن كلمة )كنج �شايز( باللغة الإجنليزية وحرف R والعنا�شر التي يتاألف منها ال�شعار 

يف الو�شع العادي.
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/10/05 

وحتى تاريخ : 2023/10/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  يوليو 2013 العدد 10854

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2513

با�شم : روثمانز اوف بال مال ليمتد )�شوي�شرا(
وعنوانه : زايلرويج 4 ، 6300 زوج ، �ش�وي�ش�را.

بتاريخ:  17 �شبتمر 1996  امل�شجلة حتت رقم : 6402  
الفئة : 34

املنتجات : ال�شجائر ، التبغ ، ومنتجات التبغ ، الولعات ، الكريت )الثقاب( ، وحاجات املدخنني.
التاج وال�شعار يف الو�شع  ROYAL ور�شمة  ال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل كلمة 

العادي.
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/10/05 

وحتى تاريخ : 2023/10/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  يوليو 2013 العدد 10854

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2519

با�شم : روثمانز اوف بال مال ليمتد )�شوي�شرا(
وعنوانه : زايلرويج 4 ، 6300 زوج ، �ش�وي�ش�را.

بتاريخ:  17 �شبتمر 1996  امل�شجلة حتت رقم :6401  
الفئة : 34

املنتجات : ال�شجائر ، التبغ ، ومنتجات التبغ ، الولعات ، الكريت )الثقاب( ، وحاجات املدخنني.
ال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل كلمة LIGHTS ور�شم ال�شعار يف الو�شع العادي.

انتهاء احلماية يف :2013/10/05  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/10/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  يوليو 2013 العدد 10854

EAT 10093 EAT 10097 EAT 10102
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•• ابوظبي-الفجر:

ال�شمو  نهيان ممثل �شاحب  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
الأول، �شمن  اأم�س  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  لقاء نظمه  ال��دول��ة، ويف  رئي�س 
املهرجان الرم�شاين الثامن، التقى جمهور اأبوظبي بفرقة �شباب الأندل�س 

املغربية علي م�شرح الكا�شر.            
وفرقة �شباب الأندل�س متخ�ش�شة يف الفن الأندل�شي، وهو لون من الغناء 
الرتاثي اأ�شتهرت به دول املغرب، ويعرف هذا اللون يف بالد املغرب بامللحون 
ويعرفه اجلزائريون  باملاألوف بينما ي�شميه اأهل تون�س باملو�شحات .                        
وتتكون الفرقة من 6 عازفني تنوعت اآلتهم املو�شيقية بني العود والكمان 
اأثار باإطاللته علي  والطبل، يقودهم املن�شد ال�شيخ حممد املجذوب الذي 
على  ي�شهد  ال��ذي  التاريخ  عبق  حيث  اجلميل،  املا�شي  م��ن  ���ش��ورا  امل�شرح 
ح�شارة عربية �شاربة يف اجل��ذور، واأه��اج ظهور ال�شيخ م�شاعر واأحا�شي�س 
اجلميل  ال��ق��وي  ب�شوته  �شدح  وعندما  وال��ت��ذوق،  بالرقة  العامر  ال�شعر 
خرجت معانيه واأفكاره بو�شوح وب�شاطة ، اأما األفاظه وعباراته فقد كانت 
م�شتمدا  اللفظية،  بال�شنعة  فيها  اإهتم  العذوبة،  و�شديدة  ورقيقة  �شهلة 

ت�شويره وخياله من البيئة الأندل�شية الغنية مبظاهر اجلمال .
امل�شتوى،  رفيعة  مو�شيقية  فنية  مب�شاهدة  حظي  ق��د  اجلمهور  اأن  يبدو 
ال�شفيف،  ال��ب��وح  ال���ذي ي�شبه  ال��ف��ن  ال��ن��وع م��ن  ل��ه��ذا  اإ�شتماعه  م��ن خ��الل 
ويحمل طابعا خا�شا يف خ�شائ�س الفنون ال�شعرية التي تتميز بالو�شف، 
الفن،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  �شعرا  ال��ت��زم  وال��ق��وايف فقد  ل����الأوزان  بالن�شبة  اأم���ا 
الغناء  لإنت�شار  اأوزان��ا جديدة  اإبتدعوا  ثم  بدايًة،  والقوايف  الأوزان  بوحدة 
يف جمال�شهم ونوعوا يف القوايف ومن ذلك املو�شحات، وقد جرى تطويره 
وتهذيبه، من خالل العديد من الفرق املو�شيقية يف دول املغرب العربي.                            
كان ال�شيخ املجذوب قد اإ�شتهل اإن�شاده بق�شيدة عر فيها عن حبه واإعجابه 
بدولة المارات و�شعبها وا�شفا اأبوظبي مبدينة الأحباب والأ�شحاب ، بينما 
اإختتم ال�شيخ املجذوب اإن�شاده، بق�شيدة �شوفية عن �شيد الأنبياء �شلي اهلل 

عليه و�شلم .                     
ح�شر احلفل كل من �شعادة ال�شفري املغربي بالدولة، عو�س النعيمي رئي�س 
وعدد  الإعالمي،  املن�شق  القبي�شي  ورا�شد  بالنادي،  العامة  العالقات  ق�شم 

من الإعالميني ، وجمهور غفري �شاقت به قاعة امل�شرح على ات�شاعها .   

تكرمي الفائزين يف بطولت اليولة والألعاب ال�سعبية وكرة القدم 

تـــراث الإمــــارات يختتــــم فعاليـــــات مهـــرجــــان ال�ضمحــــة الرمـــ�ضــــانــــي الأول
•• ابوظبي-الفجر:

ف��ع��ال��ي��ات  مهرجان  الأول  اأم�����س  م�����ش��اء  اأخ��ت��ت��م��ت 
مركز  نظمه  ال���ذي  الأول   ال��رم�����ش��اين  ال�شمحة 
تراث  ب���ن���ادي  الأن�����ش��ط��ة  لدارة  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��م��ح��ة 
اأك��رث من  اأ�شبوعني مب�شاركة  الم��ارات على م��دار 
200 طالب من م�شتويات عمرية خمتلفة ، حتت 
رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
الم��ارات ، بدعم من �شركة الم��ارات للالأملنيوم ) 
اإميال ( وح�شر حفل ختام املهرجان الذيث ت�شمن 
بطولت اليولة والألعاب ال�شعبية ودوري كرة القدم 
الرتاثية  ال��ن�����ش��اط��ات  م��ن  جم��م��وع��ة  مب�شاحبة   ،
 ، واملجتمعية  وال�شبابية  والثقافية  وال��ري��ا���ش��ي��ة 
امل��دي��ر التنفيذي  ال��رم��ي��ث��ي  ���ش��ع��ادة ع��ل��ى ع��ب��د اهلل 
لالأن�شطة يف ن��ادي ت��راث الم���ارات ، وممثلني عن 
الأن�شاري  اإب��راه��ي��م  حممد  م��ن  ك��ل  اإمي���ال  �شركة 

بن  ومتعب   ، الجتماعية  امل�شوؤولية  اأول  تنفيذي 
 ، الجتماعية  امل�شوؤولية  تنفيذي  امل��زروع��ي  مطر 
مدير  احلمادي  اإبراهيم  اأحمد  احلفل  ح�شر  كما 
ق�شم  رئي�س  احلو�شني  واأح��م��د   ، ال�شمحة  م��رك��ز 
تراث  بنادي  الأن�شطة  اإدارة  يف  ال�شبابية  الأن�شطة 
املهرجان  برنامج  تنفيذ  على  وا���ش��رف   ، الم���ارات 

ال�شيد الف�شايل. 
غنتوت  فريقي  ب��ني  النهائية  امل��ب��اراة  ختام  وعقب 
وال�شبعية ، �شمن دوري كرة القدم الذي �شاركت به 
ثماين فرق ، التي اإنتهت بال�شربات الرتجيحية ، 
واأعلن حكم املباراة حممد �شالح فوز فريق غنتوت 
باملركز الأول ، وال�شبعية باملركز الثاين وال�شمحة 
باملركز الثالث ، قام �شعادة علي عبد اهلل الرميثي 
ال���ن���ادي وو�شط  ل��الأن�����ش��ط��ة يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
باملراكز  الفائزين  بتكرمي   ، كبري  �شبابي  ح�شور 
، ح��ي��ث ح�شد  ال��ي��ول��ة  ب��ط��ول��ة  الأوىل يف  ال��ث��الث��ة 
املركز الأول الطالب �شلطان بن خليفة الرميثي ، 

فيما حل ثانيا الطالب جمعة علي الرميثي ، وجاء 
 ، الهاليل  عامر  �شلطان  الطالب  الثالث  املركز  يف 
وقد اأ�شرفت على تقييم امل�شاركني وحتديد النتائج 
املن�شوري  �شهيل  حممد  من  كل  من  مكونة  جلنة 
املن�شوري  ، حممد علي  املن�شوري  راك��ان  ، حممد 
، ���ش��امل ���ش��وي��د ك��م��ا مت ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن باملراكز 
الثالثة الأوىل يف بطولة الألعاب ال�شعبية ، حيث 
والثاين   ، ال�شمحة  الأول فريق مركز  املركز  اإنتزع 
فريق مركز الوثبة ، والثالث فريق مركز اأبوظبي 
الفرق  وحت��دي��د  امل�شاركني  تقييم  على  وا�شرفت   ،
الف�شايل  ال�شيد  من  مكونة  حتكيم  جلنة  الفائزة 
، ب��در احل�شاين ، علي ج��ودة . كما مت تكرمي عمر 
اأف�شل حار�س مرمى يف دوري كرة  حممد بجائزة 
القدم ، وتكرمي اأحمد موفق بجائزة هداف الدوري 
وجرى تكرمي كافة امل�شاركني مبيداليات املهرجان 

، تقديرا مل�شاهمتهم يف اإجناح احلدث.
الفائزين عر علي عبد اهلل  يف ختام حفل تكرمي 

ال��رم��ي��ث��ي ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة ب��ن��ج��اح املهرجان 
اإحتفاء  الذي ينظمه مركز ال�شمحة للمرة الأوىل 
املنظمني  ج��ه��ود  ع��ل��ى  واأث��ن��ى   ، الف�شيل  بال�شهر 
الن�شاطات  وتنويع  والتنظيم  الع���داد  ح�شن  على 
وحجم امل�شاركة ، كما وجه ال�شكر والتقدير ل�شركة 
يف   ، فيه  وامل�����ش��ارك��ني   ، للمهرجان  لدعمها  اإمي���ال 
اأجل  م��ن  بها  نعتز  و�شراكة  موؤ�ش�شي  ت��ع��اون  اإط���ار 
اأن املهرجان  خدمة قطاع ال�شباب ، وقال الرميثي 
واإلتزام   ، للبطولت  ال��ع��ايل  امل�شتوى  ب�شبب  جن��ح 
امل�شاركني بقوانني وموا�شفات التناف�س ال�شريف ، 
امل�شبوق  وكذلك ب�شبب احل�شور اجلماهريي غري 
اأعمار خمتلفة  من الأ�شر والعائالت وال�شباب من 
، مما �شاهم يف اإخراج احلدث ب�شورة مثالية تليق 
بقيمة ال�شهر الكرمي . واأكد الرميثي على توا�شل 
الدعم لكافة مراكز النادي والن�شاطات الهادفة يف 

اإطار ر�شالة واهداف النادي.
م���ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ق���ال ك���ل م���ن حم��م��د اإبراهيم 

ال�شركة  املزروعي من  الن�شاري ومتعب بن مطر 
اأن دعمنا للمهرجان احلايل ، وغريه من  الراعية 
الواجب  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال�شمحة  م��رك��ز  ن�شاطات 
الوطني ، ولرفع اإ�شم الم��ارات عاليا ، واأك��دا على 
المارات  ت��راث  ن��ادي  مع  املثالية  ال�شراكة  اأهمية 
باعتباره املوؤ�ش�شة الرائدة يف املحافظة على الرتاث 
ال�شبابي  العمل  وتطوير مفهوم  الوطنية  والهوية 
، واأك��دا اأن اإمي��ال توؤكد من خالل هذا الدعم اأنها 
متوا�شلة بقوة مع حميطها الجتماعي ودعم كل 
والتقدير  ال�شكر  ووجها   ، الدولة  هادف يف  ن�شاط 
لدارة النادي على التعاون املثمر والذي �شيتوا�شل 

يف ن�شاطات قادمة. 
من جهة اأخرى قال اأحمد اإبراهيم احلمادي مدير 
كاملة  اأه��داف��ه  حقق  املهرجان  اأن  ال�شمحة  مركز 
�شهر  ل��ي��ايل  اإح��ي��اء  امل�شاهمة يف  م��ن حيث  ���ش��واء   ،
الن�شاطات  اإنعا�س  حيث  من  اأو   ، الف�شيل  رم�شان 
ال��ط��الب��ي��ة يف ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اجل��ل��ي��ل��ة ، وم���ن ثم 

ان  ونتمنى  املحلي،  واملجتمع  البيئة  مع  التوا�شل 
ي�شبح املهرجان تقليدا �شنويا ، ي�شاف اإليه العديد 
من الن�شاطات والرامج التي تخدم قطاع ال�شباب 
واملوروث  ب��ال��رتاث  الهتمام  اأهمية  على  م��وؤك��دا   ،
ال�شعبي الماراتي من خالل مثل هذه املنا�شبة مبا 

ينعك�س اإيجابيا على ثقافة النا�شئة وال�شباب.
من جهة اأخرى رفع الطلبة امل�شاركون يف املهرجان 
�شلطان بن  ال�شيخ  �شمو  اإىل  ر�شالة حمبة وتقدير 
زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
رئي�س نادي تراث الم��ارات على دعمه مهرجانهم 
الت�شهيالت  كافة  بتقدمي  والتوجيه  خا�س  بوجه 
للم�شاركني فيه ، موؤكدين يف ر�شالتهم على الفائدة 
يف  م�شاركتهم  خ��الل  من  حققوها  التي  العظيمة 
هذا احلدث الرم�شاين الكبري كما وجه امل�شاركون 
على  فيه  وامل�شرفني  ال�شمحة  مركز  لدارة  ال�شكر 
جماليات الرنامج ، واإتاحة الفر�شة لهم للتدرب 

والتعلم والتناف�س ال�شريف. 

•• ابوظبي –الفجر:

اأم�شية  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزارة  نظمت 
امل�شفح  ال��وزارة مبنطقة  تنظمها  التي  باخليمة  رم�شانية 
الول  ل��ل��ع��ام  للجميع  ال��ث��ق��اف��ة  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
م�شاء  وذل��ك  اجلاليات(  ثقافة  يف  رم�شان   ( �شعار  وحت��ت 
البدور  بالل  �شعادة  الم�شية  ح�شر  اخلمي�س  الول  اأم�س 
الثقافة  ب��وزارة  والفنون  الثقافة  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
اأحمد  اأبوبكر  ال�شيخ  وف�شيلة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
بالهند  ال�شنة واجلماعة  اأهل  العام جلمعية علماء  الإمني 
اإدارة الت�شال احلكومي بالوزارة  وعبداهلل النعيمي مدير 
وجمموعة من روؤ�شاء الق�شام وموظفي الوزارة بالإ�شافة 

اإىل عدد كبري من عمال اجلاليات ال�شيوية.
ت�شمنت الم�شية العديد من الفقرات حيث بداأت ب�شالة 
دينية  حما�شرة  ذل��ك  بعد  تبعها  القيام  �شالة  ثم  الع�شاء 

ان�شاد  فرقة  قدمت  ث��م  رم�شان  يف  ال�شيام  ف�شائل  ح��ول 
الردة باملركز الثقايف امللي باري يف ابوظبي  جمموعة من 
الداعية  ذل��ك  بعد  القى  ثم  الدينية  والنا�شيد  التوا�شيح 
ال�شيخ  م��ع��ايل  فيها حت��ي��ات  لهم  نقل  كلمة  اح��م��د  اأب��وب��ك��ر 
نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
جلميع  مقر  اأ�شبحت  الإم����ارات  دول��ة  ان  م��وؤك��داً  املجتمع 
امل�شلمني من خمتلف بقاع العامل وذلك بف�شل املغفور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان طيب اهلل 
ثراه والذي ار�شى هذا الفكر يف نفو�س جميع من حولة من 
ابناء ووزراء والتزامه الدائم مب�شاعدة الفقراء وامل�شاكني 
دول  انحاء  جميع  يف  وال�شاحلني  العلماء  واي�شا  واليتام 
ال��ع��امل واحل���ني جن��د ان جميع ال��ق��ي��ادات ب��ال��دول��ة تنتهج 
ذات النهج.  و�شدد ف�شيلة ال�شيخ على اأهمية التزام العمال 
العادات  الدولة ومراعاة  بقانون  الإم��ارات  بدولة  املقيمني 
يحا�شب  م�����ش��ك��الت  يف  ال���دخ���ول  يجنبهم  مم��ا  وال��ت��ق��ال��ي��د 

عليها القانون.  ووجهة ال�شكر لكل قيادات دولة الإمارات 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  ممثلة  الر�شيدة 
ال�شمو  واأخيه �شاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
دور معايل  اأحمد على  اأثنى  .  كما  الإم���ارات  ال�شمو حكام 
وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  بن مبارك  نهيان  ال�شيخ 
يقدمها  ال��ذي  ال��دور  الثقافة على  ووزارة  املجتمع  وتنمية 
بتثقيفهم  والإهتمام  العمال  وم�شاعدة  املجتمع  خدمة  يف 
البدور  ب��الل  �شعادة  اأك��د  ب��دوره  ودينيا.  ثقافياً  ورعايتهم 
ت��اأت��ي جت�شيداً  اجل��ال��ي��ات(  ثقافة  رم�شان يف   ( م��ب��ادرة  ان 
للتوجيهات التي اأكد عليها معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل 
توليه  فور  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان 
الثقافة  وزارة  اأن  على  معاليه  �شدد  حيث   ، ال���وزارة  قيادة 
الذين  اجلاليات  جلميع  موجهة  خدماتها  تكون  ان  يجب 

يعي�شون على اأر�س الإمارات بغ�س النظر عن جن�شياتهم اأو 
اأديانهم اأو خلفياتهم الثقافية.

تنظمها  التي  واملحا�شرات  الم�شيات  ان  ال��ب��دور  واأ���ش��اف 
وزارة الثقافة ت�شاهم ب�شكل فعال يف تعريف العمال احل�شور 
ي  الإم����ارات  ال�شعب  يخ�س  م��ا  وك��ل  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات 
وذلك من خالل �شرح وايف من علماء دين افا�شل و من ذات 
نف�س اجلن�شية مو�شحا ان الوزارة اأقامه خيمتان الوىل يف 
اأبوظبي والثانية يف دبي وهم باكورة املبادرة على ان يزداد 
اع��داده��م وت��واج��ده��م يف اأن��ح��اء الإم����ارات الخ���رى خالل 

العوام القادمة .
واأ�شار البدور اإىل ان التجربة اأثبتت جدوها والهدف لي�س 
الدينية  وامل��ح��ا���ش��رات  اجلل�شات  واإمن���ا يف  ال��ط��ع��ام  ت��وف��ري 
خالل  وم��ن  بلغاتهم  تقدمها  ان  ال����وزارة  حر�شت  وال��ت��ي 
الفر�شة للتعرف  اأت��اح  علماء دين من نف�س اجلن�شية مما 

على ق�شاياهم الدينية والثقافية.

•• دبي -وام:

اخلريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  ت�شلمت 
ر���ش��ي اهلل عنهما  ع��ل��ي  ب��ن  احل�����ش��ن  دب���ي م�شجد  يف 
الورقاء الرابعة وقال عبدالرحيم  الكائن يف منطقة 
الدائرة  امل�شاجد يف  ت�شلم  رئي�س جلنة  حممد طاهر 
اإن امل�شجد الذي مت ت�شلمه قام ببنائه حمد بن رحمة 
ال�شام�شي وتبلغ م�شاحته الكلية 3733 مرتا مربعا 
ويت�شع حرمه من الداخل ل 489 م�شليا وي�شتوعب 
م�شلى  بامل�شجد  ي��وج��د  كما  م�شليا   140 الإي����وان 
امل�شجد  وتعلو  م�شلية   69 ل���  يت�شع  بالن�شاء  خا�س 

منارة يبلغ طولها 32 مرتا طوليا وقبة دائرية من 
الأعلى والأ�شفل. واأ�شار اإىل اأن امل�شجد يعتر اإ�شافة 
ل��رواد بيوت اهلل عز وجل يف منطقة الورقاء  جديدة 
روع��ي يف  وق��د  فيها  املقيمني  اأن��ه يخدم  كما  الرابعة 
اآلية  الدائرة لديها  اأن  بنائه الرتاث املحلي. واأ�شاف 
ذلك  يف  يرغب  ملن  و�شيانتها  امل�شاجد  لبناء  حم��ددة 
اإدارة  م��ع  بالتن�شيق  وذل����ك  وال����ر  اخل���ري  اأه����ل  م��ن 
اأمت  على  ال��دائ��رة  اأن  مو�شحا  والهند�شة  اخل��دم��ات 
ال�شتعداد للتعاون مع الأهايل خلدمة بيوت اهلل عز 
�شلى  امل�شطفى  ل�شنة  اتباعا  عليها  واملحافظة  وجل 

اهلل عليه و�شلم.

•• اأبوظبي-وام:

كثفت مديرية املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي بالتن�شيق 
التوعية  امل��روري��ة  احل���وادث  من  للحد  �شاعد  جمعية  مع 
املرورية خالل �شهر رم�شان الكرمي يف اإطار حملة �شرطة 
ن�شائح  املديرية  وق��دم��ت  �شالمتك  �شعار  حت��ت  اأبوظبي 
وبرامج تثقيفية مرورية تتوافق مع ال�شهر الف�شيل من 
خالل برنامج مرور اأبوظبي للحد من احلوادث املرورية 
يف  امليدانية  والتوعية  ويوتيوب  وتوتري  الفي�شبوك  على 
امل�شاجد واملراكز التجارية  ال�شباب واأمام  مراكز جتمعات 
الأ�شباب  م��ن  للحد  امل���روري���ة  تثقيف  دوري����ات  مب�����ش��ارك��ة 

كافة التي توؤدي اإىل وقوع احل��وادث املرورية خالل �شهر 
رم�شان الكرمي.

العالقات  ق�شم  رئي�س  العامري  �شامل  املقدم جمال  وقال 
ان  اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات  امل��رور  العامة يف مديرية 
املديرية اأعدت خطة �شاملة لل�شالمة املرورية خالل �شهر 
رم�شان الكرمي ت�شمنت طباعة مطبوعات خا�شة بال�شهر 
مرورية  ون�شائح  دينية  اأدع��ي��ة  على  ا�شتملت  الف�شيل 
رئي�شية هي  حم��اور  على ثالثة  الرتكيز من خاللها  مت 
تقدمي  اإىل  بالإ�شافة  املركبات  و�شالمة  وامل�شاة  ال�شائق 
ن�شائح مرورية واأفالم تثقيفية حول بع�س امل�شاجد من 
وتويرت  الفي�شبوك  على  اأب��وظ��ب��ي  م���رور  ب��رن��ام��ج  خ��الل 

ويوتيوب كما ا�شتمل برنامج التوعية املرورية الرم�شانية 
القراآن الكرمي واإمارات  اإذاع��ات  على تقدمي م�شابقات يف 
فائزا   20 نحو  بها  ف��از  اأ���ش��ب��وع��ني  مل��دة  ا�شتمرت  ام  اأف 
ح�شلوا على جوائز مالية مقدمة من جمعية �شاعد للحد 

من احلوادث املرورية.
واأ�شار اىل اأن برامج التوعية الرم�شانية هدفت اإىل زيادة 
والنتباه  ال�شرعات  وخف�س  املرورية  بالقوانني  اللتزام 
اأثناء  باليد  الهاتف  ا�شتخدام  وع��دم  الأم��ان  ورب��ط ح��زام 
القيادة وترك م�شافة كافية خلف املركبات بجانب احلر�س 
اأمام  الع�شوائي  والوقوف  الطرق  اإغ��الق  وع��دم  والنتباه 

امل�شاجد اأثناء تاأدية �شالة الرتاويح ب�شكل خا�س. 

مديرية املرور ب�ضرطة اأبوظبي تكثف اأن�ضطة التوعية لل�ضائقني خلل رم�ضان 

نادي تراث الإمارات ي�ضت�ضيف البوح 
ال�ضفيف على �ضاطئ الكا�ضر 

بح�سور عدد كبري من العمال

وزارة الثقافة تنظم اأم�ضية رم�ضانية �ضمن فعاليات مبادرة )رم�ضان يف ثقافة اجلاليات(

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
  يف الدعوى رقم 2013/731 مدين جزئي جتاري

حمكمة العني البتدائية املدنية التجارية
اىل املدعى عليها : ال�شيدة/ماريلو ديليكتور اليبوجنان )جمهولة حمل القامة( مبا ان املدعي: 
بنك ام القيوين الوطني بوكالة :مكتب بن عمري وريد للمحاماة وال�شت�شارات القانونية قد 
العني  فانتم مكلفون  الق�شائية رقم 2013/731 مدين جزئي- جت��اري-  الدعوى  اقام عليكم 
او وكيلكم القانوين باحل�شور امام اخلبري امل�شريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�شة اخلرة 
للح�شابات  ال��ب��ي��ان  دار  مبكتبنا  ظ��ه��را،  ال���واح���دة   2013/7/28 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  يف  الوىل 
وال�شت�شارات دبي ديرة �شارع بور�شعيد، خلف مركز دبي للطريان دناتا بجوار �شوبرماركت نيو 
للتوا�شل هاتف 6711779  ال�شيارات  لتاأجري  بناية 16 مكتب رقم 101 فوق روك�س  هابي لند، 
02 - فاك�س : 6716333 02  2511318 04 م�شطحبني معكم ن�شخة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة 
لدفوعكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلرة ومتكني اخلبري من اداء مهمته، وبيان وجه 

احلق يف الدعوى ويف حال عدم احل�شور �شيتم الجراءا يف غيابكم وتتحملون كامل امل�شئولية.
اخلبري امل�سريف الدكتور: حممد الفقي

 هاتف: 050-6521992  

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة
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  يف الدعوى رقم 2013/977

املدعي: بنك الحتاد الوطني
املدعى عليه: عبداهلل احمد عبداهلل جعفر الهرمودي

املطلوب اعالنه: عبداهلل احمد عبداهلل جعفر الهرمودي
للتوطني-  ابوظبي  العمل - جمل�س  الفالح-  �شارع  ابوظبي  املطلوب اعالنه:  عنوان 
خلف وزارة املالية �شارع الفالح ابوظبي- مبوجب حكم حمكمة ابوظبي البتدائية ) 
الدائرة التجارية الكلية الرابعة( يف الدعوى رقم 2013/977  ال�شادر يف 2013/6/19 
لذا  اع��اله،  املبني  بالعنوان  عليكم  ي�شتدل  انه مل  مالية وحيث  ومو�شوعه: مطالبة 
الثنني  يوم  اخلبري  ام��ام  احل�شور  ب�شرورة  باجلريدة  الن�شر  بطريق  نعلمكم  فاننا 
بنك  مكتب  التايل:  بالعنوان  ظهرا  ال��واح��دة  ال�شاعة  مت��ام  ويف   2013/7/29 املوافق 
الحتاد الوطني- فرع الكورني�س- ابوظبي- علما بانه يف حالة ح�شوركم او الوكيل 

املعتمد ، ف�شوف  ن�شتمريف يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك.
اخلبري املنتدب: احمد ابراهيم احمد عبداهلل

اعالن اجتماع خربة
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/612 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
وطلب  الم�����ارات   اجلن�شية:  ال�شام�شي  بوعجيل  حميد  نا�شر  خلفان  خليفه 
)مطعم  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على  الت�شديق 
رقم  حت��ت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����ش��ة   ) لند  فود 
احمد   : اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )56522( امللف 
�شيف علي �شعيد الكعبي اجلن�شية: الم��ارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

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

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/617 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
احمد �شاكر عبداهلل �شيف اجلن�شية: المارات وطلب الت�شديق على التوقيع يف 
من  واملرخ�شة   ) احلرمني  )مطعم  التجاري  ال�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حم��رر 
لدى  وامل�شجل   )59538( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
ال�شويدي  حممد  �شعيد  عبيد  احمد   : اىل  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم���ارات   اجلن�شية: 
تاريخ  من  ا�شبوعني  انق�شاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  على  بالت�شديق 

ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان
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         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1766  جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/ ابراهيم حممد ابل ح�شني  اخلاجة اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شماء 
الر�شد للمقاولت وال�شيانة العامة واخرون اجلن�شية: المارات   مو�شوع الدعوى: 
خبري  وندب  واملعنوية  املادية  ال�شرار  عن  وتعوي�س  درهم   780000 مالية  مطالبة 
المارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاولت  الر�شد  �شماء   / اعالنه  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/10/1 املوافق  الثالثاء 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/25
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
            اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/856   جت جز- م ت- ب-اأظ

ار�شد  عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  باز  دين  خان  �شارتيف  مدعى/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  باك�شتان  اجلن�شية:  اوركزي  عبدالرحمن 
اوركزي  عبدالرحمن  /ار�شد  اعالنه  املطلوب  درهم   22353 وقدره  مببلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  باك�شتان  عنوانه:  اجلن�شية: 
لنظر  موعدا   2013/9/19 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب� 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/694  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�س  اجلن�شية:  مياه  عبدالغني  الدين  �شالح  مدعى/حممد 
الدعوى:  مو�شوع  بنغالدي�س  اجلن�شية:  ارجون  علي  احمد  علي  عليه: 
مطالبة مالية 7500 درهم املطلوب اعالنه / علي احمد علي ارجون اجلن�شية: 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  بنغالدي�س 
وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/1 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً  امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/126  م�ستعجل- م ر-ب- اأظ

فرهود  �شامل  احلريي  بوكالة/علي  الكتبي  �شامل  احلريي  مدعى/عبيد 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: �شركة با�شكا المارات للمقاولت اجلن�شية: 
با�شكا  �شركة   / اعالنه  املطلوب  حاله  اثبات  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  للمقاولت  المارات 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/8/7 
�شباحاً    8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الق�شاء  الكائنة بدائرة  ابوظبي البتدائية -  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/25
المور امل�ستعجلة                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1300  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

نيكول�س  عليه:  مدعي  اليونان   اجلن�شية:  للو  ايلييني  مدعى/ماريا 
حكم  تنفيذ  الدعوى:  مو�شوع  اليونان  اجلن�شية:  واخرون  جون  تزتو�س 
اجنبي املطلوب اعالنه /  نيكول�س تزتو�س جون واخرون اجلن�شية: اليونان    
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/25 املوافق  اخلمي�س  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
البتدائية - الكائنة  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
الحوال ال�سخ�سية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2674  جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
المارات  �شركة  عليه:  مدعي  رو�شيا  اجلن�شية:  انتونف  مدعى/ميخائيل 
خبري    ندب  الدعوى:  مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  واخرون  ذ.م.م  اخل�شراء 
املطلوب اعالنه / هاجتن�شون تيليكوم اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر 
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 
2013/9/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 
�شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة   املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1617  جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعى/علي احمد عبداهلل املال اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: ور�شة حمي 
الدين للخراطة واخرون اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: ندب خبري   
2-حممد  �شودري  عامل  �شاه  الدين  حمي  حممد   -1  / اعالنهما  املطلوب 
اح�شان احلق �شودري اجلن�شية: بنغالدي�س   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/10/2 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
التجارية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1016  جت كل- م ت-ب- اأظ

امل�شتقبل  ال�شحراء  ب�شركة  �شريكا  ب�شفته  املزروعي  خمي�س  مطر  مدعى/خليفه 
مرعب  احمد  خالد  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�شية:  ذ.م.م  التغذية  خلدمات 
واخرون اجلن�شية: كندا مو�شوع الدعوى: ندب خبري   املطلوب اعالنهما / 1- احمد 
م�شطفى احلريري اجلن�شية: لبنان 2-خالد احمد مرعب اجلن�شية: كندا عنوانه: 
بالن�شر)بورود تقرير اخلبري( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية  مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1788  جت كل- م ت-ب- اأظ

مدعى/مبارك را�شد علي خليفه املزروعي اجلن�شية: المارا ت  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات    اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  العربية  �شوء 
مالية وقدرها 40000 درهم ارجاع ال�شيارة بقيمة 40000 درهم القيمة اليجارية  حتى 
ال�شداد التام املطلوب اعالنه /  موؤ�ش�شة �شوء  العربية للمقاولت العامة اجلن�شية: 
املذكورة اعاله  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر)بالحالة ( حيث  المارات  عنوانه: 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/10/8 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27         حمكمة ابوظبي البتدائية

           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/830  جت جز- م ت-ب- اأظ
�شالون  امل�شماة  الرخ�شة  وكيل خدمات يف  ب�شفته  الكعبي  بطي  �شعيد  مدعى/�شامل 
يو�شف  حممد  اهلل  ع�شمت  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  للحالقة  احلم�شي 
ب�شفته مالك الرخ�شة امل�شماة �شالون احلم�شي للحالقة اجلن�شية: باك�شتان مو�شوع 
الدعوى: ف�شخ عقد وكيل خدمات املطلوب اعالنه / ع�شمت اهلل حممد يو�شف ب�شفته 
مالك الرخ�شة امل�شماة �شالون احلم�شي للحالقة اجلن�شية: باك�شتان عنوانه: بالن�شر  
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
�شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/8/4
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1545  جت كل- م ت-ب- اأظ

امل�شماة �شالون احلم�شي  مدعى/�شامل �شعيد بطي الكعبي ب�شفته وكيل خدمات يف الرخ�شة 
يف  �شريكا  ب�شفته  يو�شف  حممد  اهلل  ع�شمت  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  للحالقة 
واخرون  ذ.م.م  والكهرباء  التكييف  لعمال  �شادق  حممد  �شهباز  حممد  امل�شماة  الرخ�شة 
اجلن�شية: باك�شتان  مو�شوع الدعوى: ف�شخ عقد �شراكة قيمته 300000 درهم  املطلوب اعالنه 
�شادق  �شهباز حممد  امل�شماة حممد  الرخ�شة  �شريكا يف  ب�شفته  يو�شف  / ع�شمت اهلل حممد 
وبتجديدها  بالن�شر)بالدعوى  عنوانه:  باك�شتان  اجلن�شية:  ذ.م.م  والكهرباء  التكييف  لعمال 
من ال�شطب(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
2013/9/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
�شخ�شيا  نهيان  اآل  التجارية مبع�شكر  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثالثة 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/7/23

قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
           اعال ن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/91

اىل املحكوم عليه: املتقدمة خلدمات ال�شحن اجلن�شية: المارات العنوان : بالن�شر
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/7/22 قد حكمت عليك املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح حممد احمد ابو �شامه عبداملحمود اجلن�شية: ال�شودان بالتايل 
مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  :حكمت 
وقدره 83.911 درهم ومقابل تذكرة ال�شفر وت�شليمه جواز �شفره و�شهادة خرة و�شهادة 
لي�شان�س احلقوق من جامعة القاهرة باخلرطوم و�شهادة �شادرة من البنك الزراعي 
الدارية  للعلوم  ال�شودان  اكادميية  من  �شادرة  تدريب  �شهادات   2 وعدد  ال�شوداين 
الآيل  احلا�شب  على  الطباعة  احداهما  الزراعي  البنك  من  �شادرة  تدريب  و�شهادتي 
والثانية ادارة ومنهجية التدريب وبامل�شاريف وبرف�س ما عدا ذلك من طلبات.   حكما 
قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة املوافق 2013/7/25م.
رئي�س قلم دوائر  املحكمة العمالية        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
 اعادة اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  706/ 2011 -جتاري  - م ت - �س- اأظ

امل�شتاأنف : عبدالرحيم خالد عبدالرحيم واخرون اجلن�شية: الردن  امل�شتاأنف 
عليه: بنك باركليز واخرون اجلن�شية: المارات  مو�شوع ال�شتئناف : تعديل 
بالن�شر)اعادة  العنوان:  الهند  اجلن�شية:  يف  جاني�س  اعالنه/  املطلوب  حكم 
اعالن بالن�شر على نفقة املدعى( مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2010/1617 ت ك �س - اأظ ب  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/9/17 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة 
الثالثة حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- مع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  525/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : موؤ�ش�شة ابو فادي لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات   امل�شتاأنف 
عليه: حممد ابوكالم غالبور رحمن اجلن�شية: باك�شتان   مو�شوع ال�شتئناف 
رحمن  غالبور  ابوكالم  حممد  اعالنه/  املطلوب  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء   :
احلكم  ا�شتاأنف  قد  امل�شتاأنف  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  باك�شتان    اجلن�شية: 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/1806 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/8/5 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة- ملحكمة العمالية- مزيد 
مول �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار 

مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1293 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
المارات    اجلن�شية:  الديكور  لعمال  الرتاث  ركن  التنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب 
املنفذ �شده : ال�شركة اليطالية للت�شميم اجلن�شية: المارات  املطلوب اعالنه:  
ال�شركة اليطالية للت�شميم اجلن�شية: المارات  عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1459 
 2013/10/3 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  اأظ   ب-  ت-  كل-م  جت 
الدائرة الوىل بادارة  التنفيذ  فانت مكلف باحل�شور امام  موعدا لنظر طلب 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ 

لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/337 ت  عام -م ر- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/�شا�شان حممد حممد بور اجلن�شية: ايران املنفذ �شده : حممد 
احمد �شعيد حممد الدهماين اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه:   حممد 
ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات    اجلن�شية:  الدهماين  حممد  �شعيد  احمد 
طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم وحدد 
لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر طلب التنفيذ  فانت 
باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/601   عمايل كلي               
اىل امل��دع��ى عليه /1-ب���اوروي���ف ا���ش��ي��ا    جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عليك  اق���ام  ق��د  هاني�شيناهايل  ج��وب��ال��ك��ري�����ش��ن��ارو  راف��ي��ن��درا   / امل��دع��ي 
 )270667( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
القانونية 9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/8/18 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.2 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/596   عمايل كلي               
اىل املدعى عليه /1-ب��اور ويف ا�شيا انك جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / خالد عبدالقادر �شومان    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره����م   )655630( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����ش��ت��ح��ق��ات  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/8/18 ال�شاعة 
او من ميثلك  ch1A.2 لذا فانت مكلف باحل�شور  9.30 �س بالقاعة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2535   عمايل جزئي               
�����س.ذ.م.م   جمهول حمل  مل��ق��اولت البناء  اىل املدعى عليه /1-ب��رام��ج 
القامة مبا ان املدعي / حممد ر�شاء ال�شالم حممد زاي��د علي    قد 
مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  ب��ال��زام��ه��ا  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام 
)15112درهم( 2- الزامها بقيمة تذكرة العودة بالطائرة مببلغ )2000( 
درهم 3- الزامها بالر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء 
املوافق 2013/8/14 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1117 تنفيذ عمايل
القامة  العرب  جمهول حمل  �شيخة  كافترييا  املنفذ �شده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ امران �شريا�شام فيتيل قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
.بال�شافة  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )9514(
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم   602 مبلغ  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1536 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- جيتا تيكنو كومبيوتر �س ذ.م.م 2- جيتا ا�شيت 
باريخ   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة ارنكو 
عليكما  اأق��ام  قد  ال�شايغ   نا�شر  ح�شن  مع�شومة  وميثله:  للعقارات 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكما  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه  وقدره )82455( درهم اىل طالب 
عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1269 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة الفهيدي لتنقية العاز ذ.م.م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ التمكني للمقاولت الفنية ذ.م.م 
الدعوى  عليكم  اأق���ام  ق��د  عيد   ع��ب��داهلل  احمد  عبدالكرمي  وميثله: 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)36524.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  دي ال ايه بير ميدل اي�شت ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 14/ 02/ 2012م املودعة حتت رقم : 169193 
با�ش��م: وات�س رغوليرت كومباين

وعنوانه: 815 ت�شي�شتنات �شرتيت  ، نورث اندوفر، ام اأي 01845-6098 ، الوليات املتحدة المريكية.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شاملة،   ال�شمامات  ال�شمامات،  بوابة  الكروية،  ال�شمامات  بالتحديد،  يدوياً،  امل�شغلة  املعدنية  ال�شمامات 
ال�شمامات الفرا�شية، �شمامات للمعادن، وغريها من اجزاء الآلت، بالتحديد، �شمامات التحكم،  �شمامات 
املعتدلة،  ال�شمامات  الغ��اث��ة،  �شمامات  بال�شغط،  املتعلقة  ال�شمامات  التدفق،  منع  �شمامات  الفح�س، 
وم�شايف  التوازن،  و�شمامات  التدفق  لقيا�س  امل�شممة  ال�شمامات  الكهربائية،  القواطع  العائمة،  ال�شمامات 

معدنية خلطوط املياه :    6
و�شف العالمة : الكلمة WATTS مكتوبة باأحرف باللغة الالتينية 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  يوليو 2013 العدد 10854

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  دي ال ايه بير ميدل اي�شت ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 14/ 02/ 2012م املودعة حتت رقم : 169196 
با�ش��م: وات�س رغوليرت كومباين

وعنوانه: 815 ت�شي�شتنات �شرتيت  ، نورث اندوفر، ام اأي 01845-6098 ، الوليات املتحدة المريكية.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شاملة،   ال�شمامات  ال�شمامات،  بوابة  الكروية،  ال�شمامات  بالتحديد،  يدوياً،  امل�شغلة  املعدنية  ال�شمامات 
ال�شمامات الفرا�شية، �شمامات للمعادن، وغريها من اجزاء الآلت، بالتحديد، �شمامات التحكم،  �شمامات 
املعتدلة،  ال�شمامات  الغ��اث��ة،  �شمامات  بال�شغط،  املتعلقة  ال�شمامات  التدفق،  منع  �شمامات  الفح�س، 
وم�شايف  التوازن،  و�شمامات  التدفق  لقيا�س  امل�شممة  ال�شمامات  الكهربائية،  القواطع  العائمة،  ال�شمامات 

معدنية خلطوط املياه  :  6
W ب�شكل  باللغة الالتينية وعلى ميينها احل��رف    باأحرف  WATTS مكتوبة  الكلمة   : و�شف العالمة 

مميز.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  يوليو 2013 العدد 10854
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�ضندوق الزواج ينظم برنامج اإعداد يف الدورة الرم�ضانية
من  تقدم  كما   . عناوينها  تختلف  دورات  �شت  حم��اوره��م  خ��الل 
املجتمع  اأف��راد  املعا�شر حتاكي  الواقع  خاللها جت��ارب حية من 
وي��ت��م ع��ر���س و���ش��ائ��ل ال��ت��غ��ي��ري الإي��ج��اب��ي والإ���ش��الح��ي لالآباء 
والأزواج مع اإمكانية تطبيقها والنتفاع بها، وحماولة فك العقد 
واملع�شالت التي يعاين منها الأزواج و التغريات التي �شتطراأ عند 
دخولهم حياة جديدة مغايرة حلياتهم ال�شابقة التي عا�شوها يف 
الثقايف لدى  املخزون  اإىل رفع م�شتوى  اإ�شافة  اآبائهم  ظل كنف 
قلة  عن  الناجتة  الف�شل  ح��الت  من  والتقليل  الأط���راف  جميع 
على  املقبلني  �شلوك  وتطوير  ال��زوج��ي��ة  احل��ي��اة  باأ�ش�س  املعرفة 
اأمناط  والتدريب على جت��اوز  املفاهيم  ال��زواج من خالل تغيري 
الناجح وكيفية  ال��زواج  الوعي مبفهوم  ال�شلبية.  وزي��ادة  احلياة 

التخطيط له والتوا�شل الأ�شري وحل امل�شكالت الزوجية .

•• ابوظبي- الفجر

العامة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال����زواج  ���ش��ن��دوق  موؤ�ش�شة  نظمت 
لل�شئون الأ�شالمية والأوقاف يف اأبوظبي �شمن برنامج العلماء 
رم�شان  �شهر  يف  اإع����داد  ب��رن��ام��ج  دورات  ال��دول��ة  رئي�س  �شيوف 
ال�شندوق  التي يقدمها  ال��زواج  للم�شتفيدين من منحة  املبارك 

والتي ات�شعت لت�شمل الزوجات. 
وقد بلغ عدد امل�شتفيدين من الدورات خالل ال�شهر الف�شيل 55 
اإلزامية للح�شول على  امل�شاركة يف الرنامج  اإن  م�شتفيداً حيث 
املنحة لكال الطرفني الزوج والزوجة كما ي�شمح لغري امل�شتفيدين 
وال��راغ��ب��ني يف احل�����ش��ور ب��امل�����ش��ارك��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن الرامج 
اإىل  الذي يهدف من خاللها  ال�شندوق  التي يقدمها  التوعوية 

اأي�شاً  واملتزوجني  ال��زواج  على  املقبلني  وال�شابات  ال�شباب  تاأهيل 
اأ�شرة  بناء  اأج��ل  من  احلياتية  اجلوانب  جميع  يف  �شليماً  تاأهياًل 
عي�شى  حبيبة  �شعادة  واأو�شحت  وم�شتقرة.   متما�شكة  اإماراتية 
وبدء  انطالق  اإن  بالإنابة  ال��زواج  �شندوق  عام  مدير  احلو�شني 
�شيا�شة  مع  متما�شياً  جاء  الف�شيل  ال�شهر  خالل  اإع��داد  برنامج 
املوؤ�ش�شة التي تطمح لعمل جميع الت�شهيالت للمواطنني وعدم 
عرقلة طلباتهم خالل �شهر رم�شان حتى يتم ت�شريع ح�شولهم 
على املنحة املالية ومن جانب اآخر انهت املوؤ�ش�شة دورات برنامج 
اعداد للن�شف الول من عام 2013 حيث بلغ عدد امل�شتفيدين 
منها 6477 م�شتفيد تناولت من خاللها جميع جوانب احلياة، 
دينية، نف�شية، اجتماعية، اأ�شرية واقت�شادية حيث يقدم الرنامج 
خمت�شون يف الرتبية والتوجيه والإر�شاد الأ�شري يتناولون من 

حماية حتتفي بتخريج الدفعة 
الأوىل من قوات احلرا�ضة الن�ضائية

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت �شركة حماية للخدمات الأمنية بتخريج الدفعة الأوىل من قوات احلرا�شة الن�شائية يف حفل 
اأقيم اأخريا باملعهد الأمني الوطني التابع ل�شركات الأمن اخلا�شة بوزارة الداخلية واأثنى العقيد اأحمد 
حممد احلنطوبي املدير التنفيذي لل�شركة على جهود اخلريجات وتفانيهن مع الرنامج التدريبي 
الذي ي�شهم يف �شقل اإمكاناتهن والرتقاء بالأداء مبا يحقق التطلعات املاأمولة ..ومتنى لهن التوفيق 
املتفوقات  على  اجلوائز  بتوزيع  احلنطوبي  العقيد  قام  احلفل  ختام  ويف  الوطن.  خدمة  يف  والنجاح 

بح�شور مديري الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام بال�شركة وعدد من ال�شيوف وال�شركاء. 

املجال�س الرم�ضانية الن�ضائية تناق�س دور املوؤ�ض�ضات الإعلمية يف دعم ثقافة القانون
•• اأبوظبي-الفجر:

نظم مكتب  ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية على م�شتوى الدولة  
"الأربعاء"،  اأم�س  م�شاء  ناق�شت  وال��ت��ي   الن�شائية،  الرم�شانية  املجال�س 
مو�شوع  "دور املوؤ�ش�شات الإعالمية يف دعم ثقافة احرتام القانون، بح�شور 
عدد من الإعالميني والإعالميات وجمع من اأهل الإعالم والثقافة، وعدد 

من �شباط  ال�شرطة .
وتناول املجل�س الرم�شاين الن�شائي مو�شوع  "دور املوؤ�ش�شات الإعالمية يف 
وا�شتمل على 4 حماور، هي: ثقافة احرتام  دعم ثقافة احرتام القانون"، 
وتناول  والقانوين،  والديني  الجتماعي  اجلانب  من  واأهميتها  القانون 
القانون،  اح��رتام  ثقافة  الإعالمية يف غر�س  املوؤ�ش�شات  دور  الثاين  املحور 
اأما املحور الثالث فقد تناول التعبري بني احلرية وامل�شوؤولية، وركز املحور 

الرابع على اإ�شاءات قانونية.
اأه��داف املجال�س،  ونوهت بحر�س وزارة الداخلية   وركزت املناق�شات  على 
على مد ج�شور الثقة والتوا�شل مع املجتمع اخلارجي، من خالل تاأ�شي�س 
بامل�شوؤولية  الأفراد  اإح�شا�س  اإىل تنمية  اإدارات ذات طابع اجتماعي؛ ت�شعى 
املجتمعية، وتوعيتهم بدورهم املهم يف دعم موؤ�ش�شات الدولة يف اأداء اأدوارها 
احلقيقية، لتجعل العالقة بينهما تدور يف فلك التبادل والتفاعل بدًل من 

التلقي والتنفيذ.
بالأمانة  القانون،  اح��رتام  ثقافة  اإىل  جهود مكتب  املجال�س  اأ���ش��ارت   كما 
الداخلية،  انطالقاً  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  العامة ملكتب �شمو 
م�شاهمة  اأك��رث  جتعله  عليه  ُيطَبق  ال��ذي  للقانون  ال��ف��رد  معرفة  اأن  م��ن 
وفاعلية يف حتقيق اأمنه واأمن الآخرين، ف�شرع املكتب بالنتقال اإىل الأفراد 
والتوجه اإليهم  ليعّرفهم بالقانون واأهميته يف حياتهم، فبعد اأن متت اإقامة 
املا�شي، وبتوجيه  الدولة يف رم�شان  اإم��ارات  خيمة قانونية متنقلة جابت 
من القيادة ال�شرطية  باأن تكون جل�شاتنا القانونية اأكرث قرباً وودية ممن 

نرغب بالتوا�شل معهم فقد تقرر عقد املجال�س يف منازل املواطنني.
ويف اأبوظبي ا�شت�شاف ابراهيم  الذهلي  رئي�س حترير جملة اأ�شفار جمع 
واأدارت احلوار الكاتبة عائ�شة  من اأهل الفن والإعالم   مبدينة خليفة "اأ"، 
�شلطان بح�شور الإعالمية املخرجة فاطمة حممد و توجه الذهلي بخال�س 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
وزارة  التي تطلقها  امل��ب��ادرات  الداخلية، على  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
الداخلية، م�شيداُ بفكرة املجال�س الرم�شانية التي تنظمها وزارة الداخلية؛ 
الأفكار  لطرح  فر�شة  واعتبارها  القانون،  اح��رتام  ثقافة  مكتب  يف  ممثلة 
املجتمع  موؤ�ش�شات  وباقي  ال���وزارة  بني  التعاون  يعزز  مما  النظر  ووجهات 

مي�شاء را�شد غدير،  وخالل املجل�س اأ�شارت الدكتورة رفيعة غبا�س )طبيبة 
نف�شية( اإىل الدور الذي لعبه املغفور له "باإذن اهلل" ال�شيخ زايد بن �شلطان 
وناق�س  امل���راأة،  املجتمع جت��اه  ثقافة  تغيري  يف  ثراه"  "طيب اهلل  نهيان  اآل 
املجل�س كيفية تغيري ثقافة احرتام القانون القائم على الكفاءة وال�شفافية 
املجل�س  م��ن  ال�����ش��وي��دي،  اإمي���ان  املجل�س  ح�شر  احل��ك��وم��ي��ة.  املوؤ�ش�شات  يف 
مكتب  من  من  املطوع  واأم��ل  غبا�س،  رفيعة  وال��دك��ت��ورة   بدبي،  التنفيذي 
لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة  عام  الب�شطي مدير  ال��وزراء، وعفراء  رئا�شة جمل�س 
اأ�شماء  اجتماعية،  م�شت�شارة  كاظم  وهالة  الوطني،  املجل�س  ع�شو  الن�شاء 

اجلناحي من برنامج وطني، وهال القرقاوي مديرة جملة اأنا زهرة.
كما ا�شت�شافت الكاتبة ف�شيلة املعيني املجل�س يف منطقة القرائن بال�شارقة، 
الإعالمية  املوؤ�ش�شات  "دور  ح��ول  امل��رزوق��ي  ن��ورة  الدكتورة  احل��وار  واأدارت 
املجل�س يف  ال�شام�شي  م��وزة  وا�شت�شافت  القانون"،  اح��رتام  ثقافة  دعم  يف 
عجمان، اأدارته عائ�شة عبد الرحمن حول "دور املوؤ�ش�شات الرتبوية يف دعم 
بن  ا�شت�شافت خلود حممد  ذات��ه  املو�شوع  وعن  القانون"،  اح��رتام  ثقافة 
هارون املجل�س يف اأم القيوين؛ اأدارته اأمل حممد، اأي�شاً يف راأ�س اخليمة كان 
املجل�س حول دور املوؤ�ش�شات الرتبوية وا�شت�شافته �شمية حارب فيما اأدارت 
العادات  "دور  اأما يف الفجرية فكان املجل�س حول  الري�شي،  احل��وار حليمة 
والتقاليد يف دعم ثقافة احرتام القانون" وا�شت�شافته روية ال�شماحي فيما 

اأدار احلوار عائ�شة الكعبي.

حماور املجل�س
وتناول املحور الأول للمجل�س ثقافة احرتام القانون، واأهميتها من اجلانب 
الجتماعي والديني والقانوين، وعّرفها باأنها خلق ثقافة اجتماعية لدى 
باأهمية  و�شرائحهم  وفئاتهم  اأع��م��اره��م  مبختلف  املجتمع  اأف����راد  جميع 
و�شرورة احرتام القوانني املكتوبة )الت�شريعات( وغري املكتوبة )الأعراف 
يف  ومهم  اأ�شا�شي  دور  من  القوانني  لهذه  ملا  الإيجابية(،  والعادات  والقيم 
حمايتهم وحماية حقوقهم واأرواحهم، وتاأمني �شالمتهم وحفظ حرياتهم 
منطلق  من  القانون  ب��اح��رتام  را�شخة  قناعة  الأف���راد  ل��دى  تتولد  بحيث 
املبداأ الثابت القائم على القتناع، ولي�س من منطلق اخلوف من العقوبة 

واجلزاء القانوين.
وتناول املحور الثاين دور الإع��الم يف غر�س ثقافة اح��رتام القانون، حيث 
يلعب  العليا، كما قد  القيم  تر�شيخ  الإيجابية يف  بالغ  دوراً  الإع��الم  يلعب 
اإعالم   وج��ود  �شرورة  يوجب  مما  ال�شدد،  ه��ذا  يف  تاماً  �شلبياً  دوراً  اأحياناً 
يتفاعل مع مفاهيم املجتمع بناء على قاعدة اإبانة ح�شنها من �شيئها، دون 
العليا،  م�شلحته  مع  تتنا�شب  ل  قد  التي  ورغباته  املجتمع  ملغازلة  اعتبار 

الإماراتي، وتوجه  بال�شكر والتقدير اإىل مكتب ثقافة احرتام القانون على 
جهوده يف تنظيم وعقد مثل هذه املجال�س يف بيوت املواطنني.        

