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نتائج متميزة لأبناء الإمارات يف م�سابقات 
الأوملبياد الرم�ساين ال�سابع ع�رش 

عربي ودويل

�سيف بن زايد يكرم عن�رشين من مباحث 
املرور للقب�ص على �سارق عمالء بنوك

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

مقتل 8 جنود تون�سيني  ووزارة 
الدفاع حتّذر من عملية اإرهابية اأكرب

حممد ال�ساد�س ي�سيد برئي�س الدولة وم�ساهمة الإمارات 
يف املنحة اخلليجية للمغرب البالغة 5 مليارات دولر

•• الرباط-وام:

وجه جاللة امللك حممد ال�شاد�س عاهل اململكة املغربية عبارات ال�شكر واالمتنان 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على 
م�شاهمة دولة االإمارات العربية املتحدة يف املنحة اخلليجية البالغة 5 مليارات 
دوالر لدعم التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف املغرب.. وعرب عن �شكره اأي�شا 
لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لتقدمي الدعم املايل للمغرب.

ال���ذي وج��ه��ه ام�����س لل�شعب املغربي  ال�����ش��اد���س يف اخل��ط��اب  امل��ل��ك حممد  وق���ال 
مبنا�شبة الذكرى ال� 14 لعيد اجللو�س اإنه قرر مبنا�شبة زيارته لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي اإر�شاء قواعد �شراكة ا�شرتاتيجية بني اململكة املغربية وجمل�س 
التعاون الذي و�شفه باملجموعة االإقليمية املن�شجمة والواعدة و�شجل بكل ارتياح 

النتائج االإيجابية االأوىل لهذه ال�شراكة.
بناء  م��ن  دول��ه اخلم�س  مغاربي جديد ميكن  نظام  ل��ب��زوغ  تطلعه  ع��ن  واأع���رب 
واالندماج وحرية  التكامل  اآليات  الواقع  اأر�س  على  م�شتقبل م�شرتك جت�شده 
بلورة  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  ودع��ا  واملمتلكات..  واالأم���وال  لالأ�شخا�س  االنتقال 

منهجية جديدة للعمل العربي امل�شرتك .

   

اإجازة عيد الفطر للوزارات واجلهات 
الحتادية من 29 رم�سان حتى الثالث من �سوال

•• دبي-وام:

تقرر تعطيل ال��وزارات واجلهات االحتادية يف الدولة اعتبارا من يوم 
اأغ�شط