لوزارة  الرم�شانية  املجال�س  مب��ب��ادرة  �شلطان  عائ�شة  اأ���ش��ادت  وب��دوره��ا 
الداخلية؛ حيث اأ�شارت اإنها مبادرة هامة و�شرورية يقف وراءها ويدعمها 
اختيار  اأن  واأو���ش��ح��ت  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 
ثقافة  الداخلية؛  ممثلة يف مكتب  ل��وزارة  الرم�شانية  املجال�س  م�شامني 
احرتام القوانني هو اختيار موفق حيث اإن املجتمع الإماراتي اليوم يقفز 
من  خليط  على  منفتح  جمتمع  اأي�شاً  وه��و  ك��ب��رية؛  بخطوات  الأم���ام  اإىل 
الثقافات ويحتوي على عدد كبري من اجلن�شيات، لذلك فاإن هذا املجتمع 
بدون وجود قانون منظم لن يتعاي�س ب�شكل �شليم يحافظ على م�شتوى هذا 
اأهم  اإن من  الأمن الذي حققته دولة الإم��ارات. واأ�شافت عائ�شة �شلطان: 
املنجزات التي حققتها دولة الإمارات، م�شتوى الأمن والأمان وال�شتقرار 
الذي يعي�شه املجتمع الإمارتي، موؤكدة اأنه لول وجود بنية قوانني  تدعمها 
موؤ�ش�شات وم�شوؤولون بقوة ملا كنا لنحظى بهذا امل�شتوى من الأمن، لذلك 
ال�شتقرار  ه��ذا  زي���ادة  ب��اجت��اه  تدفع  الرم�شانية  الداخلية  جمال�س  ف��اإن 
دع��م وتعزيز ثقافة احرتام  الإع��الم يف  دور  اإن  الأم��ن، وقالت  يف م�شتوى 
الإعالم  جانب  من  التق�شري  من  ن��وع  يوجد  حيث  مطلوب  اأم��ر  القانون 

مبختلف قنواته.
الداخلية  مبجال�س  ���ش��امل  �شعيد  الإم���ارات���ي  ال��ف��ن��ان  اأ���ش��اد  ال�����ش��ي��اق؛  ويف 
الرم�شانية، التي و�شفها باأنها ت�شكل التوا�شل الفعال بني خمتلف �شرائح 
املجتمع وتدعم م�شرية الأمن التي حققتها الدولة، ف�شاًل عن اأنها جتعل 
العالقة بني وزارة الداخلية وباقي موؤ�ش�شات املجتمع اأكرث عمقاً مما ي�شهم 

يف ن�شر وتعزيز ثقافة احرتام القانون.
وخل�س جمل�س املخرجة فاطمة حممد باأبوظبي اإىل �شرورة التعاون بني 
وزارتي الداخلية والرتبية؛ لتخ�شي�س منهج علمي يف الرامج الدرا�شية 
يخ�ش�س لن�شر ثقافة احرتام القانون. ح�شر املجل�س عبداهلل  بوهاجو�س 
، رئي�س جمل�س اإدارة م�شرح عيال زايد للفنون-امل�شرح والتلفزيون، و�شعيد 
عبداملح�شن،  وحممد  الكثريي،  مبارك  حممد  وعبداهلل  الكثريي،  طالب 
اإعالمي ومعد ومقدم برامج، واإبراهيم الذهلي، نا�شر ورئي�س حترير جملة 
ومن�شق  برامج  مقدم  العامري  وفهد  �شامل،  �شعيد  املمثل  والفنان  اأ�شفار، 
اإعالمي يف �شركة ال�شورة احلقيقية لتطوير امل�شاريع، واملتحدث الإعالمي 
ثقافة  مكتب  عن  عامر  عواطف  اأول  وامل�شاعد  للفنون،  زاي��د  عيال  مل�شرح 
ب�شر يف منطقة مزهر  بن  عائ�شة  الدكتورة  وا�شت�شافت  القانون.  اح��رتام 
بدبي املجل�س الرم�شاين الن�شائي ملكتب ثقافة احرتام القانون، تناول "دور 
واأدارت احلوار الكاتبة  العادات والتقاليد يف دعم ثقافة احرتام القانون"، 

القانون والعدالة،  اأن تنت�شر و�شائل الإع��الم  لقيم احرتام  بحيث ينبغي 
واأف�شل  اأوىل  القانون  ي�شونها  التي  احلرية  اأن  م�شامينها  �شمن  معلنة 
القانون  القوة هي ثقافة احرتام  واأن  الفو�شى،  القائمة على  من احلرية 
وال�شعف هو ثقافة انتهاك اأحكام القانون، حيث يجب اأن يو�شل الإعالم 
اخلطوة  هو  ال��دول��ة؛  يف  قوانني  وج��ود  اأن  م�شمونها  اجلميع  اإىل  ر�شالة 
الأوىل لغر�س هذه الثقافة وتكمن اخلطوة الثانية يف معرفة هذه القوانني 
لأفراد  الأخ��الق��ي  ال��داف��ع  ح��ول  فتتمحور  الأخ����رية  اخل��ط��وة  اأم���ا  بعمق، 
القانونية  الثقافة  باأهمية  را�شخ  واع��ي  بخلق  يتم  وال��ذي  كافة،  املجتمع 
تبداأ  حيث  اأ�شكاله،  بكل  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  اح���رتام  اىل  بالفرد  ت���وؤدي  التي 
الثالث  املحور  وت��ن��اول   . باملجتمع  وتنتهي  والأ���ش��رة  بالفرد  الثقافة  ه��ذه 
التعبري بني احلرية وامل�شوؤولية، معرفاً  اأن احلرية مبفهومها العام ت�شكل 
العمود الفقري يف املنظومة احلقوقية، وتندرج �شمن املقومات الرئي�شية 
واخللق،  لالإبداع  املجال  لإتاحة  اأ�شا�شياً  عن�شراً  وتعد  احلديث،  للمجتمع 
ول ميكن بدونها حتقيق التطور والتقدم يف حياة الإن�شان، وهي ل ُتنتج كل 
ما تنطوي عليه من قيم ومزايا اإل بارتباطها الوثيق مع امل�شوؤولية التي 
يحدد مداها القانون. فاإذا كان كل �شخ�س من حقه الطبيعي والقانوين اأن 
ميار�س حريته يف الفكر والتعبري ويف النتماء،  فاإن كل �شخ�س اإذ ميار�س 
حريته يبقى م�شوؤوًل عن كل ما ي�شدر عنه، اأي اأن حريته لي�شت مطلقة، 
اأي  دون  ذهنه،  اإىل  يتبادر  �شيء  اأي  يفعل  اأن  با�شم احلرية  واأن��ه ل ميكنه 
اأ�شرار لالآخرين، فال ميكن الت�شهري  اعتبار ملا قد يرتتب على ذلك من 
ال�شخرية  اأو  الدينية،  ومعتقداتهم  وامل�س مب�شاعرهم  الآخرين،  باأعرا�س 
من مقد�شاتهم، اأو النيل من كرامتهم، اأوحماولة الإ�شاءة اإىل �شمعتهم، عن 
طريق خطابات موجهة اإىل العموم، اأو عر مقالت �شحفية، اأو ر�شومات 
التعبري،  لأن احلرية حم��دودة يف  اأو غريها، بدعوى حرية  كاريكاتورية، 
اإطار ما ل ي�شر بالآخرين، ول يحد من حرياتهم، ول يتجاوز حقوقهم، 
ول  ل�شعائرهم،  ممار�شتهم  من  يحد  ول  الدينية،  معتقداتهم  مي�س  ول 
عليها  يرتكز  ال��ت��ي  الأ���ش�����س  ي�شرب  ول  وك��رام��ت��ه��م،  م�شاعرهم  يخد�س 
الذي ينظم حياة  القانون  التي ير�شمها عادة  املجتمع، وهذه احل��دود هي 
الأف��راد يف اجلماعة. فقد ن�شت املادة 30 من الد�شتور الإماراتي على اأن 
"حرية الراأي والتعبري عنه بالقول والكتابة، و�شائر و�شائل التعبري مكفولة 
يف حدود القانون" اأي اأن الأ�شل القانوين هو حق ممار�شة حرية الراأي لكل 
فرد بكافة و�شائل التعبري، ال اأن هذا الأ�شل ل يعني فتح الطريق اأمام كل 
راأي��ه ب�شكل مطلق مي�س فيه حقوق الآخرين و�شمعتهم  اإن�شان ليعر عن 
مناذج  عن  عبارة  وهي  قانونية؛  اإ�شاءات  الرابع  املحور  وحريتهم.وتناول 

قانونية يجب التعرف عليها.

�ضرطة عجمان ت�ضبط متهما اأفريقيا يتاجر بالألعاب النارية

مبادرة قافلة ال�ضواب الرم�ضانية جتوب دبي وال�ضارقة وعجمان ومدينة كلباء

الكمية من  ه��ذه  ب��اأن��ه يحوز  اع��رتف  املتهم  وب�����ش��وؤال   ،
اإحالة  مت  وعليه   ، بها  الجت��ار  بغر�س  النارية  الألعاب 
الإج�����راءات  ل���ش��ت��ك��م��ال  ال��ع��ام�����ة  ال��ن��ي��اب��ة  اإىل  الق�شية 

القانونية.
ووجه مدير اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية ب�شرطة 
عجمان ، اأولياء الأمور ب�شرورة �شدة احلر�س وتركيز 
النتباه والهتمام بالأبناء ومراقبة جميع �شلوكياتهم 
اإغراءات  رف�س  حول  وتنبيههم  وخارجه،  املنزل  داخ��ل 
عنهم  والتبليغ  النارية  الألعاب  �شراء  يف  لهم  الآخرين 
ا�شتعمال  عن  الناجمة  املخاطر  على  واإطالعهم  ف��وراً، 
املفرقعات حلمايتهم منه�ا، موؤكداً اأن  للمدر�شة وو�شائل 
ال�شرطة  دور  ج��ان��ب  اإىل  وب�����ارزاً  ه��ام��اً  دوراً  الإع�����الم 
والأ���ش��رة يف احل��د م��ن ه��ذه امل��م��ار���ش��ات اخل��اط��ئ��ة التي 
احل�شول  يف  الراغبني  النفو�س  �شعفاء  بع�س  يرتكبها 
ع��ل��ى امل���ال ب���اأي ط��ري��ق��ة ك��ان��ت دون الإح�����ش��ا���س مبدى 

خطورة ما يقومون به من اأفع�ال.

•• عجمان ـ الفجر 

بالقيادة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  التحريات  اإدارة  متكنت 
العامة ل�شرطة عجمان من اإلقاء القب�س على �شخ�س 
الألعاب  يف  الإجت���ار  بتهمة   ، الأفريقية  اجلن�شية  م��ن 

النارية بدون ترخي�س.
اإدارة  م��دي��ر  املطرو�شي  �شيف  ع��ب��داهلل  امل��ق��دم  واأو���ش��ح 
الق�شية  تفا�شيل  اأن  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات 
تعود اإىل ورود معلومات تفيد اأن �شخ�س من اجلن�شية 
الأفريقية  يتاجر بالألعاب النارية بدون ترخي�س عن 
و�شائل  عر  بال�شراء  للراغبني  ب�شاعته  عر�س  طريق 

التوا�شل الإلكرتوين " بالك بريي " اخلا�س به.
وب��ع��د ات��خ��اذ ك��اف��ة الإج�����راءات القانونية وال��ت��اأك��د من 
كمني  واإع���داد  عمل  فريق  ت�شكيل  مت  املعلومات  �شحة 
ل�شبط املذكور حيث قب�س عليه رجال ال�شرطة متلب�س 
املفرقعات  وبتفتي�شه �شبط بحوزته كمية متنوعة من 

•• عجمان ـ الفجر 

مب��ن��ا���ش��ب��ة اح����ي����اء ذك������رى وف����اة 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
نهيان-طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
احتاد  وب���اين  موؤ�ش�س  ث���راه،  اهلل 
موؤ�ش�شة  تنظم  الإم������ارات،  دول���ة 
الجتماعية  للم�شئولية  كوتوبيا 
الإ�شالمي  دب��ي  موؤ�ش�شة  برعاية 
الإن�����ش��ان��ي��ة ول��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث على 
ال�شواب  قافلة  م��ب��ادرة  ال��ت��وايل، 

الرم�شانية.
الرئي�س  العبيديل  يو�شف  وا�شح 
كوتوبيا  مل���وؤ����ش�������ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
للم�شوؤولية الجتماعية اأن قافلة 
على  الثالث  للعام  تنظم  ال�شواب 
مناطق   اأرب��ع��ة  لت�شمل   ال��ت��وايل 
وعجمان  وال�������ش���ارق���ة  دب�����ي  ه����ي 
بالإ�شافة اإىل مدينة كلباء، وذلك 
مب�شاركة  150 من كبار ال�شن، 

بالإ�شافة  ي��ت��ي��م��ا،  ط���ف���ال   80
من  م��وظ��ف��ا   50 م�����ش��ارك��ة  اإىل 
من   ،وع����ددا  ال�شحية  ال��ط��واق��م 
 ، عددهم50  والبالغ  املتطوعني 
م�شئولني  باملبادرة  �شي�شارك  كما 
ح���ك���وم���ي���ني ووج��������وه اإع���الم���ي���ة 

وريا�شية.
وب���ني ان���ه خ���الل امل���ب���ادرة �شيتم 
جممل  يف  ه���دي���ة   300 ت���وزي���ع 
توزيع  �شيتم  كما  ال��زي��ارات،  تلك 
عيد  حلول  مبنا�شبة  ك�شوة   80
ال���ف���ط���ر ����ش���وف ت������وزع ع���ل���ى فئة 
تنفيذ  املبادرة  ت�شمل  كما  الأيتام 
ف���ط���ور جماعي  ح���ف���الت  اأرب����ع����ة 
بال�شافة  امل�������ش���ارك���ني  جل��م��ي��ع 
مل�شابقة تراثية، و�شتجوب القافلة 
اإ����ش���رتاح���ة ال�����ش��واب ب���دب���ي،ودار 
ال�شارقة،  يف  امل�������ش���ن���ني  رع����اي����ة 
رعاية  ب���دار  تنفيذها  �شيتم  كما 
بالإ�شافة  ع��ج��م��ان،  يف  امل�����ش��ن��ني 

ال���ذي حتقق ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، جاء 
الوطني  بواجبنا  اإمياننا  ب�شبب 
ال�����ذك�����رى  م����ن����ا يف  وم���������ش����ارك����ة 
والقائد  ال��وال��د  ل��وف��اة  ال�شنوية 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه، والذي 
العمل  ب��ه يف  م��ث��اًل يحتذى  ك��ان 
اخل���ريي والإن�����ش��اين، م��وؤك��دا اأن 
الجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ب��رام��ج 
موؤ�ش�شة  اأول���وي���ات  �شلم  يف  ت��اأت��ي 

دبي الإ�شالمي الإن�شانية.
كوتوبيا  موؤ�ش�شة  ب��دور  اأ�شاد  كما 
التي  الج��ت��م��اع��ي��ة،  للم�شئولية 
اأطلقها  املواطن يو�شف العبيديل 
وتنفيذ  ب����اإع����داد  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  و 
الجتماعية  امل�شوؤولية  م��ب��ادرات 
اهميتها  م�����وؤك�����دا  ال�����دول�����ة،  يف 
ال���ق���ائ���م���ة بني  ال���ف���ج���وة  ����ش���د  يف 
ال�����ش��رك��ات ورج����ال الأع���م���ال من 
ناحية، و بني احتياجات املجتمع 

ولت�شحيح  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
احل��ا���ش��ل  يف اخللط بني  اللغط 
و  والإن�شانية  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال 
ب��ني امل�����ش��وؤول��ي��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة، و 
ذل���ك م���ن خ���الل ت��ق��دمي برامج 
التي  الإج��ت��م��اع��ي��ة و  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ت�����ش��م��ل امل�����ب�����ادرات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة و و 
بالإ�شافة  الثقافية  و  ال�شحية 
مل���ب���ادرات ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، كما 
تقدمي  ت�����ش��م��ل  خ��دم��ات��ه��ا  اأن  و 
الت���������ش����ارات و ر����ش���م اخل���ط���ط و 

اإعداد املبادرات و تنفيذها. 
وتقوم ر�شالتها اأن تكون املوؤ�ش�شة 
امل�شوؤولية  جم������ال  يف  الأوىل 
متكني  روؤي���ة  الجتماعية،�شمن 
ال���������ش����رك����ات ورج���������ال الأع�����م�����ال 
نحو  واجبهم  اأداء  وامل�شاهري من 
املجتمع من خالل توفري برامج 
تتنا�شب   ، اإجتماعية  م�شوؤولية 

مع اإحتياجات املجتمع.

الإجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  اإىل 
يف كلباء.

م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ع����ب����دال����رزاق 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���ع���ب���داهلل 
ملوؤ�ش�شة دبي الإ�شالمي الإن�شانية، 
اأن دعم ورعاية املوؤ�ش�شة للمبادرة 
ه���ذا ال��ع��ام، ب��ع��د ال��ن��ج��اح الكبري 

جمل�س م�ضت�ضفى �ضقر الرم�ضاين يوؤكد احلر�س على  تطوير اخلدمات  
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

براأ�س  ���ش��ق��ر  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ن��ظ��م��ت 
املا�شي  اخلمي�س  م�����ش��اء  اخل��ي��م��ة 
رم�شانيا  وجمل�شا  جاعيا  فطورا 
ي��ا���ش��ر عي�شى  ال��دك��ت��ور  ب��ح�����ش��ور 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة را�����س 
اخل��ي��م��ة ال��ط��ب��ي��ة وال��دك��ت��ور عبد 
مدير  نائب  النعيمي،   اأحمد  اهلل 
�شقر  م�شت�شفى  م��دي��ر  امل��ن��ط��ق��ة 
ال�����ش��ح��ي مدير  را�����ش����د  وحم���م���د 
ال�شن  لكبار  العبيد اهلل  م�شت�شفى 
امل�شت�شفى  م��وظ��ف��ي  م��ن  ول��ف��ي��ف 
والوحدات  الإدارات  وم�����ش��وؤويل 

ال�شحية باملنطقة.
الدكتور  ق��ال  ذل��ك  على  تعليقا  و 
املنطقة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ي��ا���ش��ر 

ال���ط���ب���ي���ة اأ������ش�����اد ب����ه����ذه امل�����ب�����ادرة 
الطيبة من قبل الدكتور عبد اهلل 
النعيمي .. مدير م�شت�شفى �شقر 
وح��ر���ش��ه ال���دائ���م ع��ل��ى م��ث��ل هذه 
املوظفني  ب��ني  املبا�شرة  ال��ل��ق��اءات 
التحديات  وت����ن����اول  وال����روؤ�����ش����اء 
ال�شحية وامل�شاعب التي تواجهها 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ب�����ش��ورة اخ���وي���ة غري 
ر�شمية وال�شعي دائما نحو التميز 

والريادة.
وتناول املجل�س الرم�شاين مناق�شة 
وهموم  ال��ق�����ش��اي��ا  م����ن  ال���ع���دي���د 
تقدمها    التي  ال�شحية  اخلدمية  
ملنطقة  التابعة  ال�شحية  امل��راف��ق 
وبخا�شة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
واأكد  ب�شفافية  �شقر   م�شت�شفى 
اأهمية   على  النقا�س  يف  امل�شاركون 

وتقدمي  ال���ع���م���ل   يف  الخ����ال�����س 
املراجعني  رغ��ب��ات  تلبي  خ��دم��ات 

املواطنني واملقيمني .
الدكتور  ال�شيد  ذك��ر  وم��ن جانبه   
ان    .. ال��ن��ع��ي��م��ي  اح���م���د  اهلل  ع��ب��د 
امل��ج��ل�����س ال���رم�������ش���اين والف���ط���ار 
م�شت�شفى  داأب����ت  ال���ذي  اجل��م��اع��ي 
يهدف  �شنوياً  اإق��ام��ت��ه  على  �شقر 
العالقة بني موظفي  توطيد  اإىل 
من  الكثري  ومناق�شة  امل�شت�شفى 
امل�شت�شفى  ت��ه��م  ال���ت���ي  ال��ق�����ش��اي��ا 
وو�����ش����ع احل����ل����ول اجل�����ذري�����ة لها 
وب���ال���ت���ايل ت���ق���دمي خ����دم����ات ذات 
طموحات  تر�شي  ع��ايل  م�شتوى 
اثنى  املراجعني. ويف ختام حديثه 
م��دي��ر ط��ب��ي��ة راأ������س اخل��ي��م��ة على 
روح التعاون واللفة واملحبة التي 
ت�شود جمتمع املوظفني املنت�شبني 
را�س  منطقة  وادارات  مرافق  اىل 
مييزها   ما  وه��ذا  الطبية  اخليمة 
ع��ن غ��ريه��ا م��ن امل��ن��اط��ق الأخرى 
الدكتور  اإىل  بال�شكر  تقدم  كما   ،
مدير   .. ال���ن���ع���ي���م���ي  اهلل  ع����ب����د 
الدائم  ح��ر���ش��ه  ع��ل��ى  امل�شت�شفى  
الإف���ط���ار اجلماعي  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
�شنوياً  ال���رم�������ش���اين  وامل���ج���ل�������س 
ب�شورة  الطبية  املنطقة  ملوظفي 
�شقر  م�شت�شفى  وموظفي  ع��ام��ة 

على وجه اخل�شو�س .

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شاهيل رامي�س لت�شمادا�س خياين
KRESS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:178578       بتاريخ:2012/8/29 م
با�ش��م:�شاهيل رامي�س لت�شمادا�س خياين

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب:29682 ، هاتف: 0508455155 ، فاك�س: 5434051 ، المارات العربية املتحدة .  
)ال�شوك  قطع  ادوات  باليد(  )ت��دار  يدوية  وادوات  عدد  بالفئة:8  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

وال�شكاكني واملالعق( ا�شلحة بي�شاء ادوات حالقة .
و�شف العالمة:كلمة )KRESS( مكتوبة بحروف لتينية كبرية باللون ال�شفر وبحدود برتقالية اللون 

على خلفية بي�شاء .
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  25  يوليو 2013 العدد 10853

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ اح���م���دا 
ب����ي����ج����م حم����م����د م������ريان 
اجلن�شية   ه��ن��دي  ���ش��ح��اب 
ج���������������واز �������ش������ف������ره رق������م 
)8411781(  من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8199895

فقدان جواز �سفرت
مانريام  امل����دع����و/  ف���ق���د  
هندي  ي�������اداف-  م���وه���ان 
�شفره  ج��واز    - اجلن�شية 
  )4367844( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/3388850

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ ����ش���دا جان 
باك�شتاين   - مرجان  غ��ازى 
�شفره  ج����واز    - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)CG8790231( رقم 

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

050/4939240

فقدان جواز �سفرت
كفني  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
فيتزباتريك   م��ي��ت�����ش��اي��ل 
-ايرلندا اجلن�شية-     جواز 
   )95837( رق���م  ���ش��ف��ره 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/5415609

فقدان جواز �سفرت
بريان مارك  امل��دع��و/  فقد  
ب���ري ج��ان��ت��ي��ن��و���س ك���وري���ا - 
ال��ف��ل��ب��ني اجل��ن�����ش��ي��ة- جواز 
�شفره  رقم )6106548(   
ب��رج��اء ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
او  �شرطة  مركز  اق��رب  اىل 

ال�شفارة الفلبني م�شكوراً.

فقدان �سهادة ا�سهمت
�شعيد  ج��م��ع��ة  ال�����ش��ي��د/  ف��ق��د 
حارب �شيف العميمي   �شهادة 
ال�شركة  م���ن  �����ش����ادرة  ا���ش��ه��م 
ال������ش�����الم�����ي�����ة ل����ل����ت����م����وي����ل ) 
  )152( ال�شهادة  رق��م  اآف����اق(  
 )500.000( ا����ش���ه���م  ع������دد 
����ش���ه���م   . ي���رج���ى مم���ن يعرث 
الهاتف  على  الت�����ش��ال  عليها 

  )050/6113395(
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العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2114   عمايل جزئي            
اىل املحكوم   عليه /1- المور للمواد الغذائية �س ذ .م.م  جمهول حمل القامة   
الدعوى  يف   2013/7/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/ حممد ذو الفقار دعيب�س بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
واربعون  اثنان  و�شبعمائة  الفا  و�شتون  �شتة   ( دره��م   )66742( مبلغ  للمدعي 
درهما( وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية ما مل يلتحق بخدمة 
رب عمل اخر والزمت املدعى عليها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعىمن 
ن�شيبه منها.   .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/377   جتاري جزئي             
املن�شى  جم��ه��ول حمل  اب��راه��ي��م  ال�شيد  ال�شيد  ع��ل��ي��ه/1-اب��راه��ي��م  امل��دع��ى  اىل 
اق��ام عليك الدعوى  ان املدعي / رانيا ر�شوان ح�شني حممد  قد  القامة مبا 
قيمة  دره���م(   15000( مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
امل�����ش��اري��ف.   وح���ددت لها  ال�شيك امل��رجت��ع م��ن البنك دون ر�شيد وال��ر���ش��وم و 
 ch1A.1 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/20 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/663   جتاري جزئي             

اىل املدعى عليه/1-�شركة الحتاد لالغذية �س ذ .م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �شاي ماجيك للت�شويق والرتويج وميثله: حممد �شلمان ح�شن 
ال�شابري  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )32104 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية  
ال�����ش��داد.    وح��ددت لها جل�شة يوم  الق�شائية وحتى مت��ام  املطالبة  تاريخ  من 
ch2D.19 لذا فانت  الثالثاء املوافق 2013/9/3 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده   بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/21   تظلم عقاري               
اىل املتظلم �شده  /1-علي احمد �شاحلي جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بيجان ارمني  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه 
عقاري   2013/22 رقم  عري�شة  على  الم��ر  يف  ال�شادر  القرار  من  تظلم 
والر�شوم وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/7/31 
ch1B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الق��ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1086   جتاري كلي             
الق��ام��ة مبا  ذ.م.م     جمهول حمل  عليه/1-�شركة جلف اجنكت  املدعى  اىل 
العراق لتجارة الجهزة وامل�شتلزمات الطبية وميثله:  انانا  املدعي / �شركة  ان 
عبا�س م�شتت فندي املالكي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليها مببلغ )246.481.23 دولر( او ما يعادله ) 907.050.08 درهم( مع 
الفائدة القانونية بن�شبة 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف 2011/2/27 وحتى متام 
ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/8/20 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2010/650   احوال نف�س م�سلمني               

مبا  القامة  حمل  جمهول  احمد   �شيد  عبدالعزيز  عليه/1-�شارة  املدعى  اىل 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  حممد  ع��ب��دال��ق��ادر  الطيب  عبدالعزيز   / امل��دع��ي  ان 
وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ا���ش��ق��اط احل�����ش��ان��ة م��ن امل��دع��ى عليها و���ش��م ح�شانة 
املح�شونات للمدعى وت�شليم املدعي كافة الوثائق وامل�شتندات وجوازات ال�شفر 
اخلا�شة باملح�شونات واخالء املنزل املاجور مبدينة ال�شارقة ومتكيني من وثيقة 
لها  وح��ددت  وامل�شاريف.    والر�شوم  كفالتي  على  التي  اقامتها  لنهاء  �شفرها 
 ch1C.13 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
 رئي�س الق�سم                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/853  مدين كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �شركة ماجد هالل للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
-ذ.م.م    الكهروميكانيكية  لالعمال  والعربية  �شنغهاي  �شركة   / املدعي  ان  مبا 
بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د 
احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم   2013/7/22
وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى بندب خبري مهند�س مباين �شاحب الدور 
باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�شمية غريه خالل ا�شبوع من تاريخ �شدور 
هذا احلكم- تكون مهمته  وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة. وحددت 
ال�شاعة 9.30�شباحا يف  املوافق 2013/8/26   الثنني  يوم  املحكمة جل�شة  لها  

القاعة ch1C.15 يف  حالة عم �شداد املدعية امانة اخلبري.
ق�سم الق�سايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/1453  ا�ستئناف جتاري

ان  الق��ام��ة مب��ا  ف��زان احمد جمهول حم��ل  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان  باحلكم 
التمهيدي قد �شدر حيث حكمت املحكمة بندب خبري وحددت لها 
ال�شاعة 10.00  امل��واف��ق  2013/8/21  الرب��ع��اء  ي��وم  املحكمة جل�شة 

  ch2D.16  شباحا يف القاعة�
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئناف

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/464  ا�ستئناف عقاري  

اىل امل�شتاأنف �شده/1 -�شركة تنميات للتطوير العقاري ذ.م.م      جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شناعات الحتاد �س.ذ.م.م  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  كلي  عقاري   2011/816 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/ 
2013/6/16 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/29 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1C.11 بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/214   جتاري جزئي               
اىل املدعى عليهما /1-موناكو ليموزن 2- عالء الدين يون�س عبداهلل  جمهويل 
وميثله:  تايكات  حممد  تايكات  عبدالرحمن   / املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
حممد علي �شلمان املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )30000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 ch1A.1 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2337   عمايل جزئي               
اىل املدعى عليه /1-اخليل للخط والر�شم  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حممد عمر ف�شل حنان  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7666( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
رقم ال�شكوى )2013/145828(   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/8/20 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي  لذا فانت مكلف باحل�شور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
الق��ل. ويف حالة تخلفك فان  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/341   عقاري كلي                 

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  جم��ه��ول حمل 
ع��ب��داهلل ومي��ث��ل��ه: حممد علي  ليلى خلفان   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  امل��رزوق��ي  �شلمان 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  امل��دع��ى  ال���زام  م��ع  متخ�ش�س  خبري 
ال�شاعة   2013/8/25 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة. 
11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/379 تنفيذ جتاري
ابراهيم  ث��ائ��ر  ل��ال���ش��اءة وميثلها  ال��دان��ا  ان���وار  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ا�شماعيل الهرين جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شاين 
اأق��ام عليكم  امل��رزوق��ي  قد  تكنيك ذ.م.م وميثله: حممد علي �شلمان 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )248842( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه 
عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/853 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ ���ش��ده/1- اج���ادة مل��ق��اولت ال��ب��ن��اء ������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ دهال جافيد احمد ن�شار احمد    قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )46150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة 
اىل مبلغ 2770 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1088 ت  اجر -م ر- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/عادل عبداحلميد ابراهيم عبداهلل احلو�شني اجلن�شية: المارات 
المارات  اجلن�شية:  ال�شحية  لالعمال  بربري  علي  موؤ�ش�شة   : �شده  املنفذ 
المارات  اجلن�شية:  ال�شحية  لالعمال  بربري  علي  موؤ�ش�شة  اعالنه:  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/17 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ  فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

ال�شند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم اليجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10854 بتاريخ   2013/7/27     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/85 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ عمار عبداهلل النحا�س   العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
2013/7/22م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح 
املدعى  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري:  : حكمت  بالتايل  للتامني  �شركة اخلزنة   /
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )25.000.00 درهم( خم�شة وع�شرين الف درهم 
والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 2013/1/17 حتى ال�شداد 
التام ومبا ل يجاوز املبلغ املحكوم به وت�شمينه الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  ذلك من طلبات.  ماعدا  ورف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل 
بتاريخ املوافق 2013/7/24  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/890   جتاري كلي             
اىل املدعى عليه/1-�شركة بن بليلة للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال�شيخ  مبا ان املدعي / كاتيلينك لالملنيوم وال�شناعات املعدنية وميثله: عمر 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم ب�شحة ونفاذ  ال�شيخ    قد  �شيد احمد 
حجزا  وجعله   2013/5/23 ال�شادر  جت��اري   2013/171 رقم  التحفظي  احلجز 
تنفيذيا بالزام املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها 
 ch1B.8 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س  املوافق 2013/7/31  الربعاء  جل�شة يوم 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/412   عقاري كلي             

اىل املدعى عليه/1-احمد عبدالرحيم العطار  مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة امالك للتمويل ) �س م ع(  قد 
بالوحدة  وال�شراء اخلا�س  البيع  بف�شخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك 
املدعى  وال����زام  دو لك  فيو  ب��رج  ب��ي -1009(     2-3 ك��ي  ت��ي-  ال  رق��م )ج��ي  ال�شكنية 
عليه مببلغ  380.776 درهم بال�شافة اىل مبلغ  99.658.2 درهم تعوي�س عن  فوات 
مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.     وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  2013/8/19 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/299   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه/1-احمد عبدالرحيم العطار  مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة امالك للتمويل ) �س م ع(  قد 
بالوحدة  وال�شراء اخلا�س  البيع  بف�شخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك 
ال�شكنية رق��م )ج��ي ال ت��ي- كي 1 ب��ي  2-613(  الكائنة ب��رج في�شتا دي��ل لج��و والزام 
املدعى عليه باعادة مبلغ وقدره 397.150 درهم بال�شافة اىل مبلغ 627.648.39 درهم 
تعوي�س عن ف��وات مقدار الربح والر�شوم وامل�شاريف والت��ع��اب.    وح��ددت لها جل�شة 
يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/295   عقاري كلي             

اىل املدعى عليه/1-احمد عبدالرحيم العطار  مالك موؤ�ش�شة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة امالك للتمويل ) �س م ع(  قد 
بالوحدة  وال�شراء اخلا�س  البيع  بف�شخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك 
الكائنة مب�شروع فيو دو لك  والزام  ال تي- كي 3 تي تي -911(   ال�شكنية رقم )جي 
املدعى عليه مببلغ وقدره 282.188 درهم بال�شافة اىل مبلغ 319.546.12 درهم على 
لها  وح��ددت  والتعاب.  امل�شاريف  و  والر�شوم  الربح  ف��وات مقدار  التعوي�س عن  �شبيل 
لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2013/8/19 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة .
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/424   عقاري كلي             

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-اح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار  م��ال��ك م��وؤ���ش�����ش��ة ع���ق���ارات احمد 
عبدالرحيم العطار  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة امالك للتمويل ) 
�س م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع وال�شراء اخلا�س 
بالوحدة ال�شكنية رقم )جي ال تي- كي1-2 بي   -2501(  برج في�شتا ديل لكو   والزام 
 1.353.673.03 مبلغ  اىل  بال�شافة  دره��م   554.294 وق��دره  مبلغ  باعادة  عليه  املدعى 
درهم تعوي�س عن فوات مقدار الربح والر�شوم و امل�شاريف والتعاب.    وحددت لها 
لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة   2013/8/19 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�شة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور 

او م�شتندات للمحكمة .
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/241   مدين جزئي             

اىل املدعى عليه/1-ب�شار عبدالرازق �شيد اجلمال  جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ذ.م.م  التاأمني  خلدمات  النور�س  �شركة   / املدعي  ان 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )8640 درهم( والر�شوم 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ال�����ش��داد.    وح���ددت لها جل�شة  الق�شائية وح��ت��ى مت��ام 
2013/8/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.17 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2012/830  ا�ستئناف مدين  
القامة  حمل  جمهول  ث��اب��ت    ميخائيل  -نبيل  ���ش��ده/1  امل�شتاأنف  اىل 
ال�شمان  )�شركة  للتامني  الوطني  الحت���اد  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
العامة( وميثله: �شمري رحليم كنعان قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
لها  وح���ددت   2012/8/22 ب��ت��اري��خ  كلي  م��دين   2012/3 رق��م  ب��ال��دع��وى 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/8/5 املوافق  الثنني  يوم  جل�شه 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.17

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1753  جتاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- اوج�شت �شتورك كي جي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ال�شركة العربية المريكية للتكنولوجيا ) ارامتك(   
 2013/7/22 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ال�شيد اخلبري  ب��ورود تقرير  يف الدعوى املذكورة اع��اله. اخطاركم 
امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق����د حت�����ددت ج��ل�����ش��ة ي����وم الث���ن���ني املوافق 
2013/8/19 ال�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على 

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اختتام متميز ملهرجان ليوا للرطب 2013 
•• ابوظبي-وام:

فعاليات  الول  اأم�س  م�شاء  اختتمت 
مهرجان ليوا للرطب 2013 الذي 
اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
وبتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات 
وال���رام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي �شمن ح���دث فريد  اإم����ارة 
اكت�شب بعدا تراثيا يزخر مبكنونات 
و�شرد  الأ�شيلة  واحل�شارة  التاريخ 
اأهلها  اأ���ش��رار ال�����ش��ح��ارى واأح���ادي���ث 
اللجنة  وحر�شت  الغنية.  وذاكرتهم 
امل��ن��ظ��م��ة يف خ��ت��ام ال��ف��ع��ال��ي��ات على 
واملوؤ�ش�شات  امل�شاركة  اجلهات  تكرمي 
اإجناح  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن  والأف����راد 
الراعية  اجلهات  وكذلك  الفعاليات 
�شركاتها  وجمموعة  اأدن���وك  ومنها 
ك����راع رئ��ي�����ش��ي وم��وؤ���ش�����ش��ة الإم�����ارات 
بالتيني  ك�����راع  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 

م�شت�شار  امل����زروع����ي  خ��ل��ف  حم��م��د 
دي�����وان �شمو  ال��ث��ق��اف��ة وال������رتاث يف 
ويل عهد اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة 
الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ه��رج��ان��ات 
والتقدير  ال�شكر  بجزيل  والرتاثية 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
مل�����ش��اري��ع �شون  ال��ك��ب��ري  اهلل ل��دع��م��ه 
ال�������رتاث وت�����ش��ج��ي��ع��ه ال����دائ����م على 
املهرجانات  ثقافة  تعزيز  موا�شلة 
والفعاليات الرتاثية �شريا على نهج 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
موؤ�ش�س  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الإمارات.  لدولة  الزراعية  النه�شة 
والمتنان  ال�شكر  ب��واف��ر  توجه  كما 
بن  ال�شيخ حممد  �شمو  اأول  للفريق 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ل��رع��اي��ة ���ش��م��وه ل��ك��اف��ة ج��ه��ود �شون 
ال������رتاث ال��ع��ري��ق وامل��ح��اف��ظ��ة على 
املزروعي  وق��دم  الأ�شيلة.  تقاليدنا 

للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  وج��ه��از  اأب��وظ��ب��ي 
ال��غ��ذائ��ي��ة ودائ������رة ال��ن��ق��ل يف اإم����ارة 
اأب��وظ��ب��ي للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي و���ش��رك��ة 
ومركز  ال���ن���ف���اي���ات  اإدارة  وم����رك����ز 
اأب���وظ���ب���ي.  خ����دم����ات امل�����زارع�����ني يف 
وي�شاف النجاح الكبري الذي حتقق 
ليوا  مل��ه��رج��ان  التا�شعة  الن�شخة  يف 
اإدارة  جل��ن��ة  جن���اح���ات  اإىل  ل��ل��رط��ب 

و�شركتا الفوعة والظاهرة الزراعية 
ك����رع����اة ذه���ب���ي���ني و����ش���رك���ة حممد 
واأعربت  ف�شي.  ك��راع  خ��وري  ر�شول 
من  ك��ل  ل��دع��م  �شكرها  ع��ن  اللجنة 
والثقافة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
ل��الإع��الم وبلدية  اأب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
املنطقة  ت��ن��م��ي��ة  ال��غ��رب��ي��ة وجم��ل�����س 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��ي��ادة 

الثقافية  وال����رام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
بقرار  ت��اأ���ش�����ش��ت  ال���ت���ي  وال���رتاث���ي���ة 
للمجل�س  العامة  الأمانة  عن  �شادر 
نال  فقد  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
 2013 ل���ل���رط���ب  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان 
والزوار  اإقبال كبريا من اجلماهري 
ال��ذي��ن ح��ر���ش��وا على ال��ت��واج��د فيه 
طيلة الأيام ال�8 املا�شية لال�شتمتاع 
يعك�س  امل��ت��ن��وع��ة مم���ا  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
مدى املكانة الكبرية التي يتمتع بها 
وال�شالة.  ال��رتاث  ع�شاق  نفو�س  يف 
واأع���رب ال���زوار الذين ت��واف��دوا على 
اأر���������س م���وق���ع احل������دث م����ن داخ����ل 
مبا  لال�شتمتاع  وخ��ارج��ه��ا  ال���دول���ة 
وبرامج  فعاليات  م��ن  تقدميه  يتم 
بالتنظيم  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن  م��ت��ن��وع��ة 
اجليد ال��ذي طال هذه ال��دورة التي 
�شهر  مع  م��رة  لأول  تزامن وجودها 
رم�شان املبارك وهو ما اأ�شاف مزيدا 
م���ن امل��ت��ع��ة وال��ب��ه��ج��ة ل��ه��م. وتقدم 
�شعادة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س 

ال�شيخ  ل�����ش��م��و  والم���ت���ن���ان  ال�����ش��ك��ر 
ن��ه��ي��ان ملكرمة  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
اأك���رث من  ب�����ش��راء م��ا قيمته  ���ش��م��وه 
املزارعني  اإن��ت��اج  م��ن  دره���م  مليوين 
ف�شال  ال�����رط�����ب  م�����ن  امل���������ش����ارك����ني 
اأب��وظ��ب��ي ق��د ك�شبت  اأن واح����ات  ع��ن 
نخيل  ف�شيلة  اآلف  ع�����ش��رة  جم���ددا 
ن�شيجي هدية من �شموه للمزارعني 

املواطنني يف الدورة التا�شعة 2013 
وذل����ك ت��ق��دي��را مل��ح��ب��ي ال��ن��خ��ل��ة من 
املهرجان  يف  وامل�����ش��ارك��ني  ال��ف��ائ��زي��ن 
بقيمة  جوائز  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة 
اأكرث من 5 ماليني درهم هذا العام 
امل�شاركني  م��ن   200 ع��ن  ي��زي��د  مل��ا 
يف ال������دورة ال��ت��ا���ش��ع��ة. واأع������رب عن 
قبل  ال��دوؤوب��ة من  باملتابعة  العتزاز 

���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
الغربية ملختلف الفعاليات الرتاثية 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ودول���ة الإم����ارات 
الظفرة  م��ه��رج��ان  خ��ا���س  وب�����ش��ك��ل 
واملعر�س  ل��ل��رط��ب  ل��ي��وا  وم��ه��رج��ان 
الدويل لل�شيد والفرو�شية باأبوظبي 
وم�����ه�����رج�����ان ال���������ش����داق����ة ال�������دويل 

هيئة الطرق واملوا�ضلت تطلق با�س اخلري مل�ضاندة الأ�ضر املتعففة لل�ضنة الثالثة على التوايل
وذلك من خالل م�شاركتهم الإفطار يف مواقع عملهم مع موظفي الإدارة 
فيما  واحل��وار  احلديث  وتبادل  الإن�شانية  العالقات  توطيد  ي�شاهم يف  ما 
امل�شابقة الرم�شانية التي مت تنظيمها ملوظفي الهيئة  بينهم واأ�شارت اىل 
باإمكان  والتي  الداخلي  الإل��ك��رتوين  الريد  عر  اأ�شئلة  ط��رح  خ��الل  من 
املوظفني  بني  والثقافة  الوعي  ن�شر  اإىل  وتهدف  فيها  امل�شاركة  اجلميع 
ل�شيما اأنها تتناول اأهم اإجنازات واأحداث الهيئة وخططها امل�شتقبلية اإىل 
للموظفني  الإل��ك��رتوين  الريد  كتيبات طبخ عر  ذلك مت تقدمي  جانب 
اأجل ن�شر  اأطعمة وحلويات متنوعة ذات �شعرات حرارية قليلة من  ت�شمل 
املوظفني  طلبات  ا�شتقبال  عن  الإدارة  واأعلنت  الالزمة  ال�شحية  التوعية 
2013 وذلك �شمن بعثة حكومة دبي  لأداء فري�شة احلج للعام اجلاري 

حيث �شيتم اختيار موظفني وفق نظام القرعة. 

الغذائية الالزمة خالل ال�شهر الكرمي خا�شة اأن الهيئة حتمل على عاتقها 
م�شوؤولية جمتمعية لتوؤكد اأن دورها ل يقت�شر على الهتمام باملوا�شالت 
على  ا�شتملت  اخل��ري  با�س  م��ب��ادرة  اأن  واأ���ش��اف��ت  فقط.  اجلماعي  والنقل 
ا�شتهدف  ال���ذي  الرم�شاين  امل��ري  منها  املتنوعة  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الأ�شر املتعففة يف دبي لتاأمني احتياجات عدد كبري منهم يف حماولة لزرع 
الب�شمة على �شفاههم والفرحة يف قلوبهم من خالل مدهم باملواد الغذائية 
والأ�شا�شية كال�شكر والأرز والطحني واحلليب والع�شائر والتمور واملعلبات 
الأطفال  وم�شتلزمات  املنزلية  العامة  النظافة  منتجات  وتوفري  والزيت 
ف�شال عن اأنه �شيتم تنظيم اإفطار جماعي لفرتة متتد اإىل اأ�شبوع ي�شتهدف 
الحتاد  وميدان  �شنرت  و�شيتي  الغبيبة  كمحطة  احلافالت  حمطات  زوار 
واأو�شحت اأن حمالت اخلري واملبادرات املجتمعية تعد جزءا ل يتجزاأ من 

روؤية الهيئة وقيادتها العليا الرامية اإىل �شرورة اإطالق مبادرات وحمالت 
متعددة تتما�شى ومتطلبات املجتمع واأفراده ف�شال عن دورها الأ�شا�شي يف 
فتح قنوات ات�شال مع اجلهات املجتمعية كافة ما ي�شاهم يف حث املوظفني 
على فعل اخلري وم�شاعدة الآخرين من املحتاجني يف املجتمع. من جهة 
الب�شرية والتطوير بالهيئة عددا من احلمالت  املوارد  اإدارة  اأخرى نفذت 
اخلريية التي تتما�شى مع املبادرات املجتمعية التي ت�شعها الهيئة خالل 
�شهر رم�شان املبارك ومن بينها حملة جمع امل�شاحف بالتعاون مع دائرة 
لل�شنة  تنظيمها  يتم  وال��ت��ي  بدبي  اخل��ريي  والعمل  ال�شالمية  ال�����ش��وؤون 
الرابعة على التوايل وعن املبادرات الأخرى التي يتم تنفيذها خالل ال�شهر 
الف�شيل اأو�شحت كوثر كاظم اأنه مت تنظيم فعالية اأخرى بعنوان ن�شارككم 
امليداين  والعمل  الورديات  بنظام  العاملني  املوظفني  ا�شتهدفت  اإفطاركم 

•• دبي-وام:

اأطلق قطاع خدمات الدعم الإداري املوؤ�ش�شي يف هيئة الطرق واملوا�شالت 
املتعففة  الأ�شر  مل�شاندة  اخلري  با�س  مبادرة  التوايل  على  الثالثة  ولل�شنة 
اإطار  تاأتي يف  والتي  بها  املحطات اخلا�شة  يف دبي ومرتادي احلافالت يف 
املبادرات املجتمعية التي يتم تنظيمها ب�شكل م�شتمر كل عام وذلك بالتعاون 
الغذائية  ال�شلع  خمتلف  جمع  يف  م�شاهمتهم  ع��ر  القطاع  موظفي  م��ع 
وامل�شتلزمات املنزلية وتوزيعها على املحتاجني خالل �شهر رم�شان املبارك. 
الإداري  ال��دع��م  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة  ك��اظ��م  ك��وث��ر  واأك����دت 
املوؤ�ش�شي بالإنابة يف الهيئة حر�س الهيئة على اإطالق حمالت الر لت�شمل 
ال�شرائح والفئات املعوزة وذلك من خالل تقدمي اأهم امل�شتلزمات وال�شلع 

تكرمي ال�سيخة فاطمة باجلائزة العربية للعمل الإن�ساين ولقب اأم الإن�سانية

افتتاح امللتقى العربي للعمل الإن�ضاين وموؤمتر الإمارات الإن�ضاين
•• ابوظبي- الفجر:

مع  تزامنا  الن�����ش��اين  للعمل  العربي  امللتقى  ابوظبي  العا�شة  يف  انطلقت 
الثالثة حتت �شعار ال�شتثمار  فعاليات موؤمتر الم��ارات الن�شاين يف دورت��ه 
الجتماعي م�شوؤوليتنا الوطنية والذي انعقد با�شت�شافة من مركز المارات 
العطاء  زاي���د  م��ب��ادرة  م��ن  وبتنظيم  ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
والحتاد  العاملية  الن�شانية  واملدينة  العام  الن�شائي  الحت��اد  مع  وب�شراكة 
بح�شور  وذلك  الجتماعية  للم�شوؤولية  العربية  واجلمعية  للتطوع  العربي 
ممثلني عن عدد من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة املعنية يف جمال العمل 
الن�شاين والجتماعي حمليا وعامليا.  وانعقدت الفعاليات يف اطار احتفالت 
الدولة باليوم الإماراتي الإن�شاين والذي ي�شادف يوم التا�شع ع�شر من �شهر 
والتذكري  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  لذكرى  اإحياء  املقبل  رم�شان 
باأعماله اخلرية والإن�شانية واأن يتم القتداء به وت�شليط ال�شوء على هذه 
العون  وت��ق��دمي  واخل��ري  ال��ر  اأع��م��ال  باأهمية  ال��وع��ي  ون�شر  القيم اجلميلة 

وامل�شاعدة لالآخرين واملحتاجني.
ويهدف امللتقى اإىل امل�شاهمة يف تطوير العمل الإن�شاين وتبادل اخلرات بني 
املوؤ�ش�شات ودعم اآليات ال�شراكة والتعاون فيما بينها وتقدمي الرامج العملية 
املجال  يف  العاملة  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  املجتمع  موؤ�ش�شات  ك��ف��اءة  ل��زي��ادة 
العاملية  واملعايري  اجل��ودة  �شروط  و�شمان  والتطوعي  واملجتمعي  الإن�شاين 

لإجناح امل�شاريع والرامج الن�شانية يف بعدها الجتماعي والإن�شاين .
وت�شمنت فعاليات حفل الفتتاح تقدمي فيلم وثائقي عن اإمارات العطاء يرز 
ال�شعيدين  العمل الن�شاين على  الريادي لدولة الم��ارات يف جمال  ال��دور 
املحلي والعاملي والعالن عن تكرمي ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم المارات 
باجلائزة العربية للعمل الن�شاين ولقب اأم الإن�شانية وتكرمي �شمو ال�شيخة 
جواهر بنت حممد بن �شلطان القا�شمي حرم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
رئي�س املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بجائزة المارات الن�شانية فئة التميز 
ولحتاد  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  وتكرمي  الجتماعي  والبتكار 
الن�شائي العام بجائزة المارات الن�شانية فئة املوؤ�ش�شات املجتمعية وتكرمي 
ماجد الفطيم وخلف احلبتور و الدكتور جمال ال�شويدي بجائزة المارات 

الن�شانية فئة ال�شخ�شيات املجتمعية .

مبادرة زايد العطاء
يف  العطاء  زاي��د  مل��ب��ادرة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شامري  ع��ادل  الدكتور  وق��ال 
كلمته اأن دولة الإمارات العربية املتحدة لطاملا كانت عنواًنا للخري والعطاء 
يف جم���ال ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��رب��ي والإ���ش��الم��ي وال���دويل 
اأي  فنجدها �شباقة يف مد يد العون يف كل الق�شايا ذات البعد الإن�شاين يف 
بقعة من بقاع العامل ب�شرف النظر عن البعد اجلغرايف اأو الختالف الديني 
العميق على  والتقدير  الح��رتام  اأك�شبها  الذي  الأم��ر  الثقايف  اأو  العرقي  اأو 

امل�شتوى العاملي . 
و هذا الدور الإن�شاين لدولة الإم��ارات لي�س جديًدا عليها فهو توّجه را�شخ 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  عهد  منذ  العطاء  اإم���ارات  احلبيبة  دولتنا  تاأ�شي�س  مع 
تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وقد ا�شتمر وتطور يف 
عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراة حاكم دبي والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد ال 

نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة. 
واأ�شاف ال�شامري اأن نهج الإمارات الإن�شاين نهج عاملي حيث ل تفرق الإمارات 
يف م�شاعداتها واإ�شهاماتها الإن�شانية بني ال�شعوب على اأ�ش�س عرقية اأو دينية 
اأو مذهبية واإمنا متد يدها للجميع دون ا�شتثناء لأن منطلقها اإن�شاين اأوًل 
كله  العامل  يف  للخري  عنواناً  ويجعلها  الح���رتام  يك�شبها  ما  وه��ذا  واأخ���رياً 

يف العامل والأكرث فاعلية حيث ت�شكل جمتمع اإن�شاين متكامل بوجود ت�شع 
منظمات اأمم متحدة و44 منظمة اإن�شانية دولية و�شركات جتارية م�شجلني 
كاأع�شاء يف املدينة و تهدف املدينة اإىل دعم عمليات الإغاثة الإن�شانية على 
باعتبارها منظمة  الأع�شاء  املنظمات  احتياجات  تلبية  م�شتوى دويل وعلى 
مبا  فتقا�س  املدينة  اإجن���ازات  اأم��ا  ربحية.  وغ��ري  �شيا�شية  وغ��ري  دينية  غري 
تنقذه من الأرواح فبعد ما �شهده العامل موؤخرا من م�شاهد اإن�شانية موؤملة 
للخدمات  العاملية  للمدينة  ك��ان  ال���دوؤوب  والعمل  الإ�شتجابة  �شرعة  تطلب 
اإمدادات  % من   70 يقارب  اأن ما  وفريدا، حيث  ا�شتثنائياً  دوراً  الإن�شانية 
الأمم  منظمات  من  اإر�شالها  يتم  ال�شوريني  لالجئيني  تقدم  التي  الإغ��اث��ة 
للخدمات  العاملية  املدينة  م�شتودعاتها يف  الإن�شانية من  واملنظمات  املتحدة 
الإن�شانية يف دبي و�شابقا حينما دمر الزلزال يف عام 2010 بورت اأو برن�س 
اأي��ام حيث  90 طنا من الم���دادات اىل هايتي يف غ�شون  اأك��رث من  مت نقل 
رافقت �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�شني رئي�س املدينة �شخ�شيا 
�شحنة من مواد الغذاء والدواء ومعدات تنقية املياه والت�شالت ومت اجالء 
كما  التجارية.  وحمالهم  منازلهم  ُدم���رت  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  ال��رع��اي��ا  ع�شرات 
�شاعدت املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية مكاتب المم املتحدة يف كابول 
وا�شالم اباد عندما تعر�شوا لهجوم من قبل الإرهابيني، ومرة اأخرى اأثناء 
اإجالء  عمليات  تنظيم  مت  كما  العربي  الربيع  يف  ال�شيا�شية  ال�شطرابات 
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ات  يف  للعاملني  م��وؤق��ت��ة  م��ك��ات��ب  وت��وف��ري  امل��وظ��ف��ني 

ليتمكنوا من موا�شلة عملهم من املدينة.
املغفور  ر�شخه  وال���ذي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ع��ط��اء  اأن  م��وؤك��دًة 
ك��ان مثال  ث��راه،  نهيان، طيب اهلل  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل  له 
يحتذى لقيادة املدينة ولإدارتها، حيث بلغ اإجمايل م�شاهمات املدينة العاملية 
الأخرية  �شنوات  اخلم�س  يف  الإمن��ائ��ي��ة  امل�شاعدات  يف  الإن�شانية  للخدمات 

132.5 مليون درهم اإماراتي.

الحتاد العربي للتطوع
الكاظم  الدكتور يو�شف  للتطوع  العربي  العام لالحتاد  �شعادة المني  وقال 
ان املجتمع املكتمل جوانب النمو والإ�شتقرار و يكون به �شالماً وا�شحاً بني 
خمتلف  يف  قوية  حقيقية  تنمية  حتقيق  اأج��ل  م��ن  متعاونني  فئاته  جميع 
اإل من خالل تظافر جهود كل  تاأتي  التنمية ل  اأن هذه  واأو�شح  املجالت.  
اأفراد املجتمع وكل قطاعات املجتمع تعمل على قلب رجٍل واحد وت�شعى اىل 
حتقيق الإ�شتقرار والرخاء والنماء جلميع اأفراد املجتمع ول تقع امل�شوؤولية 
فقط على اإحدى فئات املجتمع واإمنا جميع القطاعات يكون لها دور فّعال 
يف حتقيق التنمية . واأ�شاف الدكتور يو�شف الكاظم منذ ع�شرِة �شنوات ن�شاأ 
تنمية  حتقيق  ه��و  ن�شاأته  منذ  واأه��داف��ه  التطوعي  للعمل  العربي  الإحت���اد 
التطوع يف خمتلف ربوع  العمل املجتمعي وخا�شة جمال  اإن�شانية يف جمال 
وطننا العربي وُكنا نعلم ب�شعوبة املهمة التي �شنخو�شها وبداأنا العمل من 
خالل زيارات ومقابالت مع املوؤ�ش�شات احلكومية املختلفة يف البلدان العربية 
من اأجل الوقوف على امل�شكالت التي ُتعيق العمل الإن�شاين ومن ثم اإيجاد 
احللول املثالية لتلك امل�شكالت وحتفيز املوؤ�ش�شات احلكومية على دعم الن�شاط 
املجتمعي وكذلك تقدمي كل الت�شهيالت ملن لديه الرغبة يف خدمة املجتمع 
وكان هناك تعاون جاد ومثمر من العديد من املوؤ�ش�شات احلكومية التي اأبدت 
يف  والتقدم  التنمية  حتقيق  يف  م�شاركتها  اأج��ل  من  والرتحيب  التعاون  كل 
جمال العمل الإن�شاين ومل نغفل دور القطاع اخلا�س فهو ال�شريك الدائم 
يف املجتمع واإذا �شلح هذا ال�شريك كان هناك جناح �شريع ومبهر للمجتمع يف 
حتقيق التنمية باأق�شر وقت ممكن وباأقل التكاليف واملجهود ول يقت�شر دور 
القطاع اخلا�س على تقدمي دعم مادي اأو معنوي فقط للمجتمع واإمنا دوره 
الأكر يتمثل يف تبني اخلرات والعمل على ثقل مهارات الأفراد وحتفيزهم 

من اأجل الإبتكار و�شرعة التعلم لإكتمال منظومة التنمية باملجتمع.

ويجعل اأبناءها حمل تقدير وترحيب يف اأي مكان يذهبون اإليه. 
واأو�شح اأنه خالل ال�شنوات املا�شية قدمت مبادرة زايد العطاء منوذج مميز 
ال�شرتاتيجني  �شرئكائها  م��ع  بال�شراكة  وع��امل��ي��ا  حمليا  الن�����ش��اين  للعمل 
خالل  من  الب�شر  من  للماليني  الن�شانية  بر�شالتها  ت�شل  ان  وا�شتطاعت 
مبادراتها املبتكرة والتي ابرزها حملة العطاء لعالج مليون طفل والتنظيم 
من  وغ��ريه��ا  التطوعي  للعمل  ال�شباب  لتمكني  العربي  للملتقى  ال�شنوي 

امل�شاريع التطوعية .

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
وتقدمت املديرة التنفيذية للمدينة العاملية للخدمات الن�شانية �شعادة �شيماء 
الزرعوين املدير التنفيذي املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية باأ�شمى اآيات 
و�شعباً مبنا�شبة  املتحدة حكاماً  العربية  الإم��ارات  التهنئة والتريك لدولة 
�شهر رم�شان الف�شيل �شائلني املوىل عز وجل ان يتقبل طاعاتنا ويبارك يف 
جمعنا اليوم كما نتقدم بر�شالة �شكر وتقدير ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال�شيخ  ال�شمو  الدولة حفظه اهلل ولأخيه �شاحب  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
املتحدة على توجيهاتهم احلكيمة  العربية  الإم��ارات  دبي وكافة حكام دولة 
وعطائهم املتفاين لإعالء قيمة العمل الإن�شاين والعمل املجتمعي التطوعي 
خلدمة الإن�شانية حملياً ودولياأً، وليوا�شلوا بجهودهم م�شرية العطاء التي 

بداأها املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
اليوم  مب�شاركتها  تفتخر  الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة  اأن  واأك���دت 
بفعاليات موؤمتر الإمارات الإن�شاين كنتاج متميز ملبادرة يوم العمل الإن�شاين 
زاي��د بن  ال�شيخ  البالد  ب��اين  والدنا وقائدنا  ذك��رى  وال��ذي خ�ش�س لإحياء 
اأعماله اخلرية والإن�شانية خلدمة العامل  اآل نهيان وتذكريا ببع�س  �شطان 

باأ�شره.
و�شرح املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد يف اأكرث من حمفل باأن التعاون بني 
الب�شر يوؤدي اإىل الرتاحم الذي حث عليه اخلالق �شبحانه تعاىل فالإن�شان 
اأن يكون رحيماً على اأخيه الإن�شان وعلى احليوان وعلى النبات فاهلل  يجب 
مفهوم  تر�شيخ  يف  الف�شل  املنهج  لهذا  ك��ان  وق��د  يرحم  من  يرحم  عزوجل 
قيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تنتهجها  التي  ال�شمولية  الإن�شانية 

و�شعباً منذ قيام الإحتاد وما قبل ذلك.
واأفادت �شيماء الزرعوين اأن املغفور له باإذن اهلل �شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان مهد الطريق يف تاريخ املعونة الإن�شانية التي تقدمها دولة الإمارات 
منطقة  يف  ج��ريان��ه  اإىل  اأوًل  امل�شاعدة  تقدمي  طريق  ع��ن  املتحدة  العربية 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ومنذ ذلك احلني زاد عطاء دولة الإمارات 
�شخاء اأ�شعافاً م�شاعفة على مدى العقود الأربعة املا�شية من الإحتاد فقد 
وامل�شاعدات  واملنح  القرو�س  بتقدمي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  قامت 
لكثري من امل�شاريع التنموية يف مايزيد عن 300 بلد يف جميع اأنحاء العامل 
اإىل ما يزيد عن 100 مليار  بالإ�شافة  اإماراتي  مبا يقارب 300 مليار درهم 
ال��دويل و�شندوق  البنك  الدولية مثل  املنظمات  اإم��ارات��ي عن طريق  دره��م 
النقد الدويل. واأعربت �شيماء الزرعوين املديرة التنفيذية للمدينة العاملية 
منظومة  يف  ل�شركائها  والتقدير  اجلزيل  �شكرها  عن  الن�شانية  للخدمات 
العمل الإن�شاين يف الدولة ومنهم موؤ�ش�شة ال�شيخ خليفة بن زايد لالأعمال 
الإن�شانية و�شندوق اأبوظبي للتنمية و موؤ�ش�شة زايد للم�شاعدات الإن�شانية 
واخلريية و الهالل الأحمر الإماراتي و موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالأعمال 
دبي  جمعية  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة  للعطاء  دب��ي  دب��ي  ن��ور  و  الإن�شانية 
اخلريية جمعية ال�شارقة اخلريية وغريها العديد من املوؤ�ش�شات الفعالة يف 
العامل الإن�شاين والتي تقوم مبد يد العون لكل حمتاج يف �شتى بقاع الأر�س 
من غري حتيز لدين،اأو عرق اأو لون. واأو�شحت اأن املدينة العاملية خلدمات 
الن�شانية  للم�شاعدات  لوج�شتي  اإن�شاين  مقر  اأكر  لت�شبح  منت  الإن�شانية 

اجلمعية العربية للم�شوؤولية الجتماعية
وقال �شعادة الدكتور خالد بومطيع الأمني العام للجمعية العربية للم�شوؤولية 
الإجتماعية اأن امل�شوؤولية الجتماعية هي ركيزة ا�شا�شية من ركائز املجتمع 
موؤ�ش�شاتها احلكومية واخلا�شة  تعزيز مفهومه يف  وت�شعى احلكومات على 
لت�شجيعها على تبني مبادرات جمتمعية م�شتدامة ومن هذا املنطلق ا�ش�س 
موؤخرا اجلمعية العربية للم�شوؤولية الجتماعية بهدف رفع الوعي باأهمية 
لتطبيق  حمفزة  وموؤ�ش�شية  جمتمعية  ثقافة  بناء  و  الإجتماعيه  امل�شوؤليه 
دون  حت��ول  التي  العقبات  كافة  واإزال���ة  الجتماعية  امل�شوؤولية  ثقافة  ون�شر 
حتقيقها  واأ�شاليب  لل�شركات  الجتماعية  والأول��وي��ات  الأدوار  �شمن  ذل��ك، 
فى  اأول جمعية مهنية  تعتر  الجتماعية.   للم�شوؤولية  براجمها  ا�شتدامة 
قام  العمال  وا�شتدامة  امل�شئول  العمل  ثقافة  بن�شر  تهتم  العربية  املنطقة 
فى  والباحثني  املهتمني  من  عربية  �شخ�شيات   10 تاأ�شي�شها  على  بالعمل 
هذا املجال حيث اجتمعوا لول مره فى املنامة عا�شمة مملكة البحرين فى 
مطلع العام 2011 و�شاغوا نظامها ال�شا�شي. كما ت�شمنت فعاليات املوؤمتر 
تكرمي �شخ�شيات اعتبارية وموؤ�ش�شات جمتمعية بجائزة المارات الن�شانية 
يف  جلهودها  وتقديرا  الن�شاين  العمل  جمال  يف  الفعالة  م�شاهمتها  نظريا 

تر�شيخ ثقافة العمل الن�شاين حمليا وعامليا . 

فعاليات املوؤمتر
موؤ�ش�شات  اإط��ار  يف  الإن�شاين  العمل  تطوير  اآل��ي��ات  على  امل�شاركون  وناق�س 
املجتمع واملنظومة الإن�شانية وتطبيق املعايري العاملية يف امل�شاريع والرامج 
الإن�شانية اإ�شافة اإىل �شبل حتقيق احلوكمة وال�شفافية يف الأعمال الإن�شانية 
امل�شتجدات يف جمال ال�شتثمار الجتماعي والية حتفيز  امللتقى  كما ناق�س 
املوؤ�ش�شات احلكومية اواخلا�شة من تبني مبادرات يف جمال العمل الن�شاين 
وت�شمنت  املجتمع  الجتماعية جتاه  م�شوؤوليتها  انطالقا من  والجتماعي 
امل�شتدامة  والتنمية  الن�����ش��اين  العمل  ع��ن  الوىل  ورق��ت��ني  الوىل  جلل�شة 
للم�شوؤولية  العربية  للجمعية  العام  الم��ني  بومطيع  الدكتورخالد  قدمها 
الجتماعية . والورقة الثانية قدمتها الدكتورة �شم�شة العور املدير التنفيذي 

لأطباء الفقراء عن مناذج مميزة للعمل التنموي . 
وتطرقت اجلل�شة الثانية على دورالقطاع احلكومي يف تفعيل تبني القطاع 
اخلا�س للم�شاريع الن�شانية امل�شتدامة بورقة قدمها �شعادة يو�شف الكاظم 
القطاع اخلا�س  التطوعي وورق��ة عن  العربي للعمل  العام لالحتاد  المني 
املهند�س  �شعادة  قدمها  املجتمع  جتاه  والن�شانية  الجتماعية  وم�شوؤوليته 

تامر وجيه رئي�س اجلمعية امل�شرية للعمل التطوعي .
التنمية املجتمعية لذوي  ال�شراكات ال�شرتاتيجية لتفعيل  وورقة عمل عن 
الإعاقة قدمتها ال�شيدة مرمي �شيف القبي�شي رئي�س قطاع ذوي الحتياجات 
اخلا�شة وناق�شت اجلل�شة الثالثة الروؤية امل�شتقبلية لال�شتثمار الجتماعي 
يف العمل الن�شاين من خالل ورقتني الوىل عن مناذج ملبادرات ال�شتثمار 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��غ��زاوي  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  قدمها  الجتماعيمن 
امل��ب��ت��ك��رة يف جمال  امل�شتقبلية  امل���ب���ادرات  ع��ن  وال��ث��ان��ي��ة    . ج��رام��ني-ج��م��ي��ل 
ال�شوداين  املركز  رئي�س  الريده  ه�شام �شالح  �شعادة  القاها  الن�شاين  العمل 
ال��راب��ع��ة ورق��ت��ني الوىل عن  ت��ن��اول��ت اجل��ل�����ش��ة  ال��ت��ط��وع��ي يف ح��ني  للعمل 
العالم والتدريب الن�شاين قدمتها ال�شتاذة ح�شنية العلي رئي�شة الرامج 
بدولة  الرئا�شة  �شوؤون  ب��وزارة  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  التعليمية 
ودوره يف  والتاهيل  لتدريب  الثانية عن  والورقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
موؤ�ش�شة العمل الن�شاين املتميز قدمها �شعادة املهند�س حممد علي اجلنون 
فعاليات  خ��الل  مت  كما  التطوعي  للعمل  لبنان  مركز  ادارة  جمل�س  رئي�س 
املوؤمتر اطالق عن اربعة مبادرات مبتكرة جديدة يف جمال العمل الن�شاين 
�شتعلن  ال�شباب  والن�شاين من  الجتماعي  العمل  رواد  نخبة من  مب�شاركة 

ب�شكل يومي حتى يوم انعقاد اليوم الإماراتي الإن�شاين.
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َرَعِة  لي�س ال�صديد ِبال�صُّ
الغ�شب واإن كانت حقيقته جمرة ت�شعل النريان يف القلب، فتدفع �شاحبها 
اإىل قول اأو فعل ما يندم عليه، فهو عند النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � قوٌل 
باحلق، وغريٌة على حمارم اهلل، ودافعه دوماً اإنكار ملنكر، اأو عتاب على ترك 

الأف�شل .
والغ�شب له وظيفة كبرية يف الدفاع عن حرمات اهلل ودين اهلل، وحقوق 
امل�شلمني وديارهم، لكنه اإذا ابتعد عن هدي النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � 

حتول اإىل �شر وعداوة، وخالفات وفرقة .
والغ�شب ينق�شم اإىل نوعني : غ�شب حممود واآخر مذموم، ولكل منهما 

اآثاره على النف�س واملجتمع، من �شعادة اأو �شقاء، وثواب اأو عقاب .
فالغ�شب املذموم هو ما كان لأمر من اأمور الدنيا، وكان دافعه النت�شار 
عليه  ترتتب  الغ�شب  وه��ذا   .. لالآخرين  واحلمّية  الع�شبية  اأو  للنف�س، 
نتائج خطرية على �شاحبه وعلى جمتمعه، ومن ثم حذرنا منه الر�شول � 
�شلى اهلل عليه و�شلم �، واأو�شانا بعدم الغ�شب يف اأحاديث كثرية، ومنا�شبات 
َرَعِة،  ة، من ذلك : قوله � �شلى اهلل عليه و�شلم � : )لي�س ال�شديد ِبال�شُّ ِعدَّ
َرعة:  اإمنا ال�شديد الذي ميلك نف�شه عند الغ�شب( رواه البخاري . وال�شٌّ

هو الذي يغلب النا�س بقوته.
� �شلى اهلل  � قال : )اأن رجاًل قال للنبي  � ر�شي اهلل عنه  اأبي هريرة  وعن 
عليه و�شلم � : اأو�شني، قال : ل تغ�شب، فردد مراراً، قال : ل تغ�شب( رواه 

البخاري، ويف رواية )ل تغ�شب ولك اجلنة( رواه الطراين .
اأما الغ�شب املحمود فهو ما كان يغ�شبه ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � 
هلل وحلرماته، ومل يكن لنف�شه فيه ن�شيب، وكان ب�شبب اعتداء على حرمة 
من حرمات اهلل، اأو قتل نف�س م�شلمة، اأو اأخذ مال بغري حق، وغريها من 
املحرمات واملحظورات التي ُنِهَي عنها يف دين اهلل، ففي مثل هذه احلالت 

كان غ�شبه � �شلى اهلل عليه و�شلم � . 
عن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � قالت: )ما �شرب ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه 
� �شيئا قط بيده، ول ام��راأة ول خادما، اإل اأن يجاهد يف �شبيل اهلل،  و�شلم 
وما نيل منه �شيء قط فينتقم من �شاحبه، اإل اأن ينتهك �شيء من حمارم 

اهلل، فينتقم هلل عز وجل( رواه م�شلم .
 � اأن�س  اأب��دا، يبني ذلك  � لنف�شه  � �شلى اهلل عليه و�شلم  النبي  فلم يغ�شب 
ر�شي اهلل عنه � فيقول : )خدمت ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و �شلم � ع�شر 
�شنني، ل واهلل ما �شبني �شبة قط، ول قال يل اأف قط، ول قال يل ل�شيء 

فعلته مل فعلته، ول ل�شيء مل اأفعله األ فعلته( رواه اأحمد .
كثرية،  فهي  هلل  فيها  غ�شب  ال��ت��ي   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � مواقفه  اأم���ا 

منها:
عن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � اأن قري�شا اأهمهم �شاأن املراأة املخزومية التي 
�شرقت فقالوا : من يكلم فيها ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � )اأي يف 

العفو عنها(، فقالوا : ومن يجرتئ عليه اإل اأ�شامة حب ر�شول اهلل � �شلى 
اهلل عليه و�شلم �، فكلمه اأ�شامة، فقال ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � : 
)اأت�شفع يف حد من حدود اهلل ؟!، ثم قام فاختطب فقال : اأيها النا�س اإمنا 
واإذا  تركوه،  ال�شريف  فيهم  �شرق  اإذا  كانوا  اأنهم  قبلكم  من  الذين  اأهلك 
�شرق فيهم ال�شعيف اأقاموا عليه احلد، وامي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد 

�شرقت لقطعت يدها( رواه م�شلم .
بعث  التي ظهر غ�شبه فيها، حني   � و�شلم  � �شلى اهلل عليه  ومن مواقفه 
اأن نطق  بعد  بقتل رج��ٍل  �شرّية، فقام  � يف  � ر�شي اهلل عنه  زي��د  اأ�شامة بن 
 � النبي  القتل، فبلغ ذلك  اإمن��ا قالها خوفاً من  اأن��ه  وك��ان يظّن  بال�شهادة، 
اإله  : ل  )اأق��ال   : له  �شديداً، وق��ال  � فغ�شب غ�شباً  �شلى اهلل عليه و�شلم 
اإل اهلل وقتلته ؟!، قلت : يا ر�شول اهلل، اإمنا قالها خوفا من ال�شالح، قال 
اأم ل ؟!، فما زال يكررها حتى  اأقالها  اأف��ال �شققت عن قلبه حتى تعلم   :

متنيت اأين اأ�شلمت يومئذ( رواه م�شلم .
� �شلى اهلل عليه  النبي  � قالت: )دخ��ل علّي  � ر�شي اهلل عنها  وعن عائ�شة 
و�شلم � ويف البيت قرام )وهو ال�شرت الرقيق( فيه �شور، فتلّون وجهه � �شلى 
اهلل عليه و�شلم �، ثم تناول ال�شرت فهتكه، وقال : من اأ�شد النا�س عذابا يوم 

القيامة، الذين ي�شّورون هذه ال�شور( رواه البخاري .
و�شكا اإليه رجل اإطالة الإمام يف �شالته، وم�شقة ذلك على امل�شّلني، فغ�شب 
� �شلى اهلل عليه و�شلم � حتى قال اأبو م�شعود : " ما راأيته غ�شب يف مو�شع 
اأيها  � : )يا  � �شلى اهلل عليه و�شلم  "، ثم قال  اأ�شد غ�شبا منه يومئذ  كان 
فيهم  ف��ان  فليتجوز،  بالنا�س  �شلى  ما  فاأيكم  ملنفرين،  منكم  اإن  النا�س، 

ال�شعيف والكبري وذا احلاجة( رواه اأحمد .
النا�س عن اخلري،  تباطوؤ  ملجّرد   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � يغ�شب  ك��ان  بل 
فعن جرير بن عبد اهلل � ر�شي اهلل عنه � قال : )خطبنا ر�شول اهلل � �شلى 
� فحثنا على ال�شدقة، فاأبطاأ النا�س، حتى روؤى يف وجهه  اهلل عليه و�شلم 

الغ�شب( رواه اأحمد .
من هذه املواقف وغريها يتبني لنا اأن الر�شول � �شلى اهلل عليه و�شلم كان 
تاأخر  اأو  انتهكت حرمات اهلل،  اإذا  اإل  يغ�شب، ويف الوقت نف�شه ل يغ�شب 
النا�س عن فعل اخلري .. ل انت�شار فيه للنف�س، ول مدخل فيه للهوى اأو 

حب الدنيا.. 
احلقد  م��ن  ودواع��ي��ه،  الغ�شب  اأ���ش��ب��اب  يتجنب  اأن  امل�شلم  فعلى  ث��م  وم��ن 
.. وغ��ري ذل��ك من  الدنيا، واجل���دال واخل���الف  واحل�شد، واحل��ر���س على 

الأمور التي نهى عنها النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � يف اأحاديث كثرية.

هديه ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ يف عالج الغ�سب :
� عليه  اآدم  اأخ��رج  الذي  الرجيم، فال�شيطان  ال�شيطان  ال�شتعاذة باهلل من 

ال�شالم � من اجلنة، ودفع قابيل لقتل هابيل، هو نف�شه الذي يثري الغ�شب، 
 � اأر�شدنا الر�شول  فال يرتك الإن�شان حتى ين�شاق له ويتمثل لأم��ره، لذا 
�شلى اهلل عليه و�شلم � اإىل ال�شتعاذة من ال�شيطان الرجيم عند الغ�شب، 

لأنه يجري من ابن اآدم جمرى الدم .
عن �شليمان بن �شرد قال : )ا�شتب رجالن عند النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم 
� فجعل اأحدهما حتمر عيناه وتنتفخ اأوداجه )العروق املحيطة بعنقه(، قال 
ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � : اإين لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه 

الذي يجد، اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم( رواه م�شلم .
وعن اأبي هريرة � ر�شي اهلل عنه � قال : قال � �شلى اهلل عليه و�شلم � : )اإذا 

غ�شب الرجل فقال اأعوذ باهلل، �شكن غ�شبه( .
ومن و�شايا النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � للغا�شب : اأن يغري مكانه، فاإذا 
كان واقًفا فليجل�س اأو ي�شطجع، فعن اأبي ذر � ر�شي اهلل عنه � اأن ر�شول اهلل 
� �شلى اهلل عليه و�شلم � قال : )اإذا غ�شب اأحدكم وهو قائم فليجل�س، فاإن 

ذهب عنه الغ�شب واإل فلي�شطجع( رواه اأبو داود .
ويف ذلك عالج لتهدئة النف�س، واإخماد نار غ�شبها، لأن الإن�شان يف حالة 
حالة  ويف  اجللو�س،  حالة  يف  منها  اأك��رث  لالنتقام  مهيًئا  يكون  ال��وق��وف 
اجللو�س منها يف حالة ال�شطجاع، لذا جاء الو�شف النبوي بهذه الو�شفة 

الدقيقة، التي اأكدتها الدرا�شات النف�شية املعا�شرة .
ال�شكوت و�شبط الل�شان هدي ودواء نبوي لعالج الغ�شب، لقوله � �شلى اهلل 
روا ول تع�ّشروا، واإذا غ�شب اأحدكم فلي�شكت،  عليه و�شلم � : )علِّموا، وي�شِّ

قالها ثالًثا( رواه اأحمد .
فاإطالق الل�شان اأثناء الغ�شب قد يجعل الإن�شان يتلفظ بكلمات يندم عليها 
� الغا�شب بال�شكوت،  � �شلى اهلل عليه و�شلم  بعدها، ومن ثم اأو�شى النبي 
� �شلى اهلل عليه  اأو ال�شمت، فقال  امل�شلم بوجه عام بقول اخلري  واأو�شى 
و�شلم � : )من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فليقل خريا اأو لي�شمت( رواه 

م�شلم .
ومن هديه � �شلى اهلل عليه و�شلم � يف عالج الغ�شب كظمه باحللم والعفو، 
اأبواب  وي�شد  النا�س،  بني  والت�شامح  املحبة  اأب��واب  يفتح  ذلك  اأن  �شك  ول 
ال�شيطان التي ميكن من خاللها اأن يدخل بني امل�شلمني، فيثري العداوات 
والبغ�شاء يف �شفوفهم، بل ويرتقي بالغا�شب اإىل الإح�شان اإىل من اأ�شاء 

اإليه .
وكظم  الغ�شب  ع��دم  يف  والفعلي  القويل   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � وهديه 

الغيظ والعفو كثري، من ذلك :
اأن ينفذه،  �: )من كظم غيًظا وهو ي�شتطيع  � �شلى اهلل عليه و�شلم  قوله 
اأي احلور �شاء(  ه  دعاه اهلل يوم القيامة على روؤو���س اخلالئق حتى يخريِّ

رواه ابن ماجه .

وقوله � �شلى اهلل عليه و�شلم �: )ما نق�شت �شدقة من مال، وما زاد اهلل 
عبًدا بعفو اإل عًزا، وما توا�شع اأحد هلل اإل رفعه اهلل( رواه م�شلم .

العفو  على  بل  الغ�شب،  ع��دم  على  امل�شلم  حتث  وغريها  الأح��ادي��ث  فهذه 
الدنيا  لذلك يف  العظيم  الأج��ر  وتبني  النتقام،  والبتعاد عن  والت�شامح، 

والآخرة .
وعن اأن�س � ر�شي اهلل عنه � قال : )كنت اأم�شي مع ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه 
و�شلم � وعليه ُبرد جنراين غليظ احلا�شية، فاأدركه اأعرابي، فجبذه بردائه 
 � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  عاتق  �شفحة  اإىل  فنظرت  �شديدة،  جبذة 
قد اأّث��رت بها حا�شية ال��رداء من �شدة جبذته، ثم قال : يا حممد، ُمْر يل 
من مال اهلل الذي عندك، فالتفت اإليه ف�شحك، ثم اأمر له بعطاء( رواه 

البخاري .
هكذا كان هدي النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم �، فهو اأَْملَُك النا�س لنف�شه يف 
فما  يغ�شب،  فعندها  تعاىل،  اهلل  حرمات  ُتنتهك  اأن  اإل  الغ�شب،  مواطن 
بل  والغ�شب،  الر�شا  يف  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  بهديه  لالمتثال  اأحوجنا 

يف حياته كلها .

يحث ديننا الإ�شالمي على تعجيل الفطور وتاأخري ال�شحور، ولالأ�شف 
قد يتجاهل البع�س اأهمية ال�شحور، فهو ي�شاعد ال�شائم على القوة 
والن�شاط واحليوية، ويحافظ على ن�شبة ال�شكر يف الدم اأثناء ال�شيام 
لأطول فرتة ممكنة، ويقلل من الإعياء وال�شداع والك�شل واخلمول 
الإح�شا�س  �شرعة  تقليل  على  ال�شائم  وي��ع��ني  ال��ن��وم،  يف  وال��رغ��ب��ة 

باجلوع والعط�س.
الطازجة  اخل�شار  �شلطة  على  ال�شحور  وج��ب��ة  حت��ت��وي  اأن  ُيف�شل 
والألياف  املاء  ن�شبة عالية من  وبكميات منا�شبة، فهي حتتوي على 
الإح�شا�س  م��ن  يقلل  مم��ا  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتة  ب��امل��اء  اجل�����ش��م  ليحتفظ 
اأو اجلفاف، بينما ت�شاعد الألياف على البقاء فرتة اأطول  بالعط�س 
اأن اخل�����ش��روات م�����ش��در جيد  اإىل ج��ان��ب  ب��اجل��وع،  دون الإح�����ش��ا���س 

للفيتامينات والأمالح املعدنية.
التي  الأغذية  على  ال�شحور  وجبة  احتواء  ُيراعى  اأن  اأي�شا  ويف�شل 
تكون متو�شطة ال�شرعة يف اله�شم مثل الفول والعد�س بزيت الزيتون 
اأو اجلنب والبي�س مع احلر�س على تناول اخلبز الأ�شمر بدل من 
الأبي�س، حيث تزيد من فرتة عدم ال�شعور باجلوع وا�شتمرار وجود 

ال�شكر باعتدال يف الدم ولفرتة اأطول
مع النتباه اإىل عدم النوم مبا�شرة بعد ال�شحور، وميكن تنظيم وقت 
تناول  النوم، مع  �شاعة من موعد  قبل  يكون  ال�شحور بحيث  تناول 
بع�س الفاكهة اأو الع�شري الطازج اأو التمر مع �شرب املاء واللنب قبل 
بتاأخري  النبوية  ال�شنة  لتوجيه  تنفيذا  الطعام  عن  الإم�شاك  وق��ت 
ال�شحور، ويف�شل جتنب �شرب املنبهات كال�شاي والقهوة والكول يف 

الأوقات املتاأخرة من الليل
من  الكثري  ذل��ك  و�شيفقدك  ل��ل��ب��ول،  وم����دّرة  منبهة  لكونها  وذل���ك 
ال�شوائل التي �شت�شعرك بالعط�س. كما يجب جتنب الأغذية املاحلة 
الليل، فهي تزيد من الإح�شا�س بالعط�س  ال�شاعات الأخ��رية من  يف 
بعد اله�شم، كما اأن تناول ال�شكريات واخلبز الأبي�س والأرز واملكرونة 
على ال�شحور ي�شعرك ب�شرعة التخمة وال�شبع يف حينها، لكنها تبعث 

على اجلوع بعد فرتة ق�شرية.
ديننا  اأن  اإل  امل�شلم،  ح��ي��اة  يف  ال�شيام  اأه��م��ي��ة  رغ��م  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ري 
وامل�شابني  للمر�شى  فرخ�س  بع�شر،  ولي�س  ي�شر  دي��ن  الإ���ش��الم��ي 
املهم  م��ن  لذلك  ب��الإف��ط��ار،  اهلل  عافاهم  املزمنة  الأم��را���س  ببع�س 

ا�شت�شارة الطبيب قبل ال�شيام.

وجبة ال�صحور ت�صاعد ال�صائم على القوة والن�صاط واحليوية

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

�سورة يون�س الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �سره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�سراط  على  امل�ستقيم  ل�سرائعه  املطبق  ور�سوله  هلل  املحب  ور�سوله  باهلل 

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�س وال�سيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�سطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإل ذكره فوجودهم ذكر له واأنفا�سهم متعلقة بخ�سيته  ون�سوا الدنيا 
معرفة  دون  بع�سا  بع�سهم  يعرفون  منه  والتقرب  فلمر�ساته  اجتمعوا 
يخافون  ول  �سواه  اأحدا  يخ�سون  ل  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �سابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�سبه  من  اإل  �سيد  على 
قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �سدق 
اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 

ا�ستقاموا تتنزل عليهم املالئكة ول تخافوا ول حتزنوا واب�سروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ولكم فيها 
�سورة  رحيم(  غفور  من  نزل  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�سكم  ت�ستهي  ما 
ف�سلت) 30-23( ويف حديث  قد�سي رواه البخاري عن اي هريرة ر�سي 
اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عيه و�سلم :) يقول اهلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�سيء 
حتى  بالنوافل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�ست  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�سر  الذي  وب�سره  به  ي�سمع  الذي  �سمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�سي بها ولئن �ساألني لعطيته ولئن 
ا�ستعاذين لأعذته وما ترددت عن �سيء اأنا فاعله ترددي عن نف�س عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

الدين  وي��ذك��ر ج��الل  اأي�����ش��ا  ال��ت��ري��زي( يف ظ���روف غام�شة  ال��دي��ن  )�شم�س 
واح��دة ل يدخلها  يوما يف حجرة  اأربعني  الدين معلمه  �شم�س  اأن��ه حب�س مع 
اإل من يخدمها امتالأ فيها جالل الدين بروح جديدة وانك�شف  اأحد  عليهما 
الدين الرتمن  له عامل جديد من احلقائق والأذواق والأن��وار ووا�شل جالل 
باحلب الإلهي الذي اأزداد �شوقا وحنينا يف نف�شه مع غياب �شيخه املر�شد حتى 
1273 وح�شر جنازته عدد �شخم  672ه -  وافته املنية مبدنية قونية �شنة 
من النا�س من كافة الأديان وامللل واأ�شبح �شريحه مزارا على م�شتوى العامل 
)املثنوى( وهو عبارة عن  الأك��ر وهو  يعتر عمله  ما  تاركا خلفه  الإ�شالمي 
اأبيات ال�شعر ذات الطابع التعليمي وي�شم ما يقرب من  جمموعة وا�شعة من 
اإيل ت�شفية القلب وتطهري النف�س وحتلية  األف بيت تهدف  خم�شة وع�شرين 
العقل وهذا هو الفقه الأكر كما يقول جالل الدين من موؤلفاته اأي�شا كتاب 
ال�شبعة  املجال�س  وكتاب  واأم��ث��ال  ومواعظ  ق�ش�س  على  وي�شتمل  فيه  ما  فيه 
وي�شتمل على خطب ومواعظ واأفكار �شوفية األقاها اأثناء ا�شتغاله بالتدري�س.

وله اأي�شا ديوان �شم�س تريز الذي كر�شه ل�شيخه الغائب احلا�شر وي�شتمل على 
غزليات �شوفية يبلغ عدد اأبياتها ثالثة اآلف وخم�شمائة بيت ويعد اإىل جانب 
كتابه املثنوي من اأكر واأ�شهر الدواوين يف ال�شعر ال�شويف كذلك ترك جالل 
)مولنا(  لقبه  اإىل  ن�شبة   ) )املولوية  م�شماه  �شوفية  طريقة  الرومي  الدين 
م(   1312  - 712ه   ول���د)ت:  �شلطان  وخليفته  ول��ده  بتنظيمها  ق��ام  والتي 

وانت�شرت هذه الطريقة يف الكثري من بلدان الدولة العثمانية واآ�شيا. 

ال�ساعر امللهم
فل�شفية  نظرية  بتاأليف  يهتم  مل  ملهما  �شاعرا  ال��روم��ي  ال��دي��ن  ج��الل  ك��ان 
ال���وج���ود ميكن  روؤي���ت���ه يف  اأن  اإل  ع��رب��ي  اب���ن  م��ث��ل  ال��ت�����ش��وف  متكاملة يف 

ا�شتخراجها من ا�شتقراء دقيق لأ�شعاره وق�ش�شه .
اإن اهلل �شبحانه وتعاىل يف ت�شور جالل الدين الرومي هو م�شدر ومرجع 
لكل موجود وما دام هو كذلك فهو خالق كل املخلوقات واحلا�شر يف �شميم 
كيانها وخا�شة يف الإن�شان اأرقى خملوقاته الذي نفخ فيه من روحه فجعله 
قمة اخللق وخمل�شه وعلى الإن�شان اأن ي�شل اإليه ويتعرف عليه باملجاهدة 

وال�شر عر مراحل متعددة من الرتقي الروحي.
ويرى جالل الدين اأن اخللق كله ملئ باحلب الإلهي فكل �شيء يت�شوق اإليه 

ويتحرك نحوه بدافع حب م�شرم و�شوق متدفق لإنقاذ لهما.

جالل الدين واآلة الناي املو�سيقية
وللناي عنده مكانة خا�شة لت�شاله بالع�شق وق�شة الناي يبداأ بها كتابه املثنوي 
الفراق يف �شوت هو  اآلم  ي�شكو  للناي كيف يق�س حكايته فهو  ا�شتمع  فيقول 
و�شدره  ببكائه  يبكون  والنا�س  الغابة  اإن��ه منذ قطعوه من  فيها  يقول  �شكايه 
ميزقه الفراق يريد اأن ي�شرحه لأن كل ما بعد عن اأ�شله يطلب الو�شال ويذكر 
اأنيني يرتد  اأ�شبح  الناي  ويقول   . كانت جتمعه مبحبوبه  التي  الأي��ام  ح��الوة 
ديف كل جماعة و�شرت �شاحب البائ�شني وال�شعداء ول اأحد يعلم الأ�شرار التي 
بداخلي فال توجد للعيون الأن��وار التي تدرك بها ما�شاتي ول توجد لالآذان 
الأنوار التي ت�شمع بها اأ�شراري وكاأن لالآذان هي الأخرى اأنوار ت�شمع بها وكاأنها 
ترى.  ويقول جالل الدين اأي�شا كل من تغريت هيئته ب�شبب الع�شق فاإن الع�شق 
يطهره من العيوب فيا من ع�شقه اجلميل هو �شر هيامنا ويا من هو الطبيب 
لكل ما ن�شكو من علل و يا من هو الدواء لغرورنا وكريائنا اإن املع�شوق هو الكل 

وهو احلي والعا�شق هو امليت.

الأ�ستاذ والتلميذ وَحَول العني 
ومنهجه يف الت�شوف اأي�شا تلخ�شه ق�شته عن الأ�شتاذ والتلميذ الذي كان به 
اح��دي احلجرات  ي�شتح�شر زجاجة من  اأن  الأ�شتاذ  اأ مره  حتول يف عينه فقد 
فعاد اإليه و�شاأله اأي الزجاجتني تريد لأنه راأي بعينه احلولء زجاجتني ولي�س 
اأنه ل توجد غري زجاجة واحد والتلميذ  اأكد له  الأ�شتاذ  زجاجة واح��دة لكن 
يك�شر  اأن  اإليه  يطلب  اأن  من  بدا  الأ�شتاذ  يجد  ومل  زجاجتني  هناك  اأن  يوؤكد 
اإحدى الزجاجتني وي�شتح�شر الأخرى فلما ك�شر التلميذ الزجاجة مل يجد اأن 
هناك زجاجة اأخرى كما كان يتوهم ب�شره الذي يعاين احلول وعلم اأن اأ�شتاذه 
كان على حق ويقول جالل الدين اإن م�شمون ق�شته هو نف�شه م�شمون الآية 

الكرمية التي تقول : ) ل نفرق بني اأحد من ر�شله( .

بني العقل والروح
اإىل احلق  والو�شول  والعقل  القلب  اأو  ال��روح  ال�شلة بني  فل�شفه يف  وللرومي 
له طريقان طريق الروح اأو القلب وطريق العقل ويقول عليك اأن تقبل اأوامر 

الروح ول جتعلها �شجنا للنف�س التي تاأكل وت�شرب فقط. 
وي�شيف : ا�شم من الروح وافتح عينيك لرتى بنور العقل اأن كل ورقة �شجر 

ه��و ج��الل ال��دي��ن حممد ب��ن بهاء ال��دي��ن البلخي ول��د يف بلخ وه��ي مدينة يف 
خرا�شان �شنة 604ه  - 1207م كان اأبوه بهاء الدين عاملا م�شهورا يف الفقه 
احلنفي وعرف ب�شلطان العلماء ومع زحف جيو�س املغول نحو بلخ هاجر بهاء 
الدين مع اأ�شرته �شنة 609ه  - 1212 م غربا وظلت الأ�شرة تتنقل من بلد 
1228 يف مدينة قونية  626ه  -  اآخ��ر الأم��ر يف ع��ام  ا�شتقرت  اإىل بلد حتى 
ببالد الروم ومنها ا�شتق ا�شم الرومي املن�شوب له جالل الدين وفيها اأي�شا تويف 

والده �شنة 628ه  - 1231م.

حياته وتعليمه
تلقى ج��الل ال��دي��ن تعليمه على ي��د ع��امل م��ع��روف ه��و ب��ره��ان ال��دي��ن حمقق 
الرتمذي تويف عام 637ه 1640-م وكان �شديقا لوالده وبعد وفاته اأ�شبح 
642ه 1244- م  اأي�شا عاملا ومدر�شا يف مدينة قونية ويف عام  جالل الدين 
التريزي  الدين حممد  الدين ب�شويف متجول فقري هو �شم�س  التقى جالل 
اللقاء حياة  الرباين فغري هذا  والوجد  الإلهي  اأ�شحاب احلب  ال��ذي كان من 
جال الدين برمتها فقد اأ�شرم هذا ال�شويف العجيب يف نف�س جالل الدين نار 
احل��ب الإلهي ال��ذي ح��رك يف نف�شه ق��وة الإب���داع ال�شعري ف��راح ينظم الآلف 
من الأبيات الذي حرك يف نف�شه قوة الإبداع ال�شعري اأفراح ينظم الآلف من 

الإلهي الأب�����ي�����ات  احل��ب  يف  ال�شعرية 
����ش���ل�������ش���ل���ة من  وب�����ع�����د 
الغربية  الأح����داث 
اختفى ال�شويف 
م�س  لغا ا

اأنه واحد ل �شريك له والعقل اأعز من كل �شيء وهو  اآث��ار تدل علي  وكل حبة 
وياأتي  الر�شد  اإىل  ي��ه��دي  والعقل  احل�شمة  �شرير  وم�شباح  ���ش��يء  ك��ل  مفتاح 
العقل منه وا�شل  به على وجود اهلل تعاىل ولكن  املعارك وي�شتدل  بالن�شر يف 
ومنه �شال وكالهما يطلق عليه العقل وعليك اأن تعرف تفاوت العقول ولو كان 
العارفني  اأكر  الإ�شالم  لكان فقهاء  الدينية  ملعرفة احلقائق  كافيا  العقل  هذا 
واأولئك اأ�شحاب حممد �شلى اهلل عليه و�شلم كانوا اأعمق النا�س علما واأقلهم 

تكلفا ومل يقراأوا كتابا يف احلكمة ومل يتلقوا درو�شا يف الفل�شفة.
اإليه ونالوا الكرامات لأنهم �شيطروا على  اإن اأولياء اهلل و�شلوا اإىل ما و�شلوا 
نفو�شهم بعقولهم ووجهوا عقولهم اإىل الأنوار فاأخذوا منها ويقول : مادمت 
فيه  قتلت  وم��ن  هدايتك  يف  اأم��ل  ول  مظلما  فاإب�شارك  ال�شهوات  يف  منهمكا 

�شهوات احل�س يكون له ذوق روحي يدرك به النور واحلق.

من اأ�سعاره
العمر الذي مر بال ع�شق ل حت�شبه اأبدا

 فالع�شق ماء احلياة تقبله بقلبك وروحك.
وكل من هم من غري العا�شقني اعترهم اأ�شماكا خرجت من املاء

اعترهم موتي ذابلني حتى ولو كانوا ملوكا و�شالطني .
والع�شق عندما يك�شف عن نف�شه تخ�شر الأ�شجار الذابلة.

ومن الغ�شن الذي �شاخ تنبثق كل حلظة ورقة ن�شرة .

ل موت اأ�سواأ من النتظار
تلك الروح التي ل يكون الع�شق احلقيقي �شعار لها

من الأف�شل األ توجد فوجودها عار لها
فكن مقيما على الع�شق فكل موجود �شمل الع�شق

ول لقاء للحبيب دون فعل الع�شق و�شاأنه
واإن قيل لك ما الع�شق قل : ترك الختيار

وكل من مل يرتك الختيار ل اختيار له 
اإل اأن يقول: 

وخل عنكم الهم وكمن مطمئن الفوؤاد
واأجعل القلب كمراة ل �شور فيها ول نقو�س

لأنها عندما ت�شري �شافية من ال�شور تنعك�س فيها ال�شور
وتلك ال�شافية الوجه ل يعرتيها اخلجل من اأحد

وانظر فيها اإن كنت تريد اأن ت�شبح بريئا من العيب
فاإنكم ل تخجل من نف�شكم اأمامها        ول تتحرج من قول ال�شدق.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي

جالل الدين الرومي
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ْوُم  َعَزّ َوَجَلّ )ال�َشّ  ُ ُ َعلَْيِه َو�َشلََّم َقاَل َيُقوُل اهلَلّ اهلَلّ
ِمْن  َو�ُشْرَبُه  َواأَْكلَُه  �َشْهَوَتُه  َيَدُع  ِبِه  اأَْج��ِزي  َواأََن��ا  يِل 
َفْرَحٌة  َف��ْرَح��َت��اِن  اِئِم  َوِلل�َشّ ��ٌة  ُج��َنّ ��ْوُم  َوال�����شَّ اأَْج��ِل��ي 
َفِم  ُلوُف  َوخَلُ َرَبُّه  َيْلَقى  ِحنَي  َوَفْرَحٌة  ُيْفِطُر  ِحنَي 
امْلِ�ْشِك( �شحيح  ِريِح  ِمْن   ِ اهلَلّ ِعْنَد  اأَْطَيُب  اِئِم  ال�َشّ

البخاري برقم/7492
ومع اختالف العلماء يف املراد بهذا احلديث على 
تعاىل وهو  كلها هلل  الأعمال  اأن  باعتبار   ، اأق��وال 
اأق���وى ه��ذه الأق���وال  اأن  ، بيد  ال���ذي ي��ج��زى بها 
اأن ال�شبب يف ذلك الخت�شا�س بالأجر  واأ�شحها 
الرياء كما يقع  ال�شوم ل يقع فيه  اأن   ، والثواب 
يف غريه ، ويوؤيده حديث )لي�س يف ال�شوم رياء( 
، وذل���ك لأن الأع��م��ال اإمن���ا ت��ك��ون ب��احل��رك��ات اإل 
ال�شوم فاإمنا هو بالنية التي تخفى عن النا�س . 

�شرح ال�شيوطي ل�شنن الن�شائي 158/4
وياأتي التاأكيد على الهتمام والتفاعل الإيجابي 
مع هذه الف�شيلة يف هذا ال�شهر الكرمي ، نظرا ملا 
لظاهرة  وخطري  كبري  انت�شار  من  اليوم  ن�شهده 
ح���ب ال�����ش��م��ع��ة وال�����ش��ه��رة ب���ني ق��ط��اع وا����ش���ع من 
امل�شلمني عامة ، والدعاة والعلماء ب�شكل خا�س .

وال�شمعة وحب  ال�����ش��ه��رة  و���ش��ائ��ل  ان��ت�����ش��رت  ف��ق��د 
الظهور يف كل مكان ، ومل ترتك و�شائل الإعالم 
ال�شالح  العمل  واإخ��ف��اء  ل��الإخ��ال���س  والإن��رتن��ت 
���ش��يء م��ط��روح��ا ومن�شورا  ف��اأ���ش��ب��ح ك��ل   ، م��ك��ان��ا 
التوا�شل  و�شفحات  الف�شائيات  �شا�شات  على 
النا�س  اأعمال  اإف�شاد  يف  ت�شبب  ، مما  الجتماعي 
ال�شاحلة ، ب�شبب الرياء وحب الظهور الذي ق�شم 

كثريا من الظهور ، واأولهم العلماء والدعاة .
اإن اأول الدرو�س امل�شتفادة من قدوم هذه ال�شهر 
اإخفاء  خلق  اكت�شاب  على  التدرب  هو  الكرمي 
اجلنود  ب��اأول��ئ��ك  وال��ت��اأ���ش��ي   ، ال�شالح  العمل 
ال���ت���اري���خ الإ����ش���الم���ي ، ممن  امل��ج��ه��ول��ني يف 

اأياد بي�شاء ملمو�شة يف رفعة الإ�شالم  كانت لهم 
اأع��م��ال��ه��م اخلفية  ال��ت��اري��خ  ، ف�����ش��ط��ر  ون�����ش��رت��ه 
اخلالدة ، دون اأن ي�شجل اأ�شماءهم التي ل يعلمها 

اإل اهلل .
فقد ورد عن عوف بن مدرك قال : كنت عند عمر 
اإذ ج��اءه ر�شول النعمان بن مقرن امل��زين - قائد 
النا�س  عن  عمر  ف�شاأله   - الفتوحات  يف  الإ�شالم 
، فقال الرجل : اأ�شيب فالن وفالن واآخ��رون ل 
ما  و   ، يعرفهم  اهلل  لكن   : عمر  فقال   ، اأعرفهم 

ي�شرهم اأن عمر ما عرفهم ؛ لأن اهلل يعرفهم .
لقد اأنهك حب الظهور كثري من القلوب والنفو�س 
، واأخمد الرياء حقيقة كثري من معاين العبادات 
املعاين  م��ن  ك��ث��ريا  ، وح���ول  واأه��داف��ه��ا وثمراتها 
الإميانية والروحية القلبية العظيمة يف الإ�شالم 
من  معنى  اأي  من  خالية  واأ�شكال  مظاهر  اإىل   ،

تلك املعاين الإ�شالمية .
ت��ع��ب��ريا ع���ن الفرحة  امل���ظ���اه���ر  ت���ب���دو  ن��ع��م ق���د 
والبهجة بقدوم هذا الزائر الكرمي رم�شان ، اإل 
اأن الرتكيز على هذه املظاهر ، مع اإغفال العناية 
ال�شيام  ه��دف  وحقيقة   ، وال�شمائر  ب��اجل��وه��ر 
 ، ال�شالح  العمل  اإخفاء  يتقدمه  ال��ذي  احلقيقي 
واإخال�س العمل هلل تعاىل ، وحترير النية من اأي 
�شبهة قد تعلق بها ، قد يقلب العبادات اإىل عادات 

، وال�شعائر اإىل طقو�س و�شكليات .
من  الكثري  ال�شالح  �شلفنا  تاريخ  يف  نقراأ  لذلك 
على  حر�شهم  ت��وؤك��د  التي   ، والأق����وال  الق�ش�س 
الإخال�س يف العمل ، والبعد ما اأمكن عن الرياء 
الق�شة  ف���ف���ي   ، وال����ظ����ه����ور 
امل�شهورة عن �شاحب النقب ، 

تظهر مكانة اإخفاء العمل ال�شالح يف اأولوياتهم ، 
وعظيم الإخال�س يف اأعمالهم .

امللك  امل�شلم م�شلمة بن عبد  القائد  اأن  ورد  فقد 
حا�شر ح�شنا ، فندب النا�س اإىل نقب منه ، فقال 
اأح��د ، فجاءه  : من يدخل ليفتح لنا؟ فما دخله 
رجل من عر�س اجلي�س فدخله ففتح اهلل عليهم ، 
فنادى م�شلمة : اأين �شاحب النقب؟؟ اأين �شاحب 
النقب؟؟ فما جاءه اأحد ، فنادى القائد باجلي�س 
: اإين قد اأمرت الآن باإدخاله �شاعة ياأتي ، فعزمت 
عليه اإل جاء ، فجاء رجل فقال: ا�شتاأذن يل على 
الأمري، فقال له : اأنت �شاحب النقب؟؟ قال : اأنا 
اأخركم عنه ، فاأتى م�شلمة فاأخره عنه ، فاأذن له 
، فقال له : اإن �شاحب النقب ياأخذ عليكم ثالثا 
: األ ت�شود ا�شمه يف �شحيفة اخلليفة ، ول تاأمروا 
له ب�شيء – يعني : من املال - ول ت�شاألوه ممن 
هو ول ت�شتخروا عن ا�شمه ، قال القائد م�شلمة 
: فذلك له ، فقال الرجل : اأنا هو ، فكان م�شلمة 
ل ي�شلي بعدها �شالًة اإل قال : اللهم اجعلني مع 

�شاحب النقب .
يف  تعاىل  هلل  ال�شالح  ال�شلف  اإخ��ال���س  ك��ان  لقد 
النا�س  ع��ن  ال�شاحلة  الأع��م��ال  واإخ��ف��اء   ، العمل 
، وال��ب��ع��د ع���ن ال�����ش��ه��رة وال�����ش��م��ع��ة وال����ري����اء ما 
ا�شتطاعوا ، �شببا رئي�شيا يف ن�شر اهلل تعاىل لهم ، 
وا�شتحقاقهم لثوابه ورحمته ور�شاه ، ولعل حب 
 ، ال�شهرة وال�شمعة املجنون الذي نراه يف زماننا 
�شبب  هو   ، امل�شلمني  من  املخل�شني  ون��درة  وقلة 

رئي�شي ملا ن�شهده من حالنا املخزي واملهني .
فهل �شيكون قدوم هذا ال�شهر الكرمي ، دافع لنا 

للعودة اإىل اأول در�س من درو�شه 
اإخفاء  وه��و  األ   ، العظيمة 

ال��ع��م��ل والإخ���ال����س هلل 
تعاىل ..

رمضان وإخفاء العمل
اأم تلقي بابنها

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

َبْطَنا  ن رَّ َبَح ُفوؤَاُد اأُمِّ ُمو�َشى َفاِرًغا اإِن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْوَل اأَ )َواأَ�شْ
َعلَى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ()10( من �شورة الق�ش�س.

امل�شاعر احلانية لأم مو�شى وقد تغلبت  ينقل القراآن الكرمي 
وتولول  ت�شيح  اأن  ك��ادت  حتى  قلبها،  على  الأم��وم��ة  عواطف 
على فقدان ابنها الذي األقته بيدها يف مهده يف داخل �شندوق 
�شنعته ليطفو فوق اأمواج متحركة، لتحمله اأمواج نهر النيل 
وهنا  اإمي��ان��ه��ا،  يهتز  اأن  ك��اد  حتى  عينها،  ع��ن  بعيدا  ليذهب 
اإميانها،  وتقوى  روعها  من  لتهدئ  الإلهية  العناية  تدخلت 
وتعت�شم  ربها  رحمة  من  تياأ�س  ول  اأ�شابها  ما  على  لت�شر 
به، فهو وحده الذي ينجيها من كل ياأ�س اأو خوف، ويحفظها 
الر�شل  اأمهات  اإمي��ان  �شوء، فذلك هو  كل  ابنها من  ويحفظ 
ودعائها،  بقربها  تتابعه  م��و���ش��ى  وراء  م��و���ش��ى  ف���اأم  ال���ك���رام، 
اأم مو�شى،  مع  تت�شابه  اأخ��رى  اأم  الأي��ام عن  تتحدث  ول�شوف 
وهي مرمي عليها ال�شالم التي كانت تخ�شى على ابنها وتخاف 
عليه، وقد تت�شابه ر�شالة مو�شى يف امل�شتقبل ليواجه فرعون، 
ور�شالة امل�شيح ملواجهة بيالط�س ملك الروم، فاأمهات الر�شل 
عند  الأم��ه��ات  منزلة  وتلك  واق��ع��ة،  كحقيقة  امل�شتقبل  ي��رون 
خامت املر�شلني �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، حيث قال 
) اجلنة حتت اأق���دام الأم��ه��ات( ، وق��د ذه��ب رج��ل اإىل ر�شول 
�شحابتي  بح�شن  النا�س  اأح��ق  اهلل   من  ر���ش��ول  ي��ا  اهلل  فقال: 
قال اأمك، قال ثم من قال ثم اأمك، قال ثم من قال ثم اأمك، 
قال ثم من قال ثم اأب��وك ، حيث كتب اهلل رحمته لت�شكن يف 
قلوب الأمهات، �شواء اأكن ب�شرا اأم غري ذلك من كل املخلوقات، 
ْحَمَة َيْوَم  َ َخلََق الرَّ ويف احلديث القد�شي عن الرحمة) اإِنَّ اهللَّ
َرْحَمًة  َوِت�ْشِعنَي  ِت�ْشًعا  ِع��ْن��َدُه  َفاأَْم�َشَك  َرْح��َم��ٍة  ِماَئَة  َخلََقَها  اأن 
َواأَْر�َشَل يِف َخْلِقِه ُكلِِّهْم َرْحَمًة َواِحَدًة( فمن هذه الرحمة جعلت 
والأم تعطف على وليدها ولو علم  الوحو�س تطعم �شغارها 
الكافر ماعند اهلل من رحمات ما ا�شتيئ�س من دخول اجلنة، 
احُموَن  الرَّ  ( ال���رتم���ذيُّ  رواُه  ال�����ش��ري��ف  احل��دي��ث  يف  وج���اء 
َم��ْن يف الأر����س يرحْمُكم م��ن يف  اْرَح��م��وا  ال��ّرح��م��ُن  َيرحُمُهم 
ماِء( ، وكما جاء يف قوله تعاىل يف �شورة اآل عمران ) َفِبَما  ال�شَّ
وا  ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�شُّ ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفًظّ َرْحَمٍة ِمَن اهلَلّ
ْمِر( اْلأَ َو�َشاِوْرُهْم يِف  َلُهْم  َوا�ْشَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف   

ۖ
ِمْن َحْوِلَك..

تعليميا يرعى  در�شا  يكون  اأن  در���س يجب  ذل��ك  )159( ويف 
الأر�س  التيت�شكن  الأج��ي��ال  كل  قلوب  الرحمة  لتعم  الن�شئ، 
وت�شتعمرها لعمارة الأر�س، فيتداولها الإن�شان لي�شكن ويعمل 
وياأكل وي�شرب، وليكون ذلك من مقومات خدمة الإن�شان يف 

كل مكان لتحقيق العدالة املن�شودة ودون لف اأو دوران.

املــغــرب على  اأفــطــر عند  ــد اجلــزائــريــني  اأح  مــا حكم 
توقيت اململكة العربية ال�سعودية؟

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

فن�شاأل اهلل �شبحانه وتعاىل لك �شياماً مقبوًل واأجراً عظيماً 
اإنه �شميع جميب.

اإن الليل والنهار اآيتان من اآيات اهلل، يتعاقبان ب�شورة منتظمة، 
الفجر  ال�شوم بطلوع  وقد ربط اهلل �شبحانه وتعاىل فري�شة 
وغروب ال�شم�س يف املنطقة التي يوجد بها امل�شلم، فال�شخ�س 
الذي يقيم يف اجلزائر يجب عليه اأن يبداأ ال�شيام من الفجر 
اأن  له  املغرب معهم، فال يجوز  واأن يفطر عند  بلده  اأه��ل  مع 
يفطر على توقيت بلد اآخر يكون متقدماً يف الأذان على توقيت 
بلده الذي هو فيه، لأنه يكون بذلك قد اأفطر قبل دخول وقت 
املغرب، ومعلوم اأن اأذان املغرب يف ال�شعودية ي�شبق اأذان املغرب 

يف اجلزائر ب�شاعات.
اآخر متقدم على توقيت  اأفطر على توقيت بلد  ول يخلو من 

بلده من ثالث حالت:
اأنه  ظاناً  ال�شعودية،  يف  املغرب  اأذان  على  اأفطر  يكون  اأن   1-

اأذان املغرب يف بلده.
وجهل  ال�شعودية،  يف  املغرب  اأذان  هذا  اأن  علم  يكون  اأن   2-
اجلزائر  يف  وه���ذا  البلدين  ب��ني  التوقيت  يف  ف��ارق��اً  ه��ن��اك  اأن 

ل يتاأتى.
الق�شاء فقط دون  ففي هاتني احلالتني يجب عليه 

الكفارة، ب�شبب اخلطاأ واجلهل والتاأويل القريب.
-3 اأن يكون اأفطر عاملاً بفروق التوقيت، وباأن هذا 
بلده، وهذا عليه  توقيت  املتقدم على  البلد  اأذان 
ال��ق�����ش��اء وال��ك��ف��ارة، لأن���ه م��ت��الع��ب ولي�س 

متاأوًل.
رحمه  املالكي  العدوي  العالمة  قال 
ع��ل��ى كفاية  ���ش��رح��ه  ت��ع��اىل يف  اهلل 
الكفارة  الرباين:"واإمنا  الطالب 
اأو  باأكل  متعمداً  اأفطر  من  على 
���ش��رب ب��ف��م اأو ج���م���اع  م���ن غري 

كان  اإن  امل�شهور  وع��ل��ى  الن��ت��ه��اك،  �شبيل  على  ك��ان  اإن  خ��الف 
بتاأويل بعيد ول يجب اإن كان بتاأويل قريب، واحرتز باملتعمد 

من النا�شي واجلاهل". واهلل تعاىل اأعلم.
وقت  دخول  قبل  ال�شائم  يفطر  اأن  يجوز  ل  • واخلال�شة: 
امل��غ��رب يف ب��ل��ده ال����ذي ه��و ف��ي��ه، وم���ن اأف��ط��ر ق��ب��ل ذل���ك على 
خمطئاً  ك��ان  اإن  فقط  الق�شاء  عليه  فيجب  اآخ��ر،  بلد  توقيت 
الق�شاء  فعليه  باحلكم  ع��امل��اً  متعمداً  اأف��ط��ر  وم��ن  ج��اه��اًل،  اأو 

والكفارة، واهلل اأعلم.

اأنا فتاة خمطوبة وبيني وبني خطيبي عقد زواج �سرعي، 
و�سوؤايل: هل كالم خطيبي معي يف الليل ويف اأيام ال�سهر 
وكيف  ال�سيام؟  يف�سد  اللزج،  ال�سائل  ونزول  الف�سيل 
يجب علي الغت�سال من ذلك. واإذا اأم�سك خطيبي يدي 
وهو على و�سوء هل يف�سد الو�سوء؟ وما هي مف�سدات 
اأو  ال�سيام  تف�سد  الفم  مــن  القبلة  وهــل  الــو�ــســوء؟ 
اأن املذهب املتبع عندنا يف فل�سطني  الو�سوء؟ مع العلم 

هو املذهب ال�سافعي.

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

فاإن كان ال�شائل اللزج الذي نزل ب�شبب الكالم الذي دار بينكما 
مذياً - وهو ماء اأبي�س �شفاف يخرج عند حترك ال�شهوة - فهو 
الذي  واملو�شع  الفرج  غ�شل  ويجب  الو�شوء  منه  يجب  جن�س 

اأ�شابه املذي من الثياب، ولكنه ل يوجب الغ�شل.
كما اأنه ل يف�شد ال�شوم عند ال�شادة ال�شافعية.

يف  اهلل  رحمه  ال�شافعية  من  الدمياطي  البكري  العالمة  قال 
اإعانة الطالبني :" ول يفطر بخروج مذي... خالفاً للمالكية 

اأي يف قولهم اإن خروج املذي مفطر ".اه� 
اإن كان ال�شائل اخلارج ب�شبب الإث��ارة منياً، واملني يخرج  واأما 
عند لذة كرى وهو اأكثف من املذي وله رائحة مميزة، فعند 
�شعراً  اجل�شد  �شائر  بتعميم  اجلنابة،  من  الغ�شل  يجب  ذل��ك 
بدون  رم�شان  نهار  ذل��ك يف  ح��دث  واإن  الطهور،  باملاء  وب�شرة 
ال�شافعية  عند  فقط  الق�شاء  وي��ج��ب  ال�����ش��وم  فيف�شد  ج��م��اع 

ويجب الق�شاء والكفارة عند املالكية.
اإذا مل�س زوجته  ب�شهوة وبغري �شهوة  والرجل ينتق�س و�شوءه 

عند ال�شافعية.
ونواق�س الو�شوء عند ال�شادة ال�شافعية باخت�شار هي :

ال�شبيلني. اأحد  من  �شيء  خروج   1-
نوم  اإل  نوم  اأو  مر�س  اأو  ب�شكر  اأو  بجنون  العقل  زوال   2-

املمكن مقعدته من الأر�س.
حائل. غري  من  الأجنبية  املراأة  بب�شرته  الرجل  مل�س   3-

كان  ذكراً  غريه،  اأو  نف�شه  من  الآدمي  فرج  من  �شئ  م�س   4-
اأو اأنثى، مت�شاًل اأو منف�شاًل ببطن الكف من غري حائل.

واأما القبلة بالفم فاإنها تنق�س الو�شوء مطلقاً، فاإن الو�شوء 
ينتق�س بلم�س املراأة من غري حائل .

واأما القبلة لل�شائم يف رم�شان فتمنع اإن حركت ال�شهوة خوف 
الإنزال. 

 قال العالمة ابن حجر الهيتمي من ال�شافعية رحمه اهلل يف 
حتفة املحتاج :" " وتكره القبلة " يف الفم وغريه وهي مثال 
حركت  " ملن  حائل  بال  البدن  من  ل�شيء  مل�س  كل  مثلها  اإذ  ؛ 
" ..... لأنه �شلى اهلل عليه و�شلم رخ�س فيها لل�شيخ  �شهوته 
ال�شاب  اإرب��ه بخالف  ال�شيخ ميلك  باأن  ال�شاب وعلل ذلك  دون 
فاأفهم التعليل اأن النهي دائر مع حتريك ال�شهوة الذي يخاف 
ح�شماً  تركها  لغريه  والأوىل  وعدمه  اجلماع  اأو  الإم��ن��اء  منه 
للباب ولأنها قد حترك ولأن ال�شائم ي�شن له ترك ال�شهوات 
ومل تكره ل�شعف اأدائها اإىل الإنزال، قلت: هي كراهة حترمي 
اإن كان ال�شوم فر�شاً يف الأ�شح واهلل اأعلم "؛ لأن فيها تعر�شاً 

قوياً لإف�شاد العبادة ".
 ف����الأوىل بكما اأخ��ت��ي ال��ك��رمي��ة الب��ت��ع��اد ع��ن اأ���ش��ب��اب الإث����ارة 
ما  كل  عن  واب��ت��ع��اداً  للحرج،  دفعاً  رم�شان   نهار  يف  اجلن�شية 

يعر�س ال�شيام للف�شاد، واهلل اأعلم.
ال�شيام  يف�شد  ل  خطيبته  مع  الرجل  كالم  واخلال�شة:   •
ل  وامل���ذي  اأو مني،  م��ذي  م��ن  ال�شهوة  خ��روج  ي�شاحبه  اإن مل 
الغ�شل،  ل  الو�شوء  منه  ويجب  ال�شافعية،  عند  ال�شوم  يف�شد 
اأما املني فيجب منه غ�شل اجلنابة، بتعميم �شائر اجل�شد �شعراً 
املراأة  بلم�س  ال��رج��ل  و���ش��وء  وينتق�س  الطهور،  ب��امل��اء  وب�شرة 
واأما  مطلقاً،  الو�شوء  تنق�س  بالفم  والقبلة  حائل،  غري  من 
لل�شائم فتحرم اإن حركت ال�شهوة خوف الإنزال واإل فرتكها 
نهار  يف  اجلن�شية  الإث���ارة  اأ�شباب  عن  البتعاد  والأوىل  اأوىل، 

رم�شان، واهلل اأعلم .

ْر فيِه َقْلبي ِبضياِء  َالّلـهمَّ َنبِّْهني فيِه ِلَبَركاِت َاْسحاِرِه، َوَنوِّ

َاْنواِرِه، َوُخْذ ِبُكلِّ َاْعضائي ِاَلى اتِّباِع آثاِرِه، ِبُنوِرَك يا 

ر ُقُلوِب اْلعاِرفيَن . ُمَنوِّ

الفا�شلة  والأخ���الق  ال�شامية  امل��ع��اين  م��ن  كثري   
رم�شان  ب�شهر  م��رت��ب��ط��ة  ال�����ش��احل��ة  والأع���م���ال 
ومن   ، وتنمو  ت���زداد  ال�شهر  ه��ذا  ففي   ، امل��ب��ارك 
 ، وت��رب��و  ت��زده��ر  و�شاعاته  ولياليه  اأي��ام��ه  خ��الل 
فال�شدق والأمانة وحفظ اجلوارح عن املحرمات 
تزهو يف رم�شان ، وتالوة القراآن تزداد يف رم�شان 
 ، والل��ت��زام ب�شالة اجلماعة يظهر يف رم�شان   ،
و�شالة الليل والتهجد يخت�س بها �شهر رم�شان 
، كما اأن اأعمال الر والإح�شان للفقراء وامل�شاكني 
اأو من   ، ال��زك��اة  اأداء فري�شة  ع��ن طريق  ���ش��واء   ،
هذا  �شارخة يف  تكون  وامل��رات  ال�شدقات  خالل 

ال�شهر الكرمي .
ول���ك���ن اأخ�������س م���ا ي��خ��ت�����س ب���ه رم�������ش���ان ، تلك 
الف�شيلة القلبية العظيمة ، واخل�شلة الإميانية 
 ، امل�شلمني  بع�س  عن  تخفى  قد  التي   ، الرفيعة 
وهي  األ   ، اإل��ي��ه��ا  والتنبيه  ب��ه��ا  ال��ت��ذك��ري  ف����اأردت 
ت��ع��اىل ، ولعل  ب��ه هلل  اإخ��ف��اء العمل والإخ���ال����س 
الكرمي فيه كل  ال�شهر  املفرو�س يف هذا  ال�شيام 
، فال�شيام بحد ذات��ه خمفي ل يطلع  هذا املعنى 
لهذه  خ�شي�شة  وه��ي   ، تعاىل  اهلل  اإل  اأح��د  عليه 

الفري�شة ل تكاد توجد يف �شواها .
فال�شالة توؤدى جماعة يف امل�شجد اأمام كل النا�س 
وكذلك   ، اإظهارها  وع��دم  لإخفائها  �شبيل  فال   ،
احلج والزكاة ، فال بد يف كل عبادة غري ال�شيام 
، من وجود �شخ�س اآخر على الأقل ، مطلع على 
عملك وطاعتك التي قمت بها ، عدا ال�شيام فاإنه 
عليها  يطلع  ل  التي  الوحيدة  والطاعة  العبادة 
اإخفاء العمل وف�شله  اإىل  اإل اهلل ، يف دللة  اأحد 

ومكانته يف الإ�شالم .
اأَِب���ي ُه��َرْي��َرَة َعْن  ج��اء يف احل��دي��ث ال�شحيح َع��ْن 

لَّى  ِبِيّ �شَ الَنّ
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�ضلفا كري يخاطر بتق�ضيم جنوب ال�ضودان 

اأفريقيا اثيوبيا وكينيا واأوغندا التي 
ابان  الالجئني  يف  في�شا  ا�شت�شافت 
احل���رب اله��ل��ي��ة. وك���ان ك��ري يراأ�س 
ح��ك��وم��ة ت�����ش��م 29 وزي����را وواح����دا 
من اأكر املجال�س النيابية يف العامل 
من  كري  ورف��اق  قبائل  زعماء  ي�شم 
الع�شابات  ح��رب  اب��ان حقبة  ال��ق��ادة 
احلرب  خ��الل  يتقاتلون  كانوا  ممن 
اله��ل��ي��ة. وجن���ح ك��ري يف ���ش��م وزراء 
�شفه  اىل  ميلي�شياتهم  م��ع  اق��وي��اء 
ذاته  ال��وق��ت  يف  ال��ط��رف  لكنه غ�س 
ع��ن ح����الت ف�����ش��اد ع��ل��ى ال��رغ��م من 
وعود علنية با�شرتداد اربعة مليارات 
من  نهبت  بانها  ان��ب��اء  اف���ادت  دولر 
م�شوؤولني  ل�����ش��ال��ح  ال���دول���ة  خ��زان��ة 
زعماء  يحبذ  ك��ري  وك��ان  حكوميني. 
لنه  ال��ت��ك��ن��وق��راط  ع��ن  امليلي�شيات 
ان  الرغم من  على  ولءه��م  ي�شمن 
ك��ان��وا الف�شل  ال��ك��ف��اءات  ا���ش��ح��اب 

فرن�شا من حيث امل�شاحة وقال معهد 
���ش��ود وه���و م��رك��ز اأب���ح���اث حم��ل��ي يف 
ال�شراع  ا�شتمر  اذا  ال�شودان  جنوب 
احلركة  داخل  ال�شلطة  على  احلايل 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان ومل يهداأ 
بعيدة  تبعات  اأنه يحمل  املوؤكد  فمن 
املدى. واأ�شاف املعهد يف تقرير هذه 
احلزب  ت�شدع  ت�شمل  ق��د  ال��ع��واق��ب 
فر�شة  رمب����ا  اأو  ال����دول����ة  ف�����ش��ل  اأو 
حقيقية  دميقراطية  لظهور  بعيدة 
انه  املعهد  وق���ال  الح����زاب.  متعددة 
بينما ل تزال املوؤ�ش�شات �شعيفة فان 
النق�شامات داخل احلزب قد حتدث 
يوؤدي  مما  العرقية  للخطوط  وفقا 
اىل ان���دلع ح��رب اأه��ل��ي��ة ج��دي��دة يف 
اأ�شواأ احلالت. وال�شتقرار يف جنوب 
ال�شودان لي�س جوهريا فقط مل�شرتي 
وماليزيا  والهند  ال�شني  يف  النفط 
وامنا اأي�شا بالن�شبة جلريانه يف �شرق 

فيما يتعلق ببناء موؤ�ش�شات الدولة.
ل��ك��ن ب��ع��د ت��وق��ف ان��ت��اج ال��ن��ف��ط 16 
ال�����ش��ودان اغ���الق خطي  �شهرا ون��ي��ة 
ما  احل����دود  ع��ر  الت�شدير  ان��اب��ي��ب 
مل يتوقف جنوب ال�شودان عن دعم 
ال�شودانية  الرا����ش���ي  يف  امل��ت��م��ردي��ن 
جفت املوارد املالية جلنوب ال�شودان 
�شر  نفد  فيما  حبي�شة  دول���ة  وه��و 
دبلوما�شيون  وقال  املانحة.  اجلهات 
املا�شية  القليلة  ال�شهر  خ��الل  ان��ه 
رواتب  ���ش��رف  لل�شلطات  يت�شن  مل 
للدولة  الداري  باجلهاز  العاملني 
ال بعد و�شول قرو�س من الوليات 
املتحدة والحت��اد الوروب��ي اقرتنت 
تتعلق باحلكم  ب�شروط غري ر�شمية 
كري  ق��رر  اوىل  خطوة  ويف  الر�شيد. 
تقلي�س عدد الوزارات اىل 19 وزارة 
ينتهي  مل  ال��ذي  املزمع  الت�شكيل  يف 

منه بعد.

•• جوبا-رويرتز:

�شلفا  ال�����ش��ودان  ج��ن��وب  رئي�س  ر���ش��خ 
بعزل  البالد  يف  �شلطته  دعائم  كري 
اأبرز مناف�شيه ال�شيا�شيني اىل جانب 
يواجه  لكنه  بالكامل  اقالة حكومته 

الفريقية  ال���دول���ة  ت��ق�����ش��ي��م  خ��ط��ر 
يت�شاعد  وق���ت  يف  ل��ل��ن��ف��ط  امل��ن��ت��ج��ة 
ف��ي��ه ال��ت��وت��ر م���ع ال�������ش���ودان خ�شمه 
ابان احلرب الهلية. واأقال كري يوم 
م�شار  ري��ك  الرئي�س  نائب  الثالثاء 
ال�شودان  ج��ن��وب  م��ف��او���ش��ي  وك��ب��ري 

ب���اق���ان ام�����وم وك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني يف 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 
يناف�شون  قد  اأنهم  اىل  ملحوا  الذين 
ك�����ري ع���ل���ى زع�����ام�����ة احل�����رك�����ة قبل 
الن����ت����خ����اب����ات ال����ع����ام����ة امل�����ق�����ررة يف 
2015 . وقال حمللون ان اخلطوة 
اأق��دم عليها كري تهدف لنهاء  التي 
التي  احل��رك��ة  داخ���ل  يتزايد  اقتتال 
قادت البالد نحو ال�شتقالل يف عام 
التي  ال�شالم  اتفاقية  بعد   2011
اأن���ه���ت واح�����دة م���ن اأط�����ول احل���روب 
مع  احل��رك��ة  خا�شتها  التي  الهلية 
داخل  اخلالفات  واأع��اق��ت  اخلرطوم 
احلركة احلكومة يف وقت ت�شهد فيه 
حول  ال�شودان  مع  جديدة  مواجهة 
النا�س  بني  والحباط  النفط  تدفق 
العاديني الذين كانوا يتلهفون على 
عائدات النفط بعد انتهاء احلرب يف 
عام 2005 . ورغم ان حكومة جوبا 
ك�شبت ما يزيد على ع�شرة مليارات 
دولر من مبيعات النفط منذئذ ال 
م�شت�شفيات  ت�شيد  مل  احلكومة  ان 
بينما  للطاقة  حم��ط��ات  اأو  ج��دي��دة 
ال�شا�شية  اخل��دم��ات  معظم  غ��اب��ت 
ا�شتبعاد  لكن  الريفية.  املناطق  عن 
مناف�ش����يه  اأك����ر  م���ن  لث��ن��ني  ك���ري 
ب���ال���ك���ام���ل يهدد  واق����ال����ة ح��ك��وم��ت��ه 
القبائل  ب��ني  ه�شا  ت��واف��ق��ا  باخلطر 
الذين  امليلي�شيات  الرئي�شية وزعماء 
تعادل  التي  البالد  على  ي�شيطرون 

بايدن يبحث يف �ضنغافورة اخللفات يف بحر ال�ضني 
•• �صنغافورة-ا ف ب:

يلتقي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن امل�����ش��وؤول��ني يف 
���ش��ن��غ��اف��ورة ورئ��ي�����س ال������وزراء ال��ي��اب��اين ���ش��ي��ن��زو اب���ي لج���راء 
والتعاون  ال�شني  بحر  يف  اخلالفات  حول  تتمحور  مباحثات 
القت�شادي ويلتق يوبايدن رئي�س وزراء �شنغافورة يل ه�شيان 

لونغ ووالده موؤ�ش�س املدينة-الدولة يل كوان يو.
ويلتقي بايدن اي�شا ابي الذي يزور �شنغافورة يف اطار جولة 

يف جنوب �شرق ا�شيا.
مباحثات  تتمحور  ان  يتوقع  ان��ه  وم�شوؤولون  حمللون  وق��ال 
واملبادلت  ال��ب��ح��ري��ة  اخل��الف��ات  ع��ل��ى  ا���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ب��اي��دن 

التجارية المريكية مع املنطقة.

وتاتي جولة بايدن �شمن جهود الرئي�س باراك اوباما لعادة 
ي�شكل  ما  ال�شيوية،  القارة  على  المريكية  ال�شيا�شة  تركيز 

حمورا ا�شا�شيا يف �شيا�شته اخلارجية.
التوتر  لتهدئة  لل�شعي  الزيارة  هذه  الرئي�س  نائب  و�شيغتنم 
املجاورة  وال��دول  ال�شني  بني  البحرية  الناجت عن اخلالفات 
لها يف بحر ال�شني. واو�شح م�شوؤول يف او�شاط بايدن موؤخرا 
املتحدة تدعو اىل معاجلة ه��ذه اخل��الف��ات بني  ال��ولي��ات  ان 
ال�شني وعدد من حلفاء وا�شنطن بطريقة ترز اهمية ت�شوية 
القوة  واخ��ت��ب��ارات  التخويف  اع��م��ال  دون  ال��ن��زاع��ات، وحت���ول 

والعدوانية .
وت��وؤك��د ب��ك��ني ان��ه��ا مت��ل��ك ك��ل ب��ح��ر ال�����ش��ني وات��خ��ذت تدابري 

ا�شافية لتوطيد تاأكيداتها ما اثار احتجاجات من الفيليبني 
وفيتنام وبروناي وماليزيا وتايوان.

وبروناي وماليزيا والفيليبني وفيتنام اع�شاء يف رابطة دول 
التفاو�س  التي حتث ال�شني على  ا�شيا )ا�شيان(  جنوب �شرق 
هذا  يف  ن��زاع  اي  لتفادي  قانونيا  ملزمة  �شلوك  مدونة  ب�شاأن 

البحر.
لكن بكني ترف�س التفاو�س ب�شاأن هذه املدونة يف اطار ا�شيان 
م�شرية اىل انها تف�شل التفاو�س مع كل دولة ع�شو يف الحتاد 

على انفراد.
وا�شنطن  ج��ورج  القاه يف جامعة  خ��الل خطاب  بايدن  و�شدد 
�شلوك يف  التو�شل اىل مدونة  اهمية  زيارته ل�شيا على  قبل 

•• اأنقرة-رويرتز:

كردية  جماعة  رئي�س  ان  ام�س  ك��ردي��ة  �شيا�شية  م�شادر  قالت 
�شورية على �شلة باملقاتلني الكراد يف تركيا توجه اىل ا�شطنبول 
لجراء حمادثات مع م�شوؤولني حكوميني بعد ت�شاعد وترية 
القتال قرب احلدود الرتكية. واأبلغت م�شادر كردية رويرتز اأن 
الذي  الكردي  الدميقراطي  رئي�س حزب الحتاد  �شالح م�شلم 
العام  خ��الل  �شوريا  �شمال  يف  اأحياء  على  ميلي�شياته  �شيطرت 
املا�شية.  قبل  الليلة  متاأخر  وق��ت  يف  تركيا  اىل  و�شل  املا�شي 
ومل يتمكن م�شوؤولو احلكومة الرتكية من تاأكيد و�شول م�شلم 
اأنه ل نية لعقد اأي اجتماعات رفيعة امل�شتوى. وذكرت  وذكروا 

تقارير يف بع�س ال�شحف املحلية اأن م�شلم �شيجتمع مع رئي�س 
املخابرات الرتكي حقان فيدان وم�شوؤولني يف وزارة اخلارجية. 
الدميقراطي  الحت���اد  ح��زب  ان  م�شلم  ق��ال  املا�شي  وال���ش��ب��وع 
يف  ال��ك��ردي��ة  املناطق  لدارة  م�شتقل  جمل�س  اق��ام��ة  اىل  ي�شعى 
من  خطوة  يف  ال��ب��الد  يف  الهلية  احل��رب  انتهاء  حل��ني  �شوريا 
ظ��ه��ور منطقة  م��ن  تخ�شى  ال��ت��ي  اأن��ق��رة  قلق  تثري  اأن  امل��رج��ح 
كردية تتمتع باحلكم الذاتي على حدودها. وكان ا�شتيالء حزب 
الحتاد على راأ�س العني على احلدود الرتكية هذا ال�شهر اأذكى 
خماوف اأنقرة من اأن مكا�شب الكراد يف �شوريا قد تقوي �شوكة 
حزب العمال الكرد�شتاين الرتكي الذي يجري حمادثات حاليا 

مع اأنقرة لنهاء كفاحهه امل�شلح.

•• وا�صنطن-رويرتز:

ق����ال مم��ث��ل��و الدع������اء يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ان���ه���م وجهوا 
كمبيوتر  اأج��ه��زة  اىل  بالت�شلل  رج���ال  خم�شة  اىل  ات��ه��ام��ات 
جتاوزت  خ�شائر  ال�شركات  كلفت  ائتمان  بطاقات  وت��زوي��ر 
اخلم�شة  من  اثنني  ال�شلطات  وحتتجز  دولر  مليون   300
كما  املتحدة.  الوليات  تاريخ  الكرتونية يف  اأكر جرمية  يف 
ك�شف ممثلو الدع��اء الحت��ادي��ون عن اخ��رتاق اأمني جديد 
الكثري  عن  يك�شفوا  مل  لكنهم  اأو.ام.اك�����س  نا�شداك  ل�شركة 

ال��ت��ي مت  الت��ه��ام  ال��ه��ج��وم.  وق��ال��ت عري�شة  م��ن تفا�شيل 
التي  الخ��رى  ال�شركات  بني  اأن من  نيوجريزي  اعالنها يف 
كارفور  متاجر  و�شل�شلة  انكورب  فيزا  املت�شللون  ا�شتهدفها 
الفرن�شية وجيت بلو للطريان. وتتعقب ال�شلطات املت�شللني 
منذ �شنوات. ومت البالغ عن الكثري من عمليات الخرتاق 
اأن جمموعة من  ي��ق��درون  اأن��ه��م  امل��دع��ون  وذك���ر  �شبق  فيما 
 160 �شاعدوا يف �شرقة  واأوكرانيا  خم�شة رجال من رو�شيا 
مليون من اأرقام بطاقات الدفع على القل مما اأدى خل�شائر 

حجمها 300 مليون دولر.

زعيم كردي �ضوري يف تركيا لإجراء حمادثاتاأمريكا تتهم 5 يف اأكرب جرمية اإلكرتونية 

يوليو بداية  منذ  العراق   يف  قتيًل   719
•• بغداد-ا ف ب:

العنف  اع��م��ال  يف  ب��ج��روح   1581 وا�شيب  ال��ع��راق  يف  �شخ�شا   719 قتل 
متفرقة  هجمات  يف  ق�شوا   48 بينهم  متوز-يوليو،  بداية  منذ  اليومية 
بدا  ال��ذي  رم�شان،  �شهر  ويف  بر�س  فران�س  وكالة  اعدتها  ح�شيلة  بح�شب 
يف العا�شر من متوز-يوليو، قتل يف مناطق خمتلفة من العراق اكرث من 
500 �شخ�س وا�شيب املئات بجروح، بينهم من ق�شى او تعر�س لال�شابة 

يف هجمات ا�شتهدفت خ�شو�شا امل�شاجد واحل�شينيات.
منذ  اليومية  القتل  اعمال  وقع  على  �شكانه  يعي�س  ال��ذي  العراق  وي�شهد   
2003، موجة عنف مت�شاعدة حيث قتل اكرث من ثالثة الف �شخ�س يف 
ال�شهر الثالثة الخرية، وفقا لرقام المم املتحدة. وحتمل اعمال العنف 
اهلية  حربا  عا�شت  ب��الد  يف  وال�شيعة  ال�شنة  ب��ني  متزايدا  طائفيا  طابعا 

طائفية بني عامي 2006 و2008 ق�شى فيها اللف. 
اعدام  بينها  48 �شخ�شا يف هجمات متفرقة  الأول  ام�س  العراق  وقتل يف 
14 �شائق �شاحنة �شيعي ومقتل 19 �شخ�شا يف هجمات ا�شتهدفت جمموعة 

مقاه.

وزارة الداخلية التون�سية تك�سف

�ضلفي جهادي اغتال املعار�س حممد براهمي
- تطابق تام بني ال�ضلح امل�ضتعمل يف اغتيال بلعيد وبراهمي  

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

التون�شي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  اأك����د 
لطفي بن جدو يف ندوة �شحفية 
قتل  يف  الأ�شا�شي  املتهم  اأّن  اأم�س 
النائب حممد براهمي هو �شلفي 
ي��دع��ى بوبكر  ت��ك��ف��ريي م��ت�����ش��دد 
النائب  ق��ت��ل  مت  وان�����ه  احل��ك��ي��م، 

براهمي ب� 14 ر�شا�شة.
وك�شف وزير الداخلية اأّن ال�شالح 
الذي مت ا�شتخدامه لقتل االنائب 
ال�شالح  الذي  براهمي هو نف�س 
�شكري  ق��ت��ل  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه  مت 
ب��ل��ع��ي��د. واأك�����د ال���وزي���ر ، اأن�����ه مل 
�شيا�شي  ط���رف  اأي  ���ش��ل��وع  يثبت 
بلعيد  �شكري  اغتيال  عمليتي  يف 
اأن  اإىل  م�شريا  براهمي  وحممد 
لدى ال��وزارة كل الأدل��ة الدامغة 
ب�شاأن  ف��ي��ه��ا  ل��ل�����ش��ك  جم�����ال  ل 

اغتيال �شكري بلعيد.
وق���ال ب��ن ج���دو، اأن���ه ث��ب��ت تورط 

اإ����ش���الم���ي  داع�����ي�����ة   25 دخ��������ول 
لتون�س.

املتظاهرين  الداخلية  وزير  ودعا 
الغتيال  عملية  �شد  واملحتجني 
ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا امل��ن�����ش��ق العام 
براهمي،  حممد  ال�شعبي  للتيار 

امل�شطلعة  الفرقة  اأع���وان  اأك��ده��ا 
الغتيال  يف  ال�شالع  اأّن  بالبحث 
ه��و امل���دع���ّو ب��وب��ك��ر احل��ك��ي��م وهو 
تكفريي  م��ت�����ش��دد  �شلفي  عن�شر 
م�شك  ق�شية  يف  ت���ورط  اأن  �شبق 

واإدخال �شالح اإىل تون�س.

احلكيم  بوبكر  �شلوع  ا�شتنطاقه 
بلعيد  ق�شية  يف  ال��زي��ن  ولطفي 
ل��ي�����ش��ب��ح امل�������ش���ن���ون ف��ي��ه��م 14 
�شخ�شا م�شريا اإىل وجود تطابق 
من ناحية م�شاركة بوبكر احلكيم 
يف الغتيالني وتطابق يف ا�شتعمال 

ومنهم   ، مت�شددة  دينية  عنا�شر 
اأن�شار  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ن�������ش���ط  م����ن 

ال�شريعة. 
اأّن رج����ال الأم���ن  ال���وزي���ر  وق����ال 
تون�شي   4500 متكنوا من منع 
ورف�س  �شوريا  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن 

اإىل التزام ال�شلمية يف حتركاتهم 
الحتجاجية.

من جهته، ك�شف الناطق الر�شمي 
التون�شية  الداخلية  وزارة  با�شم 
اأن���ه  تبنّي  ال��ع��روي،  حممد علي 
التي  الأول���ي���ة  ال��ت��ح��ري��ات  ح�شب 

على  ان��ه  الر�شمي  الناطق  واأك���د 
اث���ر اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س ع��ل��ى �شابر 
بلعيد  اغتيال  يف  املتهم  امل�شرقي 
ال�شخ�س  وه��و  اأي��ام  منذ  و�شجنه 
عملية  يف  عليه  املقبو�س  ال��راب��ع 
اأكد خالل  بلعيد،  �شكري  اغتيال 

نف�س ال�شالح يف الغتيال.
من جهة اأخرى ك�شف اأم�س املدير 
نف�س  العمومي يف  ل��الأم��ن  ال��ع��ام 
القائمة  عن   ، ال�شحفية  ال��ن��دوة 
عملية  يف  ل��ل��م��ورط��ني  ال���ش��م��ي��ة 
ال�شبق  ال���ع���ام  الأم������ني  اغ���ت���ي���ال 
حلزب الوطنيني الدميقراطيني 
وهم  الراهمي،  حممد  واغتيال 
���ش��ل��م��ان امل��راك�����ش��ي، م�����روان حاج 
���ش��ال��ح، ع��زال��دي��ن ع��ب��د ال���الوي، 
الروي�س،  اأح��م��د  احل����رزي،  ع��ل��ي 
كمال الق�شقا�شي، لطفي الزين، 
بوبكر احلكيم، وهم مورطون يف 

اغتيال �شكري بلعيد.
العام  امل��دي��ر  ب��ه  اأف���اد  وح�شب م��ا 
التحريات  ف��اإن  الوطني،  لالأمن 
لبوبكر  املبا�شر  ال�شلوع  اأث��ب��ت��ت 
حممد  اغ�����ت�����ي�����ال  يف  احل����ك����ي����م 
ال����راه����م����ي، وب�����ني ان�����ه ه����و من 
يف  امل�شتعملة  النقل  و�شيلة  اقتاد 

اجلرمية.

غاب حممد براهمي 
وح�ضر املعزول مر�ضي..!

النه�شة  ح��رك��ة  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق��ة  التون�شية  ال��ف��ج��ر  �شحيفة  ف��اج��اأت 
الإ�شالمية قّراءها يف عددها الأ�شبوعي ال�شادر اأم�س اجلمعة ، بتجاهلها 
، متجاهلة حالة احل��زن واحل��داد الذي  خلر اغتيال حممد براهمي 
اغتيال حممد  �شماعه خلر  التون�شي منذ  ال�شعب  يعي�س على وقعها 
مليونية  حل�شد  الرئي�شية  ال�شفحة  �شت  خ�شّ  ، املقابل  ويف  براهمي. 
ال�شحيفة  لتلك  ال�شاغل  ال�شغل  يكن  ومل   ، م�شر  يف  النقالب  انهاء 
حممد  املعزول  امل�شري  الرئي�س  ب�شرعية  اأ�شمته  ما  عن  الدفاع  �شوى 

مر�شي واحلفاظ على �شرعية حركة النه�شة.

ال�سلفيون يك�سفون عن مقتل اأحد املتورطني

 يف اغتيال الرباهمي وتواجد اآخر يف �ضوريا
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ذكرت ال�شفحة الر�شمية لل�شلفية اجلهادية التون�شية �شيوخ ال�شلفية بتون�س اأن احد املتهمني يف ق�شية اغتيال ال�شيا�شي �شكري بلعيد و حممد براهمي 
و الذي قام بذكره وزير الداخلية علي احلرزي هو متواجد الن ب�شوريا. واأ�شافت نف�س ال�شفحة اإن ال�شخ�س الثاين املورط يف اغتيال براهمي و بلعيد 
و قامت بذكره كذلك وزارة الداخلية وهو مروان بلحاج �شالح متويف و قد قتل يف �شوريا منذ مدة. كما �شكك �شيوخ ال�شلفية بتون�س يف املعلومات التي 
قدمتها وزارة الداخلية حول ال�شالح الذي قتل به ال�شيا�شي حممد براهمي وجاء على ال�شفحة اأن : اغتيال حممد براهمي كان بر�شا�س عيار 6.35 
ملم وهو ا�شغر حجم من الر�شا�س يف امل�شد�شات ومبا اأن عدد الر�شا�شات التي اأطلقت عليه عددها 11 اأو 14 ر�شا�شه متتالية فاملنطقي انه مل يتم 
قتله ب�شالح م�شد�س فردي كما عر�شته وزارة الداخلية لن خمزنه يحتوي فقط 6 ر�شا�شات وغري اأوتوماتيكي بل جند الر�شا�س الرو�شي �شكوربيون 

والذي يحمل خمزنه على القل 20 ر�شا�شة واىل حد 50 ح�شب نوع املخزن.

�سورة القاتل حممد براهمي  يف حادث اعتداء عليه �سابق قبل اغتياله وزير الداخلية التون�سي يف الندوة ال�سحفية
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الأمم  اأعلنته  م��ا  اإىل  الريطانية  ت��ل��غ��راف  دي��ل��ي  �شحيفة  اأ���ش��ارت 
املتحدة من اأن احلرب الأهلية يف �شوريا اأزهقت اأرواح اأكرث من مائة 
األف �شخ�س، بعد اأن ارتفع عدد القتلى لأكرث من �شبعة اآلف خالل 
ب��ان كي  املتحدة  العام الأمم  ا�شتغل الأم��ني  �شهر واح��د فقط. وق��د 
اأجل جهود جديدة لعقد موؤمتر  الإع��الن للمنا�شدة من  مون، هذا 
الرئي�س  �شد  باحتجاجات  بداأ  الذي  ال�شوري  ال�شراع  لإنهاء  �شالم 
ب�شار الأ���ش��د يف م��ار���س-اآذار 2011.  وق��ال ب��ان اإن اأك��رث من مائة 
اإما ُهجروا من بيوتهم  اآخ��رون  األف �شخ�س قتلوا، وهناك ماليني 
ن�شع حدا  اأن  علينا  ويجب  امل��ج��اورة  ال��دول  اأ�شبحوا لجئني يف  اأو 
لهذا الأمر كما يجب على كال الطرفني وقف العمليات الع�شكرية 
والعنف، ولهذا من الواجب اأن ُيعقد موؤمتر �شالم يف جنيف يف اأ�شرع 
وقت ممكن .  واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن عدد الوفيات كان 93 األفا يف 
13 يونيو-حزيران، واأن اإعالن الأم�س يرز زيادة مرتفعة جدا يف 

عدد قتلى احلرب يف الأ�شابيع الأخرية. 
ومن جانبه اأعلن املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان اأن ما ل يقل عن 
2014 �شخ�شا، معظمهم من املحاربني، قتلوا منذ بداية رم�شان 

يف العا�شر من يوليو-متوز.
واأف��اد التقرير الأمم��ي اأن ما ل يقل عن 1.7 مليون �شوري نزحوا 
من ديارهم ب�شبب القتال واأجروا على الفرار اإىل البلدان املجاورة 
ويف املقابل زعم ن�شطاء اأن اأرقام الأمم املتحدة دون امل�شتوى واأن عدد 

القتلى والالجئني يف احلقيقة اأعلى بكثري.  
 

البيت  اإف��ط��ارا رم�شانيا يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأق���ام 
الأمة  بناء  يف  الأمريكيني  امل�شلمني  مب�شاهمة  فيه  اأ���ش��اد  الأبي�س، 
الأمريكية ، كرجال الأعمال واملبتكرين يف التكنولوجيا، ورواد الطب 
موؤكدا وحدة الهدف بني ال�شعب الأمريكي و�شعوب ال�شرق الأو�شط 

يف خلق املزيد من الفر�س القت�شادية، ودعم ريادة الأعمال.
اأوب���ام���ا يف الإف���ط���ار ال��رم�����ش��اين اخل��ام�����س ال���ذي ي�شت�شيفه  وق���ال 
كرئي�س للوليات املتحدة الأمريكية اإن رم�شان ي�شكل وقتا للتاأمل 
وفر�شة لتاأكيد الإخال�س هلل بال�شوم وال�شالة، كما اأنه وقت للتئام 
الأبي�س يتبع تقليدا يحتفل  البيت  اأن  واأو�شح  العائلة والأ�شدقاء. 
من خالله بالأيام املقد�شة للديانات املختلفة، معترا ذلك احتفال 

بالتنوع الذي مييز اأمريكا، ويوؤكد على حرية العبادة يف البلد.
يعملون  الأو���ش��ط  ال�شرق  و�شعوب  الأم��ريك��ي��ني  اأن  اأوب��ام��ا  واأ���ش��اف 
من  امل��زي��د  خلق  اإىل  وي�شعون  لالأف�شل،  ويتطلعون   ، اأك���ر  بتفان 
الفر�س لأطفالهم. موؤكدا اأن ذلك ل ميثل احللم الأمريكي فقط، 
اأجل  اإن�شانية من  رغبة  اأنها  كما  العامل،  �شعوب  كل  اإليه  تتطلع  بل 

التقدم لتحقيق الكرامة عر اإعطاء الأطفال �شيئا اأف�شل.
 

باإقليم  �شيلوبي،  منطقة  يف  الإره�����اب  مكافحة  ف���رع  رئ��ي�����س  ج���رح 
�شريناك، جنوب �شرق تركيا، ام�س يف هجوم باملتفجرات على الفرع.

قنبلة مولوتوف  بينها  اأن متفجرات  الأنا�شول  اأنباء  وكالة  وذك��رت 
اأن  قبل  �شيلوبي  يف  الإره���اب  مكافحة  مديرية  على  �شباحاً  األقيت 
على  نقل  اأن��ح��اء ج�شمه  يف  ب��ج��روح  ال��ف��رع  رئي�س  واأ���ش��ي��ب  تنفجر، 
اإثرها اإىل امل�شت�شفى وبداأت القوى الأمنية الرتكية عمليات البحث 
وكان  الهجوم  وراء  يقفون  ال��ذي��ن  امل�شتبهني  لتحديد  املنطقة  يف 
قاعدة  على  النار  اأطلقوا  الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  من  م�شلحون 
ع�شكرية تركية يف مدينة �شريناك عا�شمة الإقليم يف حزيران-يوليو 
املا�شي وردت مروحية تركية على النار. وكان م�شلحو احلزب بداأوا 
بالإن�شحاب من الأرا�شي الرتكية بناء على اتفاقية �شالم منذ بداية 
�شهر اأيار-مايو وكانت قنبلة �شوتية انفجرت خلف مركز �شرطة حي 
بورنوفا و�شط اأزمري غربي تركيا منت�شف ليلة الأربعاء املا�شي، ما 

ت�شبب يف وقوع اأ�شرار مادية باملركز.

عوا�صم

لندن

اأنقرة

وا�ضنطن

بلطجة الإخوان يحطمون واجهة حمطة القطارات باملحلة

�ضيخ الأزهر يدعو امل�ضريني اإىل �ضلمية التظاهرات

وا�ضنطن تتفادى قطع 1.55 مليار دولر عن م�ضر
المريكي  ال���ق���ان���ون  ومب����وج����ب 
يتعني وقف معظم امل�شاعدات اىل 
اأو رئي�س  اأي بلد يتم خلع رئي�شه 
انقالب  يف  امل��ن��ت��خ��ب  ح��ك��وم��ت��ه 
يتم  اأو  مب���ر����ش���وم..  اأو  ع�����ش��ك��ري 
الطاحة به يف انقالب اأو مبر�شوم 

يلعب فيه اجلي�س دورا حا�شما.
ال�����ذي حتدث  امل�������ش���وؤول  ان  غ���ري 
قال  ا���ش��م��ه  ي��ن�����ش��ر  األ  ���ش��ري��ط��ة 
قرار  ب��ات��خ��اذ  يلزمنا  ل  ال��ق��ان��ون 
ر�شمي فيما يت�شل مبا حدث وهل 
م�شلحتنا  يف  ولي�س  ان��ق��الب  ه��و 
ات���خ���اذ م��ث��ل ه����ذا ال����ق����رار واح���د 
ال�����ش��ب��ل ل��ل��خ��روج م��ن ه���ذا امل���اأزق 
البي�س  ال��ب��ي��ت  ي���ح���اول  اأن  ه���ي 
ا����ش���ت���ع���ادة و���ش��ي��ل��ة ال���ت���اأث���ري من 
الكوجنر�س  مع  التفاو�س  خالل 
املعونات  ل�شرف  �شروط  ل�شافة 
وكانت  والق��ت�����ش��ادي��ة  الع�شكرية 
ات���خ���ذت يف وقت  ال���ت���ي  اخل���ط���وة 
بتعطيل  ال�شبوع  ه��ذا  من  �شابق 
طراز  م��ن  مقاتالت  ارب��ع  ت�شليم 
ميكن  كيف  على  م��ث��ال  اأف16- 
ا�شتياءها  ت��ظ��ه��ر  ان  ل���ل���ولي���ات 
النتقال  ق�شية  معاجلة  ل�شلوب 
مع  تعاملها  ا�شلوب  اأو  ال�شيا�شي 

املحتجني.

الدارة  ا���ش��ت��ع��ادة  مهمتها  ت��ك��ون 
املدنية للبالد وانعا�س القت�شاد.

وق����������ال م�����������ش�����وؤول�����ون ح����ال����ي����ون 
و���ش��اب��ق��ون ان ح��ك��وم��ة اأوب���ام���ا ل 
تبلغ  التي  املعونة  ترغب يف قطع 
�شنويا  دولر  مليار  55ر1  نحو 
3ر1 مليارا للجي�س خ�شية  منها 
املوؤ�ش�شات  اأه�����م  اح����د  ا���ش��ت��ع��داء 
اأي�شا  ت��رغ��ب  ل  وه����ي  م�����ش��ر  يف 
يف ال��ق��ي��ام ب���اأي حت���رك ي��زي��د من 
ال�شطراب يف م�شر نظرا ملا لها 
�شوء  يف  ا�شرتاتيجية  اأهمية  من 
ا�شرائيل  م���ع  ال�����ش��الم  م��ع��اه��دة 
املائي  امل���م���ر  ال�������ش���وي�������س  وق����ن����اة 

احليوي للوليات املتحدة.
م�شر  لل�شحفيني  ك��ورك��ر  وق���ال 
بالغة  ا�شرتاتيجية  اهمية  ذو  بلد 
ال�����ش��رق الو����ش���ط وم���ا نحتاج  يف 
اليه هو قدر من التهدئة وجادل 
ب����اأن ال��ق��وان��ني الم��ري��ك��ي��ة يجب 
اأكر  مب���رون���ة  لت�شمح  ت��ع��دي��ل��ه��ا 
نتعامل  اأن  ي��ج��ب  ق��ول��ه  واأ����ش���اف 
لنا  ت�شمح  بطريقة  ق��وان��ي��ن��ا  م��ع 
اأداة  ب��دور  القيام  يف  بال�شتمرار 
ا�شتقرار يف املنطقة ومن املحتمل 
معاجلة  ن��ح��اول  اأن  ج���دا  ق��ري��ب��ا 

هذه امل�شاألة.

ات���خ���اذ ق�����رار وم����ن امل��ح��ت��م��ل األ 
يتخذ قرار.

الرئي�س  امل�����ش��ري  اجلي�س  وخ��ل��ع 
حم���م���د م���ر����ش���ي يف ال���ث���ال���ث من 
احتجاجات  ب���ع���د  مت�����وز  ي���ول���ي���و 
مما  حكمه  ع��ل��ى  �شخمة  �شعبية 
ت�شكيل  اأم�������ام  ال���ط���ري���ق  اأف�������ش���ح 
املا�شي  ال���ش��ب��وع  موؤقتة  حكومة 

نائب  برين���������ز  ولي��������ام  و���ش��رح 
وزي��������������������������ر اخل����ارج����ي����ة ال����ق����رار 
موقف  اتخ������اذ  بع����دم  المريكي 
وه���������ل  م�����ش��ر  يف  ح�����دث  مم����ا 
مبر�ش�������ي  اجلي�س  اطاحة  تعتر 
انقالبا يف جل�ش����ات احاطة مغلقة 
الن����������واب  جمل�شي  اأع�شاء  لكبار 

وال�شيوخ.

وب��ع��د الج��ت��م��اع م���ع ب��رين��ز قال 
ال�������ش���ن���ات���ور ب�����وب ك����ورك����ر اأرف�����ع 
العالقات  جل���ن���ة  يف  ج���م���ه���وري 
ان  ال�����ش��ي��وخ  مبجل�س  اخل��ارج��ي��ة 
اأبدا  تتخذ  ل  ق��د  اأوب��ام��ا  حكومة 
قرارا يف هذا املو�شوع واقرتح اأنه 
المريكي  القانون  تعديل  يجب 
يتم  لل�شحفيني مل  كوركر  وق��ال 

•• نيويورك-يو بي اأي:

ح��ث��ت امل��ف��و���ش��ة ال�����ش��ام��ي��ة حلقوق 
احلكومة  ب���ي���الي  ن����ايف  الإن�������ش���ان 
اإع�����ادة النظر  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى 
اإ�شكان  لتقنني  ق��ان��ون  م�شروع  يف 
ال���ب���دو يف ����ش���ح���راء ال���ن���ق���ب، من 
املرجح، يف حال اعتماده، اأن يوؤدي 
البدو  على  خطرية  تداعيات  اإىل 

العرب املقيمني فيها.
اإىل  ب�����ي�����الي، ����ش���وت���ه���ا  و����ش���م���ت 
الأ����ش���وات الأخ�����رى ال��داع��ي��ة اإىل 
�شيوؤدي  ق��ان��ون  م�����ش��روع  اإ���ش��ق��اط 
اإىل تهجري اآلف البدو العرب من 

منطقة النقب.
ب����ي����ان ل���ه���ا ع���ل���ى ان  و������ش�����ددت يف 
ت���داع���ي���ات ب��ال��غ��ة اخل����ط����ورة على 
�شحراء  ب��دو  م��ن  الآلف  ع�شرات 
�شترتتب  اإ�شرائيل  جنوبي  النقب 
اإ�شكان  تقنني  قانون  م�شروع  على 

ال��ن��ق��ب، وال�����ذي يعرف  ال���ب���دو يف 
اأي�شاً با�شم م�شروع قانون برافر-

بيغن .
واأعربت املفو�شة ال�شامية يف بيان 
لها عن الأ�شف ملا و�شفته مبوا�شلة 
ال�شعي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
متييزية  �شيا�شة  لتنفيذ  بن�شاط 
ال����ق���������ش����ري �شد  ال���ت���ه���ج���ري  م�����ن 
من  الرغم  على  العرب  مواطنيها 
خالل  عنها  اأعربت  التي  املخاوف 
قبل  لإ�شرائيل  الر�شمية  زيارتها 
الهدم  عمليات  بخ�شو�س  عامني 
النقب  ال���ب���دو يف  ل��ق��رى  امل��ت��ك��ررة 

التي ل تعرتف بها ال�شلطات.
القلق  ع����ن  ب����ي����الي  ع������رت  ك���م���ا 
م���ن مت��ري��ر ه���ذا ال���ق���ان���ون، الذي 
التهجري  ع��ل��ى  ال�����ش��رع��ي��ة  ي�شفي 
الق�شري وطرد املجتمعات البدوية 
الكني�شت  يف  ال��ن��ق��ب،  يف  الأ���ش��ل��ي��ة 
ان  اإىل  م�������ش���رية  الإ�����ش����رائ����ي����ل����ي، 

حمدوداً  تعوي�شاً  ي��ق��دم  ال��ق��ان��ون 
ينتقل  اأن  ب�������ش���رط  ك�����اف  وغ�����ري 
اإحدى  اإىل  ب��ال��ت��ع��وي�����س  امل��ط��ال��ب 
البلدات احل�شرية البدوية ال�شبع 
اأقامتها  املعرتف بها ر�شميا والتي 

اإ�شرائيل لهم.
اإع��ادة النظر يف م�شروع  اإن  وقالت 
ت��ن��ط��وي على  اأن  ي��ج��ب  ال���ق���ان���ون 
عملية ت�شاورية وت�شاركية حقيقية 
املجتمعات  مم��ث��ل��ي  ج��م��ي��ع  ت�شمل 
اأن  ال���ن���ق���ب، واأك�������دت  ال���ب���دوي���ة يف 
اح�����������رتام احل������ق������وق امل���������ش����روع����ة 
ل����الأق����ل����ي����ات ه�����و اأح��������د ال���رك���ائ���ز 

الأ�شا�شية للدميقراطية.
الأمم  )اإذاع���������ة  اإىل  ح���دي���ث  ويف 
امل��ت��ح��دث با�شم  ت��ن��اول  امل��ت��ح��دة(، 
حلقوق  ال�شامية  املفو�شة  مكتب 
النتائج  كولفيل،  روب��رت  الإن�شان 

املتوقعة لهذا القانون املقرتح.
وق���ال كولفيل ان���ه م��ن امل��رج��ح يف 

تت�شمن حقوق ملكية املناطق التي 
يعي�شون عليها لفرتة طويلة جداً، 
ب���الح���رتام،  ي��ت��م��ت��ع��وا  اأن  وي��ج��ب 
لهم  وال���ش��ت��م��اع  م�شاورتهم  وت��ت��م 
بنف�س الطريقة التي يتم التعامل 
املجتمع  يف  اآخ��ر  قطاع  اأي  مع  بها 

الإ�شرائيلي.
ولفت اإىل ان جلنة غولدبرغ التي 

�شكلتها اإ�شرائيل يف العام 2008، 
اأو�شت باأن تعرتف الدولة باأق�شى 
ق��در ممكن بكل ه��ذه ال��ق��رى غري 
وفقاً  ب���الأ����ش���ا����س،  ب���ه���ا  امل����ع����رتف 
كانت  امل���ع���اي���ري  وه�������ذه  مل���ع���اي���ري، 
غام�شة الأمر الذي ميثل م�شكلة، 
وكان هناك اقرتاح �شمني باأن يتم 

العرتاف بكل هذه القرى .

يوؤدي  اأن  القانون  اعتماد  مت  ح��ال 
اإىل هدم الع�شرات من قرى البدو، 
رمبا،  قرية  وث��الث��ني  خم�س  نحو 
و�شيتم طرد �شكانها الذين يرتاوح 
واأربعني  األفاً  ثالثني  بني  عددهم 
منطقة  م�����ن  ال�����ب�����دو  م�����ن  األ�����ف�����اً 
اإىل  ق�شرياً  وت�شريدهم  ال��ن��ج��ف، 
اأم����اك����ن ل ي���رغ���ب غ��ال��ب��ي��ت��ه��م يف 
ب��ل��دات جديدة،  ف��ي��ه��ا، يف  احل��ي��اة 
اأ�شالفهم،  تقاليد  مع  تتما�شى  ل 
بالأر�س  ج���داً  مرتبطون  فالبدو 
التي يعي�شون عليها، ولهم حقوق، 
فهوؤلء املواطنون قد عا�شوا عليها 
انه  اإىل  واأ����ش���ار   . ع��دي��دة  ل��ق��رون 
ج����رى ال��ت�����ش��اور م���ع ال���ب���دو حول 
م�����ش��روع ال��ق��ان��ون اجل��دي��د، ولكن 
يف ع���ل���ى ن����ط����اق حم��������دود. واأك������د 
النقب  ���ش��ح��راء  ب���دو  ان  ك��ول��ف��ي��ل 
ولهم  اإ�شرائيليون،  مواطنون  هم 
اأي مواطن ا�شرائيلي،  حقوق مثل 

الدعاء يتهم مانينغ لت�ضريبه وثائق لويكيليك�س 

بيلي تدعو اإ�ضرائيل لوقف تهجري عرب النقب

وقت  ان م�شر متر يف  على  و�شدد 
امل�شريني  م���ن  ي��ت��ط��ل��ب  ع�����ش��ي��ب 
اإذا ك��ان��وا راغ��ب��ني يف  ال��وق��وف معاً 
الب��ت��ع��اد ع��ن م��وج��ات ال�شطراب 

وانعدام ال�شتقرار.
وقال ان هذه الإدارة حتث القوات 
باأق�شى  ال��ت��ح��ل��ي  ع��ل��ى  الأم���ن���ي���ة 
درج�����ات ���ش��ب��ط ال��ن��ف�����س واحل����ذر، 
لتفادي  و���ش��ع��ه��ا  م���ا يف  ك���ل  وب����ذل 
ح�شول ا�شتباكات بني املتظاهرين 
امل��ت��ع��ار���ش��ني. وك���رر اإرن�����ش��ت دعوة 
التظاهرات  تكون  لأن  املتظاهرين 

�شلمية.
و���ش��ئ��ل ع���ن ق����رار وا���ش��ن��ط��ن عدم 
 16 اإف  4 مقاتالت  ت�شليم م�شر 
م��ن م�شلحة  لي�س  ان��ه  ف��اأو���ش��ح   ،
اإج���راء تغيريات كبرية يف  اأم��ريك��ا 
امل�����ش��اع��دة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا مل�����ش��ر يف 
ل��ك��ن يف م���ا يتعلق  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه 
ب��ال�����اإف 16 وج��دن��ا ان���ه م��ن غري 
الت�شليم  بعملية  امل�����ش��ي  امل��ن��ا���ش��ب 
الآن . واأ�شاف نحن ما زلنا نراجع 
يتخذ  اأن  ون����اأم����ل  م���وج���ب���ات���ن���ا.. 
اخلطوات  م�����ش��ر  يف  امل�������ش���وؤول���ون 
حكومة  اإىل  لالنتقال  ال�شرورية 

منتخبة دميقراطياً .

•• القاهرة-يو بي اي:

اأحمد  ال�شريف  الأزه���ر  �شيخ  دع��ا 
الطيب، امل�شريني اإىل التعبري عن 
وح�شارية  �شلمية  ب�شورة  اآرائ��ه��م 
ت����ل����ي����ق مب�����ك�����ان�����ة م���������ش����ر خ�����الل 

التظاهرات .
اإىل  متلفزة  كلمة  ال��ط��ي��ب  ووّج����ه 
على  فيها  ��ه  ح��ثَّ امل�����ش��ري،  ال�شعب 
وتلبية  امل�����ش��ل��ح��ة  ب���ق���وات���ه  ال��ث��ق��ة 
بامليادين  ل���الح���ت�������ش���اد  دع���وت���ه���ا 
على  الق�شاء  اأج��ل  م��ن  مل�شاندتها 
كافة اأ�شكال العنف والإرهاب والتي 
الثورة  مكت�شبات  كافة  حت��رق  ق��د 
التي اأبهرت العامل ب�شلميتها ورقي 

�شعبها.
القوات  دع���وة  ان  الطيب  واأ���ش��اف 
امل�������ش���ل���ح���ة ه�����ي دع��������وة ل���ل���وح���دة 
والكراهية  العنف  ونبذ  والتكاتف 
وال�شرطة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ودع��م 
للق�شاء  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  وكافة 
العنف والإرهاب  اأ�شكال  على كافة 
وال��ت��ي ق��د حت��رق ك��اف��ة مكت�شبات 
ال�����ث�����ورة وال����ت����ي اأب�����ه�����رت ال���ع���امل 

ب�شلميتها ورقي �شعبها.
التزام  �شرورة  على  الطيب  و�شدد 
ال�شعب امل�شري بالتعبري عن اآرائه 
تليق  وح�����ش��اري��ة  �شلمية  ب�����ش��ورة 
مبكانة م�شر، وعلى �شرورة التنبه 

اإىل ما ُيحاك مل�شر.
قائاًل  الأزه�������ر  ���ش��ي��خ  وا����ش���ت���ط���رد 
ي��دع��وك��م اأزه���رك���م ال�����ش��ري��ف بحق 

ان  اإىل  باملدينة، م�شرياً  القطارات 
مناطق  اإىل  ام��ت��دت  ال���ش��ت��ب��اك��ات 
بنزايون ، و احلنفي ، و ال�شبع بنات 

املجاورة.
ال�شتباكات  ان  امل�����ش��در  واأو����ش���ح 
ب�����داأت ح��ي��ن��م��ا ���ش��ك م��واط��ن��ون يف 
جمموعة مكونة من نحو خم�شني 
حمطة  اإىل  و�����ش����ل����وا  ����ش���خ�������ش���اً 
القطارات ل�شتقالل قطار متوجه 
عنا�شر  اأح��د  فطلب  القاهرة،  اإىل 
املجموعة  م��ن  ال�����ش��ري��ة  ال�����ش��رط��ة 
حقائبهم  وتفتي�س  هوياتهم  اإب��راز 

م��دي��ن��ة امل��ح��ل��ة ال���ك���رى، ب��ع��د اأن 
ركوب  م��ن  امل��دي��ن��ة  اأه����ايل  منعهم 
ال����ق����اه����رة  اإىل  م����ت����وّج����ه  ق����ط����ار 
للم�شاركة يف تظاهرات �شد القوات 

امل�شلحة.
واأبلغ م�شدر حملي مبدينة املحلة 
الكرى )مبحافظة الغربية �شمال 
يونايتد  وك���ال���ة  ال���ق���اه���رة(  غ����رب 
ا�شتباكات  اأن  اإنرتنا�شونال  بر�س 
من  ع�����ش��رات  ب���ني   ، دارت  ع��ن��ي��ف��ة 
املدينة  اأه��ايل  وبني  اأن�شار مر�شي 
اأ�شفرت عن حتطيم واجهة حمطة 

لديكم  الدين  اهلل عليكم وقد�شية 
ال��ت��ع��ب��ري عن  ع��ل��ى  اأن حت���ر����ش���وا 
بكم  تليق  �شلمية  ب�����ش��ورة  راأي���ك���م 
وتوحدوا  �شفوفكم  جتمعوا  واأن 
كلمتكم واأن تتنبهوا ملا يحاك لكم 
ولوطنكم اأيها امل�شريون هّبوا الآن 
لإن��ق��اذ م�شر م��ن م��ا يرتب�س بها 
اهلل  اأم����ام  م�شوؤولياتكم  وحت��م��ل��وا 

والتاريخ .
م منا�شرون  ذل��ك، حطَّ يف غ�شون 
حممد  امل��ع��زول  امل�����ش��ري  للرئي�س 
م��ر���ش��ي، واج��ه��ة حم��ط��ة قطارات 

فتجمع  بال�شرب؛  عليه  فاعتدوا 
الأهايل وعرثوا على اأ�شلحة نارية 
املجموعة  وبي�شاء داخل احلقائب 
ك��ان��وا متوجهني  اأن��ه��م  ال��ت��ي تبني 
لالن�شمام اإىل تظاهرات يقوم بها 
اأن�شار مر�شي �شد القوات امل�شلحة 

بالقاهرة.
قامت جمموعات  ذل��ك  يف غ�شون 
����ش���ب���اب امل����دي����ن����ة ب��ت��ن��ظ��ي��م جل���ان 
ب��ني املحلة  ال��راب��ط��ة  ال��ط��رق  على 
امل��ج��اورة، للحوؤول  وامل��دن  الكرى 
اإىل  م��ر���ش��ي  اأن�����ش��ار  م���غ���ادرة  دون 
من  اآلف  اإىل  لالن�شمام  القاهرة 
املعت�شمني يعتزمون التظاهر غداً 
املعزول  الرئي�س  بعودة  للمطالبة 
مظاهرات  م��ق��اب��ل  احُل����ك����م،  اإىل 
ح���ا����ش���دة دع�����ا ل���ه���ا وزي������ر ال���دف���اع 
العام  ال��ق��ائ��د  والإن����ت����اج احل���رب���ي 
عبد  اأول  الفريق  امل�شلحة  للقوات 
اجلي�س  لتفوي�س  ال�شي�شي  الفتاح 
العنف  مب����واج����ه����ة  وال���������ش����رط����ة 

والإرهاب .
الأبي�س  البيت  اأك��د  وا�شتطت  ويف 
قلقه من اأية لهجة توؤدي اإىل اإذكاء 
التوتر يف م�شر، داعياً اإىل التحلي 

باأق�شى درجات �شبط النف�س.
البيت  با�شم  املتحدث  نائب  وق��ال 
اإدارة  ان  اإيرن�شت  جو�س  الأبي�س 
)الرئي�س الأمريكي باراك( اأوباما 
قلقة من اأية لهجة توؤدي اإىل اذكاء 
اإىل مزيد  اأن تقود  التوتر ويرجح 

من العنف .

•• فورت ميد-ا ف ب:

قال املدعي الع�شكري يف حماكمة بالديل مانينغ اجلارية يف 
قاعدة فورت ميد ان اجلندي المريكي كان على علم بانه 
يخون بالده وجي�شه حني �شرب وثائق ع�شكرية ودبلوما�شية 
العدو  مع  بالتواطوؤ  ادانته  اىل  داعيا  ويكيليك�س  موقع  اىل 
واكد امليجور اآ�شدن فاين لدى عر�س مرافعته اخلتامية امام 
املحكمة الع�شكرية املقامة يف هذه القاعدة �شمال وا�شنطن، 
ان اجلندي ال�شاب البالغ من العمر 25 عاما املتهم يف اكر 
ق�شية ت�شريب وثائق �شرية يف تاريخ الوليات املتحدة، كان 
النرتنت  على  لتن�شر  �شربها  التي  الوثائق  ب��ان  يقني  على 

�شت�شل اىل تنظيم القاعدة داعيا القا�شية اىل ادانته بتهمة 
التواطوؤ مع العدو.

وو�شف املدعي الع�شكري املتهم بانه خائن وقال مل يكن �شابا 
م�شطربا بل كان جنديا �شاحب عزمية وعلى ادراك وقدرة 
ورغ��ب��ة يف احل���اق ال�����ش��رر ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف جمهودها 
تنظيم  اي  ال��ع��دو  م��ع  بالتواطوؤ  مانينغ  ادي��ن  واذا  احل��رب��ي 
ب��دون امكانية  ال�شجن م��دى احل��ي��اة  ي��واج��ه  ال��ق��اع��دة فهو 

تخفيف احلكم.
وللتو�شل اىل ادانة املحلل ال�شتخباراتي ال�شابق يف العراق، 
يتخطى  مبا  ليند  دنيز  القا�شية  اقناع  الدع��اء  على  يتعني 
ال�شك املقبول ان براديل مانينغ كان مدركا باأن تلك الوثائق 

قد تنتهي بني ايدي تنظيم القاعدة.
العدو  الوثائق اىل  �شلم تلك  ان مانينغ  امليجور فاين  وقال 
ب�شفته  اق�شم  ان��ه  رغ��م  ذل��ك  فعل  وان��ه  لال�شتعمال  جاهزة 
التي  ال�شرية  املعلومات  ان ي�شون  ا�شتخباراتيا على  حملال 
متلكها احلكومة واعتر الدعاء ان مانينغ خان تلك الثقة 

وق�شى عليها.
وقال املدعي ان الق�شم مل يكن يهم مانينغ وان ما كان يهمه 
يف  ت��درب  ال�شاب  اجلندي  ان  اىل  ولفت  �شيته  يذيع  ان  هو 
ان  على  ال��ع��راق  يف  الع�شكرية  ال�شتخبارات  يف  عمله  �شياق 
يعرف ان الرهابيني ي�شتخدمون النرتنت جلمع املعلومات 
�شد  اع��ت��داءات  ت��دب��ري  على  ت�شاعدهم  ان  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 

الوليات املتحدة.
ا�شري  اجل��ن��ود  لبع�س  دورة  �شخ�شيا  ق��اد  مانينغ  ان  واك���د 
خاللها اىل ان احلكومات الجنبية والرهابيني والقرا�شنة 

املعلوماتيني هم جميعا خ�شوم حمتملون.
املوقع  ان  اي�����ش��ا  ي��ع��ل��م  ك����ان  م��ان��ي��ن��غ  ان  امل���دع���ي  وا����ش���اف 
ثالثة  يف  و�شف  اأ���ش��اجن  جوليان  ا�ش�شه  ال��ذي  الل��ك��رتوين 
خطرا  ي�شكل  ب��ان��ه  الع�شكرية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  م��ن  ت��ق��اري��ر 
�شرية.  وثائق  لك�شف  ب�شعيه  القومي  الم��ن  على  حمتمال 
وقال ان مانينغ عن�شر من فو�شويي العالم يف ا�شارة اىل 
ويكيليك�س وخاطب القا�شية قائال مل يكن مطلق انذار بل 

خائنا.

•• وا�صنطن-رويرتز:

تفادت حكومة الرئي�س المريكي 
ب���اراك اأوب��ام��ا ات��خ��اذ ق���رار ب�شاأن 
ال�شنوية  امل��ع��ون��ات  م��ع��ظ��م  ق��ط��ع 
تبلغ  وال����ت����ي  مل�����ش��ر  الم���ري���ك���ي���ة 
دولر  م���ل���ي���ار  55ر1  ق��ي��م��ت��ه��ا 
وذلك بقولها انها ل تنوي تقييم 
تعتره  وه���ل  ح���دث يف م�شر  م��ا 

انقالبا ع�شكريا اأم ل.
وي��ح��ل ه���ذا امل��وق��ف امل�����اأزق الذي 
اأنه  وه��و  البي�س  البيت  يواجهه 
اأمريكي  لقانون  ميتثل  اأن  عليه 
يف  املعونات  معظم  بقطع  يق�شي 
اأو  ان��ق��الب ع�شكري  وق���وع  ح��ال��ة 
اأن يخل�س اىل اأن اطاحة القوات 
مر�شي  حممد  بالرئي�س  امل�شلحة 
ان  ان��ق��الب��ا، بيد  ال��واق��ع  كانت يف 
نتيجة  ج���اءت  مبر�شي  الإط��اح��ة 

ثورة �شعبية عارمة.
غري ان قرار المتناع عن و�شف 
ال��ذي نقل  انقالب  باأنه  ما حدث 
اىل اأع�شاء الكوجنر�س يف جل�شات 
نفوذ  ع��ام��ل  اأزال  مغلقة  اح��اط��ة 
على  لل�شغط  ل��وا���ش��ن��ط��ن  م��ه��م��ا 
اجراء  نحو  لل�شري  اجلي�س  ق��ادة 

انتخابات جديدة.
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  يف الدعوى رقم 2013/378 ا�ستئناف عمايل

�شده  امل�شتاأنف  ان��ك  مبا  اجلن�شية  امل��اين  فيه-  توما�س  ال�شيد/  �شده  امل�شتاأنف  اىل 
اقيمت �شدك دعوى عمالية لدى حمكمة ا�شتئناف ابوظبي من قبل امل�شتاأنفة ال�شادة/ 
امل�شت�شفى الملاين العام ال�شرق الو�شط وحيث انه مت تعيني خبريا ح�شابيا يف الدعوى 
مبقر   2013/7/31 بتاريخ  يعقد  �شوف  ال��ذي  اخل��رة  اجتماع  حل�شور  ندعوك  فاننا 
ال�شاعة  وذل��ك يف متام  العا�شر  الطابق  العمالية مزيد مول  باملحكمة  مكتب اخلبري 
واح�شار  املعتمد  وكيلك  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ح�شوركم  يرجى  وعليه  ظهرا  الثالثة 
فاننا  املحدد، ويف حال تخلفكم عن احل�شور  املوعد  بالدعوى يف  امل�شتندات اخلا�شة 
لعدالة  وتقدميها  الدعوى  يف  املقدمة  امل�شتندات  �شوء   على  التقرير  باعداد  �شنقوم 

املحكمة املوقرة.
اخلبري احل�سابي املنتدب يف الدعوى
طارق فار�س حجي

اعالن اجتماع خربة
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   اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  871/ 2013 -عمايل  - م ع- �س- اأظ

امل�شتاأنف : �شتيم تيم اجلن�شية: المارات امل�شتاأنف عليه: رهودانت رامو�س 
فيال�شبري اجلن�شية: الفلبني مو�شوع ال�شتئناف : الغاء حكم امل�شتاأنف   
الفلبني     اجلن�شية:  فيال�شبري  رامو�س  رهودانت  اعالنه/  املطلوب 
العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى 
رقم 2013/752 عم جز-م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني 
املوافق 2013/8/5 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام 
الدائرة الوىل حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا 

عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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•• الفجر – تون�ص – خا�ص:

و���ش��ط اح��ت��ج��اج��ات ع��ارم��ة وعنيفة 
وم�شريات حا�شدة طالب امل�شاركون 
وت�شكيل  ال��ن��ظ��ام  ب��اإ���ش��ق��اط  ف��ي��ه��ا 
قيادة  ت���ت���وىل  ائ���ت���الف���ي���ة  ح���ك���وم���ة 
املرحلة  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا  يف  ال���ب���الد 
معظم  و����ش���م���ل���ت   ، الن����ت����ق����ال����ي����ة 
حمافظات البالد، وتخللتها عمليات 
حرق لبع�س مقرات حركة النه�شة 
املحافظات  وم���ق���رات  الإ���ش��الم��ي��ة 
كما كان احلال يف حمافظة �شيدي 
ب���وزي���د، وب��ع��د اإ����ش���راب ع���ام ناجح 
����ش���ّل احل����رك����ة وع������زل ت���ون�������س عن 
اجلمعة،  اأم�س  اخلارجي،  حميطها 
ال��رح��الت اجلوّية  ك��ل  اإل��غ��اء  بحكم 
التون�شيون  ي�����ش��ّي��ع  وال��ي��ه��ا،  م��ن��ه��ا 
وطنية  جنازة  يف  وذل��ك  الغا�شبون 
الذي  التون�شي  اجلي�س  تنظيم  من 
بها  املتعلقة  الرتتيبات  على  ا�شرف 
الأخري  مثواه  اإىل  ال�شبت،  اليوم   ،
ال�شيا�شي والوجه القومي  املعار�س 
العام  وامل��ن�����ش��ق  ال���ب���ارز  ال��ن��ا���ش��ري 
املجل�س  يف  والنائب  ال�شعبي  للتيار 
الذي  براهمي  حممد  التاأ�شي�شي، 
منزله  اأم�������ام  جم���ه���ول���ون  اغ���ت���ال���ه 
ومن  ن��ارّي��ة،  اخلمي�س ب14 طلقة 
املفارقات يف اليوم الذي حتتفل فيه 

تون�س بعيد اإعالن اجلمهورية. 
�شيا�شي  ث�����اين  ب���راه���م���ي  وي���ع���ت���ر 
وم�����ع�����ار������س ت����ون���������ش����ي ي���ت���ع���ّر����س 
ل��الغ��ت��ي��ال ه���ذا ال���ع���ام، ح��ي��ث ُقتل 
القيادي يف اجلبهة ال�شعبية،وزعيم 
الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  ح��رك��ة 
املا�شي  ���ش��ب��اط  يف  ب��ل��ع��ي��د،  ���ش��ك��ري 

بالر�شا�س.
م��ع ما  الغ��ت��ي��ال  وت��زام��ن��ت عملّية 
الأخ���رية  الآون����ة  ت��ون�����س يف  ت�شهده 
بتكرار  املطالبة  لظاهرة  ت��ن��ام  م��ن 
اإىل  ودع����وات  امل�����ش��ري،  ال�شيناريو 
واإ�شقاط  التاأ�شي�شي  املجل�س  ح��ل 

احلكومة الإ�شالمية احلاكمة. 
اأّن  ع��دي��دة،  اأو���ش��اط  اعترت  لذلك 
اغ��ت��ي��ال حم��م��د ب��راه��م��ي ق��د تكون 
التنظيم  ب��ه��ا  رّد  وا���ش��ح��ة  ر���ش��ال��ة 
ال�����دويل ل���الإخ���وان امل�����ش��ل��م��ني على 
ان���ط���الق م�����ش��ل�����ش��ل ت��ن��ح��ي��ت��ه��م من 
العربية،  ال����دول  ب��ع�����س  يف  احل��ك��م 
وال�������ذي ب������داأ يف م�����ش��ر م���ن���ذ 30 
خا�شة  امل���ا����ش���ي،  ح���زي���ران-ي���ون���ي���و 
اأو�شح  ب���ني  م���ن  ك����ان  ال���راح���ل  اأّن 
الأ�����ش����وات ال��ت��ون�����ش��ي��ة م�����ش��ان��دة ملا 
دعوته  يخف  ومل  م�شر،  يف  ج��رى 
امل�شري  ب��ال��ن��م��وذج  الق����ت����داء  اإىل 
يف  القائم  ال�شيا�شي  امل���اأزق  لتجاوز 

تون�س.
وق���د ك�����ش��ف��ت م�����ش��ادر م���ن اجلبهة 
كان  ب��راه��م��ي  حممد  اأّن  ال�شعبية، 
الأيام  يف  م�شر  اإىل  لل�شفر  ي�شتعّد 
القليلة القادمة موفدا عن اجلبهة 

ال�شعبية التون�شية.
با�شم  الر�شمي  الناطق  اأع��ل��ن  وق��د 
الهمامي،  ح��م��ة  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة 
اإّن���������ه ت�����ق�����ّرر دف������ن امل���ن�������ش���ق ال���ع���ام 
باملجل�س  وال��ن��ائ��ب  ال�شعبي  للتيار 
حممد  ال�شهيد  التاأ�شي�شي  الوطني 
ال��راه��م��ي ال��ي��وم ال�����ش��ب��ت مبقرة 
اجلاّلز بالعا�شمة تون�س اإىل جانب 

ال�شهيد �شكري بلعيد.
اأّنه  ذات��ه  ال�شياق  الهمامي يف  واأّك��د 
���ش��ي��ت��ّم اإق���ام���ة ���ش��الة ال��غ��ائ��ب على 
الراهمي  حم��م��د  ال�����ش��ه��ي��د  روح 
م�شقط  ب��وزي��د،  �شيدي  مبحافظة 
راأ���ش��ه، وذل���ك ب��ال��ت��وازي م��ع موكب 

دفنه يف تون�س العا�شمة.

الع�سيان املدين.. اإ�سقاط 
احلكومة وحل التاأ�سي�سي

التي  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  وك���ان���ت اجل��ب��ه��ة 
الهمامي،  حمة  املعار�س  يتزعمها 
احلكومة  اإ����ش���ق���اط  اإىل  دع����ت  ق���د 
وحل املجل�س التاأ�شي�شي بعد اغتيال 

النائب املعار�س حممد الراهمي.
لكافة  دع�������وة  اجل���ب���ه���ة  ووّج�����ه�����ت 
اأن�شارها ومنا�شليها وكافة ال�شعب 
التون�شي للخروج لل�شارع و ل تراجع 
اإ�شارة  يف  الإخ�����وان..  اإ���ش��ق��اط  حتى 

حلكومة النه�شة الإ�شالمية.
ودعا حمة الهمامي ال�شعب التون�شي 
اإىل الدخول يف ع�شيان مدين �شلمى 
املناطق لإ�شقاط الئتالف  يف كافة 
لإنقاذ  التاأ�شي�شي  واملجل�س  احلاكم 
ال���ب���الد م���ن الن��ه��ي��ار و����ش���ّد الباب 
اأمام زارعي املوت والفتنة واخلراب 
ت����ع����ب����ريه. ودع�������ا كافة  ع���ل���ى ح������ّد 
والدميقراطية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وى 
اجل  م�شاورات من  الدخول يف  اإىل 
تتوىل  وطني  اإنقاذ  حكومة  ت�شكيل 
ت�شيري البالد والإعداد لالنتخابات 
�شلمي خ���ال من  م��ن��اخ  ال��ق��ادم��ة يف 

العنف والإرهاب.
الهمامي  اأّك�����د  ال�����ش��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
���ش��رورة اإع���الن الإ���ش��راب ال��ع��ام يف 
ك��اف��ة حم��اف��ظ��ات ال��ب��الد ي���وم دفن 

ال�شهيد حممد الراهمي.
وح��ّم��ل ح���زب ال��ع��م��ال، م��ن جهته، 
براهمي  حممد  اغتيال  م�شوؤولية 
لل�ّشلط القائمة من حكومة ورئا�شة 
ولالئتالف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  وجم���ل�������س 
النه�شة  راأ�شه حركة  احلاكم وعلى 
قتلة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��رت  ل��ت��م��ادي��ه��ا يف 
الغطاء  وت��وف��ريه��ا  بالعيد  �شكري 
الفكري  والإره�����اب  العنف  لتف�شي 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي ودف��ع��ه��ا ب��ال��ب��الد نحو 
مل�شاحلها  خدمة  والقتتال  الفتنة 

وتاأبيدا لبقائها يف احلكم.
القوى  ك����ل  ال���ع���م���ال  ح�����زب  ودع������ا 
ال�شيا�شية والجتماعية واملدنية اإىل 
م�شوؤوليتها  وحتّمل  ال�شفوف  ر�س 
اأ�شماه  براثن  لإنقاذ البالد من ما 
الع�شابة احلاكمة وما تدفع له من 

م�شتنقع العنف والدماء .
ودعا حزب العمال ال�شعب التون�شي 
اإىل الع�شيان املدين والتحرك فورا 
بالع�شابة  اأ���ش��م��اه  مب���ا  ل��الإط��اح��ة 
التاأ�شي�شي  املجل�س  وح��ل  احلاكمة 

واحلكومة والرئا�شة املوؤقتتني .
ن��داء تون�س،  اأك��د ح��زب  م��ن جانبه 
اغتيال  اأّن  امل��ع��ار���ش��ة،  اأح����زاب  اأه���ّم 
حممد براهمي دليل اآخر على ف�شل 
التاأ�شي�شي وكافة ال�شلطات  املجل�س 
امل��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن���ه يف اجن������از وت���اأم���ني 
الن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي، داع��ي��ا اإىل 
�شيغ  مبنظومة  وتعوي�شها  حّلها 
ُتوؤّمن  ب��دي��ل��ة  وط��ن��ي��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
ا�شتمرارية الدولة التون�شية، وت�شع 

الأمني  اعتر  تون�س،  العا�شمة  يف 
العام لالحتاد العام التون�شي لل�شغل 
ح�شني العبا�شي، اأن تون�س يف خطر 
ال�����ش��ي��اق  دعونا  م�����ش��ّرح��ا يف ه����ذا 

النا�س لاللتفاف لكنهم رف�شوا .
لالحتاد  الإداري  املجل�س  وو���ش��ف 
ال���ت���ون�������ش���ي ل��ل�����ش��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 
)منظمة الأعراف ورجال الأعمال( 
واخلطرية  بالنكراء  اجلرمية  هذه 
التي متثل حلقة جديدة يف م�شل�شل 
البالد،  يف  ال��ع��ن��ف  م��ظ��اه��ر  تف�شي 
الغتيالت  ح���د  اإىل  و���ش��ل  ال����ذي 
ال�شيا�شية وتكررها، وكذلك انت�شار 
منعرجا  ي���ع���د  م����ا  وه�����و  ال�������ش���الح، 
خطريا على م�شتقبل البالد، وعلى 
والجتماعي  ال�شيا�شي  ا�شتقرارها 
ال�شلطات  داع����ي����ا  والق����ت���������ش����ادي 
اللثام  اإماطة  اإىل  املعنية  احلكومية 
ع��ن ك��اف��ة ح��ي��ث��ي��ات ه���ذه اجلرمية 
الب�شعة يف اأقرب الآجال، ومالحقة 
بها  �شلة  لهم  م��ن  وك��ل  مرتكبيها 
عن  والك�شف  للعدالة،  وتقدميهم 

خلفية  على  الأم��ن��ي  للو�شع  ت��ردي 
حممد  ال�شيا�شي  املنا�شل  اغ��ت��ي��ال 
احلكومة  الهيئة  ودعت  الراهمي. 
بالف�شل وو�شع  الإق��رار  اإىل  املوؤقتة 
ك���ل اعتبار  ف����وق  ال���ب���الد  م�����ش��ل��ح��ة 
ق�شد  ال�شتقالة  ب��اإع��الن  وامل��ب��ادرة 
امل��الئ��م لإجن���اح امل�شار  امل��ن��اخ  توفري 
النتقايل وذلك وفق ما جاء يف ن�س 
الراعية  املنظمات  وق���ررت  بيانها. 
للحوار الوطني، وهى الحتاد العام 
الوطنية  والهيئة  لل�شغل  التون�شي 
التون�شي  والحت��������اد  ل��ل��م��ح��ام��ني 
وال�شناعات  وال��ت��ج��ارة  لل�شناعة 
التون�شية  وال���راب���ط���ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
جل�شات  تعليق  الإن�������ش���ان،  حل��ق��وق 
وحمطات احل��وار الوطني، وفق ما 
التون�شية  الرابطة  رئي�س  به  �شرح 
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ق��وق الإن�����ش��ان عبد 

ال�شتار بن مو�شى.

احلكومة ت�ستنكر.. 
ويف رّد فعل على كّل هذه الدعوات، 
ا�شتنكر رئي�س احلكومة املوؤقت علي 
ال��ع��ري�����س ع��م��ل��ي��ة اغ��ت��ي��ال حممد 
باأنها  العملية  وا���ش��ف��ا  ال��راه��م��ي 
ب��ام��ت��ي��از، موؤكدا  ���ش��ي��ا���ش��ي  اغ��ت��ي��ال 
ال�شمت  ت��ل��ت��زم  ل���ن  احل���ك���وم���ة  ان 
اجلرمية  م��رت��ك��ب��ي  ع��ن  و�شتك�شف 
القليلة  الأي�������ام  يف  ال���ع���ام  ل����ل����راأي 
تكليف  انه مت  اإىل  القادمة، م�شريا 
جم���م���وع���ة م����ن خ�����رية الإط���������ارات 

الأمنية للك�شف عن اجلناة.
الندوة  خالل  العري�س،  علي  ون��دد 
ال�����ش��ح��ف��ي��ة ال���ط���ارئ���ة مب��ق��ر ق�شر 
احل��ك��وم��ة ب��ال��ق�����ش��ب��ة، دع����وة بع�س 
الع�شيان  اإىل  ال�شيا�شية  الأط���راف 
احلكومة  ه���ذه  اأّن  م���وؤك���دا  امل����دين 
عر  ومنتخبة  �شرعّية  حكومة  هي 

�شناديق القرتاع.
القيادي  ق�����ال  ال�������ش���ي���اق  ه�����ذا  ويف 
النه�شة الإ�شالمية عجمي  بحركة 
الورميي، اإن حكومة علي العري�س 
باإمتام  مطالبة  لأن��ه��ا  ت�شتقيل  ل��ن 
البالد  ت�����ش��ي��ري  يف  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه���ا 
النتخابات  م��وع��د  اإىل  واإي�����ش��ال��ه��ا 
ال��ق��ادم��ة. ه��ذا وق��د اأع��ل��ن ع��دد من 
نواب املجل�س التاأ�شي�شي ا�شتقالتهم 
املجل�س  ع�شو  اغتيال  خلفية  على 
واملن�شق العام للتيار ال�شعبي حممد 
الراهمي.  وقد اأعلنت حركة متّرد 
احتجاجات  �شتنظم  اأنها  التون�شية، 

يف ال�شوارع حتى �شقوط النظام .

واإىل  بلعيد،  �شكري  ال�شهيد  قتلة 
كاملة يف �شمان  حتمل م�شوؤوليتها 
التون�شيني  وك����اف����ة  ال����ب����الد  اأم������ن 
ومعاجلة نقائ�س املنظومة الأمنية 
و����ش���م���ان ع�����دم ت����ك����رار م���ث���ل هذه 
اجلرائم التي تهدد ا�شتقرار تون�س 

وم�شتقبلها.
كما دعا يف بيانه احلكومة واملجل�س 
الإج����راءات  ات��خ��اذ  اإىل  التاأ�شي�شي 
الظرف  ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ال��ب��الد، والتداعيات  ب��ه  ال���ذي مت��ر 
حممد  اغ��ت��ي��ال  لعملية  اخل��ط��رية 
مواعيد  بتقدمي  والإ�شراع  براهمي 
ل��ب��اق��ي مراحل  حم����ددة ووا���ش��ح��ة 
الفرتة النتقالية الراهنة يف اأقرب 
الأوقات واإجناز باقي املهام العاجلة 
اجلديد،  ال��د���ش��ت��ور  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 

وتاريخ النتخابات املقبلة.
واأع��رب عن احتفاظ الحت��اد بحقه 
مواقفه  ع��ن  ل��ل��دف��اع  الت�شعيد  يف 
ومبادئه وقراراته وخدمة م�شلحة 
الق���ت�������ش���اد ال����وط����ن����ي، والإب�����ق�����اء 
الإداري  املجل�س  ه��ذا  اأ���ش��غ��ال  على 
م�شمى  غ���ري  اأج�����ل  اإىل  م��ف��ت��وح��ة 
تعي�شها  ال��ت��ي  ال���ت���ط���ورات  مل��ت��اب��ع��ة 
البالد، واتخاذ ما يلزم من قرارات.

حلقوق  التون�شية  الرابطة  وحّملت 
الإن�شان احلكومة احلالية م�شوؤولية 
اغ��ت��ي��ال ال��ن��ائ��ب امل���ع���ار����س حممد 

الراهمي، وفق بيان اأ�شدرته.
واأدان������������ت ال����راب����ط����ة ب�������ش���دة ه���ذه 
اجلرمية ال�شيا�شية التي ا�شتهدفت 
املعار�شة الدميقراطية.  اأحد رموز 
القائمة  احل���ك���وم���ة  ح���م���ل���ت  ك���م���ا 
الأخالقية  و  ال�شيا�شية  امل�شوؤولية 
ل���ه���ذا الغ���ت���ي���ال ال�����ذي حل���ق اأح���د 

ال�شيا�شيني املعار�شني. 
وطالبت بفتح حتقيق جدي و�شفاف 
ت�شرف عليه هيئة م�شتقلة للك�شف 
ع��ن امل��ن��ف��ذي��ن وع���ن ال�����ش��ال��ع��ني يف 
واإ�شرافا  تخطيطا  اجل��رمي��ة  ه��ذه 

ومتويال حتى ينالوا جزاءهم.
التي  الأح��زاب احلاكمة  كما حّملت 
مناه�شة  م���وؤمت���ر  يف  ت�������ش���ارك  مل 
ال���ع���ن���ف والإره�������������اب ت���ب���ع���ات ه���ذا 
مقاومة  يف  ل��ت��ه��اون��ه��ا  الغ���ت���ي���ال 
ظاهرة العنف والتغافل عنه خا�شة 
ال�شادر  امليثاق  على  ت��وّق��ع  مل  اأّن��ه��ا 

عن هذا املوؤمتر. 
من جهتها، حّملت الهيئة الوطنية 
ل���ل���م���ح���ام���ني احل����ك����وم����ة امل���وؤق���ت���ة 
م�����ش��وؤول��ي��ة م��ا اآل اإل��ي��ه احل���ال من 

تون�س،  يف  ج��دي��دا  واق��ع��ا  �شتفر�س 
من  مت��رد  حركة  �شباب  اأن  معترا 
راأي���ه بكل ح��ري��ة يف  ي��ب��دي  اأن  حقه 
القا�شي  اأن  ال�شب�شي  و�شرح  بلده. 
ال�شيا�شية  اجل��ه��ة  ي��ع��ل��م  وال�����داين 
والقتل  ال��ع��ن��ف  اإىل  حت��ت��ك��م  ال��ت��ي 
نق�س  اغتالت لطفي  اأن  لها  و�شبق 

و�شكري بلعيد، على حد قوله.

التاأ�سي�سي يف عداد الأموات 
م�����ن ج����ه����ت����ه، دع�������ا اح����م����د جنيب 
ال�شيا�شية  الهيئة  رئ��ي�����س  ال�����ش��اب��ي 
حل  اإىل  اجلمهوري،  للحزب  العليا 
اإنقاذ  ح��ك��وم��ة  وت�شكيل  احل��ك��وم��ة 
املجل�س  ح����ل  ج���ان���ب  اإىل  وط���ن���ي 
جلنة  وتكليف  التاأ�شي�شي  الوطني 
ال��د���ش��ت��ور وعر�شه  ب���اإع���داد  خ���راء 

على ال�شتفتاء.
ال�شابي  جن���ي���ب  اأح�����م�����د  وح�����ّم�����ل 
النائب  اغتيال  م�شوؤولية  احلكومة 
ت�شتطع  مل  لأن��ه��ا  ب��راه��م��ي  حممد 
اأو ل ترغب يف الك�شف عن مدبري 
ومنفذي اغتيال �شكري بلعيد، على 

حد تعبريه.
وق�����ال ال�����ش��اب��ي ت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى هذا 
احلكومة  ه������ذه  ع���ل���ى  الغ����ت����ي����ال 
املجل�س  ب�����اأن  واأ�����ش����اف  ت���رح���ل  اأن 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ت����ويف لأن�����ه ع��ج��ز عن 
���ش��ي��اغ��ة ال��د���ش��ت��ور. واع��ت��ر اأن ما 
ه��و حكومة  ال��ي��وم  ال��ب��الد  حتتاجه 
اإن���ه���اء املرحلة  ت�����ش��رف ع��ل��ى  اإن���ق���اذ 

النتقالية.
ان��ه مل  اأم�س اجلمعة  ال�شابي  واأك��د 
بتداعيات  ال���وع���ي  م��ط��ل��ق��ا  ي��ل��م�����س 
عمليات الغتيال على و�شع البالد 
م��ن ط��رف اأع�����ش��اء ح��رك��ة النه�شة 
احلكومة  رئي�س  اإّن  ال�شابي  وق���ال 
قوقعة  يف  �شينغلق  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 

ال�شامن  امل���ن���اخ  وت���وف���ر  ال��د���ش��ت��ور 
لن��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة، وتعمل 
على الق�شاء على الإره��اب والعنف 
امل�شوؤولني  حم��ا���ش��ب��ة  و  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

عنه.
اأ�شدره،  بيان  تون�س، يف  ن��داء  ودع��ا 
هذه  اإدان��������ة  اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  ك����ل 
اجل����رمي����ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال���ن���ك���راء، 
الفعالة يف كل  واخلروج للم�شاهمة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�شلمية  التظاهرات 
لإرادته  التون�شي  ال�شعب  ا�شتعادة 

احلرة التي هي اأ�شل كل �شرعية.
ك����م����ا ط�����ال�����ب اجل����ي���������س ال���وط���ن���ي 
الق�شائية  وامل���وؤ����ش�������ش���ة  الأم�������ن  و 
و�شالمة  ال��ت��ع��ب��ري  ح����ق  ب�����ش��م��ان 
ويف  �شلميا  واملتظاهرين  املحتجني 
ن��ف�����س ال�����ش��ي��اق دع���ا ج��م��ي��ع القوى 
الوطنية  والجتماعية  ال�شيا�شية 
�شفوفها  ر���س  اإىل  والدميقراطية 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل جبهة  وت��وح��ي��د ك��ل��م��ت��ه��ا 
و  ال�شيغة  على  تتفق  وطني  اإن��ق��اذ 
ال��رزن��ام��ة والآل���ي���ات ال��ب��دي��ل��ة التي 
املرحلة  واإدارة  البالد  اإن��ق��اذ  ُت��وؤّم��ن 
باحلاج،  ر�شا  اأّك��د  وق��د  النتقالية. 
ال��ق��ي��ادى يف ح��زب ن���داء ت��ون�����س، اأّن 
احلزب ب�شدد التن�شيق مع عدد من 
الأحزاب الأخرى على غرار احلزب 
الدميقراطي  وامل�����ش��ار  اجل��م��ه��وري 
ال�شرتاكي  واحلزب  العمال  وحزب 
للتحرك  امل��ي��داين  التن�شيق  بهدف 
امل�شرتك اإثر اغتيال حممد براهمي 

املن�شق العام للتيار ال�شعبي.
ال�شب�شي  ق����اي����د  ال����ب����اج����ي  وك�������ان 
دعا  ق��د  تون�س،  ن��داء  حركة  رئي�س 
اأن  ب��ع��د  ال�����ش��ارع  اإىل  اإىل الح��ت��ك��ام 
على  ق��ادرة  اأ�شبحت احلكومة غري 

حماية املواطنني ح�شب قوله.
وقال ال�شب�شي اإن ال�شاعات القادمة 

امل�شوؤولية  و�شيتحمل  الواقع  رف�س 
، لفتا  ال��و���ش��ع  ت���ده���ور  م���زي���د  يف 
التوافقية  ال�����روح  اأّن  اإىل  ال��ن��ظ��ر 
من  بتون�س  للخروج  الوحيد  احلل 

الأزمة .
�شرورة  على  ال�شابي  جنيب  و�شدد 
ال�����و������ش�����ول حل������ل ج���������ذري خ����الل 
ال�������ش���اع���ات ال��ق��ل��ي��ل��ة ال���ق���ادم���ة اأم���ا 
النائب يف املجل�س التاأ�شي�شي وزعيم 
ح��زب امل�����ش��ار اأح��م��د اإب��راه��ي��م، فقد 
تعي�س  اأ���ش��ب��ح��ت  ت��ون�����س  اأن  اع��ت��ر 
حالة من حرب ال�شوارع ، ولفت اإىل 
ي�شتخل�س  مل  احل��اك��م  ال��ف��ري��ق  اأن 
�شكري  اغتيال  عملية  م��ن  ال��در���س 
بلعيد . اإىل ذلك، مل يرتدد حم�شن 
ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة نداء  م������رزوق، 
احلاكم  الفريق  حتميل  يف  تون�س، 
الإ�شالمية،  النه�شة  حركة  بقيادة 
م�شوؤولية جرمية اغتيال الراهمي، 
اغتيال  عملية  باأنها  و�شفها  التي 

�شيا�شي بامتياز.
يف  ال��ق��ي��ادي  الثابتي  حم�شن  وق���ال 
التون�شي،  ال�����ش��ع��ب��ي  ال��ت��ي��ار  ح����زب 
وموؤ�ش�شه  العام  من�شقه  فقد  ال��ذي 
حممد براهمي، اإن حزبه �شيتعامل 
اأ�شا�س اأن  مع الو�شع يف بالده على 
التيار  اح��ت��الل  واق��ع��ة حت��ت  تون�س 
الأمر  امل�شلمني،  ل��الإخ��وان  العاملي 

الذي ي�شتوجب مقاومته . 

احلوار الوطني
 �سحية الغتيال

الكرى  اجل���م���اه���ريي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
الجتماعية  ال�شاحتني  يف  الفاعلة 
من  موقفها  لها  ك��ان  وال�شيا�شية، 
جرمية الغتيال فاإىل جانب قراره 
اأم�س  ال���ع���ام، وت��ن��ظ��ي��م��ه  الإ����ش���راب 
اجلمعة م�شرية حا�شدة هي الأكر 

اغتيال اجلمهورية يف عيدها

تون�س يف  القومّيني  رموز  اأبرز  غّيبت  طلقة   14
 ع�سيان مدين �سلمي لإ�سقاط الئتالف احلاكم واملجل�س التاأ�سي�سي وت�سكيل حكومة اإنقاذ وطني

الإعلن عن تاأ�ضي�س جبهة الإنقاذ الوطني يف تون�سال�ضرية الذاتية للنائب حممد براهمي
•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

اأعلنت جمموعة من الأحزاب ال�شيا�شية ومكونات املجتمع املدين التون�شية) اأكرث من ثالثني حزب وجمعية( املجتمعة فجر اأم�س اجلمعة بعد التداول يف الو�شع ال�شيا�شي يف تون�س 
واإثر عملية اغتيال النائب باملجل�س التاأ�شي�شي حممد براهمي وانطالق احلراك ال�شعبي العارم يف كل اأنحاء البالد عن بعث جبهة لالإنقاذ الوطني لإجناز جملة من املهام وقع �شبطها 
خراء  مع  بال�شتعانة  �شتتوىل  التي  املدين  املجتمع  ومكونات  الوطنية  لالأحزاب  املمثلة  الوطني  لالإنقاذ  العليا  الوطنية  الهيئة  ت�شكيل  اجلبهة  هذه  و�شتتوىل  الجتماع.  هذا  خالل 
القانون الد�شتوري، ا�شتكمال �شياغة الد�شتور يف بحر �شهرين يعر�س على ال�شتفتاء ال�شعبي. و�شتقوم اجلبهة بت�شكيل حكومة اإنقاذ وطني حمدودة العدد ل ترت�شح يف النتخابات 
القادمة متطوعة برئا�شة �شخ�شية وطنية م�شتقلة متوافق عليها تتخذ �شمن برناجمها جملة الإجراءات ال�شتعجالية القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والأمنية وتعد لنتخابات 
دميقراطية نزيهة و�شفافة. واأدان بيان الإعالن عن اجلبهة اجلديدة جرمية اغتيال براهمي وحمل الرتويكا وعلى راأ�شها حركة النه�شة م�شوؤولية انت�شار العنف والتحري�س عليه 
واجلرمية ال�شيا�شية املنظمة التي طالت لطفي نّق�س و�شكري بلعيد وحممد براهمي. ودعت اجلبهة اجلماهري ال�شتمرار يف الحتجاجات ال�شعبية والتظاهر والعت�شام ال�شلميني يف 
مقرات ال�شلطات املحلية واجلهوية والعت�شام مبقر املجل�س التاأ�شي�شي لفر�س حله وحل هيئة ال�شلطة الوقتية املنبثقة. واأعلنت الأحزاب ال�شيا�شية واجلمعيات املوقعة على هذا البيان 
الدخول يف اإ�شراب عام اأم�س اجلمعة ويوم جنازة ال�شهيد اليوم ال�شبت. واأعربت الأحزاب واجلمعيات امل�شاركة يف تاأليف هذه اجلبهة ا�شتعدادها دعوة ال�شعب التون�شي للع�شيان املدين 
ال�شلمي دون امل�شا�س باخلدمات الجتماعية وال�شحية الدنيا وحركة املرور، وحملت حركة النه�شة امل�شوؤولية عن اأي ا�شتفزاز تقوم به امليلي�شيات �شد احلراك ال�شعبي وفق ن�ّس البيان.

مايو   15 يف  ب���راه���م���ي  حم���م���د  ول�����د 
مبحافظة  احل�شانة  مبنطقة   1955
�شهادة  على  متح�شل  ب��وزي��د،  �شيدي 
�شيا�شيا،    . امل��ح��ا���ش��ب��ة  يف  الأ���ش��ت��اذي��ة 
م���ا كان  اإىل  ب��راه��م��ي  ان�����ش��م حم��م��د 
التون�شية  اجل��ام��ع��ة  يف  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق 
التقدميون  ال����ع����رب  ال����ط����الب  ا����ش���م 
الوحدويون ون�شط من خاللها اإىل اأن 
اأ�ش�س رفقة زمالئه �شنة 2005 حركة 
الوحدويني النا�شريني وكانت احلركة 
حمظورة تعمل �شريا اإىل اأن اأ�ش�س بعد 

ال�شعب.  ح��رك��ة  جانفي2011   14
ن�شاطه  ب�شب  براهمي  حممد  واعتقل 
 1981 ع��ام  منا�شبتني  يف  ال�شيا�شي 
معار�شا  نائبا  وك���ان    . و�شنة1986 
بعدائه  وُع��رف  التاأ�شي�شي،  املجل�س  يف 
امل�شلمني،  الإخ�����وان  حل��رك��ة  ال�����ش��دي��د 
النه�شة  حل���زب  املناه�شة  ومب��واق��ف��ه 
ا�شتقال  وق���د  ت��ون�����س.  يف  الإ����ش���الم���ي 
ح��زب حركة  اأي��ام من  قبل  الراهمي، 
ال�شعب ، ليوؤ�ش�س حركة التيار ال�شعبي 

وي�شبح من�شقا لها. 

حممد براهمي يف حالة احتجاجية ب�شحبة 
نواب املعار�شة الدميقراطية

الحتاد من اجل تون�س

ارملة الراحل

 تعليق جل�ضات وحمطات احلوار الوطني
رئي�س احلكومة ي�ستنكر الدعوة للع�سيان املدين

الحتاد من اأجل تون�س يحّذر من اأخَوَنة املجتمع
•• الفجر- تون�ص - خا�ص:

حذر الإحتاد من اأجل تون�س مما و�شفها مب�شاريع ال�شتبداد املعلنة واخلفية 
الداعية لأخونة املجتمع، واأكد اأنه �شيوا�شل الن�شال من اأجل حتقيق امل�شمون 
الدميقراطي واملدين والجتماعي للجمهورية الثانية. وقال الإحتاد من اأجل 
اإن  تون�س،  يف  اجلمهورية  لإع��الن   56 الذكرى  مبنا�شبة   ، له  بيان  يف  تون�س 
الإجناز البارز يف مرحلة اجلمهورية الأوىل هو بناء الدولة الوطنية امل�شتقلة 
وتكري�س �شيادة ال�شعب يف الد�شتور لفتا اإىل اأن هذا الإجناز مل مينع مظاهر 
ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية  الرت��داد من ب�شط ظاللها على احلياة 
والثقافية. واعتر الئتالف احلزبي التون�شي املعار�س يف بيانه اأن اإحياء ذكرى 

ياأتي يف ظرف دقيق تتكاثف فيه رياح الرت��داد واملخاطر،  اإع��الن اجلمهورية 
وهو ما يحتم ر�س �شفوف كل بنات تون�س واأبنائها وكل قواها احلية املتطلعة 
اجلمهورية  قيام  اأج��ل  م��ن  الجتماعي  وال��ع��دل  والدميقراطية  احل��ري��ة  اإىل 

الثانية: اجلمهورية الدميقراطية الجتماعية . 
واأكد اأن ال�شيادة ال�شعبية هي امل�شدر لكل �شرعية يف مواجهة م�شاريع ال�شتبداد 
احلكم  لأ���ش��ك��ال  ال��ع��ودة  وم�شاعي  املجتمع  لأخ��َوَن��ة  ال��داع��ي��ة  واخلفية  املعلنة 
الحتاد  وي��ت��األ��ف  خمتلفة.  عقائدية  م�شميات  حت��ت  ال�شتبدادية  ال�شمولية 
من اأج��ل تون�س من 5 اأح��زاب هي حركة ن��داء تون�س ، و احل��زب اجلمهوري ، 
وحزب العمل الوطني الدميقراطي ، و حزب امل�شار الجتماعي الدميقراطي ، 

و احلزب ال�شرتاكي الي�شاري .

معامل احلزن بال�شارع التون�شي 

ابنة الراحل امام امل�شت�شفي
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اإدانة اأممّية ودولية لغتيال املعار�س التون�ضي
�شّجلت  براهمي،  حممد  التون�شي  املعار�س  النائب  اغتيال  اث��ر  على 
ردود فعل دولية نّددت بالعملّية ودعت احلكومة التون�شية اإىل الك�شف 
تداعيات اجلرمية على  وح��ذرت من  باأ�شرع وقت ممكن،  عن اجلناة 

امل�شار النتقايل .
ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، اأع��ل��ن��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن اإدان��ت��ه��ا ال�شديدة 
على  التون�شية  ال�شلطات  باأنه عمل جبان وحثت  وو�شفته  لالغتيال 

اإجراء حتقيق فوري ملعرفة مالب�شاته.
احلزم  درج��ات  باأق�شى  هولند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س  دان  كما 
الرئي�س  اإن  الفرن�شية  الرئا�شة  عن  �شادر  بيان  يف  وج��اء   . الغتيال 
هولند طالب باإلقاء ال�شوء يف اأ�شرع وقت ممكن على هذه اجلرمية، 

وقالت املفو�شة العليا يف بيان اأنا م�شدومة وحزينة جدا بعد اأن علمت 
باغتيال الراهمي واأ�شافت اأدعو ال�شلطات اإىل اأن تفتح فورا حتقيقا 

�شريعا و�شفافا ل�شمان حما�شبة امل�شوؤولني عن هذه اجلرمية .
من جهته اأدان رئي�س الرملان الأوروبي مارتن �شولتز عملية الغتيال 

الدنيئة وطالب بعدم اإبقاء هذه اجلرمية من دون عقاب.
لزميلنا  ال��دينء  بالغتيال  بحزن كبري  تبّلغت  بيان  �شولتز يف  وق��ال 

النائب حممد الراهمي، اغتيال اأدينه باأكر قدر من احلزم .
جمل�س  يف  الرملانية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأع��رب  بروك�شل،  ويف 
اأوروبا النائب الفرن�شي جان كلود مينيون من جهته عن ذهوله اثر 

اغتيال النائب التون�شي الراهمي.

�شرتا�شبورغ  يف  اأوروب����ا  جمل�س  مقر  يف  ن�شر  بيان  يف  مينيون  وق��ال 
بذهول وقلق تبلغت باغتيال حممد الراهمي الذي نفذ يف تون�س .

من جهتها دانت �شوي�شرا اغتيال الراهمي ودعت اإىل اإجراء حتقيق 
م�شتقل وحيادي حول عملية الغتيال.

حممد  اغتيال  كبري  بحزم  ندين  الفدرالية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
الراهمي زعيم التيار ال�شعبي واأدانت املمثلة العليا لل�شوؤون اخلارجية 
، عملية  اأ���ش��ت��ون  ك��اث��ري��ن   ، الأوروب�����ي  ب��الحت��اد  الأم��ن��ي��ة  وال�شيا�شة 
الأوروبي  ن�شر يف بروك�شل: الحت��اد  بيان  اأ�شتون يف  الغتيال وقالت 
ينا�شد ال�شلطات التون�شية بذل جميع اجلهود لك�شف مالب�شات هذه 

اجلرمية بالكامل وحماكمة امل�شوؤولني عنها دون مماطلة .

وعلى تلك التي ذهب �شحيتها �شكري بلعيد قبل اقل من �شتة اأ�شهر 
ودانت اجلزائر بدورها ب�شّدة عملية الغتيال.

وقال  ال�شديد،  قلقها  ع��ن  الريطانية  احلكومة  جهتها،عرت  م��ن 
األي�شرت بريت الوزير املكلف ب�شوؤون ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 
يف  تون�س  ت��دع��م  امل��ت��ح��دة  اململكة  اإن  الريطانية  اخل��ارج��ي��ة  ب����وزارة 
احتفالها بعيد اجلمهورية، غري اأنها قلقة للغاية بعد اغتيال املعار�س 

ال�شيا�شي حممد الراهمي .
بيالي  ن��ايف  الإن�����ش��ان  حلقوق  العليا  املتحدة  الأمم  مفو�شة  واأدان���ت 
اغتيال النائب التون�شي املعار�س حممد الراهمي وطالبت بتحقيق 

�شريع و�شفاف يف هذه اجلرمية.

نقل جثمان حممد براهمي ايل امل�شت�شفياحتجاجات بال�شارع الرئي�شي للعا�شمة التون�شية

حممد براهمي من�شق التيار ال�شعبي تفا�سيل ومعلومات عن عملّية الغتيال

مات �ضائمًا.. واجلنازة ممنوعة عن الرتويكا

مالب�شات  كل  عن  املنا�شب  الوقت 
جرمية اغتيال �شكري بلعيد، جعل 
العقاب،  بعدم  ي�شعرون  املجرمني 
خا�شة اأّنهم يجدون �شهولة كبرية 
والتحّرك  والإع��داد  التخطيط  يف 
وت���ن���ف���ي���ذ اجل�����رمي�����ة ث�����م ال����ف����رار 

بطريقة اأ�شهل.

ب��راه��م��ي، ه��ي احل��ل��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
التي  الطويلة  الغ��ت��ي��الت  قائمة 
كل  يف  وطنية  �شخ�شيات  تت�شمن 
ت�شريع  ع��ل��ى  وت��خ�����ش��ى  امل���ج���الت، 
يتم  مل  اإذا  الغ����ت����ي����الت  وت������رية 
اأيام الك�شف عن كل خيوط  خالل 
ال��ك�����ش��ف يف  ع����دم  لأّن  اجل����رمي����ة، 

قا�شي واكب �شحبة ممثل النيابة 
والتي  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ل��ك  ال��ع��م��وم��ي��ة 
الهالك  اأّن  خ���الل���ه���ا  م����ن  ت���ب���ني 
وذلك  ن��اري��ة  طلقة   14 ب���  اأ�شيب 
العلوي  اجل���ان���ب  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الي�شرى  ب�6 طلقات و�شاقه  ببدنه 
ال�شالح  اأن  ثبت  كما  طلقات،  ب�8 
 9 امل�شتعمل يف اجلرمية من عيار 

مليمرت.
اإعالمية يف تون�س  وذكرت م�شادر 
 ،» مطلعة  م�شادر  عن  نقال  اأم�س 
واأعدت  خططت  التي  الأي���ادي  اإّن 
نف�شها  هي  بلعيد  �شكري  لغتيال 
التي نفذت جرمية اغتيال حممد 
براهمي، وقالت اإن املجرمني كانوا 
وكانوا   ، حت��ّرك��ات��ه  بكل  بّينة  على 

يراقبونه.
اأي�شا  امل�����ش��ادر  تلك  ت�شتبعد  ومل 
اغ��ت��ي��ال حممد  ع��م��ل��ي��ة  ت��ك��ون  اأن 

ال�شري و هم ب�شدد القيام باجرات 
روتينية . 

وق�����ال ال���ن���اط���ق ال��ر���ش��م��ي ل�����وزارة 
اأّن  العروي  علي  حممد  الداخلية 
ال�����ش��ه��ي��د حم��م��د ال���راه���م���ي قتل 
على الأرجح مب�شد�س اآيل مت جلبه 
القتلة  اأّن  اإىل  م�شريا   ، ليبيا  من 

كانوا على منت دراجة نارية. 

نارية طلقة   14
بتون�س  اجلمهورية  وكالة  واأعلنت 
ف��ت��ح بحث  مّت  اأّن������ه  ل��ه��ا  ب���ي���ان  يف 
حتقيقي �شّد كل من �شيك�شف عنه 
الفقيد  اغتيال  جرمية  يف  البحث 
باملجل�س  النائب  براهمي  حممد 
الوطني التاأ�شي�شي من اأجل القتل 
العمد مع �شابقّية الق�شد وارتكاب 
ج����رائ����م اإره����اب����ي����ة ط���ب���ق ق���ان���ون 

الإرهاب.
اإّن  وك����ال����ة اجل���م���ه���ورّي���ة  وق����ال����ت 
الثالث  باملكتب  التحقيق  ق��ا���ش��ي 
بتون�س  البتدائّية  باملحكمة  ع�شر 
بالق�شّية  ت��ع��ّه��ده  اإث����ر  ع��ل��ى  ق����ام 
بجثة  املتعلقة  الالزمة  باملعاينات 
و�شماع  اجلرمية  وم�شرح  الهالك 
عملية  ب���اإج���راء  اأذن  ك��م��ا  ال�����ش��ه��ود 
جمموعة  با�شرها  والتي  الت�شريح 
الطب  يف  املخت�شني  الأط��ب��اء  م��ن 

ال�شرعي.
ك��م��ا اأو���ش��ح��ت يف ال��ب��ي��ان ذات���ه اأّن 

لذ  وال��ذي  العملية  تنفيذ  يف  بهم 
ل��ه يف  اأث��ن��اء ن�شب كمني  ب��ال��ف��رار 
املنزل  اقتحام  عملية  وان  منزله. 
التي قامت بها الداخلية التون�شية 
الأ�شبوع املا�شي يف حي الغزالة لها 

عالقة بعملية الغتيال.

�سيارة اإدارّية
 وم�سد�س من ليبيا

م���ن ج��ان��ب��ه ك�����ش��ف حم��م��د زهري 
براهمي  اأحد رفاق حممد  حمدي 
اإنه  اأي��ام   3 منذ  اأبلغه  ال�شهيد  اإن 
علم باأن �شيارة اإدارّية حتمل لوحة 
منجمّية رقم 20 اأي تابعة لوزارة 
ال�شحة العمومية التون�شية �شاألت 
عن بيته يف حّي الغزالة ثم غادرت 
املكان واأ�شاف اأن اللوحة قد تكون 
ا�شتعمالها  مت  فقط  حقيقية  غري 

للتمويه.
وقالت اإحدى جريان الراحل، اأّنها 
اأيام تواجد   10 ملحت منذ حوايل 
نارية  دراج���ة  م��نت  على  �شخ�شان 
من نوع 103 يرتددان على احلي 
ب�شفه  الفقيد  ف��ي��ه  يقطن  ال���ذي 

يومية.
واأ�شافت اإّن تردد هذان ال�شخ�شان 
ال���ري���ب���ة، فقامت  ن��ف�����ش��ه��ا  اأث�����ار يف 
اأ�شباب  ع���ن  اح��ده��م��ا  ب��ا���ش��ت��ف�����ش��ار 
فاأكد  احلي،  على  الدائم  ترددهما 
ل��ه��ا اح���ده���م���ا اأن���ه���م���ا م���ن الأم����ن 

الأخرية لغتياله واأّنه كان ب�شدد 
اب���ن���ت���ه ال�������ش���غ���رى قبل  م���الع���ب���ة 

احلادثة بقليل.
موقع  ن�����ش��ر  م��ت�����ش��ل  ����ش���ي���اق  ويف 
الل����ك����رتوين  لي�����ن  اأون  ح���ق���ائ���ق 
التون�شي خرا قال اإنه من م�شادر 
�شلفيني  اأّن  م��ف��اده  وث��ي��ق��ة  اأم��ن��ّي��ة 
مبا�شر  ب�شكل  متورطني  جهاديني 
الراهمي  حم��م��د  ق��ت��ل  عملية  يف 
تنفيذا  التاأ�شي�شي  املجل�س  ع�شو 

وتخطيطا .
نف�شها  امل�شادر  اإن  املوقع  واأ���ش��اف 
العملية  يف  امل��ورط��ني  اأن  اأ���ش��اف��ت 
التي  باخللية  ع��الق��ة  ع��ل��ى  ك��ان��وا 
الغزالة  حي  يف  اكت�شافها  اأجه�س 
مب��ح��اف��ظ��ة اأري���ان���ة )���ش��م��ال �شرق 
اغتيل  ح��ي��ث  ت��ون�����س(  ال��ع��ا���ش��م��ة 

الراهمي.
امل���ورط  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��خ�����س  وان 
مدة  منذ  عنه  مفت�س  العملية  يف 
وم�شّنف بح�شب الت�شنيف الأمني 
حيث  ج��دا  خطري  جهادي  ب�شلفي 
الإره���اب يف  ق��وات مكافحة  ف�شلت 
منا�شبات  ث��الث  يف  عليه  القب�س 
منذ  تفتي�س  حم��ل  وه���و  متتالية 

مدة.
وقالت ذات امل�شادر بح�شب حقائق 
اأون لين اأّن منزل ال�شحية حممد 
ثالثمائة  ح��وايل  يبعد  الراهمي 
مرت فقط على منزل اأحد امل�شتبه 

حمراء  قبعة  يرتدي  كان  احدهما 
ال��ث��اين قبعة  ي��رت��دي  ال��ل��ون فيما 
���ش��وداء ك��ان��ا ي��ق��ودان دراج���ة نارية 
بعد  ي��ف��ّرا  اأن  ن��وع في�شبا قبل  م��ن 
11 طلقات  ت�شويبهما لأكرث من 

نارية جتاه ال�شحية اأمام منزله.
ات�شال  تلقى  وال��ده��ا  اأّن  وذك����رت 
خارج  اإىل  اإث���ره  على  ه��رع  هاتفيا 
املنزل متجها نحو �شيارته م�شرية 
مت  ال���ل���ح���ظ���ة  ت����ل����ك  يف  ان�������ه  اإىل 

ا�شتهداف الفقيد بطلقات نارية.
اب��ن��ة الفقيد حممد  ه��ذا وق��ّدم��ت 
ال���راه���م���ي، ه��ات��ف��ه اجل������وال اإىل 
الأم��ن��ي��ني امل��ت��واج��دي��ن ع��ل��ى عني 
هوية  على  بالتعرف  طالبة  املكان 

رقم املت�شل الأخري.
الراهمي  قال عدنان  من جانبه، 
جنل ال�شهيد حممد الراهمي اإّن 
وال��ده كان حتت مراقبة م�شبوهة 
�شكرى  ال�����ش��ه��ي��د  اغ���ت���ي���ال  م���ن���ذ 

بلعيد.
اغ��ت��ي��ال والده  اأّن ح��ادث��ة  واأو���ش��ح 
بالن�شبة  املفاجئة  مبثابة  تكن  مل 
اأّنه  م�شبقا  يعلم  ك���ان  لأّن����ه  اإل��ي��ه 
حلظة  اأّي  يف  وال��ده  اغتيال  �شيتّم 
لدفاعه عن م�شالح ال�شعب ح�شب 

تعبريه.
والده  اغتيال  حلادثة  رواي��ت��ه  ويف 
والده  اإّن  ال��راه��م��ي  ع��دن��ان  ق���ال 
قد نطق بال�شهادة خالل اللحظات 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

اأرملة  ���ش��ّرح��ت م��ب��ارك��ة ع��واي��ن��ي��ة 
ال�شهيد حممد براهمي اأن الفقيد 
اأّدى  ا���ش��ت�����ش��ه��د وه����و ���ش��ائ��م وق����د 
�شالة ال�شبح كما اأكدت باأن جنازة 
الرئا�شات  ع��ن  مم��ن��وع��ة  ال�شهيد 
الرتويكا  اأح�������زاب  وع����ن  ال���ث���الث 
باملجل�س  نوابهم  وجميع  احلاكمة 
العزاء  تقبل  لن  واأن��ه��ا  التاأ�شي�شي 
اأملها  اأن  واأ���ش��اف��ت  جميعا  منهم 
جدا  �شعيف  التون�شي  ال�شعب  يف 
ُين�شى  ث��م  ال�شهيد  �شيدفن  ال��ذي 
بلعيد  �شكري  ال�شهيد  ُن�شي  مثلما 

الذي مت اغتياله قبل �شتة اأ�شهر.
نف�س املوقف عر عنه ابن ال�شحية 
البن  ب��راه��م��ي  ع���دن���ان  ���ش��رح  اإذ 
الأك��ر للفقيد حممد براهمي ان 
الوطني  املجل�س  ون��واب  احلكومة 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي م���ن ال���رتوي���ك���ا غري 

مرحب بهم يف جنازة والده.
الرئا�شات  اإن  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
الثالثة ونواب التاأ�شي�شي التابعني 
ل���ل���رتوي���ك���ا غ����ري م���رح���ب ب���ه���م يف 
العائلة  اأن  م�شيفا  وال���ده،  ج��ن��ازة 
يتم  عندما  اإل  ال��ت��ع��ازي  تقبل  ل��ن 

الك�شف عن القتلة.
من جهتها قالت ابنة الفقيد حممد 
الراهمي اأّن والدها تعّر�س لطلق 
ملثمني  �شخ�شني  قبل  م��ن  ن���اري 

العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1093   نزاع جتاري               
ذ.م.م  جمهول حمل  لال�شتثمار  الماراتية  /1-ال��زرع��وين  �شده   املتنازع  اىل 
ال�شخ�شية وب�شفته مديرا  نايف حنا خوري ب�شفته  املتنازع /  ان  القامة مبا 
و�شريكا يف �شركة ليد للتخزين املرد �س م ح  وميثله: عبيد �شقر عبيد بو�شت 
متخ�ش�س  ح�شابي  خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
لالطالع على ح�شابات وقيود  ال�شركة وت�شفية احل�شاب بني الطرفني مع الزام 
املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق 2013/8/4 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 امل�سلح   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/53 بيع عقار مرهون
حمل  جمهويل  بو�شكيو  فران�شي�شكو   -2 رادي  ارورا  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ ب��ن��ك ات�����س ا����س ب��ي ���ش��ي ال�����ش��رق الو�شط 
اآل علي قررت حمكمة دبي البتدائية  املحدود  وميثله: احمد ح�شن رم�شان 
يف  دره��م(   979.499.27  ( املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم   2013/7/23 بتاريخ 
�شكنية-  �شقة  العقار:  الرهن )نوع  العقار حمل  بيع  وال  اعاله  التنفيذ  ملف 
املنطقة:نخلة جمريا- رقم الر�س : 1998 ا�شم املبني : مارينا ابارمتنت�س 5- 
رقم العقار: 101- رقم الطابق: 1- م�شاحة العقار: 1975.28 قدم مربع( خالل 

30 يوم من تاريخ العالن.
 رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1420   جتاري كلي             

ان  �شامل مو�شى احلليان  جمهول حمل القامة مبا  املدعى عليه/1-ثاين  اىل 
املدعي / بنك دبي التجاري �س م ع وميثله: را�شد حممد �شعيد بوج�شيم   قد اقام 
والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
مببلغ وقدره )8063321.75 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق يف 2012/6/19 وحتى  12% من 
 ch2E.21 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/29 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/176   مدين جزئي               

عبيد  يحى  عبيد   -2 املجيد  �شعيد  حمد  خليفه  عليهما/1-جمال  امل��دع��ى  اىل 
�شقر   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / تايجر لتاأجري ال�شيارات- فرع 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�شرع  ف��واز  ���ش��ادى  ال�شيد/  وميثلها   -1
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�شامم مببلغ وقدره )55.000 درهم( 
التام و�شمول  ال�شداد  والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة والزامهما بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   
بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة   2013/7/28 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 

 ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10854 بتاريخ 2013/7/27     

اعالن جمموعة اعالن   بالن�سر
                    اىل املنفذ �شدها: ال��راه��ني لتنظيم خ��دم��ات احلفالت   
مبا ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك 
للزامك ب�شداد املبالغ املو�شحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ 
عدم  ح��ال  يف  بحكم  التنفيذية  الج���راءات  �شتتخذ  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
67 درهم
67 درهم

6619 درهم
6619 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
عبداللطيف مياه عبدالوهاب

حنيف مياه دين ال�شالم
2013/593 تنفيذ عمايل
2013/595 تنفيذ عمايل

م
1
2
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/623   احوال نف�س م�سلمني              
اىل املحكوم   عليه /1- جا�شم مو�شى دروي�س البلو�شي   جمهول حمل القامة   نعلنكم بان املحكمة 
ارميندافتيان  املذكورة اعاله ل�شالح/  الدعوى  بتاريخ 2013/7/3 يف  املنعقدة  حكمت بجل�شتها 
دروي�س  املدعى  عليه جا�شم مو�شى  دافتيان /على/  ارمني  املحكمة مبثابة احل�شوري  بحكمت 
البلو�شي 1- بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية قدرها الف وخم�شمائة درهم 
�شهريا جلميع لوازمها  اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2013/5/6 2- بالزام 
درهم  درهم وخم�شمائة  الف  قدره  مبلغ  بنوه لبنتها مرمي  نفقة  للمدعية  بدفع  عليه  املدعى 
الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا  وذل��ك  ال�شكن  ع��دا  النفقة  اوج��ه  جميع  �شاملة  �شهريا 
احلا�شل يف 2013/5/6 3- الزام املدعى عليه باملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات.       .حكما مبثابة 
لن�شر هذا العالن  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س ال�سعبة                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: تربو دايناميك لتجارة معدات توليد الطاقة )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم )103( ملك ديار للتطوير - بر دبي- الر�شاء   ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    666300 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1090839 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/13 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اليوبي ملراجعة 
وتدقيق احل�سابات العنوان: حمل ملك حممد خمي�س خلفان اجلافلة- بر دبي- 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04 فاك�س/3367300   04  3367200 هاتف:  الكرامة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/ اليوبي ملراجعة وتدقيق احل�سابات
ال��ك��رام��ة هاتف:  دب���ي-  ب��ر  ال��ع��ن��وان: حم��ل ملك حممد خمي�س خلفان اجل��اف��ل��ة-   
3367200 04 فاك�س/3367300 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية تربو دايناميك لتجارة 
معدات توليد الطاقة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2013/6/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/13  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

اعــالن  تغيري ا�سم              
 انا/ �شيد ابران �شيني ابن �شيد ابران احمل جواز �شفر هندي رقم   
)G9036938( �شادر يف مادوراي بالهند واقيم ب�شورة دائمة 
 ، برياباتينام  �شارع ميالت-  كابري  رقم 2/241  يف مقري منزل 
النادي  مبنطقة  ح��ال��ي��ا  واق��ي��م   623523 رام���ان���ات���رام  منطقة 
ال�شياحي ، قطعة �شي بناية امل�شرية لل�شحن بابوظبي مبوجب 
هذا غري ا�شمي من �سيد ابران �سيني اىل �سيني ابران باعتبار 

فوري.



%  10.5 بنمو  جلفار  مبيعات  درهم  مليون   696.4
بي.جي تبدي خماوف ب�ضاأن م�ضر 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت���ط���ور ال���ط���اق���ة وت��غ��ي��ري ك��ف��ة م���ي���زان طاقة 
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات م���ن ال��ن��ف��ط اإىل ال���غ���از يف 
اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�س  حم��ور  ه��و  املنطقة 
ال�������دويل ل���ل���ب���رتول )اأدي������ب������ك(، وال�������ذي ُيعد 
اأك����ر ف��ع��ال��ي��ة يف ق��ط��اع ال��ن��ف��ط والغاز  ث��ال��ث 
الطاقة  ���ش��ع��ار  وحت���ت  ال��ع��امل��ي.  ال�شعيد  ع��ل��ى 
ي��ت��ط��رق معر�س   ، ل��ل��ج��م��ي��ع يف ع���امل م��ت��غ��ري 
اأربعة  ي�شتمر  ال��ذي   2013 اأدي��ب��ك  وم��وؤمت��ر 
اأيام اإىل فعاليات جديدة ت�شمل موؤمتر اأعمال 
متخ�ش�س، وموؤمتراً تقنياً مو�شعاً، عالوًة على 
الرتكيز على دور املراأة يف �شناعة النفط والغاز 
برنامج  ، وه��و  اأدي��ب��ك  �شباب  برنامج  واإط���الق 
�شامل م�شمم خ�شي�شاً لت�شجيع قادة امل�شتقبل 

يف �شناعة الطاقة ودعمهم. 
اأديبك  ُيخ�ش�س  ال��ع��ام،  ه��ذا  فعاليات  و�شمن 
2013 جمموعة من اجلوائز للمبتكرين يف 
جديدتني  فئتني  اإ���ش��اف��ة  م��ع  �شتى،  جم���الت 
امل��راأة يف �شناعة النفط والغاز ، و  هما متكني 
مهند�س اأديبك الواعد ، اإمياناً منه باأهميتهما 

الق�شوى يف تطوير القطاع م�شتقباًل. 
وخالل الدورة ال�شاد�شة ع�شرة التي ُتعَقد حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  رئي�س  نهيان، 
اأبوظبي  م��رك��ز  نوفمر يف  و13   10 ب��ني  م��ا 
الطاقة  وزارة  م��ن  ب��دع��م  للمعار�س  الوطني 
و���ش��رك��ة ب���رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة )اأدن����وك( 
�شرُيكز  اأب���وظ���ب���ي،  وغ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة 
على  اإ�شافة   2013 اأديبك  وموؤمتر  معر�س 
الأهمية  تركيز  على  الهائلة  النفط  �شناعة 

املتزايدة لدور الغاز �شمن م�شادر الطاقة.
ال�شرق  منطقة  اأن  اإىل  الإح�����ش��اءات  وُت�����ش��ري 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا متتلك اأك���رث من 
52 يف املئة من احتياطي النفط املثَبت عاملياً، 
املثبت  الغاز  احتياطي  املئة من  42 يف  واأي�شاً 
اأنقى  ب��دي��اًل  الطبيعي  ال��غ��از  وب��اع��ت��ب��ار  ع��امل��ي��اً 
يتنامى  اأن  ُيتوقع  الطاقة،  لإنتاج  الفحم  من 
تتبناها  ال��ت��ي  لل�شيا�شات  ن��ظ��راً  عليه  الطلب 
البيئية  الب�شمة  خف�س  اأج��ل  من  احلكومات 

لتوليد الطاقة. 
ويف ه���ذا ال�����ش��دد، ���ش��ّرح حم��م��د ع��ب��داهلل بن 

�شاحوه ال�شويدي، مدير دائرة الغاز يف اأدنوك 
ورئي�س موؤمتر اأديبك 2013 : يف ظل النمو 
املتزايد للطلب على الطاقة يف املنطقة، يقدم 
اأرخ�����س واأن��ق��ى واأوف�����ر، واأن�شب  ال��غ��از خ��ي��اراً 
ملواجهة حتديات �شل�شلة قيمة توريد الطاقة. 

جداً  منا�شب  الوقت  ه��ذا  اأن  جازمني  ونعتقد 
قطاع  ح��اج��ات  لتلبية  املثلى  ال�����ُش��ُب��ل  ملناق�شة 
الغاز النا�شئ يف ظل احلاجة اإىل تنويع م�شادر 

الطاقة و�شد حاجات الطلب املحلي . 
واأ�شاف ال�شويدي: تاأكيداً على التزامنا بتو�شيع 
40 مليار  اأدنوك ما يقارب  قدرتنا، ا�شتثمرت 
والغاز  النفط  اإنتاج  اأمريكي يف م�شاريع  دولر 
 25 منها  النفط،  وتكرير  والبرتوكيماويات 
الغاز.  مل�شاريع  ُخ�ش�شت  اأمريكي  دولر  مليار 
ال��ذي ل يعك�س فقط التوجه الإقليمي  الأم��ر 
اأي�شاً  بل  للطاقة،  اأ�شا�شي  كم�شدر  الغاز  نحو 
التوجه العاملي نحو اإيالء اأهمية متزايدة للغاز 
النفط  جانب  اإىل  م�شتقباًل،  القت�شاد  لدعم 

وم�شادر الطاقة النووية واملتجددة . 
الأعمال  م��وؤمت��ر  خ��الل  م��ن  املعر�س  ويتناول 
من  جم��م��وع��ة  الأوىل  ل��ل��م��رة  ��م  ي��ن��ظَّ ال�����ذي 

روؤ�شاء  م�شاركة  وي�شهد  امل��ه��م��ة،  امل��و���ش��وع��ات 
ت��ن��ف��ي��ذي��ني دول���ي���ني وم��ت��ح��دث��ني ب���ارزي���ن من 
الهيدروكربونات،  �شناعة  مفا�شل  خمتلف 
اأبرز  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  م�شعى  يف  وذل���ك 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة التي 
ال���ق���ط���اع، وت���ق���دمي ح���ل���ول ناجحة  ي��واج��ه��ه��ا 
اإىل  امل��وؤمت��ر  يتطرق  كما  احلالية  للم�شكالت 
ثورة  على �شوء  املتاحة حالياً  الهامة  الفر�س 
اهتمام  �شغلت  التي  ال�شخري  والنفط  ال��غ��از 
القطاع موؤخراً، والتي �شتحظى خالل املوؤمتر 

بحيز مهم من املناق�شات.
اجلديدة  حلته  يف   2013 اأدي���ب���ك  و���ش��ي��ق��دم 
موؤمتراً تقنياً مو�شعاً يجمع نخبة من املهنيني 
واملتخ�ش�شني يف هذا القطاع لتبادل اخلرات 
التقني  ال��ت��ط��وي��ر  ت��ي�����ش��ري  ب���ه���دف  وامل����ع����ارف 
ذلك  يف  مب��ا  ع��امل��ي��اً،  الهيدركربونات  ل�شناعة 
تطوير حقول النفط والغاز، واحلفر، والنقل، 
والبيئة،  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة  وال�����ش��ي��ان��ة، 
والأمن، وعلوم الأر�س وتقنيات معاجلة الغاز.
على  ال�����ش��وء  ك��ذل��ك   2013 اأدي��ب��ك  وي�شلط 
وت�شجيعهم  ال�����ش��ب��اب  لإل���ه���ام  امل��ل��ح��ة  احل��اج��ة 

وذلك  وال��غ��از،  النفط  بقطاع  الل��ت��ح��اق  على 
، وهو برنامج ي�شم  اأديبك  اإطالق �شباب  عر 
مبادرات وور�س عمل �شُتَنظم قبل وخالل وبعد 

املعر�س واملوؤمتر. 
مراحل  ثالث  اأديبك  �شباب  برنامج  و�شي�شمل 
امل�شاركة  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  الطلبة  لت�شجيع 
الفاعلة يف هذه ال�شناعة، بداية من ال�شفوف 
بني  معرفية  ف��ج��وات  اأي��ة  لتج�شري  الدرا�شية 
ميدانية  رح���الت  بتنظيم  وم�����روراً  الأج���ي���ال، 
مدر�شية اإىل حقول النفط وحمطات معاجلة 
وال�شباب  لليافعني  الفر�شة  �شيتيح  م��ا  ال��غ��از 
مرافقة املتخ�ش�شني واخلراء ليوم حمدد اإىل 
منطقة  املعر�س  �شي�شم  كما  حم��ددة  منطقة 
خم�ش�شة ل�شباب اأديبك ت�شمح للزوار بالتعرف 
اإىل القطاع عن كثب وتعلم اأبجدياته على نحو 
ترفيهي حُمبب، والتوا�شل مع اخلراء و�شماع 

ن�شائحهم حول الفر�س املهنية املتاحة.
رئي�س  اأول  نائب  ميلور،  �شيمون  ق��ال  ب���دوره، 
 : لأدي��ب��ك  املنظمة  اإيفنت�س  ج��ي  اإم  دي  �شركة 
وموؤمتر  معر�س  خ��الل  م��ن  حري�شون  نحن 
اأب��وظ��ب��ي ال���دويل ل��ل��ب��رتول على دع��م تطوير 

ق���ط���اع ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از، وذل������ك ع����ر توفري 
مل�شنا  وق��د  والتوا�شل  للنقا�س  حيوية  من�شة 
�شنوي  ب�شكل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  تنظيم  اإىل  احل��اج��ة 
نظراً للتطورات التي ت�شهدها ال�شاحة العاملية 
والتطورات التكنولوجية املتالحقة، بالإ�شافة 
اإقليمياً  امل�شجل  املرتفع  التعامالت  حجم  اإىل 
وعاملياً. وياأتي تنظيم موؤمتر الأعمال واملوؤمتر 
اأديبك  �شباب  م��ب��ادرة  واإط���الق  املو�شع  التقني 
ال�شاملة  نظرتنا  على  للتاأكيد  الأوىل  للمرة 
ل���ل���ق���ط���اع، وال����ت����ي ت���ت���ط���رق جل��م��ي��ع حم�����اوره 
ك��ان��ت دورة  واأ���ش��اف ميلور: لقد  وم��ك��ون��ات��ه.  
م��ن حيث  غ��ري م�شبوقة   2012 لعام  اأدي��ب��ك 
ال��ع��ام احلايل  ل���دورة  نتوقع  احل�����ش��ور، ونحن 
اأن ت��ت��ف��وق ع��ل��ى ���ش��اب��ق��ت��ه��ا. والأه�����م م��ن ذلك 
اأن اأدي��ب��ك  يوؤكد جم��دداً وع��ام��اً بعد ع��ام على 
اأحدث  لعر�س  وازن��ة  كمن�شة  الفريدة  مكانته 
وتي�شريها،  النمو  ج��وان��ب  واإب����راز  ال��ت��ط��ورات 
ف�����ش��اًل ع��ن ت��وف��ري ال��ف��ر���س لأب����رز الفاعلني 
وهذا  �شنوياً  والنفط  ال��غ��از  �شناعة  يف  عاملياً 
اأجندة  على  رئي�شيًة  حم��ط��ًة  بامتياز  يجعله 
الفعاليات العاملية والإقليمية يف هذا القطاع . 

يركز على الدور متنامي الأهمية للغاز يف تنويع م�سادر الطاقة

تطور الطاقة هو اأول حمور يتناوله معر�س وموؤمتر اأديبك 2013 يف حلته اجلديدة
�صباب اأديبك مبادرة لإلهام اجليل املقبل من املهنيني والقادة يف �صناعة النفط والغاز 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

حققت �شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية جلفار 
 2013 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ���ش��ه��ر  ال�شتة  خ��الل 
مليون   696.4 بلغت  املبيعات  يف  مهمة  قفزة 
10.5 % مقارنة مع  درهم وبن�شبة منو بلغت 
2012 وجاء ذلك النمو  نف�س الفرتة من عام 
نتيجة ملا حتقق يف �شوق القطاع حيث بلغت ن�شبة 

منوه 13.4 %.
وبلغ �شايف اأرباح بلغت 117 مليون درهم  بن�شبة 
منو 5.5 % مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 

مليون درهم.  110.8 بلغ  والذي   2012

واطلع جمل�س الدارة برئا�شة ال�شيخ في�شل بن 
�شاحلي  اأمين  الدكتور  وح�شور  القا�شمي  �شقر 
يوم  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع  خ���الل  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اخل��م��ي�����س مب��ق��ر ال�����ش��رك��ة ب���راأ����س اخل��ي��م��ة على 
 2013 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  للربع  املالية  النتائج 

معربا عن ارتياحه لالجنازات لتي حتققت.
وتعليقا على ذلك قال ال�شيخ في�شل بن �شقر: 
ج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة وت��ع��ك�����س مب���ا ل يدع 
املتميز  الأداء  على  جلفار  ق���درة  لل�شك  جم��ال 
من  انطالقا  بذلت  التي  اجلهود  م��دى  واأي�شا 
ا�شرتاتيجية  ترتكز على  التي  ال�شركة  منهجية 
ت���ه���دف ل��ت��ع��زي��ز ح�����ش��ور ج��ل��ف��ار يف الأ�����ش����واق 

املواد  وان��ت��اج  ت�شنيع  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  ال�شعبة 
امل�شي قدما يف  واأي�شا  والتقنية احليوية  اخلام 
انتاج الأدوية التي تلبي معايري اجلودة العاملية 

ومتتاز بالأ�شعار املنا�شبة.
ت�شغيليا جيدا  اأداء  اأظهرت جلفار  اأخ��رى  ومرة 
بلغ  حيث  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  يف 
اإجمايل الربح 412.1 مليون درهم بن�شبة منو 
8.3 % مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�شابق 
 125.7 بلغ  ت�شغيليا  ربحا  وحققت   2012
% مقارنة   2.2 من���و  ب��ن�����ش��ب��ة  دره�����م  م��ل��ي��ون 
هام�س  يف  الرت��ف��اع  وا�شتمر  ال�شابقة.  بالفرتة 

الربح الت�شغيلي ليكون بن�شبة 18.0 % .

•• دبي-الفجر: 

يا�س  بني  يف  فرعها  اإغ���الق  ع��ن  ب��دب��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الآي  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  تطبيق  ب��رن��ام��ج  ا���ش��ت��خ��دام  على  املتعاملني  وحت��ث 
فون Dubaided الذي ميكن حتميله جماناً على هواتف الآيفون من 
اأبل، واخلدمات الإلكرتونية على  التطبيقات اخلا�س ب�شركة  خالل موقع 
الفروع  اأو مراجعة   ،dubaided.gov.ae الإلكرتوين للدائرة  املوقع 
الأخرى لديها يف قرية الأعمال وفرع الطوار وفرع دبي مول، وفرع تيكوم 
تيكوم فقط، وتقدمي معامالتهم عن طريق حجز  ي�شتلم معامالت  الذي 

موعد على موقع اقت�شادية دبي الإلكرتوين ح�شب الإجراء. 
الرتخي�س  بقطاع  املتعاملني  عالقات  اإدارة  مدير  الكعبي،  اهلل  عبد  وق��ال 
الإجراءات  ت�شهيل  على  القطاع  يحر�س  الدائرة:  يف  التجاري  والت�شجيل 
جمتمع  يف  التجارية  الن�شاطات  ب��دء  وتعزيز  ال�شركات،  بت�شجيل  اخلا�شة 
الت�شجيل والرتخي�س  باإمارة دبي من خالل رفع وتو�شيع قنوات  الأعمال 

اأو اخلدمات  الذكي  التطبيق  ذلك من خالل خدمات  كان  �شواء  التجاري، 
الإلكرتونية اأو من خالل فروعها، ومراكز اخلدمة، اأو عر مكاتب املحاماة 
التي تقوم كذلك بتقدمي خلدمات الت�شجيل والرتخي�س التجاري لعمالئها. 
ونعتزم افتتاح فروع جديدة م�شتقباًل لتلبية احتياجات املتعاملني املختلفة 
و�شيتم افتتاح فرع جديد يف منطقة بر دبي قريباً . تاأتي هذه املبادرة يف اإطار 
اخلدمات  ونوعية  بجودة  الرتقاء  على  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  حر�س 
التي توفرها للمتعاملني، وت�شهيل اإجراءات املعامالت وم�شاعدة املتعاملني 
حر�س  اإىل  بالإ�شافة  اإلكرتونياً،  التجاري  الت�شجيل  اإج���راءات  اإنهاء  على 
نوافذ  م��ن  اأك��ر  ع��دد  توفري  على  والرتخي�س  ال��ت��ج��اري  الت�شجيل  قطاع 
واأ�شاف  للدائرة.  الر�شمية  العمل  اأوق��ات  يتجاوز  ما  اإىل  املتعاملني  خدمة 
الكعبي: جت�شد هذه املبادرة ا�شرتاتيجية الدائرة يف تقدمي خدمات متميزة 
للمتعاملني ترتكز يف حمورها على ت�شهيل الإجراءات وت�شجيع امل�شتثمرين 
دبي  مكانة  تعزيز  يف  ي�شاهم  مما  اأعمالهم  وتطوير  تنمية  يف  امل�شي  على 

كوجهة متميزة جلذب ال�شتثمارات وازدهار م�شاريع الأعمال .

�سيتم افتتاح فرع جديد يف بر دبي قريبًا

اقت�ضادية دبي تغلق فرعها يف بني يا�س وتخطط لفتتاح فروع جديدة

•• لندن-رويرتزك

والغاز عن  للنفط  املنتجة  عرت بي.جي جروب 
واأعلنت  م�شر  يف  النظام  تغيري  ب�شاأن  خماوفها 
انخفا�شا بن�شبة ثالثة باملئة يف �شايف ربح الربع 
الثاين من العام اىل 986 مليون دولر وهو ما 

جتاوز توقعات بلغت 963 مليون دولر.
وتعتمد املجموعة التي تتخذ من بريطانيا مقرا 

على م�شر يف نحو خم�س انتاجها الجمايل وهي 
اجلديدة  م�شروعاتها  لتمويل  اي����رادات  م�شدر 
لكن  وا���ش��رتال��ي��ا.  ال���رازي���ل  يف  التكلفة  ب��اه��ظ��ة 
وت�شتعد  تراجعا  ت�شهد  ال�شركة يف م�شر  مكامن 

البالد ل�شتهالك مزيد من الغاز حمليا.
وزاد قلق ال�شركة ب�شاأن م�شتقبلها يف م�شر ب�شبب 
عزل اجلي�س للرئي�س حممد مر�شي يف الثالث من 
يوليو متوز ونظرا لن م�شتحقاتها لدى احلكومة 

امل�شرية بلغت 3ر1 مليار دولر ارتفاعا من 2ر1 
اأكرث  اأرب���اح  يعادل  ما  وه��و  الول  الربع  مليار يف 
من ثالثة اأ�شهر. وعزز هذان العامالن احتمالت 
الغاز  م��ن حم��ط��ات ت�شدير  ب��ي.ج��ي جل��زء  غلق 
الطبيعي امل�شال وقال الرئي�س التنفيذي لل�شركة 
كري�س فينلي�شون ام�س مازالت الحداث يف م�شر 
املناخ  و�شتظل كذلك مع تطور  القلق  باعثا على 

ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي.

•• �صنغافورة-رويرتز:

انتاج  التباطوؤ القت�شادي يف ال�شني وارتفاع  اأ�شعار العقود الجلة خلام برنت ام�س يف ظل خماوف من  تراجعت 
107 دولرات للرميل نتيجة  اأعلى من  اأعلى م�شتوى يف عدة عقود لكنها ظلت  النفط يف الوليات املتحدة اىل 

�شعف الدولر وتوقف امدادات يف ال�شرق الو�شط وافريقيا.
اأدن��ى م�شتوياته يف �شهر مقابل �شلة عمالت رئي�شية وهو ما �شجع اأ�شحاب العمالت  وجرى ت��داول ال��دولر قرب 
الخرى على �شراء �شلع اأولية مقومة بالدولر مثل النفط. ونزل خام برنت ت�شليم �شبتمر اأيلول 16 �شنتا اىل 
49ر107 دولر للرميل بحلول ال�شاعة 0653 بتوقيت جرينت�س بعد ارتفاعه 46 �شنتا اأم�س اخلمي�س. وهبط 
اخلام المريكي ت�شليم �شبتمر اأيلول 36 �شنتا اىل 13ر105 دولر. وبالرغم من �شعف الدولر وتوقف امدادات 
التوايل وقد ي�شجل اخلام  الثاين على  من ليبيا والعراق فان خام برنت يو�شك على ت�شجيل انخفا�س لال�شبوع 

المريكي اأول انخفا�س اأ�شبوعي له يف خم�شة اأ�شابيع اذ ان التباطوؤ القت�شادي يف ال�شني ي�شغط على ال�شعار.

الدولر يف اأدنى م�ضتوى واليورو يرتفعبرنت يرتاجع ب�ضبب �ضعف الطلب 
•• لندن-رويرتز:

اأ�شابيع مقابل �شلة عمالت  اأدنى م�شتوى يف خم�شة  هبط ال��دولر اىل 
ام�س اذ قل�س املتعاملون مراكز دائنة حت�شبا ل�شدور ر�شالة �شلبية من 
اجتماع الحتياطي الحتادي البنك املركزي المريكي ال�شبوع املقبل.
اأن  ذك��ر  جورنال  �شرتيت  وول  ل�شحيفة  تقرير  اىل  املتعاملون  واأ���ش��ار 
اأنه  ليوؤكد  امل�شتقبلية  نظرته  تغيري  يناق�س  ق��د  الم��ري��ك��ي  امل��رك��زي 
الدولر  موؤ�شر  ون��زل  طويلة  لفرتة  منخف�شة  الفائدة  اأ�شعار  �شيبقي 
اأدنى م�شتوى له منذ 20 يونيو  579ر81 م�شجال  اىل  باملئة  5ر0 
مقابل  اأ�شابيع  م�شتوى يف خم�شة  اأع��ل��ى  اىل  ال��ي��ورو  وارت��ف��ع  ح��زي��ران 

الدولر عند 32975ر1 دولر.

املال والأعمال
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حتت رعاية وح�سور ال�سيخ حممد بن �سقر القا�سمي

تتـــويـــج املهـــام اخلا�ضــــة بطــــًل للن�ضخــــة الثانيــــة لبطولــــة �ضبورتــــ�س �ضيتـــــي
توج فريق اإدارة املهام اخلا�شة بطال لدورة املرحوم 
ب��ف��وزه على  ال��ث��ان��ي��ة  اآل ع��ب��د اهلل  ع��ب��د اهلل ي��و���ش��ف 
فريق ال�شهابي 2-9 يف املباراة النهائية على �شالة 
جماهريي  بح�شور  اخليمة  براأ�س  �شيتي  �شبورت�س 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد  ال�شيخ  تقدمهم  كبري 
اللجنة  ال��دب��اين رئي�س  واأح��م��د علي  ال���دورة  راع��ي 
ال�شعودي  ال�شاعر  والفنان  للبطولة  املنظمة  العليا 
الدورة  فهد مطر و�شخ�شيات ريا�شية. وتوج راعي 
الفائزة  ال��ف��رق  القا�شمي  �شقر  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
البطولة  ك��اأ���س  امل��ه��ام اخل��ا���ش��ة  ف��ري��ق  ت�شلم  ح��ي��ث 
ال�����ش��ه��اب��ي كاأ�س  األ����ف دره�����م، وف���ري���ق   35 وم��ب��ل��غ 
وم��ك��اف��اآت امل��رك��ز ال��ث��اين و15 األ���ف دره���م ك��م��ا مت 

باقتدار  النهائي  اأدار  ال��ذي  ال���دويل  احلكم  تكرمي 
امل��رح��وم عبد اهلل  اأب��ن��اء  ال��ع��اج��ل وت��ك��رمي  عبد اهلل 
الذهبي  البطولة  راع��ي  واأي�شاً  اهلل  عبد  اآل  يو�شف 
جم��م��وع��ة ����ش���رك���ات ع���م���ار وال��ف��ي��ن��ي��ق، وق����د �شمل 
ومعلقي  وحكام  املختلفة  الإع���الم  و�شائل  التكرمي 
الإمارات  �شقور  وف��ري��ق  تكاتف  واأع�����ش��اء  البطولة 
املن�شاآت  واإدارة  املنظمة  العليا  واللجنة  للت�شوير 
احلكومية والدبلوما�شية التي يراأ�شها العقيد اأحمد 
احلا�شرة  اجلماهري  التكرمي  �شمل  كما  ال�شلومي، 
متمثلة  �شخمة  ج��وائ��ز  على  ال�شحب  دخ��ل��ت  ال��ت��ي 
يف ع��دد م��ن الإل��ك��رتون��ي��ات وج��وائ��ز متنوعة. وقد 
األقاب  اإدارة املهام اخلا�شة على  �شيطر لعبو فريق 

البطولة بح�شدهم جوائز اأف�شل لعب وذهبت اإىل 
حمد ال�شام�شي واأف�شل حار�س طارق خليفة وهداف 
البطولة حمد الراوي ويف اخلتام قام رئي�س اللجنة 
العليا بتكرمي راعي احلفل اخلتامي باإهدائه هدية 

تذكارية قيمة.

ال�سيخ حممد القا�سمي ي�سيد باخلتام
وق���د اأع����رب راع���ي ح��ف��ل اخل��ت��ام ال�شيخ حم��م��د بن 
�شقر القا�شمي عن �شعادته خلروج احلفل اخلتامي 
بهذا ال�شكل الذي اأكد مدى �شغف اجلماهري وحبها 
لدورتهم األ وهي دورة �شبورت�س �شيتي التي اأمتنى 

اأعرب  كما  الآخ���ر.  بعد  عاماً  جناحاتها  توا�شل  اأن 
العليا  للجنة  العميق  �شكره  عن  احلفل  راع��ي  �شمو 
لإخراج  ب��ذل��وه  ال���ذي  الكبري  اجل��ه��د  على  املنظمة 
على  تاأكيد  وه��و  �شوره،  باأبهى  الرم�شاين  احل��دث 
حر�شهم يف اإخراج البطولة بتميز وهناأ �شمو راعي 
مل  ملن  متمنيا  وق��ال  باللقب  الفائز  الفريق  احلفل 
ويبقى  املقبلة،  الأع���وام  يف  التوفيق  احل��ظ  يحالفه 
والتعا�شد  ال��ت��ك��ات��ف  روح  وه���و  ال���ف���وز  م���ن  الأه�����م 
انطلقت  التي  ل��الأه��داف  البطولة  بهذه  للو�شول 
يو�شف  اأبناء عبد اهلل  راأ�شها رغبة  اأجلها وعلى  من 
بتخليد ذك��رى وال��ده��م امل��رح��وم ب��اإذن اهلل عبد اهلل 

يو�شف اآل عبد اهلل.

الدباين: دورة مهمة
م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب اأح���م���د ال���دب���اين رئ��ي�����س اللجنة 
ح�شوره  على  احلفل  راع��ي  ل�شمو  �شكره  عن  العليا 
وت�شريفه حفل الفتتاح واخلتام ولأ�شرة املرحوم اآل 
عبد اهلل على ا�شتمرارية هذه الدورة التي ارتبطت 
ب�شهر رم�����ش��ان امل���ب���ارك وب��ات��ت م��ن اه���م ال����دورات 
راأ���س اخليمة  اإم��ارة  الرم�شانية واكرثها �شعبية يف 
كبرية  وجماهري  اللعبة  جن��وم  ا�شتقطاب  جهة  من 
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، وك���م اجل���وائ���ز امل���ادي���ة والعينية 
اجلهود  تتوا�شل  اأن  ونتمنى  للبطولة،  امل��ر���ش��ودة 
املجهولني  اجلنود  كانوا  الذين  املنظمة  اللجنة  يف 
على  ال�شكر  جزيل  واأ�شكرهم  الرائع  اخلتام  هذا  يف 

ماقدموه خالل البطولة.

العو�سي: ختام جميل و�سكرًا للجميع
اأم���ا م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة اأح��م��د ال��ع��و���ش��ي ف��ق��د ا�شتهل 
موا�شلة  على  ون�شكره  اهلل  نحمد  بالقول:  حديثه 
اجلميع،  يتمنى  كما  وا�شتمراريتها  البطولة  جن��اح 
واملتميز  ال��ك��ب��ري  احل�����ش��ور  جميعا  ���ش��اه��دمت  ح��ي��ث 
ل��ل��ح��ف��ل اخل��ت��ام��ي ال����ذي ج���اء ب��ح��ق م�����ش��ك اخلتام 
ون�����ش��ك��ر ج��م��ي��ع ال�����ش��رك��ات امل�����ش��اه��م��ة وع��ل��ى راأ�شها 
لأع�شاء  مو�شول  وال�شكر  والفينيق  عمار  �شركات 
كانت  التي  احلثيثة  جهودهم  على  املنظمة  اللجنة 

�شببا رئي�شيا للنجاح.

ي�شارك فريق اأبوظبي يف ال�شباق الرئي�شي للجولة الثانية من 
بطولة العامل لزوارق الفورمول 1 التي ت�شت�شيفها العا�شمة 
اأبوظبي  فريق  وياأمل  زورقا   17 كييف مب�شاركة  الأوكرانية 
ممثال بنجميه ثاين القمزي واأحمد الهاملي يف الفوز بلقب 
على  املناف�شة  م�شرية  يف  النقاط  من  املزيد  وح�شد  اجلولة 

اللقب العام ملو�شم 2013 لفئة زوارق الفورمول 1.
ويف الرتتيب العام للبطولة يحتل القمزي حاليا املركز الرابع 
اأربع  بر�شيد  �شابعا  الهاملي  يحل  فيما  نقاط  ت�شع  بر�شيد 

نقاط بينما يت�شدر الرتتيب العام حتى الآن الفنلندي �شامي 
�شيليو بر�شيد 20 نقطة. واأكد نا�شر الظاهري رئي�س بعثة 
فريق اأبوظبي ثقته التامة يف الروح العالية والإ�شرار القوي 
على التحدي من جانب اأبطال اأبوظبي وقدرتهم على حتمل 
الفوز  ان  اىل  م�شريا  عاتقهم  على  امللقاة  الكبرية  امل�شوؤولية 
وحتقيق املراكز الأوىل هو الهواية الدائمة لأبطال الإمارات 
ويذكر ان زوارق اأبوظبي حتمل �شعار الحتاد للطريان الذي 

زين زوارق الفريق ابتداء من املو�شم املا�شي.

فريق اأبوظبي ياأمل بانتزاع لقب اجلولة الثانية من 
وا�شل بطل الإمارات الأ�شتاذ الدويل الكبري �شامل عبدالرحمن نتائجه اجليدة يف مهرجان بطولة العامل لزوارق الفورمول 1 يف كييف

الكرواتي  الكبري  ال��دويل  الأ�شتاذ  على  ف��وزا  �شوي�شرا وحقق  والأرب��ع��ني يف  ال�شاد�س  بيل 
�شاريك ايفان امل�شنف �شابعا يف البطولة وت�شنيفه الدويل 2639 رافعا ر�شيده اىل 3.5 
نقطة من 4 جولت لعب �شامل بالقطع البي�شاء وبداأ مناف�شه املباراة بافتتاح جرونفيلد 
حماول مفاجاأة �شامل ولكن �شامل ح�شل على و�شعية مريحة بعد مرحلة الفتتاح وبعد 
عدة مناورات للفتى الذهبي ح�شل على اف�شلية كبرية يف و�شط املباراة ترجمها بعد ذلك 
اىل فوز رائع يف مباراة تعد من اجمل مباريات اجلولة الرابعة. ويلتقي �شامل يف اجلولة 
البطولة  يف  �شاد�شا  امل�شنف  �شميت  يان  الهولندي  الكبري  ال��دويل  الأ�شتاذ  مع  اخلام�شة 
وت�شنيفه الدويل 2643 ويلعب �شامل مرة اخرى بالقطع البي�شاء. ويت�شدر البطولة 
بعد اجلولة الثالثة 6 لعبني ابرزهم امل�شنف الول الرو�شي جرا�شيف وامل�شنف الثاين 
منتخبنا  اىل جانب جنم  �شاد�شا  امل�شنف  �شميت  يان  والهولندي  كري�شنا  ه��اري  الهندي 
الوطني �شامل عبدالرحمن ولديهم جميعا 3.5 من 4 جولت. و�شرح املدرب الهولندي 

فان ويلي ان اأداء �شامل يتح�شن من مباراة اىل اخرى ولكن البطولة ل زالت يف بدايتها 
اأك��ر ..وع��ر عن  املقبلة ب�شكل  ادائ��ه والرتكيز يف مبارياته  ويجب على �شامل م�شاعفة 
ارتياحه واعجابه الكبري مب�شتوى �شامل عبدالرحمن ومتنى له التوفيق يف باقي مباريات 
وياأتي ذلك  البطولة  الالعب يف م�شاركته يف  الم��ارات ترعى  اأن طريان  البطولة يذكر 
�شمن مذكرة التفاهم التي وقعها احتاد المارات لل�شطرجن مع طريان المارات من اأجل 
وي�شتعد  العاملية  البطولت  يف  الدولة  لتمثيل  القادمة  م�شاركاته  خالل  الالعب  رعاية 
لل�شطرجن  العامل  كاأ�س  بطولة  للم�شاركة يف  �شامل عبدالرحمن  الكبري  ال��دويل  ال�شتاذ 
والتي �شتقام يف مدينة تروم�شو بالرنويج خالل الفرتة من 10 اغ�شط�س حتى اخلام�س 
 12 يف  فعالياتها  �شتبداأ  وال��ت��ي  برتكيا  لل�شباب  ال��ع��امل  وبطولة   2013 �شبتمر  م��ن 
اجلهاز  و�شعها  التي  اخلطة  �شمن  ذل��ك  وياتي   2013 �شبتمر  من   2013 �شبتمر 
الفني لتوفري اأف�شل اعداد لالعب قبل خو�س البطولتني املهمتني و�شعيا لرفع ت�شنيفه 

الدويل اىل معدل 2600 ودخوله لئحة اأف�شل 100 م�شنف على م�شتوى العامل. 

�ضامل عبدالرحمن يهزم الكرواتي اإيفان �ضاريك ويوا�ضل تاألقه يف مهرجان بيل ب�ضوي�ضرا

و�سع املنتخب يف ال�سدارة اخلليجية وح�سل على رقم �سخ�سي جديد 

القايد يهدي الإمارات الف�ضية يف مونديال فرن�ضا لقوى املعاقني 
•• �صامي عبدالعظيم- ليون :

ت�شوير جابر عابدين :

احرز لعب املنتخب الوطني حممد القايد امليدالية 
 800 مل�شافة  املتحركة  الكرا�شي  �شباق  يف  الف�شية 
مونديال  مناف�شات  ،���ش��م��ن   T34 ال��ف��ئ��ة  يف  م��رت 
فرن�شا الدويل لقوى املعاقني ، يف الإعاقات احلركية 
لعبا   1088 ،مب�����ش��ارك��ة  وال�����ش��م��ع��ي��ة  وال��ب�����ش��ري��ة 
املنتخب الإماراتي  95 دولة. وبات  ولعبة ميثلون 
لقوى املعاقني يف املركز الأول خليجيا على م�شتوى 
بها  ظفر  ال��ت��ي  الف�شية  بامليدالية  ال��ع��امل  بطولة 
امل�شاركة  املنتخبات اخلليجية  ،اإذ مل حت�شل  القايد 
وح�شل   . الأن  لغاية  ميدالية  اإي  على  البطولة  يف 
القايد على رقم �شخ�شي جديد يف البطولة ،بعد اأن 
احرز املركز الثاين بزمن وقدره 1.51.91 دقيقة 
امليدالية  كتيلة  وليد  التون�شي  الالعب  ن��ال  ،بينما 
،وحل  دق��ي��ق��ة   1.51.25 وق����دره  ب��زم��ن  ال��ذه��ب��ي��ة 
بزمن  الرونزية  ون��ال  ثالثا  �شكرو�شان  ال�شرتايل 
مناف�شة  ال�شباق  و�شهد  دقيقة.   1.53.15 وق��دره 
قوية بني الالعبني وكان القايد قريبا من امليدالية 
كتيلة  التون�شي  ،لكن  الأخ���رية  الأم��ت��ار  يف  الذهبية 
اأحكم  العاملية  النتائج اجليدة يف البطولت  �شاحب 

�شيطرته على ال�شباق حتى حمطة اخلتام .
ومي��ت��ل��ك ال��ق��اي��د ���ش��ج��ال ح���اف���ال ب�����الإجن�����ازات مع 
،اإذ  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ك��را���ش��ي  ف��ئ��ة  الإم�����ارات يف  منتخب 
ح�شل على امليداليتني الف�شية والرونزية ل�شباقي 
200 و100 مرت يف اأوملبياد لندن 2012 ،بجانب 
ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ذه��ب��ي��ت��ني وف�����ش��ي��ة ب��ب��ط��ول��ة العامل 
لألعاب القوى نيوزيلندا 2011 وذهبية وبرونزية 
والبرت  احلركية  ل��الإع��اق��ة  لل�شباب  ال��ع��امل  بطولة 
واأرب����ع ذه��ب��ي��ات وف�شية   ،  2007 اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
والبرت  احلركية  لالإعاقة  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف 
2011 ، وثالث ذهبيات يف بطولة جمل�س التعاون 
اخلليجي 2003،اإىل جانب ثالث ذهبيات اأي�شا يف 

بطولة جمل�س التعاون اخلليجي 2006 .
الن�شخة  يف  ب��ذه��ب��ي��ت��ني  ال��ف��وز  يف  منتخبنا  وجن���ح 
املا�شية من بطولة العامل لقوى املعاقني يف نيوزلندا 

القايد  حممد  الذهبي  البطل  طريق  ،عن   2011
طريق  عن  ،وف�شية  مرت  و400   200 �شباقي  يف 
الكرا�شي  ،على  م��رت   100 �شباق  يف  ذات��ه  ال��الع��ب 
�شدارة  املنتخب  ،ليح�شد   T34 الفئة  املتحركة 
23 يف  ال  وامل��رك��ز  العرب  وثالث  اخلليجية  ال��دول 
الف�شية  القايد  واآه��دى   . للبطولة  العام  الرتتيب 
الإماراتي  وال�شعب  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  اإىل 
وقال اإن جناحي يف البطولة هو جناح للدولة ولكل 
الذي  الإجن��از  هنا �شاحب  ،فل�شت  اإماراتي  مواطن 
واأ�شاف   . وال�شعب  وال��وط��ن  للقيادة  ب��اإم��ت��ي��از  ه��و 
الدخول  املا�شية  ال�شباقات  يف  ع��دة  م��رات  :حاولت 
بعد  ،وح��ت��ى  الأوىل  امل��راك��ز  املناف�شة على  اأج���واء  يف 
ف�شلي يف حتقيق هذا ال�شيء مل اأ�شت�شلم واحتفظت 
برغبتي يف تقدمي �شيء ما يكون رائعا للوطن ،حتى 
ليون  �شماء مدينة  ال��دول��ة يف  رف��ع علم  اأمتكن من 
اأن  واأمتنى  البطولة  يتابعون  الذين  املاليني  واأم��ام 
ينجح بقية الالعبني يف اإهداء الدولة األقاب اأخرى 

خالل اليوم اخلتامي مل�شاركتنا يف البطولة .
���ش��ان��دوين لتحقيق  ال��ذي��ن  اأ���ش��ك��ر جميع   : واخ��ت��ت��م 
الإجنازات با�شم الوطن واأمتنى اأن ننجح يف تقدمي 
ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال���وف���اء ل��ل��وط��ن ال����ذي م��ن��ح��ن��ا احلب 

والإنتماء .

احتفال يف نوفتيل 
املنتخب يف  بعثة  اإقامة  نوفتيل مقر  و�شهدت فندق 
مدينة ليون احتفال �شاخبا اأول من اأم�س ،مبنا�شبة 
،وهناأ نائب رئي�س  القايد  الف�شية لالعب  امليدالية 
البعثة  ورئي�س  املعاقني  لريا�شة  الآ�شيوي  الحت��اد 
،ماجد الع�شيمي ، �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
و�شاحب  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،واأ�شحاب 
�شمو  اأول  والفريق  الإم���ارات  حكام  ال�شيوخ  ال�شمو 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد 
ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب 
اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
ال�شمو  واأ�شحاب  الريا�شي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي 

ال�شيوخ وال�شعب الإماراتي بالإجناز الرائع لالعب 
اإن الالعب حتدى  القايد يف مونديال فرن�شا وقال 
جميع الظروف يف �شهر رم�شان وو�شع علم الدولة 
يف من�شة التتويج ببطولة العامل فا�شتحق التقدير. 
واأ�شاف :تعرث القايد يف �شباقي 100 و200 مرت 
، خالل الأيام املا�شية مل يثنه عن متابعة حماولته 
وجميع  اأن��ه  ،واأعتقد  الأوىل  املراكز  على  للمناف�شة 
الالعبني يف بعثة املنتخب الوطني مبونديال فرن�شا 
للمناف�شة  ب��ق��وة  ���ش��ع��وا  ،ف��ق��د  ال��ت��ق��دي��ر  ي�شتحقون 
واجه  نف�شه  ،وال��ق��اي��د  التتويج  اآع��ت��اب  على  وك��ان��وا 
اأن تدفعه لالعتذار عن  التي كادت  بع�س الظروف 
اأن  بعد  ع��ن موقفه  ت��راج��ع  اأن��ه  ،بيد  امل�شاركة  ع��دم 

اأكدت له باأنه �شيمثل الوطن يف هذه البطولة.
اأن ي�شهد اليوم اخلتامي للمنتخب  واختتم :نتمنى 
جديدة  اإجن���ازات  اليوم  م�شاء  البطولة  يف  الوطني 
القايد و�شنتابع  الرائع لالعب  اإىل الإجن��از  ت�شاف 
التح�شري لال�شتحقاقات املقبلة يف امل�شابقات العاملية 
امل�شرفة  بالنتائج  الإرادة  فر�شان  ج��دارة  نوؤكد  حتى 

التي ح�شلوا عليها يف البطولت املا�شية . 

عبدامللك : اإجناز رائع 
ثمن الأمني العام للهيئة العامة لل�شباب والريا�شة 
ابراهيم عبدامللك ،الإجناز الرائع لالعب حممد 
اإن  وق���ال  للمعاقني  فرن�شا  م��ون��دي��ال  يف  ال��ق��اي��د 
فر�شان الإرادة على قدر امل�شوؤولية للمناف�شة على 
التتويج  من�شات  يف  ال��دول��ة  علم  ورف���ع  الأل��ق��اب 
خالل املناف�شات العاملية. واأكد عبدامللك يف ات�شال 
هاتفي مع الع�شيمي اأن لعبي ولعبات املنتخب 
فرن�شا  يف  واجهتهم  التي  الظروف  جميع  قهروا 
وحتلوا بامل�شوؤولية الوطنية برغم ظروف ال�شيام 
،ما يوؤكد اأنهم فر�شان الإرادة لتحقيق الإجنازات 

الوطنية .

الزعابي : ل م�ستحيل مع الإعاقة 
لدى  بالإنابة  الدولة  �شفارة  باأعمال  القائم  اأك��د 
الباهر  الإجن���از  ،اأن  الزعابي  عبيد  حمد  فرن�شا 
القايد يف مونديال فرن�شا لقوى  لالعب حممد 

املعاقني يوؤكد اأن الإعاقة ل ميكن اأن تكون �شببا 
الوطنية  الإن��ت�����ش��ارات  م�شرية  ع��ن  ال��رتاج��ع  يف 
،والنتائج ال�شابقة للمنتخب الوطني يف املنا�شبات 
والالعبات  الالعبني  اأن  ت��وؤك��د  ال��ب��ارزة  العالية 
توؤهلهما  ال��ت��ي  وال��وط��ن��ي��ة  بالعزمية  يت�شلحون 
ل��ل��دف��اع ع��ن ال�����ش��ع��ار ال��وط��ن��ي . واأ����ش���اف :نرجو 
الألقاب  من  املزيد  اإ�شافة  يف  املنتخب  ينجح  اأن 
ال��ي��وم وكما  م�����ش��اء  للبطولة  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  يف 
املنتخب  اأن لعبي ولعبات  ،فيكفي  �شابقا  ذكرت 
اأخ�شلوا  وقد  فرن�شا  مبونديال  وطنية  مهمة  يف 
البطولة  يف  امل�شرف  بح�شورهم  الوطني  لل�شعار 
الأيام  خ��الل  الأل��ق��اب  على  القوية  ومناف�شتهم 

املا�شية .

الهاملي : تقدير للدعم والرعاية 
ام���ت���دح رئ��ي�����س احت����اد امل��ع��اق��ني ، حم��م��د حممد 
املنتخب  امل�شرف لالعب  الهاملي الإجن��از  فا�شل 
وقال  فرن�شا  القايد يف مونديال  الوطني حممد 
اإن لعبي ولعبات املنتخب اآبلوا جيدا يف املناف�شة 
ومل يدخروا جهدا يف �شبيل رفع راآي��ة الوطن يف 
البطولة مع 95 دولة م�شاركة باحلدث العاملي . 
واأكد اأن الإجنازات الكثرية لفر�شان الإرادة خالل 
ال�شنوات املا�شية نتيجة طبيعية للدعم والرعاية 
والهتمام من اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ ،ما ي�شمح 
لالعبني والالعبات بالتجا�شر على كل الظروف 

لو�شع الدولة يف املقدمة .

�سفارة الدولة يف فرن�سا متتدح الإجناز 
حر�س امللحق الدبلوما�شي لدى �شفارة الدولة يف 
فرن�شا ، �شعيد �شامل املزروعي وال�شكرتري الثاين 
ال�شفارة  واأع�شاء  ال�شام�شي  عبداهلل  ال�شفارة  يف 
على تهنئة بعثة املنتخب بالإجناز الباهر لالعب 
حم��م��د ال��ق��اي��د يف م��ون��دي��ال فرن�شا ،وع����روا يف 
،ماجد  املنتخب  بعثة  رئي�س  م��ع  هاتفي  ات�شال 
من  املخل�شة  للجهود  تقديرهم  ع��ن  الع�شيمي 
ال��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات خ���الل م�����ش��وار البطولة 

برغم ظروف ال�شيام يف رم�شان .

التهاين تنهال على املنتخب
ان��ه��ال��ت ال��ت��ه��اين ع��ل��ى ب��ع��ث��ة امل��ن��ت��خ��ب الوطني 
ل��ل��م��ع��اق��ني يف م��دي��ن��ة ل���ي���ون ،ح���ي���ث ه���ن���اأ نائب 
للتايكواندو  والأ�شيوي  العربي  الحتادين  رئي�س 
الع�شيمي  رئ��ي�����ش��ي،  ج��ا���ش��م  دع��ي��ج   ، وال��ك��ارات��ي��ه 
وال��ق��اي��د ب��الإجن��از امل�����ش��رف يف م��ون��دي��ال فرن�شا 
لقوى املعاقني وقال اإن الإجناز يعر عن الإرادة 

القوية لالعبني والالعبات .
املعاقني  احت���اد  يف  امل�شابقات  جلنة  رئي�س  واأك���د 
الالفت  ل��الإجن��از  ،تقديره  امل��ه��ريي  �شامل  ذي��ب��ان 
اأبناء  اإن  لالعب القايد يف مونديال فرن�شا وقال 
الإمارات من فئة ذوي الإعاقة على قدر امل�شوؤولية 

ملواجهة التحديات يف جميع الإ�شتحقاقات . 

حمطة اخلتام 
مونديال  يف  م�شاركته  الوطني  منتخبنا  يختتم 
ف��رن�����ش��ا ال����دويل م�����ش��اء ال��ي��وم ال�����ش��ب��ت يف مدينة 
الر�شيدي  �شهام  ال��الع��ب��ة  تخو�س  ،ح��ي��ث  ل��ي��ون 
 F58،  F57 الفئتني  يف  ال��ق��ر���س  رم��ي  نهائي 
اأح��م��د احلو�شني  ي��خ��و���س  ،ث���م  12 لع��ب��ة  ،م���ع 
الفئات  يف  القر�س  رم��ي  نهائي  مالليح  وح�شن 
،بينما  لع��ب��ا   19 ،م���ع   F34،  F33،  F32
الدور  القايد يف  تتوقف م�شاركة الالعب حممد 
النهائي ، ب�شباق الكرا�شي املتحركة ،مل�شافة 400 
مرت ،يف الفئة T34 ،على الرقم الذي �شيح�شل 
اأم�س.  اأقيم  ال��ذي  النهائي  ن�شف  ال��دور  عليه يف 
وكان لعب املنتخب الوطني حممد احلامد فقد 
فر�شة املناف�شة اأول من اأم�س يف يف �شباق الكرا�شي 
T53 ،ب�شبب  100 مرت الفئة  املتحركة مل�شافة 
الالعب  ح�شل  ،بينما  ال�شباق  اأث��ن��اء  فني  خ��ط��اأ 
نهائي رمي  13 يف  ال  املركز  زي��اد احلارثي على 
،F51 ،مع   F32،  F31 ال�شوجلان يف الفئات 
على  القا�شم  �شهيب  زميله  ،وح�شل  لعبا   19
ال  املركز  على  ال�شام�شي  واأحمد   ،  14 ال  املركز 
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املناف�سة 
اأك���د امل����درب ���ش��ب��ورت ف��ن��ج��وم ال���ذي ي�����ش��رف على 
تدريب الالعب حممد القايد يف املنتخب الوطني 
للمعاقني ،اأن الإخفاق الذي رافق الالعب خالل 
يثنه  مل   ، اخ���ريا  م��رت  و200   100 م�شابقتي 
على  للمناف�شة  البطولة  يف  م�شواره  متابعة  عن 
الرتكيز  غياب  من  عانى  اأنه  ،واحلقيقة  الألقاب 

ب�شبب تاأثره مبا حدث يف املناف�شات املا�شية .
اإحباط ل يخرج  للقايد من  :ما حدثت  واأ�شاف 
الإن�شان عندما يدرك  ،فهذه طبيعة  املاألوف  عن 
اأن��ه ي�شارك  ت��راوح مكانها ،خ�شو�شا  ب��اأن الأم��ور 
اأن الالعب  يف بطولة العامل ،لكن ال�شيء اجليد 
اأول من  جت��اوز ه��ذه الظروف وع��اد قويا ومهابا 
اأقوياء  م��ع لع��ب��ني  800 م��رت  ���ش��ب��اق  اأم�����س يف 

واأثبت جدارته بالف�شية . 

رو�سيا تتم�سك بال�سدارة الذهبية 
الرتتيب  ���ش��دارة  على  الرو�شي  املنتخب  حافظ 
ر�شيده  رف��ع  اأن  ،بعد  امللونة  امليداليات  يف  العام 
و12 ف�شية  ذهبية   15 ،منها  35 ميدالية  اإىل 
يف  الم��ري��ك��ي  املنتخب  بقي  ،بينما  ب��رون��زي��ة  و8 
،منها  اأي�شا  ميدالية   35 بر�شيد  الثاين  املركز 
تاأتي  ،اإذ  ،و12 برونزية  12 ذهبية و11 ف�شية 

الأف�شلية الرو�شية بعدد امليداليات الذهبية.
وان���ت���زع امل��ن��ت��خ��ب ال��رازي��ل��ي امل��رك��ز ال��ث��ال��ث من 
29 ميدالية ملونة  ،بر�شيد  الريطاين  نظريه 
منها 11 ذهبية و7 ف�شية و11 برونزية ،واحتل 
 24 بر�شيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز  الريطاين  املنتخب 
و6  و7 ف�شية  ذهبية   11 ،منها  ميدالية ملونة 
ب��رون��زي��ة. وت��اب��ع امل��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ري ت��األ��ق��ه يف 
البطولة  يف  اجل��ي��دة  والنتائج  امليداليات  ح�شد 
 8 ،منها  20 ميدالية ملونة  اإىل  ،فرفع ر�شيده 
ذهبية و7 ف�شية و5 برونزية ،بينما عزز املنتخب 
التون�شي ر�شيده اإىل 13 ميدالية ملونة ،منها 7 
ذهبية و5 ف�شية وبرونزية واحدة ، وبات املنتخب 
،و  ب��رون��زي��ات  و3  وف�شيتني  بذهبيتني  امل��غ��رب��ي 

م�شر بثالث ميداليات برونزية .
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ال�شابعة  العامل  بطولة  فعاليات  بفرن�شا  تارب�س  ميادين  على  اليوم  تنطلق 
الفرن�شي  الإحت����اد  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  ك��م   120 مل�شافة  للنا�شئني  ل��ل��ق��درة 
من  رئي�شية  وبرعاية  للفرو�شية  ال��دويل  الإحت���اد  اإ���ش��راف  حتت  للفرو�شية 
العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان 
وفق ا�شرتاتيجية املهرجان تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة بهدف دعم ريا�شة 
القدرة كما هو احلال بالن�شبة لدعم �شباقات الفالت ري�س اخلا�شة باخليول 
جمل�س  مع  بالتن�شيق  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  املهرجان  وينظم  العربية. 
والحتاد  اخليل  ل�شباق  الإم����ارات  هيئة  م��ع  وبالتعاون  الريا�شي  اأبوظبي 
الأ�شيلة  العربية  اخليول  وجمعية  اإف��ه��ار  العربية  ال�شباق  خليول  ال��دويل 
الإمارات  طريان  والناقل  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  وبدعم 

لال�شتثمار  ابوظبي  و�شركة  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  وبرعاية 
العواين  و�شركة  لال�شتثمار  والرا�شد  الأم���ريات  واأري���ج  القاب�شة  واأراب��ت��ك 
امل��راأة واأكادميية فاطمة بنت مبارك  والحت��اد الن�شائي العام وجلنة ريا�شة 
للريا�شة الن�شائية و�شا�س لال�شتثمار وكابال والدكتور نادر �شعب ومزرعة 
الوثبة �شتد واملعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية ونادي اأبوظبي للفرو�شية 
والوثبة �شنرت واأجنحة القرم ال�شرقي جنة وري�شنج بو�شت وم�شمار تولوز 
كما يرعى ال�شباق احتاد المارات للفرو�شية. ي�شارك يف البطولة 92 فار�شا 
ميثلون 28 دولة منهم 18 دولة ت�شارك يف بطولتي الفردي والفرق وهي 
واملجر  واملانيا  وبريطانيا  وا�شبانيا  و�شلوفاكيا  والرازيل  وبلجيكا  المارات 
اأفريقيا واأورج��واى والوليات  وايطاليا وماليزيا والرتغال وقطر وجنوب 
املتحدة الأمريكية واملانيا وفرن�شا و10 دول ت�شارك يف الفردي فقط وهي 

والرنويج  وهولندا  وجواتيمال  والإك��وادور  وا�شرتاليا  والرجنتني  اجلزائر 
ورو�شيا و�شوي�شرا وال�شويد. وميثل منتخبنا يف هذه البطولة خم�شة فر�شان 
بارك  داف��ي��الن  اجل���واد  �شهوة  على  اآل حامد  ب��ن حممد  ال�شيخ خليفة  ه��م 
اأحمد  اآل مكتوم على �شهوة اجلواد دياك و�شعيد  بيكا�شو وال�شيخ ح�شر بن 
على  اجل��ه��وري  على  وال��ف��ار���س خليفة  اإكليب�س  اجل���واد  �شهوة  على  اجل��اب��ر 
�شهوة اجلواد نياك اآرمور والفار�س عبد اهلل غامن املري على �شهوة اجلواد 
الجمالية  امل�شافة  وتبلغ  للمنتخب.  الع�شب مديرا  ريومي وحممد عي�شى 
التي �شيقطعها املت�شابقون 120 كلم مت توزيعها على 4 مراحل اأعطيت كل 
مرحلة لونا مميزا املرحلة الول و م�شافتها 35 كم يعقبها فرتة راحة ملدة 
بنجاح  البيطري  الفح�س  اجتازت  التي  اخليول  تنطلق  بعدها  دقيقة   35
 40 ملدة  الثانية  الراحة  وبعد فرتة  كم   32 وم�شافتها  الثانية  املرحلة  اىل 

الثالثة  املرحلة  البيطري اىل  الفح�س  اجتازت  التي  دقيقة تنطلق اخليول 
وم�شافتها 33 كم.. ويف ختام املرحلة يتم اإجراء الفح�س البيطري للخيول 
التي و�شلت وبعد فرتة الراحة ملدة 50 دقيقة تنطلق اخليول اىل املرحلة 
الرابعة والأخرية وم�شافتها 20 كم وبعد و�شول اخليول يتم اجراء الفح�س 
البيطري على اخليول التي و�شلت خلط النهاية لتحديد النتائج النهائية. 
الأول  باملركز  الفائز  الفريق  لتحديد  النتائج  احت�شاب  كيفية  اإىل  بالن�شبة 
وامليدالية الذهبية يتم ذلك بجمع اف�شل ثالثة ازمنة لثالثة فر�شان من 
كل دولة لكل فريق اكمل ال�شباق مبراحله الأربعة يتم دخولهم اأول ويتوج 
ال��ذي حقق اقل زمن اما يف حالة عدم اكتمال و�شول ثالثة  بطال الفريق 
فر�شان كحد ادنى للفرق امل�شاركة يف البطولة بالتايل يتم احت�شاب النتائج 

الفردية فقط لهوؤلء الفر�شان.

مونديال القدرة ال�ضابع للنا�ضئني ينطلق اليوم بتارب�س يف فرن�ضا مب�ضاركة خم�ضة فر�ضان من الإمارات

يف حفل تكرمي بح�سن ال�سباب 

نادي تراث الإمارات يتوج الفرق الفائزة ببطولت اإدارة الأن�ضطة الرم�ضانية

يف اأوملبياد ال�سباط الرم�ساين

عبيد احلريي يتوج اأبطال الرجل احلديدي والرماية بالقو�س

الإمارات  تراث  لنادي  التابع  ال�شباب  ح�شن  �شهد 
الذي  ال��ت��ك��رمي  الأرب���ع���اء حفل  م�شاء  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الفرق  لتتويج  ال��ن��ادي  يف  الأن�شطة  اإدارة  اأقامته 
يف  الرم�شانية  بالبطولت  الفائزين  وامل�شاركني 
لالألعاب  الثالث  الرم�شاين  املهرجان  م�شابقات 
نظمتها  التي   2013 امل�شاحبة  والأل��ع��اب  املائية 
اأبوظبي بالتعاون مع  الإدارة واأ�شرف عليها مركز 
�شعبة ال�شباحة، ا�شتكمال مللتقى ال�شمالية ال�شيفي 
2013، حيث كرم �شعيد علي املناعي مدير اإدارة 
الأن�شطة الفائزين، وذلك بح�شور احمد عبداهلل 
احلو�شني رئي�س ق�شم الأن�شطة ال�شبابية وحممد 
مر�شد  واحمد  امللتقى  عام  من�شق  املرزوقي  اأحمد 
، وج��م��ه��ور كبري  اأب��وظ��ب��ي  الرميثي م��دي��ر م��رك��ز 
الأمور  واأول��ي��اء  امل�شاركة  النادي  مراكز  طلبة  من 

ومتابعي البطولت.
وقد مت تتويج فريق  خليفة القائد بطال لبطولة 
الثالثة مت تتويج  املاء  كرة القدم، ويف بطولة كرة 
لقب  وح���از على  للبطولة،  الإحت����اد  بطال  ف��ري��ق 
احلو�شني،  حممد  مطر  ال�شباح  البطولة  ه��داف 
ملرحلة  املعمري  عادل  �شيف  ال�شباح  تتويج  كما مت 
ملرحلة  العامري  �شلطان  نايف  وال�شباح  النا�شئني 

الغط�س  بطولة  ويف  الغو�س،  بطولة  يف  ال��راع��م 
لفئة  العامري  ابراهيم  خليفة  ال�شباح  تتويج  مت 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني و ال�����ش��ب��اح ���ش��ل��م��ان اح��م��د ط��ال��ب لفئة 
ال���راع���م ، وح��ظ��ي ف��ري��ق ك��ل��ن��ا خ��ل��ي��ف��ة  ببطولة 
امللعب ال�شابوين الأوىل ملرحلة الراعم، فيما نال 
كرة  لقب م�شابقة  ال�شويدي  �شعيد  الالعب خالد 

القدم اللكرتونية )البالي �شتي�شن(.
وكان نادي تراث الإمارات قد نظم هذه البطولت 
ال�شباب  ح�شن  يف  الهادفة  الأن�شطة  من  وغريها 
الأج���واء  م��ع  تتنا�شب  ب��رام��ج  اأب��وظ��ب��ي، �شمن  يف 
ملتقى  لفعاليات  ا�شتكمال  الرم�شانية،  والأوق��ات 
منت�شف  ان��ط��ل��ق  ك���ان  ال���ذي  ال�شيفي  ال�شمالية 
�شهر ي��ون��ي��و ال��ف��ائ��ت حت��ت ���ش��ع��ار الإم�����ارات وطن 
من  ك��رمي��ة  ورع��اي��ة  بتوجيهات  والتميز  ال��ري��ادة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ممثل 
تراث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
�شارك  ال��ت��ي  الفعاليات  ا�شتملت  حيث  الإم�����ارات، 
املواطنني  ال��ط��ل��ب��ة  م�����ش��ارك م��ن   500 ن��ح��و  ب��ه��ا 
خ���الل ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل ع��ل��ى اأن�����ش��ط��ة جت��م��ع ما 
للخروج  والرتفيه  واملتعة  والثقافة  ال���رتاث  ب��ني 
بامل�شاركني اإىل ف�شاءات رحبة لتاأكيد �شخ�شياتهم 

ال�شباب  ح�شن  �شهد  اإذ  امللتقى،  من  وطموحاتهم 
اأن�شطة ومهرجانات وبطولت نظمها مركز  ليليا 
النادي،  يف  ال�شباحة  �شعبة  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
والغو�س  املاء  وكرة  القدم  وكرة  ال�شباحة  و�شمت 
�شتي�شن،  وال��ب��ل��ي  ال�����ش��اب��وين  وامل��ل��ع��ب  وال��غ��ط�����س 
وغريها من الأن�شطة الرتفيهية والتثقيفية، كما 
التزم املركز كل خمي�س من �شهر رم�شان بتنظيم 
�شاهم  امل�شاركني،  الطلبة  ملختلف  جماعي  اإفطار 
فيه اجلميع بالأكالت ال�شعبية، حيث هدفت اإدارة 
باملاأكولت  الطلبة  تعريف  اإىل  ذلك  من  الأن�شطة 
اإىل  املحلي،  ال��رتاث  مكونات  من  كواحد  ال�شعبية 
املعد  ال�شحي  ال��غ��ذاء  بنوعيات  تعريفهم  ج��ان��ب 
ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  م��ن��زل��ي��ا، ومب�����ش��اوئ واأ����ش���رار 
معرفة  دون  ال���رائ���ج���ة  امل����اأك����ولت  م���ن  وغ���ريه���ا 
مدير  املناعي  علي  �شعيد  واأ�شاد  اأ�شرارها.   حجم 
ل�شمو  الكبري  ب��ال��دور  ال��ن��ادي  يف  الأن�����ش��ط��ة  اإدارة 
يف  وال�شباب  بالن�سء  اله��ت��م��ام  يف  ال��ن��ادي  رئي�س 
ه��ذا ال��وط��ن، واإي��الئ��ه��م ال��رع��اي��ة ال��الزم��ة، التي 
قدراتهم  وتنمية  ل�شتيعاب  اأمامهم  الآف��اق  تفتح 
واإبداعاتهم، و�شقلها وتوجيهها مبا يعود بالفائدة 
دورة  فعاليات  اأن  مو�شحا  ال��وط��ن،  وعلى  عليهم 

على  ت��رك��ز  وه��ي  امللتقى،  �شعار  جت�شد  ال��ع��ام  ه��ذا 
مفاهيم النتماء واملواطنة ال�شاحلة لدى النا�شئة 
الوطنية  الهوية  مفاهيم  اىل  بالإ�شافة  وال�شباب 
وت��ر���ش��ي��خ ث��واب��ت��ه��ا ل����دى امل�����ش��ارك��ني مب���ا يعك�س 
ا�شرتاتيجية الدولة يف م�شاركة فاعلة للمواطنني 
التي يقودها �شاحب  البناء والتحديث  يف م�شرية 

ال�شمو رئي�س الدولة، حفظه اهلل.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن اأح���م���د احل��و���ش��ن��ي رئ��ي�����س ق�شم 
الأن�����ش��ط��ة اجل���ه���ود امل��م��ي��زة ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا اجلهاز 
الفني يف تنظيم هذه البطولت وتنفيذ الفعاليات 
بال�شكل الأمثل، وبارك للفرق الفائزة، معرا عن 
الفائدة  وبحجم  ال��ب��ط��ولت،  ه��ذه  بنجاح  ���ش��روره 
النادي  غ��اي��ات  م��ع  ان�شجاما  حتقق  ال��ذي  الكبري 
مبا  فراغهم  اأوق���ات  وم��لء  بال�شباب،  الهتمام  يف 
ولءهم  فيهم  وي��ع��زز  وجمتمعهم،  ذوات��ه��م  يفيد 
ولقيادتهم  ول���وط���ن���ه���م  ل��ه��وي��ت��ه��م  وان���ت���م���اءه���م 
الر�شيدة. وبني اأحمد مر�شد الرميثي مدير مركز 
الأم���ارات يحر�س، �شمن  ت��راث  ن��ادي  اأن  اأبوظبي 
امللتقيات  تنظيم  على  املتنوعة،  وبراجمه  اأن�شطته 
الدرا�شية،  الإج���ازات  ف��رتة  يف  ال�شنوية  الطالبية 
حيث يعترها من الأن�شطة الرئي�شية التي تدعم 

تربية  الن�شىء  تربية  الإ�شهام يف  الوطني يف  دوره 
تراثهم  وم�شامني  م��ف��ردات  وتعليمهم  �شليمة، 
اإدارة  ب����ه، وذل�����ك م���ن خ����الل  ال���ع���ري���ق ورب���ط���ه���م 
الرتاثي  ال�شمالية  ملتقى  جعلت  التي  الأن�شطة 
واأهمها  امللتقيات  اأق��دم  يعتر من  الذي  ال�شيفي، 
على م�شتوى املنطقة، من اأهم هذه امللتقيات التي 
ال�شيفية  ال��ف��رتة  ع��ام يف  ك��ل  داأب���ت على تقدميها 
اأن  اإىل  واأو�شلته  وال��ط��ال��ب��ات،  الطلبة  اإج���ازة  م��ن 
يكون حدثا وطنيا تراثيا يتوجه اإىل مئات ال�شباب 
وتاأهيل  اإع��داد  بهدف  الوطن،  اأبناء  من  والفتيات 
ما  وبكل  عملية  ب�شورة  ب��ال��رتاث  مرتبطة  ك��وادر 

يت�شل بعادات وتقاليد الآباء والأجداد.
اأمور  اأول��ي��اء  نفو�س  ثقة كبرية يف  ال��ن��ادي  وي��ع��زز 
اآمنة  بيئة  ال��ن��ادي  ي���رون يف  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  الطلبة 

وبكل  وع��ن��اي��ة  ح��ر���س  بكل  ال��ن�����سء  ت��رع��ى  �شليمة 
علي  اأع��رب  اإذ  الوطنية احلقة،  الرتبية  م�شامني 
مبارك القمزي، الذي كان يح�شر م�شاركة اأبنائه 
ح�شن  يف  القدم  ك��رة  بطولة  ت�شفيات  يف  الثالثة 
ب��ال��ن��ادي وتقديره  ال��ك��ب��رية  ال�����ش��ب��اب، ع���ن ث��ق��ت��ه 
العظيم ل��دور ال��ن��ادي وجل��ه��وده يف احل��ف��اظ على 
قدراتهم  ورع��اي��ة  وتثقيفهم  ال��وط��ن،  ه���ذا  اأب��ن��اء 
ال�شليمة  الرتبوية  الوجهة  وتوجيههم  وتنميتها، 
اآمالهم  وت��دع��م  الآب����اء،  م��ع ج��ه��ود  تت�شافر  ال��ت��ي 
بجيل امل�شتقبل، فيما وجه امل�شاركون يف الفعاليات 
�شكرهم وتقديرهم ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل 
نهيان على دعمه واهتمامه وحر�شه على توفري كل 
واكدوا  ال�شليمة،  الرعاية  الوطن  �شباب  يرعى  ما 

اعتزازهم بامل�شاركة وامل�شاهمة يف هذا امللتقى.

ت���وج م��ع��ايل ال���ل���واء ع��ب��ي��د احل����ريي ���ش��امل الكتبي 
املجل�س  اأبوظبي وع�شو  ل�شرطة  العام  القائد  نائب 
بالقو�س  الرماية  بطولتي  يف  الفائزين  التنفيذي 
اأوملبياد  يف  لهما  ظ��ه��ور  اأول  يف  احل��دي��دي  وال��رج��ل 
 ، ال�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��رة  ال��رم�����ش��اين بن�شخته  ال�����ش��ب��اط 
ال�شلومي  �شالح  العقيد  التتويج  مرا�شم  وح�شر 
الزعابي نائب رئي�س اللجنة املنظمة مدير البطولة 
الرماة  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�شات  الأخ���ري  ال��ي��وم  و�شهد 
اليها  تاأهل  والتي  النهائية  بالت�شفيات  امل�شاركني 
الن�شاء  4 من فئة  ال��رج��ال و  6 من فئة  10 رم��اة 
من  را�شد  را�شد  الرامي  الأول  املركز  على  ،وح�شل 
ب��ن��غ��الدي�����س ، وح�����ش��ل ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��اين الرامي 
على  وح�شل   ، املانيا  م��ن  بولو  جو�شف  كري�شتوف 
من  العتيبي  مطلق  م�شعل  ال��رام��ي  الثالث  امل��رك��ز 
املركز  على  فح�شلت  الن�شاء  بفئة  ام��ا   ، ال�شعودية 
الأول الرامية �شها حممد عبد العال ، وح�شلت على 
املركز الثاين الرامية ملياء احلمزاوي ، وح�شلت على 

املركز الثالث الرامية هبة م�شطفى عيتاين. 
مفخرة  ال�سباط  اأوملبياد   : احلريي  عبيد 

لريا�سة الإمارات 
قال معايل اللواء عبيد احلريي �شامل الكتبي نائب 
القائد العام ل�شرطة اأبوظبي ع�شو املجل�س التنفيذي 
: اأن هذا الأوملبياد فر�شة لالإلتقاء يف ال�شهر الكرمي 
، وفر�شة لكل الريا�شني ملمار�شة ريا�شاتهم املف�شلة 
، م�شيفا : ان القيادة الر�شيدة تويل اهتمام كبرياً يف 
دعم الريا�شات املختلفة ،وهم الداعمني الرئي�شني 
للريا�شة بالإمارات ، بتوفريهم جميع ال�شبل لهذا 

الدعم واإبرازه للمواطنني وحتى املقيمني.
وعر الكتبي عن فخره بالتواجد يف ختام بطولتني 
ال�شباط  بنادي  الرم�شاين  الأوملبياد  يف  جديدتني 
بعد ان مت �شمهم يف هذا العام وهي مناف�شات الرجل 
ان��ه لحظ  ، م��وؤك��دا  احل��دي��دي وال��رم��اي��ة بالقو�س 
اإق���ب���ال ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ري��ا���ش��ت��ني اجلديدتني  ه��ن��اك 
الرجل احلديدي والرماية بالقو�س �شواء من قبل 
من  يعد  ال�شباط  فنادي   ، اجلماهري  اأو  امل�شاركني 
اإبراز املواهب و�شقلها مبختلف  الأندية املتميزة يف 
وخ�شو�شاُ   ، ينظمها  التي  وال��ب��ط��ولت  الريا�شات 
ب��الأومل��ب��ي��اد ال��رم�����ش��اين ال����ذي اأ���ش��ب��ح م��ل��ت��ق��ى كل 

الريا�شني بالدولة بعد عامه ال�شابع ع�شر. 
واأ�شاف : �شيتم قريباً اإ�شهار جمعية الرماية بالقو�س 
و�شنعمل   ، اإدارت��ه��ا  ب�شوؤولية  كلفت  وقد  اأبوظبي  يف 
على و�شع برنامج خا�س لتو�شيع هذه الريا�شة على 
حتى  للجميع  ون�شرها  ع��ام  ب�شكل  ال��دول��ة  م�شتوى 
ت�شبح ريا�شة ذو �شعبية كبرية بالدولة يف امل�شتقبل 
الدولة  متثيل  على  ق���ادرة  عنا�شر  اإف���راز  يف  ون��ب��داأ 
داعم  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة   : حديثه  واأك��م��ل   . خ��ارج��ي��اً 
خمتلف  يف  مب�شاركاتها  الريا�شات  جلميع  رئي�شي 
املتميزة  للم�شاركات  خطة  و�شعت  وقد   ، البطولت 
اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  بتوجيهات 
الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
الكثري  وامل�شاركة يف  املختلفة  بالريا�شات  بالإهتمام 

منها لدعم ريا�شة المارات.
البطلة �سهى عبد العال : نحر�س على دعم 

اللعبة ومنوها يف الإمارات
على  احلا�شلة  ال��ع��ال  عبد  �شها  ال��دك��ت��ورة  وع���رت 
�شعادتها  ع���ن  ب��ال��ق��و���س  ال��رم��اي��ة  يف  الأول  امل���رك���ز 
التي تقام لأول مرة يف  البطولة  للم�شاركة يف هذه 
اأبوظبي موؤكدة باأن ح�شورها اىل هنا وامل�شاركة كان 
باإقامة  ومتنياتها  ب��الإم��ارات  اللعبة  دع��م  �شبيل  يف 

اإحتاد خا�س باللعبة والتحاق بالحتاد الدويل . 
التنظيم  ب���اأن  اأك���دت  البطولة  ع��ن  اإنطباعها  وع��ن 
ك��ان ج��ي��داً ، وامل�����ش��ارك��ة ب��الأق��وا���س ال��ت��ي خ�ش�شتها 
التفاوت  بحكم  منطقياً  ك��ان  فقط  املنظمه  اللجنة 
بني  البطولة  ه��ذه  يف  �شاركت  التي  امل�شتويات  ب��ني 
املبتدئني وحمرتيف اللعبة ، وامل�شتويات كانت جيدة 
واأمتنى   ، الإم����ارات  يف  الريا�شة  ه��ذه  ب��داي��ة  بحكم 
اإ���ش��ت��م��رار دع���م ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة ب��ال��دول��ة لأهميتها 

وابراز مواهب مواطنة يف امل�شتقبل .
بامل�ساركة  ــعــداء  ــس �  : الــعــتــيــبــي  مــ�ــســعــل 

والتفاعل
واأكد م�شعل العتيبي احلا�شل على املركز الثالث يف 
اأن التنظيم لهذه امل�شابقة  بطولة الرماية بالقو�س 
بامل�شاركة  �شعيد  وان��ا   ، حم��رتف  وب�شكل  جيداً  ك��ان 
 ، ن��ادي ال�شباط  هنا يف دول��ة الإم���ارات ويف بطولة 
واأ�شعى لدعم هذه الريا�شة بالإمارات بالتعاون مع 
الهيئة العامة للريا�شة وال�شباب . واأ�شاف : الدول 
العربية ت�شارك يف هذه الريا�شة منذ زمن طويل يف 
البطولت العربية والآ�شيوية والعاملية اي�شاً ، وعلى 
باململكة  متواجدة  الريا�شة  ه��ذه  ف��اإن  املثال  �شبيل 
العربية ال�شعودية منذ 30 عاماً ، فهي ريا�شة مهمة 
جداً وترز اأهميتها اىل انها من اأقدم الريا�شات يف 
العامل ، وقد حثنا عليها الإ�شالم والر�شول �شلى اهلل 
عليه و�شلم ، ومن ما يعطينا دافعاً لالإهتمام بهذه 
ا���ش��ه��ار هذه  ال��ري��ا���ش��ة.واأك��م��ل العتيبي : لب��د م��ن 
لتن�شاأ  عليها  ال�شغار  وت��دري��ب  ب��امل��دار���س  الريا�شة 
 ، الطفولة  منذ  وال��ت��درب  التعلم  يف  الرغبة  لديهم 
تنال  حتى  اإعالمياً  واب��رازه��ا  لها  بطولت  وتنظيم 
اإقبال وا�شعاً لدى املواطنني ، واملهم اأن هذه البطولة 
ك��ان��ت الن��ط��الق��ة لإب����راز ال��ري��ا���ش��ة و�شنالحظ يف 
امل�شتقبل اإقباًل اذا ما ا�شتمرت هذه البطولت التي 

تنظم. 
اختتام مناف�سات البولينج اليوم

تختتم اليوم مناف�شات بطولة البولينج املفتوحة يف 
بعد   ، الأخ��ري  بيومها  الرم�شاين  ال�شباط  اأوملبياد 
تاأهل ثمانية لعبني اىل الت�شفيات النهائية ، وي�شل 
اىل هذا الدور اأف�شل ثمانية مت�شابقني �شاركوا من 
اأ�شل 60 م�شاركاً يف هذه البطولة التي اأقيمت على 
تاأهيلية  ت�شفيات   7 فيهما  اأجريت  اأ�شبوعني  مدار 
ليتاأهل بعد ذلك   ، ا���ش��واط لكل لع��ب   6 ومب��ع��دل 
16 لعباً اىل دور ن�شف النهائي ويقام على يومني 
 6 8 لع��ب��ني يف ك��ل ي���وم ومب��ع��دل  ي�����ش��ارك فيهما 
اأف�شل ثمانية  ا�شواط لكل لعب اي�شاً حتى يتاأهل 

اخلتامي  باليوم  ويتبارون  للنقاط  ح�شداً  لعبني 
اليوم  ن��ت��ائ��ج  واأت����ت   . بينهم  م��ن  ال��ب��ط��ل  ل��ت��ح��دي��د 
حليمان  ال��الع��ب  بت�شدر  النهائي  ن�شف  يف  الأول 
الثاين  ب��امل��رك��ز  وي��ل��ي��ه   199.6 مب��ع��دل  ال��ه��ام��ل��ي 
املركز  ويف   193 مبعدل  العطار  حممود  ال��الع��ب 
الثالث الالعب علي الرا�شدي مبعدل 190.5 ويف 
املركز الرابع الالعب حممد حريز املهريي مبعدل 
فهد فالح  ال��الع��ب  اخل��ام�����س  امل��رك��ز  ويف   186.5
مبعدل 184.3 ويف املركز ال�شاد�س حممد املرزوقي 
حميد  الالعب  ال�شابع  املركز  ويف   183.3 مبعدل 
الالعب  الثامن  امل��رك��ز  ويف   166.5 مبعدل  ف��الح 

با�شل �شعيد 78.8.
الأول  بالثالثي  الرتتيب  تت�سدر  اإجنلرتا 

وتون�س رابعًا يف الرجل احلديدي
القوة  ب��ني  وال�����ش��راع  التناف�س  م��ن  اأي���ام  بعد ثالثة 
بطولة  يف  التناف�س  خ��الل  م��ن  واللياقة  وال�شرعة 
األعاب  ثالثة  على  ا�شتملت  التي  احل��دي��دي  الرجل 
هي ال�شباحة مل�شافة 300 مرت والدراجات الهوائية 
 5 مل�شافة  اجل���ري  واأخ����ريا   ، م��رت  كيلو   30 مل�شافة 
ال��ل��واء عبيد  اأم�س الول معايل  ق��ام   ، كيلو م��رتات 
احلريي الكتبي نائب القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
مدير  ال�شلومي  و�شالح   ، التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
ح�شلوا  الذين  الأرب��ع��ة  الفائزين  بتتويج  البطولة 
اأقرانهم  ، ومتكنوا من تخطي  الدرجات  اأعلى  على 
ال��ق��م��ة .وكانت  امل��ت��ن��اف�����ش��ني ح��ت��ى و���ش��ل��وا اىل  م��ن 
مت  متناف�شا   40 مب�شاركة  انطلقت  ق��د  البطولة 
جمموعة  ك��ل  تكونت  جمموعات   5 اىل  تق�شيمهم 
اىل  للو�شول  بينها  فيما  تناف�شت  لع��ب��ني   8 م��ن 
اأف�شل زمن للمناف�شة على املراكز الأوىل ، ومن اأجل 
ذلك جاءت املناف�شة قمة يف الثارة احتب�شت خاللها 
الأنفا�س نظرا لحتياج هذه البطولة لقدر كبري من 

اللياقة البدنية خا�شة عن�شري ال�شرعة والقوة .
فيه  �شلمت  ومب�شطا  اأنيقا  التتويج  حفل  ج��اء  وق��د 
امليداليات والدروع واملكافاآت املادية لالأربعة الأوائل 
الذين حطموا كل الأرق��ام اىل جانب تقدمي �شيارة 
ان��ت��ه��ت البطولة  امل�����ش��اب��ق��ة، ح��ي��ث  ب��ط��ل  ب��ي��ج��و اىل 

بالرتتيب النهائي الذي جاء على النحو التايل :
1 – نيكول�س تير ) اجنلرتا( 

2 – جيم�س بوت�شنان ) اجنلرتا ( 
3 – ديفيد مودتي�س ) اجنلرتا ( 

4 – اأحمد �شكري �شعادي ) تون�س (
بطل فوق ال 50 �سنة 

جابريل بفينيفيت�س ) رومانيا ( 

اأف�سل اأ�سغر لعب 
حممد اأحمد الكثريي ) المارات(

نيكول�س : املعدات متطورة و�شعرت بالحرتافية
قال نيكول�س تير احلا�شل على املركز الأول والذي 
نال اجلائزة الكرى وهي عبارة عن �شيارة بيجو : 
هذه اأول مرة ا�شارك يف البطولة ، وانا ا�شتمتع بها 
التي  امل��ع��دات  اأ���ش��اد بتطور  ، كما  ال��رائ��ع  وبالتنظيم 

، وانه �شعر بالحرتافية  اأف�شل م�شتوى  كانت على 
امل�شاركني يف  املميز هو تعدد جن�شيات  ال�شيء  وان   ،
خالل  البطولة  ت��ط��ور  نيكول�س  ومت��ن��ى  البطولة 
الأع�����وام ال��ق��ادم��ة ، واأع����رب ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بح�شول 
اأ�شغر  اأف�شل  لقب  على  الكثريي  حممد  الماراتي 
لعب ، ومتنى له التوفيق وان يكون مناف�شا له يف 

العام القادم . 
اكت�ساب  بهدف  كانت  م�ساركتي   : الكثريي 

اخلربة
ا���ش��ار ال��الع��ب الم���ارات���ي حم��م��د اأح��م��د الكثريي 
واحل��ا���ش��ل ع��ل��ى ل��ق��ب اأف�����ش��ل اأ���ش��غ��ر لع���ب اىل اأن 
الف�شل يف م�شاركته يف هذه البطولة للمرة الأوىل 
القبي�شي  �شالح  وم��درب��ه  واأ�شدقائه،  لعائلته  يعد 
عبا�س  وامل����درب   ، ال��وح��دة  ب��ن��ادي  ال�شباحة  م���درب 
اأن ال��ه��دف م��ن امل�����ش��ارك��ة ل��ل��م��رة الأوىل  ، واأ����ش���اف 
للتدريب  والتح�شري  اخل��رة  اكت�شاب  بهدف  ك��ان 
وال�شتعداد للبطولت القادمة . اما البطولة نف�شها 
امل�شاندة  وكانت  الأج��واء جميلة وممتعة  كانت  فقد 
اف�شل يف  واأع���د مب��رك��ز  عليها  القائمني  م��ن  ق��وي��ة 
والده  ق��ال  احلديث  �شياق  ويف   . القادمة  ال�شنوات 
الوطن  ل��ه��ذا  ت��ق��دمي��ه��ا  اأح������اول  اأن حم��م��د ه��دي��ة 
اأن  م��ا يجب  وه��و   ، ب��الدي  ا�شم  رف��ع  للم�شاهمة يف 
اأ���ش��رة لأن��ه يجب اع���داد البطل م��ن �شن  تفعله ك��ل 
�شغرية ، وان حممد مار�س ال�شباحة من �شن �شبع 
واأخ��ريا نتقدم   ، القادم  ، و�شوف اعده للعام  �شنوات 

بخال�س ال�شكر للقائمني على البطولة . 
قبل  ال�سلبيات  يف  فكرنا   : ال�سعالن  حممد 
فجاءت  احلــلــول  لها  واأوجـــدنـــا  البطولة 

البطولة بال اأخطاء
قال حممد �شعالن مدير الأن�شطة الريا�شية بنادي 
احلديدي  الرجل  بطولة  على  امل�شرف  و  ال�شباط 
الهدف  وحققت  املقايي�س  بكل  ناجحة  البطولة  اأن 
املن�شود ن وحققت جناحا كبريا ، وكانت امل�شداقية 
الذين  جميعا  ال��الع��ب��ني  ر���ش��ا  ون��ال��ت  عالية  فيها 
. وا�شاف �شعالن  القادم  العام  بالأف�شل يف  وعدونا 
اأن بطولة العام القادم �شوف ت�شهد تق�شيم الالعبني 
لطالب  تدريب  هناك  و�شيكون   ، عمرية  فئات  اىل 
املدار�س بالتعاون مع جمل�س ابوظبي للتعليم حيث 
اأمر  البدنية وهو  اللياقة  اللعبة من م�شتوى  ترفع 
البطولة  ان  اىل  �شعالن  .واأ���ش��ار  للمدار�س  منا�شب 
الأخ��ط��اء قبل  ان فكرنا يف  بعد  اأخطاء  بها  مل يكن 
البطولة ووج��دن��ا لها حلول م��ن خ��الل وج��ود عد 
املجموعات  من  جمموعة  لكل  املحكمني  من  كبري 
 ، ل��الأخ��ط��اء  ت��الف��ي��ا  ه��ن��اك  ك���ان  وب��ذل��ك  املتناف�شة 
هناك  �شتكون  م��وؤك��دا   ، وا���ش��ح��ة  ال�شفافية  وك��ان��ت 
حملة اع��الن��ي��ة ك��ب��رية ل���ش��ت��ق��ط��اب اك���ر ع���دد من 

امل�شاركني يف الن�شخة القادمة.
الرم�سانية  اجلوجيت�سو  انطالق  اليوم.. 

بدون البدلة مب�ساركة 150 لعبًا
تقام يف متام ال�شاعة 9:30 من م�شاء اليوم ال�شبت 
بدون  الرم�شانية  اجلوجيت�شو  بطولة  مناف�شات 

، مب�شاركة  ال�شباط  بنادي  املقطع  البدلة يف �شالة 
وتدخل  وال��ع��امل��ي��ني  امل��ح��ل��ي��ني  ال��ن��ج��وم  م���ن   150
نادي  اوملبياد  يف   12 ال  امل�شابقات  �شمن  البطولة 
ال�شباط الرم�شاين يف ن�شخته ال 17 و الذي يقام 
ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان  حتت رعاية �شمو 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
وتقام البطولة يف يوم واحد مب�شاركة ابطال العامل 
اب��رزه��م في�شل  الم����ارات  م��ن يف مقدمتهم جن��وم 
الكتبي، اأحمد �شهيل الكتبي، عيد ريحان الطنيجي، 
عبداهلل الكتبي، �شعيد اخلا�شوين وت�شهد البطولة 
اجلوجيت�شو  يف  العامل  ابطال  من  وا�شعة  م�شاركة 
لبنان،  ال�شعودية، م�شر،  ا�شافة هي  دول��ة   23 من 
بولندا،  ال��رازي��ل،  الأردن،  ليبيا،  ���ش��وري��ا،  ال��ع��راق، 
الت�شيلي، اأمريكا، الهند، ايطاليا، كولومبيا، اوكرانيا، 
اأذريبيجان،  ب��اك�����ش��ت��ان،  ان���غ���ول،  ج��ورج��ي��ا،  رو���ش��ي��ا، 
اأوزباك�شتان، فرن�شا، الفلبني.وتبلغ جوائز البطولة 
ال��ف��ائ��زي��ن يف مناف�شات  ت���وزع على  دره���م  ال��ف   60
والبني  وال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي  والزرق  الب��ي�����س  احل������زام 
المارات  احت���اد  البطولة  على  وي�شرف   ، وال���ش��ود 
.وتعتر  الها�شمي  عبداملنعم  برئا�شة  للجوجيت�شو 
البطولت  واق����وى  اك���ر  م��ن  اجلوجيت�شو  ب��ط��ول��ة 
يف الومل���ب���ي���اد ال��رم�����ش��اين خ��ا���ش��ة م���ن ح��ي��ث عدد 
لوجود  ت�شهدها  التي  القوية  واملناف�شات  امل�شاركني 
ال��ع��امل يف اللعبة وك��م��ا تعد  اب��ط��ال  جم��م��وع��ة م��ن 
خري اعداد لنجوم منتخبنا الوطني لال�شتحقاقات 
املقبلة ، وينتظر ان ي�شهد الفعاليات عدد كبري من 
عن  اعلنت  اجلوجيت�شو  وان  خا�شة  اللعبة  جمهور 
الدولة  داخل  الأخ��رية  ال�شنوات  بقوة خالل  نف�شها 
الأوىل من حيث  الريا�شة  �شنوات قليلة  لت�شبح يف 
و�شاهمت  الإم���ارات  م�شتوى  على  ال�شريع  الإنت�شار 
العا�شمة اأبوظبي ب�شكل فاعل يف انت�شار اللعبة لي�س 
العاملي  امل�شتوى  بل على  املحلي فقط  امل�شتوى  على 
على  يطلقون  الكثريون  جعل  التي  للدرجة  اأي�شا، 
العامل.واعرتف  يف  اجلوجيت�شو  عا�شمة  اأبوظبي 
الإمارات  باإ�شهامات عا�شمة  للعبة  ال��دويل  الحت��اد 
كما  العاملي  امل�شتوى  على  الريا�شة  ه��ذه  تطور  يف 
الفريق  بب�شمات  للعبة  ال����دويل  الحت����اد  اإع����رتف 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
التي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
كان لها اأثر وا�شح يف ال�شهرة الوا�شعة التي حققتها 
ه��ذه الريا�شة يف زم��ن قيا�شي وجت��در الإ���ش��ارة اإىل 
من  كبري  ع��دد  دائ���م  ب�شكل  ت�شت�شيف  اأب��وظ��ب��ي  اأن 
البطولت على مدار العام من بينها بطولة العامل 
وب��ط��ول��ة اأ���ش��ي��ا وغ���ريه���ا م���ن ال���ب���ط���ولت الكرى 

واأخرى حملية .
يف الدور ن�سف النهائي خلما�سيات كرة القدم 

اليوم
خ���وري واحلفر  ي��واج��ه عبد احلميد  اآي ج��ي ج��ي 

الوطنية تلتقي الحتاد الريا�شي للجامعات
للرجال  ال��ق��دم  ك��رة  خما�شيات  مناف�شات  اق��رتب��ت 
�شمن فعاليات اأوملبياد نادي �شباط القوات امل�شلحة 

ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة ال�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��ر ،م���ن البوح 
م�شاء  الثمانية  دور  مباريات  انتهاء  مع  باأ�شرارها 
اخليمة  مالعب  على  اأقيمت  والتي  اأم�س  من  اأول 

الرم�شانية بنادي ال�شباط بالعا�شمة اأبو ظبي.
الوطنية  و�شركة احلفر  اآي جي جي  وتاأهلت فرق 
والحتاد  للتجارة  خ��وري  احلميد  عبد  وموؤ�ش�شة 
من  النهائي  قبل  ال��دور  اإىل  للجامعات  الريا�شي 
البطولة والذي تقام مبارياته م�شاء اليوم ال�شبت 
فعاليات  ختام  يف  النهائية  امل��ب��اراة  ط��ريف  لتحديد 
الأربعة  ال��ف��رق  املقبل.وت�شعى  الثالثاء  الأومل��ب��ي��اد 
مكان  وحجز  الفوز  اإىل  النهائي  قبل  اإىل  املتاأهلة 
من�شة  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
اأكر  م��ن  واح���دة  باعتبارها  البطولة  يف  التتويج 
البطولت الرم�شانية يف الإمارات ومنطقة ال�شرق 
مواجهات  اليوم  مباريات  ت�شهد  الأو���ش��ط.و���ش��وف 
من العيار الثقيل يف ظل قوة الفرق املتاأهلة حيث 
يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  دور  م��ب��اري��ات  اأوىل  يف  يلتقي 
جي  اآي  فريقا  اليوم  م�شاء  من  والن�شف  العا�شرة 
ج��ي وم��وؤ���ش�����ش��ة ع��ب��د احل��م��ي��د خ����وري ل��ل��ت��ج��ارة يف 
واحدة من اأقوى مباريات البطولة نظراً ملا قدمه 
الدور  يف  ع���ال  م�شتوى  ع��ل��ى  اأداء  م��ن  ال��ف��ري��ق��ني 
التمهيدي ودور ربع النهائي والنتائج الكبرية على 
املناف�شني. ويف املباراة الثانية التي تقام يف احلادية 
ع�شر والن�شف يواجه فريق �شركة احلفر الوطنية 
فريق الحتاد الريا�شي للجامعات حيث ي�شعى كل 
والتاأهل  الأوىل  الأدوار  تفوقه يف  اإثبات  اإىل  فريق 
للعب على كاأ�س البطولة.وجاء تاأهل الفرق الأربعة 
اأم�س  الثمانية  دور  يف  ج��ي��داً  اأداء  ق��دم��ت  اأن  بعد 
اأقوى  اأح��د  اآي ج��ي ج��ي  الأول حيث وا���ش��ل فريق 
اأمرك  �شركة  فريق  على  باللقب  للفوز  املر�شحني 
بثالثة اأهداف دون رد يف املباراة التي اأدارها طاقم 
حتكيم مكون من يعقوب احلمادي وح�شن املهريي، 
و�شجل ثالثية اآي جي جي كل من �شفيان امل�شرار 
وب���الل اأ���ش��ويف وع���ادل ه��ي��ب��ل.وت��اأه��ل ف��ري��ق �شركة 
اأطل�س  ف��ري��ق  ع��ل��ى  تغلبه  ع��ق��ب  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ف��ر 
و�شجل  ه��دف،  مقابل  اأه���داف  بثالثة  لالت�شالت 
اأه�����داف احل��ف��ر اأح��م��د ع��ب��د رب���ه ه��دف��ني وحممد 
لالت�شالت  اأطل�س  ه��دف  �شجل  بينما  �شريع،  اأب��و 
نعمان  نبيل  اللقاء  واأدار  الفال�شي،  جمعة  خالد 
حقق  الثالثة  امل��ب��اراة  ال��را���ش��دي.ويف  �شعيد  واأحمد 
�شاحقاً  ف���وزاً  خ��وري  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  فريق 
على فريق اإيه اآي اإ�س وبنتيجة كبرية قوامها 11 
كاأ�س  على  للمناف�شة  بقوة  نف�شه  عن  ليعلن  هدفاً 
املركز الأول، و�شجل اأهداف املباراة يو�شف الوطني 
اأه����داف وحممد   3 الق�شريي  وه�����ش��ام  اأه����داف   5
تخطى  هدف.كما  جن��اري  وعمر  هدفني  مديحي 
فريق الحتاد الريا�شي للجامعات مناف�شه القوات 
اأه���داف نظيفة،  اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي بخم�شة 
واأح��رز لالحتاد الريا�شي وائل حممد عبد الغني 
ل��ك��ل منهما وعالء  ب��واق��ع ه��دف��ني  ���ش��ي��د  و���ش��اب��ر 

الدين ح�شن هدف.
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ي�����ش��ع��ى ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ل��ت��اأك��ي��د ت��ف��وق��ه ع��ل��ى غرميه 
على  ال�شبت  اليوم  يواجهه  عندما  دورمتوند  بورو�شيا 
كاأ�س  م��ب��اراة  يف  ب���ارك  اي��دون��ا  �شيغنال  الخ���ري  ملعب 
ل��ه مع  ر�شمي  اخ��ت��ب��ار  اول  وذل���ك يف  المل��ان��ي��ة  ال�شوبر 

مدربه اجلديد ال�شباين جو�شيب غوارديول.
وتاأتي هذه املباراة التي ت�شكل الفتتاح الر�شمي للمو�شم 
الخرية  املواجهة  على  �شهرين  بعد  املانيا،  يف  الكروي 
بني الفريقني يف نهائي دوري ابطال اوروبا حني خرج 
بايرن متوجا باللقب القاري بعد فوزه 2-1، ثم اتبعه 
�شتوتغارت  ح�شاب  على  املحلية  ال��ك��اأ���س  لقب  ب��اح��راز 

)3-2(، لي�شبح اول فريق املاين يتوج بثالثية الدوري 
والكاأ�س املحليني ودوري ابطال اوروبا.

ويبدو بايرن، الفائز بلقب كاأ�س ال�شوبر املو�شم املا�شي 
اىل  وال�شاعي   )1-2( ب��ال��ذات  دورمت��ون��د  ح�شاب  على 
تعزيز رقمه القيا�شي بعدد اللقاب يف امل�شابقة )5حتى 
الن م��ق��اب��ل 4 مل��ن��اف�����ش��ه(، الوف����ر ح��ظ��ا لح����راز لقبه 
بنجم  املعززة  ت�شكيلته  اىل  ا�شتنادا   2013 يف  الرابع 
انتقل  ال��ذي  غوت�شه  ماريو  وال���ش��ود  ال�شفر  الفريق 
اىل النادي البافاري يف نهاية املو�شم مقابل 37 مليون 
يورو، وبال�شباين تياغو الكانرتا املنتقل من بر�شلونة.

الودي  بفوزه  املباراة  لهذه  جيد  ب�شكل  بايرن  وحت�شر 
يهدي  ان  ي���اأم���ل  وه����و  )2-�شفر(،  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ع��ل��ى 
باف�شل  مهمته  ي�شتهل  ل��ك��ي  الول  لقبه  غ���واردي���ول 

طريقة كخلف ليوب هاينكي�س.
اويل هويني�س لع��ب��ي��ه من  ب��اي��رن  رئ��ي�����س  ح���ذر  وق���د 
الرتاخي واملبالغة يف الثقة بالنف�س، م�شيفا يف ت�شريح 
مييل  الل��ق��اب  بثالثة  ي��ف��وز  عندما   : بيلد  ل�شحيفة 
التناف�س  لكن نظرا اىل روحية  الرتاخي،  اىل  الفريق 
الهائلة يف فريقنا لن ي�شمح لي لعب بالرتاخي. ومن 

يرتاخى �شيخ�شر.

وم���ن ج��ه��ة ف��ري��ق امل����درب ي��ورغ��ن ك��ل��وب ت��ب��دو المور 
والتهديد  غوت�شه  ج��ه��ود  خ�شر  ان  بعد  تعقيدا  اك��رث 
البولندي  ه���داف���ه  رح���ي���ل  ب��اح��ت��م��ال  ي��واج��ه��ه  ال�����ذي 
تعاقداته  اه��م  ان  اىل  ا�شافة  ليفاندوف�شكي،  روب���رت 
لهذا ال�شيف لن يتمكن من امل�شاركة يف املباراة ب�شبب 

ال�شابة وهو الرميني هرنيخ خمتاريان.
وياأمل فريق منطقة الرور ال�شناعية ان يخرج من ظل 
غرميه البافاري الذي كان جرده من لقب كاأ�س املانيا 
الدوري  لقب  وم��ن  النهائي  رب��ع  ال���دور  م��ن  باخراجه 
الذي اكتفى فيه رجال كلوب مبركز الو�شيف، ا�شافة 

اىل حرمانه من احراز لقب دوري ابطال اوروبا للمرة 
الثانية يف تاريخه )الوىل كانت عام 1997(.

كما ان �شاحب الر�س مل يذق طعم الفوز على مناف�شه 
ان  منذ  الخ��رية معه، وحت��دي��دا  مبارياته اخلم�س  يف 

اكت�شحه 5-2 يف نهائي م�شابقة الكاأ�س عام 2012.
جت��در ال���ش��ارة اىل ان ب��اي��رن ي��ب��داأ حملة ال��دف��اع عن 
ام��ام بورو�شيا  املقبل  9 اب-اغ�شط�س  ال��دوري يف  لقب 
يلتقي  فيما   ، ارينا  اليانز  ملعبه  على  مون�شنغالدباخ 
دورمت����ون����د م���ع اوغ�����ش��ب��ورغ خ����ارج ق���واع���ده يف اليوم 

التايل.

بـــايـــرن يـــريــــد تـــاأكيـــد تفــوقــــه علــــى دورمتونــــد يف كـــــاأ�س ال�ضـــوبــــــر

مواجهة بني ور�سان 11 وماتيو بنهائي امل�سابقة

لقـــاء ا�ضتعــــرا�ضي عاملـــي لبـــادل تنـــ�س يف بطولــــة نــــد ال�ضـــبـــا الرم�ضانيــــة الليلـــــة 
- د. اأحمد ال�سريف : البطولة اإ�سافة كربى للريا�سة يف الدولة
- PVG و�سكاي دايف يلحقان بركب املتاأهلني اإىل ربع نهائي كرة ال�سالت

ال�شبت  ال��ي��وم  م�����ش��اء  ال��ع��ا���ش��رة  ال�����ش��اع��ة  يف  تنطلق 
بادل  للعبة  ال��ع��امل  ل��ن��ج��وم  ال�شتعرا�شية  امل���ب���اراة 
التي  الرم�شانية  ال�شبا  ن��د  بطولة  يف  وذل��ك  تن�س 
تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي،  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد 
الريا�شي، وتعد احلدث الريا�شي الأكر من نوعه 
بدبي خالل �شهر رم�شان الف�شيل مبجموع جوائز 
م�شابقات   5 وت�شم  دره���م،  ماليني   6 يبلغ  مالية 
ن��د ال�شبا  ، �شباق  ال��ط��ائ��رة  ال��ك��رة  ري��ا���ش��ي��ة، وه���ي: 
ال���دويل الأول ل��ل��ج��ري، ك��رة ق��دم ال�����ش��الت، �شباق 
ال�شبا للدراجات وريا�شة بادل تن�س ، وحتت�شن  ند 
ال�شبا،  بند  احلديثة  الريا�شية  ال�شالة  مناف�شاتها 
املقبل  اأغ�شط�س  �شهر  م��ن  ال��ث��اين  حتى  وتتوا�شل 

مب�شاركة 1500 ريا�شي حملي ودويل.
وي�����ش��ارك يف ال��ل��ق��اء 4 م��ن اأف�����ش��ل 7 لع��ب��ني على 
م�شتوى العامل بلعبة بادل تن�س التي تعد واحدة من 
اأكرث الريا�شات �شعبية، وهم الرجنتيني فريناندو 
العامل،  يف  لع���ب  واأف�����ش��ل  الأول  امل�����ش��ن��ف  ب��وج��ي 
رابع  وامل�����ش��ن��ف  غ��وت��ريي��ز  �شانيو  م��واط��ن��ه  وك��ذل��ك 

عامليا، كما ي�شارك الرجنتيني �شيبا نريون امل�شنف 
وامل�شنف  اليماندي  تيتو  وم��واط��ن��ه  عامليا  خام�س 
تنطلق  ال�شتعرا�شية  املباراة  �شابع عامليا. ويف ختام 
املباراة النهائية للم�شابقة، والتي جتمع بني فريقي 
ور�شان 11 وماتيو الذي كان قد بلغ املباراة النهائية 
جمموعة  مقابل  مبجموعتني  كو�شيدا  على  بفوزه 

واحدة ليلة اأول من اأم�س اخلمي�س.
وقد حر�شت اللجنة املنظمة على زيادة �شعة املدرجات 
اخلا�شة ب�شالة بادل تن�س اإىل 400 مقعد، بهدف 
م��ن��ح ال��ف��ر���ش��ة لأك����ر ع���دد مم��ك��ن م���ن اجلماهري 
العاملية  ال�شتعرا�شية  املباراة  ملتابعة  اللعبة  وع�شاق 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ����رات ال��ن��ج��وم امل�����ش��ارك��ني، اإىل 
جانب زيادة الإثارة خالل املباراة النهائية للم�شابقة 

الر�شمية الوىل من نوعها بدبي.

د.اأحمد ال�سريف ي�سيد بالبطولة
تقدم �شعادة د. اأحمد ال�شريف اأمني عام جمل�س دبي 
دولة  يف  الريا�شي  القطاع  اإىل  بالتهنئة  الريا�شي 
هذا احلدث  تنظيم  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

الريا�شي الكبري الذي جاء تنفيذا لتوجيهات �شمو 
ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي لدعم القطاع 
ال��ري��ا���ش��ي وال�����ش��ب��اب��ي وح��ظ��ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
قائمة  الأب��رز يف  البطولة احل��دث  �شموه مما جعل 
الفعاليات الريا�شية يف �شهر رم�شان الكرمي و�شكل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  للريا�شة يف  ك��رى  ا�شافة 

املتحدة عموما ودبي على وجه اخل�شو�س.
على  للبطولة  املنظمة  اللجنة  حر�شت  لقد  وق��ال  
���ش��م��و ويل ع��ه��د دب���ي وحتقيق  ت��رج��م��ة ت��وج��ي��ه��ات 
اأهداف البطولة ، ولذلك فقد مت اختيار الريا�شات 
بعناية  البطولة  ب��رن��ام��ج  يت�شمنها  ال��ت��ي  اخلم�س 
البدنية  ال���ق���درة  ت��ن��م��ي  ري��ا���ش��ات  جميعها  وك��ان��ت 
للريا�شيني وت�شاهم يف حتقيق روؤية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رع��اه اهلل بجعل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
الريا�شة اأ�شلوب حياة ، فنجحت اللجنة املنظمة يف 
عملها جناحا كبريا وهو جناح منطقي كونها ت�شم 
اأبناء دولة الإمارات  نخبة من الكفاءات ال�شابة من 
العربية املتحدة الذين ميتلكون اخلرات التنظيمية 
امل�شهود لها بالتميز والذين �شربوا املثل يف التفاين 

والعمل الدوؤوب .
ال��ري��ا���ش��ي بتفاعل  دب���ي  ع���ام جمل�س  اأم���ني  واأ����ش���اد 
البطولة  م��ن��اف�����ش��ات  م���ع  واجل��م��ه��ور  ال��ري��ا���ش��ي��ني 
 1500 م��ن  اأك���رث  م�شاركة  ان  ق���ال   و  وفعالياتها 
يوؤكد مكانة  البطولة  ريا�شي وريا�شية يف فعاليات 
هذه البطولة الكرى التي تقام مناف�شاتها يف من�شاأة 
املناف�شات  اأن توقيت  ، كما  ريا�شية رائعة ومتكاملة 
الريا�شيني  م�شاركة  �شاهم يف  الرتاويح  بعد �شالة 
و ح�شور اجلماهري للمناف�شات وتفاعلهم مع الأداء 
اجلميل من الريا�شيني فكانوا بحق ا�شافة للبطولة 
وكافاأتهم اللجنة املنظمة من خالل ال�شيافة املميزة 
والهدايا اليومية بالإ�شافة اإىل توفري اأماكن كافية 

وقريبة لوقوف �شيارات اجلمهور .

كرة قدم ال�سالت
PVG و���ش��ك��اي داي���ف ب��رك��ب الفرق  حل��ق ف��ري��ق��ا 
ال�شالت،  ك��رة  مل�شابقة  النهائي  رب��ع  اإىل  امل��ت��اأه��ل��ة 
نقاط   9 اإىل  ر�شيده  كل منهما  رفعا  بعدما  وذل��ك 
بفوز  التوايل،  على  والثانية  الأوىل  املجموعتني  يف 
PVG على الطف بنتيجة 3-2 فيما تفوق �شكاي 

دايف على ا�شطبالت فزاع 3 بنتيجة 1-8.
من جانبه رف�س ا�شتوديو زعبيل ال�شت�شالم وتفوق 
باملجموعة  هدف  مقابل  اأه��داف  بخم�شة  نا�س  على 
الوىل، فيما حقق ا�شطبل زعبيل الفوز الأكر لهذه 

الليلة على ح�شاب احلر�س بت�شعة اأهداف دون رد.

املجموعة الوىل
�شرب PVG ع�شفورين بحجر واحد بعدما قلب 
الطف،  ام��ام  الأول  ال�شوط  تاأخره بهدف نظيف يف 
�شدارة  خ��ط��ف  ح��ي��ث   ،2-3 بنتيجة  ف��ائ��زا  وخ���رج 
املجموعة الأوىل متقدما على فريق اجلوكر الذي 
يحل ثانيا بر�شيد 7 نقاط، مما ي�شيف املزيد من 
الأح��د يف ختام  ي��وم غد  املقبلة  ملواجهتهما  الإث���ارة 

مناف�شات املجموعة.
ال��الع��ب حممد  ع��ر  الأول  بال�شوط  ت��ق��دم  ال��ط��ف 
ال�شوط  يف  ان��ت��ف�����س   PVG ل��ك��ن  ال��ع��ب��ار،  عي�شى 
3 دق��ائ��ق متتالية  اأه���داف خ��الل   3 ال��ث��اين و�شجل 
ب��وا���ش��ط��ة، ك��ل م��ن: ع��ب��داهلل اأح��م��د واأح��م��د فلكناز 
الفارق  قل�س  الطف  اأن  ورغم  الر�شا،  عبد  وجا�شم 
اإنه  اإل  دقائق  باأربع  النهاية  ع��ادل حممد قبل  عر 
نقاط   3 عند  ر���ش��ي��ده  ليتجمد  بالتعوي�س  ف�شل 

باملركز الرابع.
اآماله  على  زعبيل  ا�شتوديو  فريق  اأبقى  جانبه  من 
فوزا  حقق  بعدما  قائمة  النهائي  رب��ع  ال��دور  ببلوغ 
اإط��ار نف�س  5-1 يف  نا�س بنتيجة  كبريا على فريق 

 4 اإىل  ر�شيده  زعبيل  ا�شتوديو  لريفع  املجموعة، 
خاليا  نا�س  ر�شيد  بقي  فيما  الثالث،  باملركز  نقاط 

من النقاط.
و���ش��ج��ل اأه����داف ا���ش��ت��ودي��و زع��ب��ي��ل، ك��ل م���ن: اأحمد 
حممد  وعي�شى  ا�شماعيل  وخ��ال��د  )ه��دف��ني(  جمعة 
را�شد  الالعب  نا�س  �شجل هدف  فيما  وبدر م�شعد، 

عامر.

املجموعة الثانية 
بعدما  النهائي  رب��ع  ال���دور  داي���ف  �شكاي  ف��ري��ق  بلغ 
تفوق على فريق ا�شطبالت زعبيل 3 بنتيجة كبرية 
ويلتحق  نقاط   9 اإىل  ر�شيده  لريفع   ،  1-8 بلغت 
11 الذي كان قد �شمن التاأهل اإىل  بفريق ور�شان 

الدور ربع النهائي يف اجلولة املا�شية.
و�شجل اأهداف �شكاي دايف، كل من: �شلطان اأحمد 
3 اه��داف ، م��رزوق عنرت 2 ، عبد الرحمن عمر 2 
وجا�شم غلوم، فيما �شجل هدف ا�شطبالت زعبيل 3 

الالعب بدر عبا�س.
ويف نف�س املجموعة حقق فريق ا�شطبل زعبيل فوزا 

اأهداف  بت�شعة  احلر�س  فريق  على  وقا�شيا  معنويا 
ببلوغ  فر�شته  زعبيل  ا�شطبل  فقد  حيث  رد،  دون 
الدور ربع النهائي كونه ميتلك 3 نقاط فقط تقدم 
احلر�س  ودع  فيما  للمجموعة،  الثالث  للمركز  بها 
امل�شابقة اأي�شا بعدما بقي ر�شيده عند نقطة يتيمة 

فقط.
كل  زع��ب��ي��ل،  ا�شطبل  اأه����داف  ت�شجيل  على  وت��ن��اوب 
ا�شماعيل هدفني  اأحمد هدفني وطالل  من: عامر 
و�شهيل اأحمد وماجد حممد وهادف عي�شى وح�شام 

�شليمان واأحمد �شعيد.

جوائز قيمة للجماهري
يف ختام املناف�شات اأقامت اللجنة املنظمة ال�شحوبات 
ع��ل��ى اجل����وائ����ز ال��ي��وم��ي��ة و����ش���ط ت���رق���ب ك��ب��ري من 
ينال  ال��ف��ق��رة، حيث  ل��ه��ذه  ال��ت��ي تتطلع  اجل��م��اه��ري 
جمهور البطولة فر�شة الفوز بالعديد من اجلوائز 
الكرتونية  اأجهزة  يوميا وهي عبارة عن  توزع  التي 
املخ�ش�شة  الكرى  اجلائزة  اإىل  بالإ�شافة  حديثة، 

للجمهور وهي �شيارة لكز�س 570 رباعية الدفع.

اأحرز فريق الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب 
بطولة هيئة املنطقة احلرة براأ�س اخليمة الثالثة لكرة 
راأ�س  فريق  مع  كبرية  تناف�شية  مباراة  بعد  الطائرة 
الأول  اخلمي�س   اأم�س  م�شاء  اأقيمت  الأمل��اين  اخليمة 
جماهريي  ح�شد  و�شط  بالهيئة  الأع��م��ال  جممع  يف 
كبري فيما كان املركز الثالث من ن�شيب فريق بنيان 
تري الوادي واملركز الرابع من ن�شيب فريق جلفار، 
الع�شو  القا�شمي  حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  بح�شور 
وعدد  للهيئة  التنفيذي  املدير  ف��ورت  وبيرت  املنتدب 
احلكومية  واجل��ه��ات  الهيئات  وممثلي  م�شوؤويل  من 
النعيمي  ي��و���ش��ف  �شلطان  العميد  وم��ن��ه��م  املختلفة 
���ش��وؤون الأج��ان��ب، العقيد علي  مدير ع��ام الإق��ام��ة و 
ح�شن املال مدير اإدارة املكاتب اخلارجية، عبدالنا�شر 
الق�شريمدير عام غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة 
الأ�شغال  ب��دائ��رة  فني  م�شت�شار  ال�شام�شي  وحم��م��د 

واخلدمات العامة. 
وح��ظ��ي ه���ذا احل����دث ال��ري��ا���ش��ي اجل��م��اه��ريي الذي 
حت��ر���س هيئة امل��ن��ط��ق��ة احل���رة ب���راأ����س اخل��ي��م��ة على 
امل�شاركة  على  �شعيها  اإط��ار  يف  �شنوي  ب�شكل  تنظيمه 
يف تنظيم ودعم الأن�شطة الريا�شية واملجتمعية التي 
برعاية  واأف���راده  املجتمع  على  والفائدة  بالنفع  تعود 
م��ن ���ش��رتي��ت ج����روب وغ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة راأ�س 
والتطوير  لال�شتثمار  اخليمة  راأ���س  ومكتب  اخليمة 
راأ�س  ط��ريان  و�شركة  للونا  ومطعم  يوتيكو  و�شركة 
اأم��ا حت��ت فئة ال��راع��ي الف�شي  اخليمة ك���راٍع ذه��ب��ي، 
�شملت  بينما  اخليمة  راأ����س  �شرياميك  �شركة  ت��ن��درج 
ومركز  نبيل  مطبعة  م��ن  ك���اًل  ال��رون��زي��ة  ال��رع��اي��ة 

الإمارات لل�شرافة، وكوف روتانا وفندق هيلتون راأ�س 
الطباعة  يف  املتخ�ش�شة  فوك�س  اإ���س  و�شركة  اخليمة 

على امللبو�شات. 
احلرة  امل��ن��ط��ق��ة  ه��ي��ئ��ة  تنظيم  اأن  ع��ل��ى  ف����ورت  واأك����د 
لبطولة كرة الطائرة الرم�شانية لل�شنة الثالثة على 
لتعزيز  الهادفة  �شيا�شتها  مع  ان�شجاما  ياأتي  التوايل 
وي�شهم  املجتمع  روح  يعزز  مبا  املجتمعية  م�شاركتها 
و�شرائح  ف��ئ��ات  م��ع خمتلف  ال��ت��وا���ش��ل  م��د ج�شور  يف 
املجتمع يف املجالت الريا�شية والجتماعية والبيئية، 
الجتماعية  م�شئوليتها  اأداء  على  الهيئة  وح��ر���س 
الريا�شية  الفعاليات  ه��ذه  مثل  وتنظيم  دع��م  ع��ر 
التي تعزز اللياقة البدنية وال�شحية لدى امل�شاركني 
لهم  ك��ان  ال��ذي  اجلمهور  ب��ني  احلما�س  وتن�شر  فيها 
ح�شور رائع يف هذه البطولة مما اأ�شفى عليها نكهة 
ج���زءا من  البطولة  ت�شكل  كما  ال��ن��ج��اح،  م��ن  مم��ي��زة 
برنامج احلياة ال�شحية للموظفني الذي يهدف اإىل 
بني  العالقات  وترابط  وامل�شاركة  الفريق  روح  تعزيز 
وموظفي  املجتمع  واأف��راد  والعمالء  الهيئة  موظفي 
تناف�شا كبريا  البطولة  ب��الإم��ارة.  و�شهدت  احلكومة 
من الفريقني يف الدور النهائي للظفر بلقب البطولة 
فيما مت ال�شحب للجمهور على تذاكر طريان قدمتها 

�شرطة طريان راأ�س اخليمة . 
كما قدمت اأي�شا ال�شركة نف�شها تذكرة طريان لأف�شل 
اأجهزة  على  اأي�شا  ال�شحب  ومت  البطولة،  يف  لع��ب 
هاتف حممول �شام�شونغ جالك�شي S4 بالإ�شافة اإىل 
ق�شائم هدايا من فندق الكوف روتانا وهيلتون راأ�س 

اخليمة ومطعم للونا. 

اأك��م��ل��ت جلنة ال��ت��ع��اق��دات يف ن���ادي الم���ارات 
مع  التعاقد  مهمة  الزعابي  عدنان  برئا�شة 
البارزين  الأج��ان��ب  الالعبني  من  جمموعة 
الذين يحتاجهم الفريق للعب خالل املو�شم 
ال��ك��روي اجل��دي��د وك���ان الإم�����ارات اأع��ل��ن ان 
الأجانب  ال��الع��ب��ني  م��ع  للتعاقد  م�شاعيه 
الرازيلي  ب��ان�����ش��م��ام  ن��ه��اي��ت��ه��ا  اىل  و���ش��ل��ت 
الياباين  ال��دوري  من  القادم  دا�شيلفا  جاير 
ل�شتحقاقات  تاأهبا  بالتدريبات  وانخراطه 
امل���و����ش���م ال����ك����روي اجل���دي���د ب���ال����ش���اف���ة اىل 
ال��الع��ب��ني الأج���ان���ب ل��وي��ز ه��رني��ك��ي لعب 
ال�����ش��ب��اب ال�����ش��اب��ق ورودري���غ���و لع���ب ال�شعب 
جاير  وال��رازي��ل��ي  اآ���ش��ي��وي  ك��الع��ب  ال�شابق 
هريرا  الأرجنتيني  اإىل  بالإ�شافة  دا�شيلفا، 
العام  م��ن  ال�شقور  فرقة  م��ع  يوا�شل  ال��ذي 

املا�شي .
نائب  الزعابي  علي  عدنان  ذكر  جانبه  ومن 
رئي�س �شركة كرة القدم م�شرف عام الفريق 
باأن الفريق والذي بداأ جتمعه الداخلي قبل 
فرتة كافية ي�شتعد خلو�س مباراتني وديتني 
امل��درب عيد  م��وؤخ��راً من قبل  اعتمادهما  مت 
اأغ�شط�س  باروت، حيث �شيلعب يف الأول من 
ال��ق��ادم اأم���ام ال��ف��ج��رية اأح���د اأن��دي��ة الدرجة 
الأوىل و�شتقام املباراة يف ا�شتاد نادي الإمارات 
اأما املباراة الثانية �شتقام بتاريخ 7 اأغ�شط�س 

و�شتكون اأمام النادي الأهلي بدبي.
وثمن الزعابي املجهود الكبري لإدارة النادي 
برئا�شة �شعادة حممد �شكر الزعابي واإخوانه 

الكبري  املجهود  على  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
ال�شيف وال�شرعة  اإج��ازة  الذي بذلوه خالل 
الكبرية يف جتهيز الفريق من اأجهزة اإدارية 
اأجانب  لعبني  مع  والتعاقد  وطبية  وفنية 
املدرب  التعاقد مع  راأ�شهم  ومواطنني وعلى 
ن��اأم��ل عليه خلق  وال���ذي  ب���اروت  الكبري عيد 
فريق متجان�س ي�شبغه بالروح القتالية التي 
هي هدفنا الأ�شا�شي يف دوري اخلليج العربي، 
حيث ناأمل تقدمي الالعبني العرو�س املميزة 
خ���الل ه���ذا امل��و���ش��م وال�����ذي ���ش��ي��ب��داأ اأواخ����ر 

�شبتمر بكاأ�س ات�شالت.
واأ�شاد بلجنة التعاقدات التي يراأ�شها ب�شركة 
بجانب  ت�شكلت  والتي  القدم  لكرة  الإم���ارات 

ال�شم�شي  ح�����ش��ن  دروي�������س وحم���م���ود  اأح���م���د 
دور  لها  ك��ان  والتي  عي�شى  بن  يو�شف  وعلي 
واقت�شادية  مم��ي��زة  �شفقات  اإمت���ام  يف  كبري 
جداً وفرت على النادي الكثري من املال من 
مت  حيث  وعملها،  مفاو�شاتها  ح�شن  خ��الل 
التفاق على و�شع ا�شرتاتيجية معينة تقوم 
املتعاقد معهم  الالعبني  العتماد على  على 
الرديف  فريق  يف  �شابة  جمموعة  وت�شعيد 
وخا�شة  احل���ايل،  امل��و���ش��م  خ��الل  مل�شاركتهم 
امل��درب��ني الذين  ب���اروت م��ن  امل���درب عيد  اأن 
يجيدون اكت�شاف النجوم ، علماً باأنه اكت�شف 
العديد من النجوم ال�شابة يف نادي الإمارات 

�شابقاً.

ممثلة  اجل��دي��د  الإداري  باجلهاز  اأ���ش��اد  كما 
ومن�شور  الفريق  مدير  حممد  اإبراهيم  يف 
يبذلون جهوداً  الذين  الفريق  اإداري  ح�شني 
واحتياجات  اأم���ور  ترتيب  خ��الل  م��ن  كبرية 
الفريق والأجهزة التابعة له موؤكداً اختياره 
لهوؤلء الإداريني نظراً لعالقته املميزة معهم 
الواحد  ال��ف��ري��ق  وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن خ��ل��ق روح 
ومتنى  الأول  الفريق  على  امل�شرف  للجهاز 
مل  الذين  الالعبني  لكل  التوفيق  الزعابي 
الفريق  يقدم  اأن  اآم��اًل  يتم جتديد عقودهم 
العر�س املاأمول منه خالل هذا املو�شم حيث 
ي��ن��ظ��ر ب����روح ال���ت���ف���اوؤل ل��ل��ف��ري��ق م���ن خالل 

البداية اجليدة يف التدريبات التح�شريية.

ي�ستعد خلو�س مبارتني جتريبيتني 

الإمارات لكرة القدم اأكمل �ضفوفه مبجموعة من اللعبني الأجانب

فريق الإدارة العامة للإقامة و�ضوؤون الأجانب يفوز 
ببطولة حرة راأ�س اخليمة الرم�ضانية الثالثة للكرة الطائرة

اخ��ت��ت��م��ت ال�����دورة ال��رم�����ش��ان��ي��ة ال�����ش��اب��ع��ة ل��ك��رة القدم 
التي  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  اخلا�شة  امل��ه��ام  اإدارة  ملعب  يف 
التدريب  هي  الإدارة  اأق�شام  من  ف��رق  �شتة  فيها  �شارك 
ومكافحة ال�شغب وحماية ال�شخ�شيات واملهام الر�شمية 

والفرو�شية واخلدمات امل�شاندة.
وتوج ق�شم التدريب بطال للدورة بعد فوزه على ق�شم 
مكافحة ال�شغب الذي ح�شل على املركز الثاين بخم�شة 
اأه������داف م��ق��اب��ل ه���دف ب��ي��ن��م��ا ج���اء ف��ري��ق ق�����ش��م املهام 
الر�شمية يف املركز الثالث بفوزه على فريق ق�شم حماية 

ال�شخ�شيات بركالت الرتجيح.
علي  اآل  �شهيل  را���ش��د  العقيد  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل  ح�شر 

الكندي  املهام اخلا�شة والعقيد علي ح�شن  اإدارة  مدير 
رئي�س ق�شم ن�شاط الفرو�شية والعقيد عو�س الظاهري 
املناعي  اإب��راه��ي��م  وال��رائ��د  الر�شمية  امل��ه��ام  ق�شم  رئي�س 
رئ��ي�����س ق�����ش��م م��ك��اف��ح��ة ال�����ش��غ��ب وع����دد م���ن ال�شباط 
م�شابقة  الإدارة  ونظمت  وامل��دن��ي��ني.  ال�شباط  و���ش��ف 
ال�شوطني  بني  ما  ال�شرتاحة  يف  ال�شالح  وتركيب  فك 
يف  الر�شمية  املهام  ق�شم  فريق  الأول  باملركز  فيها  ف��از 
التدريب وح�شل  الثاين لفريق ق�شم  املركز  حني ذهب 
فريق ق�شم مكافحة ال�شغب على املركز الثالث ويف ختام 
كاأ�س  بت�شليم  علي  اآل  �شهيل  را�شد  العقيد  ق��ام  ال��دورة 

البطولة لفريق ق�شم التدريب . 

اختتام بطولة �ضباعيات املهام اخلا�ضة 
الرجنتيني الرم�ضانية ب�ضرطة اأبوظبي الالعب  انتقال  ب�شفقة  كابيلو  فابيو  اليطايل  امل��درب  اأ�شاد 

جونزالو هيجواين اىل نادي نابويل موؤكداً انه لعب رائع و�شيكون �شفقة 
ناجحه للفريق اليطايل الذي بداأ يعزز �شفوفه ب�شكل قوي ووا�شح قبل 

بداية املو�شم.
وقال كابيلو ل�شحيفة كوريري ديلو �شبورت  هيجواين لعب رائع و�شيكون 
�شفقة موؤثرة املو�شم املقبل لنادي نابويل ، لقد قمت بتدريبه وا�شعر مبدى 
تطور م�شتواه بطريقة ملفته وا�شاف كابيلو  لقد كان هيجواين حمظوظاً 
كيفية  التعلم من  البداية  لقد طلبت منه يف   ، راوؤول  للعب لفرتة بجوار 
ك��ان مثالياً يف ذل��ك وه��و م��ا رف��ع من  ، فهو  حت��رك راوؤول داخ��ل املنطقة 

م�شتوى هيجواين ب�شدة مع الوقت.
واختتم مدرب املنتخب الرو�شي حديثه قائاًل  نابويل يعزز �شفوفه ب�شكل 
ان  ارى  لزل��ت  كنت  وان  �شك  دون  املقبل  املو�شم  كلمة  له  و�شيكون  وا�شح 

يوفنتو�س هو القوى يف ايطاليا.

كابيلو ي�ضيد ب�ضم نابويل لهيجواين



اأطباء يجرون جراحة مبثقاب
اأثار مقطع فيديو ن�شر على الإنرتنت ويظهر فريقاً طبياً يف مولدافيا يجري 
من  يعتر  ال��ذي  البلد،  ه��ذا  يف  ف�شيحة  مثقاب  بوا�شطة  جراحية  عملية 
بلدان الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق الأكرث فقراً، بح�شب تقرير اإخباري  و�شرح 
اجلراح نيكولي كوركا، الذي اأجرى اجلراحة ملراهق يف م�شت�شفى لالأطفال 
النوع  ا�شتخدام هذا  اإىل  الطبي م�شطر  الطاقم  اأن  �شي�شيناو،  العا�شمة  يف 
من املعدات ب�شبب عجز امل�شت�شفى عن حتمل كلفة املعدات الطبية املالئمة. 
وقال: كان علينا ثقب مرفق املراهق، وفعلنا ذلك وهذا النوع من املثاقيب 
اأنه ي�شتخدم هو وزمالوؤه  لديه م�شكلة واحدة وهي �شعوبة تعقيمه . واأكد 
املثاقيب املخ�ش�شة لأعمال ال�شيانة لأن امل�شت�شفى ل ي�شرتي املعدات الطبية 
الأ�شبوع على الإنرتنت، بثته كل  الفيديو هذا  الالزمة.  وبعد ن�شر مقطع 
اأثار رد فعل من احلكومة. واأعلن وزير  املحطات التلفزيونية يف البالد، ما 
ال�شحة اأن امل�شت�شفى تلقى 3 مثاقيب طبية جديدة، ل اأفهم ملاذا ي�شتخدمون 
هذا النوع من املعدات . وطلب رئي�س احلكومة اإجراء جردة باملعدات املوجودة 
يف كل امل�شت�شفيات و�شراء املعدات الالزمة، مطالبا مبعاقبة املذنبني يف حال 
الفريق الطبي �شور مقطع  اأن  امل�شت�شفى  واأكد كبري الأطباء يف  ال�شرورة. 

الفيديو املذكور، ون�شره بهدف ت�شويه �شمعته.

القهوة العربية تقلل الوزن واأمل الع�ضلت
ت��ع��ت��ر ال��ق��ه��وة ال��ع��رب��ي��ة م��ن اأ���ش��ه��ر واأك����رث امل�����ش��روب��ات ت���ن���اوًل يف ال���دول 
العربي  النب  م�شحوق  اأو  عربي من حبوب  منزل  يخلو  يكاد  ول  العربية، 
�شهر  يف  وتكون  والأع��ي��اد  املنا�شبات  يف  تناولها  ويكرث  املميزة،  النكهة  ذي 
رم�شان امل�شروب ال�شاخن الر�شمي لدى بع�س ال�شعوب بعد وجبة الإفطار، 
الكرم وح�شن  . وهي تعد رم��زاً من رم��وز  الأو�شط  ال�شرق  ل�شحيفة  وفقاً 
ّنفت القهوة منذ اأمد كاأحد عوامل اخلطورة  ال�شيافة عند العرب، وقد �شُ
يف الإ�شابة باأمرا�س القلب وال�شرايني ب�شبب ما تلحقه من �شرر باملعدة 
القهوة،  اأ�شجار  م��ن  ن��وع��اً   25 م��ن  اأك��رث  وه��ن��اك  والع�شبية.  امل���زاج  وتغري 
العاملي  الإنتاج  الأك��ر يف  العربية احلجم  القهوة  اأو  العربي  النوع  وي�شّكل 
مقارنة باأنواع القهوة املنتجة الأخرى. وتعد عملية التحمي�س هي العملية 
الأهم يف التاأثري على مكونات حبوب القهوة التي يتم عن طريقها تغيري يف 
خ�شائ�شها الكيميائية والفيزيائية، حيث تعطي عملية التحمي�س النكهة 
والكافيني.  امل��اء  من  حمتواها  يف  وتغري  املحم�شة  القهوة  حلبوب  املميزة 
القهوة  حبوب  حتمي�س  عملية  زادت  كلما  اأن��ه  اإىل  العلمية  الأدل��ة  وت�شري 
نق�شت كمية الكافيني واملاء فيها، اأي اأن حبوب القهوة الفاحتة امل�شتخدمة 
اأعلى من تلك  العربية حتتوي على كمية كافيني وم��اء  القهوة  اإع���داداً  يف 

احلبوب البنية الغامقة التي مت حتمي�شها لفرتات اأطول.
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انت�ضال �ضبائك ف�ضية
 من قاع الأطل�ضي

�شبيكة   1500 م��ن  اأك���رث  انت�شلت 
الإجمايل  وزنها  يبلغ  الف�شة  من 
كانت موجودة يف  56 طناً  ح��وايل 
قعر املحيط الأطل�شي، يف ال�شفينة 
ال��غ��ارق��ة م��ن��ذ العام  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
اويد�شي  �شركة  عثور  اإث��ر   ،1941
عليها  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة 

خالل ال�شهر احلايل.
على  ���ش��ب��ي��ك��ة   1574 ع��ل��ى  وع����رث 
القابعة  غري�شوبا  ال�شفينة  م��نت 
يف عمق 4700 مرت يف عمق �شمال 
اإيرلندا،  غ���رب  ج��ن��وب  الأط��ل�����ش��ي 
على ما اأعلنت ال�شركة املتخ�ش�شة 
بيان  يف  ال�شفن  حطام  انت�شال  يف 
�شدر يف مقرها يف تامبا )الوليات 

املتحدة(.
ال�شبائك  اودي�شي قيمة  ومل تقدر 
الف�شة  �شعر  اىل  بال�شتناد  لكن 
اإىل  ت�شل  القيمة  ف���اإن  ال�����ش��وق  يف 
غريغ  وق�����ال  دولر.  م��ل��ي��ون   40
�شتيم رئي�س جمل�س اإدارة اودي�شي 
معقدة  كانت  البحث  عمليات  اإن: 
ال�شيقة  البنية  تعقيدا  وزادت���ه���ا 

لل�شفينة والعمق.
انت�شلت  اأن  اودي�شي  ل�شركة  و�شبق 
�شبيكة   1218 ذاتها  ال�شفينة  من 
 2012 ال����ع����ام  يف  ط���ن���ا   43 ت�����زن 
الأم�������ر ال������ذي ي���رف���ع ال����ع����دد اىل 
 99 ذل����ك  ل��ي�����ش��ك��ل  ق��ط��ع��ة   2792
العقد  ومبوجب  احلمولة  من   %
النقل  اودي�����ش��ي ووزارة  ب��ني  امل��رم 
ب�80  الريطانية حتتفظ ال�شركة 

% من قيمة احلمولة.

تربع لها بكليته لإحياء حبه 
بكليته حلبيبته  العمر  م��ن   53 ال���  بريطاين يف  رج��ل  ت��رع 
بعد  ال�شابقة،  الغرامية  عالقتهما  لإحياء  كعربون  ال�شابقة 
انف�شالهما قبل 20 عاماً. وقالت �شحيفة ديلي تليغراف ، اإن 
غوردون هرني، وجو ماكفارلني، البالغة من العمر 44 عاماً، 
افرتقا عام 1993، لكنهما عادا اإىل اح�شان بع�شهما بف�شل 
الكلية  عانت من مر�س مزمن يف  اأن جو،  واأ�شافت  الكلية. 
وكانت بحاجة ما�شة ملترع، قبل اأن ي�شمع غوردون مبحنتها 
حبه  واث��ب��ات  حياتها  انقاذ  اأج��ل  من  بكليته  للترع  ويتقدم 
الكلية  اأن  اأن وجدوا  بعد  العملية  باإجراء  الأطباء  لها، وقام 
اأن غ��وردون، وجو، ا�شتيقظا  اإىل  مثالية. وا�شارت ال�شحيفة 
يف  م��ت��ج��اوري��ن  �شريرين  يف  نف�شيمها  ليجدا  العملية  بعد 
امل�شت�شفى، وازدهر حبهما من جديد منذ ترعه لها بكليته 
اإىل  ون�شبت  اأخ���رى.  م��رة  الآن  معاً  وا�شبحا  حياتها  وان��ق��اذ 
جو، قولها اإن غوردون ترع بكليته بعد 20 عاماً من الفراق 
وبعد امل�شافات بينهما، وخاطر بحياته من اأجلها رغم اأنه كان 

يعتني باأمه ويواجه اأوقاتاً �شعبة  .

ف�ضل تلميذ بعمر الـ5 لعتدائهم على معلميهم
ك�شفت اأرقام ر�شمية، اأن ما يقرب من 100 تلميذ ل تتجاوز 
5 �شنوات، يف�شلون يومياً من املدار�س الإبتدائية  اأعمارهم 
ووجدت  وزمالئهم  معلميهم  على  لعتدائهم  الريطانية، 
ديلي  ل�شحيفة  وف��ق��اً  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  التعليم  وزارة  اأرق�����ام 
التالميذ  اآلف  تر�شل  الإب��ت��دائ��ي��ة  امل��دار���س  ادارة  اأن   ، ميل 
�شلوكهم  اأو  اللفظية  ا�شاءاتهم  ب�شبب  يومياً  منازلهم  اإىل 
التهديدي. وقالت اإن عدد التالميذ املف�شولني من املدار�س 
واحدة  درا�شية  �شنة  خ��الل   10% على  تزيد  بن�شبة  ارت��ف��ع 
و�شوًل اإىل 100 تلميذ يف اليوم. واظهرت الأرقام اأن 8.830 
الريطانية  البتدائية  امل��دار���س  من  ف�شلهم  ج��رى  تلميذاً 
خالل العام الدرا�شي 2011-2012، من بينهم 200 تلميذ 
ب�شورة دائمة، باملقارنة مع 8.030 تلميذاً يف العام الدار�شي 
امل��م��ول��ة م��ن قبل احلكومة  امل��دار���س  اأن  ال�����ش��اب��ق. وا���ش��اف��ت 
خالل  حم��ددة  لفرتات  تلميذاً   6.970 ف�شلت  الريطانية 
العام الدرا�شي 2006-2007، من بينهم 260 ب�شورة دائمة، 
لكن العدد ارتفع اإىل 7.830 تلميذاً من بينهم 200 تلميذ 

ب�شورة دائمة بحلول العام الدرا�شي 2011-2010.

 ي�ضرف ثروته لعلج عامله املري�س
ذلك  وزاد على  ب��ل  م��دخ��رات��ه  كامل  �شعودي  رج��ل  اأن��ف��ق 
باقرتا�س بع�س املال يف �شبيل اإنقاذ حياة مقيم خمالف 
اإن عبداهلل  يعمل لديه وقالت �شحيفة عكاظ ال�شعودية 
و�شع  لت�شحيح  �شنوات  �شبع  ينتظر  ظ��ل  ال��روق��ي  �شعد 
اإقامة عامل بنجالدي�شي يعمل حار�شا لديه.  ومع فتح 
ال�شعودية،  يف  املخالفة  العمالة  اأو���ش��اع  ت�شحيح  مهلة 
الذي قدم لأداء فري�شة  الأف��ق فر�شة للعامل  لحت يف 
احلج وقرر الإقامة املخالفة.  اإل اأن فرحة الروقي وعامله 
مل تدم طويال بعد اأن دهم مر�س مفاجئ العامل وبعد 
نقله اإىل امل�شت�شفى، طلب منه التوجه فورا اإىل م�شت�شفى 
متطور نظرا خلطورة احلالة.  وهناك، �شخ�شت احلالة 
اإىل �شلل يف اجلهة  اأدى  املخ  باأنها ورم �شرطاين يف  ف��ورا 

الي�شرى من اجل�شم مع غيبوبة كاملة. 

طول الن�ضاء قد ي�ضيبهن بال�ضرطان 
وجدت درا�شة جديدة، اأن الن�شاء الأطول قامة قد يواجهن خطراً اأكر لالإ�شابة بال�شرطان بعد بلوغ �شن الياأ�س 
وذكر موقع هلث داي نيوز الأمريكي، اأن الباحثني بجامعة األرت اأين�شتاين الأمريكية للطب، وجدوا اأنه مع 
كل زيادة 10.16 �شنتيمرتاً يف الطول، تواجه الن�شاء بعد �شن الياأ�س خطراً اأكر بن�شبة %13 لالإ�شابة ب� 19 
نوعاً من ال�شرطان. وقال الباحث امل�شوؤول عن الدرا�شة، توما�س روحان، اإنه بهذه النقطة بالذات هناك درا�شات 
كافية دفعتنا للتاأكد من اأن خطر ال�شرطان يزيد مع زيادة الطول ، م�شيفاً اأنه على الرغم من اأن هذه النتائج 
مثرية لالإهتمام اإل اأن العلماء ما زالوا ل يعرفون حقاً ما يف�ّشر ذلك. واأ�شار اإىل اأن الكر يف حجم الأع�شاء اأو 
رمبا التغيريات يف م�شتوى بع�س الهرمونات هو ال�شبب و�شملت الدرا�شة 145 األف امراأة يف �شن بني 50 و70 
عاماً، وقد ركز الباحثون على قرابة 21 األف امراأة يف فرتة ما بعد بلوغ �شن الياأ�س اللواتي اأ�شنب بنوع واحد على 
الأقل من ال�شرطان خالل فرتة متابعة توا�شلت 12 عاماً. وبعد الأخذ بعني الإعتبار �شن املري�شة وتاريخها 
املتعلق ب�شرب الكحول والتدخني وخلفيتها الثقافية ووزنها وموؤ�شر كتلة ج�شمها، وا�شتخدام العالج الهرموين 
البديل، تو�شل العلماء اإىل اأن الزيادة يف الطول يبدو لها ارتباط غري مبا�شر بزيادة خطر الإ�شابة بال�شرطان. 
وقال الباحثون اإن �شرطانات الثدي والقولون وبطانة الرحم والكلى واملبي�س وامل�شتقيم والغدة الدرقية واجللد 

والعظم يزيد خطرها كلها مع زيادة الطول.
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غوا�ضة تتمتع بحا�ضة ال�ضمع
ب����داأت رو���ش��ي��ا، ال��ع��م��ل ع��ل��ى �شنع غ��وا���ش��ة ج��دي��دة م��ن طراز 
يا�شني تتميز بحا�شة ال�شمع املرهفة وقال متحدث با�شم مكتب 
مالخيت لت�شميم ال�شفن يف مدينة �شان بطر�شبورغ الرو�شية، 
يف ت�شريح خا�س لوكالة اأنباء نوفو�شتي الرو�شية، اإن الغوا�شة 
التي بداأ م�شنع �شيفما�س يف مدينة �شيفريودفين�شك ب�شنعها 
املعادية  احلربية  وال�شفن  الغوا�شات  اكت�شاف  ت�شتطيع  ام�س 
فائقة على  بقدرة  تتمتع  لأنها  وذل��ك  العدو،  يكت�شفها  اأن  قبل 
ال�شمع . و�شتحمل هذه الغوا�شة وهي من طراز يا�شني-اأم )اأو 
885 اأم ( ا�شم مدينة نوفو�شيبري�شك وتخلو مقدمتها من اأي 
�شيء يوؤثر على حا�شة ال�شمع ، وتو�شع فيها هوائيات الأجهزة 
ال�شمعية وذكر املتحدث اأن معدات الغوا�شة كافة �شوتها خافت 
من اأجل تعزيز القدرة على التخفي. ويحتوي ت�شليح الغوا�شة 
قوية،  بحرية  �شواريخ  وعلى  وكالير  اأونيك�س  �شواريخ  على 
وميكن اإطالق ال�شواريخ املختلفة من القاذف نف�شه. وُيتوقع اأن 
تن�شم هذه الغوا�شة التي حتمل ا�شم مدينة �شيفريودفين�شك 
اإىل الأ�شطول الرو�شي خالل عام 2013. وهناك غوا�شة اأخرى 
قيد الإن�شاء من طراز يا�شني ، واأطلق عليها ا�شم مدينة قازان.

 تف�ضيل الأطعمة احلارة يرتبط بال�ضخ�ضية 
وجدت درا�شة جديدة، اأن تف�شيل الأطعمة احلارة اأو اللطيفة هي 
م�شاألة تتعلق بال�شخ�شية وذكر موقع هلث داي نيوز الأمريكي، 
اأن الباحثني يف جامعة بن�شلفانيا ، اأخ�شعوا 184 �شخ�شاً غري 
كانوا  اإن  ملعرفة  18 و45 عاماً لختبارات،  �شن بني  مدخن يف 
من اأ�شحاب ال�شخ�شية ال�شاعية لالإح�شا�س )اأي املنفتحة على 
الأكرث  ال�شخ�شية  اأ�شحاب  اأو  واملخاطر(،  اجلديدة  التجارب 
امل�����ش��ارك��ون يف  واأع��ط��ي  ال��ت��ج��ارب.   على  انفتاحاً  واأق���ل  ر�شانة 
من  امل�شتخل�شة  كاب�شي�شني  م��ادة  من  �شغرية  كمية  الدرا�شة 
تف�شيلهم  م��دى  حت��دي��د  بعدها  منهم  وط��ل��ب  احل���ار،  الفلفل 
اأن ال�شخ�شيات  امل��ادة وظهر  لالأطعمة احل��ارة مع زي��ادة كثافة 
ال�شاعية لالإح�شا�س وا�شلت القول باأنها حتب الأطعمة احلارة 
حتى مع زيادة هذه املادة، غري اأن اأ�شحاب ال�شخ�شية الر�شينة 
مل يحبذوا هذه الأطعمة احلراقة. وقالت الباحثة امل�شوؤولة عن 
الدرا�شة، ناديا برين�س، اإنه كلما زادت قدرة املرّكب على التهييج 

خف تف�شيل النا�س له.. لكن هذا ل ي�شح دائماً .

القب�س على اأ�ضواأ اأب يف بريطانيا
ُو�شف رجل يف ال�39 من العمر، باأنه اأ�شواأ اأب يف بريطانيا، بعد 
قيامه بال�شطو على منزل زوجته ال�شابقة وابنائه، و�شرقة بالط 
�شقفه وهم نيام. وقالت �شحيفة ديلي ميل اإن يل اإيلي�س العاطل 
عن العمل، �شعد اإىل �شقف منزل زوجته ال�شابقة جيل �شليرت، 
ال�شاعات  يف  الغربية  يورك�شاير  مقاطعة  يف  كا�شلفورد  بلدة  يف 
الأوىل من ال�شباح و�شرق البالط واألواح الر�شا�س. واأ�شافت 
 3 العمر  من  البالغ  تواأمها  مع  املنزل  يف  نائمة  كانت  جيل  اأن 
 15 العمر  من  البالغة  وابنتها  يل،  ال�شابق  زوجها  من  �شنوات 
عاماً،وا�شتيقظت على اأ�شوات خطى على �شطح منزلها، وقامت 
بطلب �شرطة النجدة. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن جيل فوجئت 
حني �شاهدت زوجها ال�شابق ينزل من �شطح منزلها ويفّر من 

مكان احلادثة، قبل اأن تعتقله ال�شرطة لحقاً.
�شاب يحمل �شفاً طوياًل من البي�س امل�شلوق لبيعها يف كين�شا�شا ليعيل عائلته. )اأ ف ب( 

ديـانــا حـــداد: 
اأواجه احلياة مبفردي 
حداد  ديانا  اللبنانية  الفنانة  قالت 
انها ان�شانة تراجع نف�شها كثريا ول 
حتب اأن يعاتبها اأي اإن�شان لن ذلك 
ي�شايقها، ول حتب اأن تتذكر اأمورا 

ق�شرت يف تاأديتها لها.
مل�شادر  ح��دي��ث��ه��ا  ح����داد يف  وت��اب��ع��ت 
ل اأن اأجل�س مع نف�شي  �شحافية: اأف�شّ
واأع��ي��د ح�شاباتي  اأم�����وري،  واأراج�����ع 
واأح�����ش��ن ت��ق��دمي الأم���ر م��ن جديد. 
ول�شت  الآخ���ر  اإىل  اأ�شتمع  اأين  رغ��م 
اأن  اأح��ب  اأيّن ل  اإّل  ب��راأي��ي،  مت�شبثة 
يرّكز اأح��داً على ما اأخفقت به. كما 
الأمانة،  خيانة  اخل��ي��ان��ة،  تزعجني 
تلك  فقط  ولي�س  ال�شداقة،  خيانة 
التي حت�شل بني الزوجني . وتابعت 
والدتي،  من  ال�شر  تعّلمت  تقول: 
وها اأنا اأواجه احلياة مبفردي اليوم 
على  امل�شوؤوليات  ك��ل  اأُلقيت  بعدما 
عاتقي. اأحياناً اأ�شعف، لكني موؤمنة 
باهلل وبنف�شي، لقد تعّلمت من وفاة 
والدي ووالدتي، ومن طالقي ومن 

مهنتي، وما زلت اأتعّلم .

مـاكـافـوي بــــدور
 )فيكتور فون فرانك�ضتاين(

و�شل بحث �شركة )فوك�س( الأمريكية عن املمثل 
اإىل  فرانك�شتاين  ف��ون  فيكتور  دور  لأداء  املنا�شب 
ج��ان��ب دان��ي��ال رادك��ل��ي��ف يف فيلم م��ن اإخ����راج بول 
ا���ش��ت��ق��رت على  اأن  ب��ع��د  ن��ه��اي��ت��ه،  اإىل  م��اك��غ��وي��غ��ن 

النجم، جيم�س ماكافوي، لأداء هذه املهمة.
اأن �شركة  ون��ق��ل م��وق��ف��ع )دي���دلي���ن( الأم���ريك���ي 
مباحثات يف  ماكافوي، وجتري  اختارت  )فوك�س( 

هذه الأثناء معه حول هذا الدور.
عملية  اإن��رتت��اي��ن��م��ن��ت  ديفي�س  ���ش��رك��ة  و�ش��تتوىل 
ماكغويغن،  ب��ول  �ش���������يتوىل،  ال��ذي  الفيلم  اإن��ت��اج 

اإخراجه.
اأف����الم  ب������دوره يف  ا���ش��ت��ه��ر  اأن م���اك���اف���وي  وي���ذك���ر 
ت�شارلز  دور  اأداوؤه  اأه��م��ه��ا  ع��دي��دة،  وم�شل�شالت 
مان:  اإك�����س  �شل�شلة  م��ن  الأول  اجل���زء  يف  زاف��ي��ي��ه 
ليطل  �شعود  دور  وه��و   ،)2011( كال�س  فري�شت 
اإك�س  بعنوان  ال�شل�شلة  من  الثاين  اجل��زء  يف  فيه 
اأف فيوت�شر با�شت الذي �شيعر�س عام  مان: دايز 

.2014

الأ�شخا�س  اأن  ���ش��وي�����ش��ري��ون  ب��اح��ث��ون  ذك���ر 
ي��ن��ام��ون اأق���ل ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ق��م��ر مكتماًل 
وذكرت الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية )كارنت 
بيولوجي( العلمية، اأن الباحثني من جامعة 
الأ�شخا�س  اأن  وج���دوا  �شوي�شرا،  يف  ب��ا���ش��ل، 
ي��ن��ام��ون ل�����ش��اع��ات اأق���ل ع��ن��دم��ا ي��ك��ون القمر 
القمرية  ���ش��اع��ت��ه��م  ب�شبب  وذل����ك  م��ك��ت��م��اًل، 

الدورية التي تتاأثر بالدورة القمرية.
على  ب��درا���ش��ة  اجلامعة  م��ن  الباحثون  وق���ام 
نومهم،  اأمن��اط  فيها  اختروا  متطوعاً،   33
لدماغ  ال��ط��ب��ق��ي  ال��ت�����ش��وي��ر  اأن  ولح����ظ����وا 
%30 يف  بن�شبة  ت��راج��ع��اً  اأظ��ه��ر  امل�����ش��ارك��ني 
العميق،  بالنوم  املتعلق  ال��دم��اغ��ي  ن�شاطهم 
ع���ن���دم���ا ي���ك���ون ال���ق���م���ر م��ك��ت��م��اًل ولح���ظ���وا 
اإ�شافية  دق��ائ��ق   5 امل�����ش��ارك��ني  ا���ش��ت��غ��رق  اأن����ه 
دقيقة  ل�20  ناموا  النوم، كما  لال�شتغراق يف 
ينامونها  ك��ان��وا  التي  امل��دة  م��ع  اأق���ل، مقارنة 
ك��ان نومهم  ال�شهر، كما  اأخ���رى م��ن  اأي���ام  يف 

معدل  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  وا���ش��ت��ن��ت��ج  خ���ف���ي���ف���اً. 
ه���رم���ون امل��ي��الت��ون��ني، ال����ذي ي��ن��ّظ��م دورات 
ذلك  �شبب  وع����زوا  ل��دي��ه��م  انخف�س  ال��ن��وم، 
�شر  اأجدادنا  النوم اخلفيف كان يقي  اأن  اإىل 
عندما  لل�شيد  ي��ذه��ب��ون  ال��ذي��ن  املفرت�شني 
ي��ك��ون ال��ق��م��ر م��ك��ت��م��اًل وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، قالت 
الطبيبة �شيلفيا فراي من اجلامعة اإن نتائج 
درا�شتنا هي الأوىل من نوعها التي ت�شري اإىل 
وجود �شاعة دورية قمرية لدى الب�شر، غري 

اأن اأحداً مل يحدّد مكانها يف اجل�شم بعد .
تعمل  )ال�����ش��اع��ة(  ت��ك��ون  اأن  نتوقع  واأ���ش��اف��ت 
يف الدماغ، على الأرج��ح يف الهيبوثالمو�س، 
وه���و اجل���زء عينه م��ن ال��دم��اغ ال���ذي ينّظم 

�شاعة اجل�شم البيولوجية .
املرء  ينام  األ  ك��ان  املنطقي  م��ن  اأن��ه  وتابعت 
الأر�س  لأن  القمر،  اكتمال  عند  ق��رون  منذ 
ت��ك��ون م�����ش��اءة م��ا ي����وؤدي اإىل ارت���ف���اع خطر 

وقوعه �شحية للمفرت�شني .

�ضاعات النوم تقل عند اكتمال القمر 

روزاموند بايك وبن اأفليك يف فيلم جديد 
بن  الأم��ريك��ي،  النجم  اإىل  بايك،  روزام��ون��د  الريطانية،  وحتامل  كرياء  جنمة  ان�شمت 

اأفليك، لأداء دور البطولة يف فيلم جديد عن رجل تختفي زوجته يف ذكرى زواجهما يف وقت 
تكون فيه كل الأدلة �شده.

وذكر موقع )ديدلين( الأمريكي، اأن بايك جتري حمادثات مع �شركة فوك�س بيكت�شرز 
لالإنتاج للم�شاركة يف فيلم غون غريل للمخرج ديفيد فين�شر.

اأحداثه على كتاب بالإ�شم عينه للروائي، جيليان  الفيلم الذي ترتكز  وتدور ق�شة 
فلني، حول زوج )اأفليك( تختفي زوجته )بايك( يف ذكرى زواجهما اخلام�شة، فيما 

ت�شري كل الأدلة اإىل اأنه قاتلها.


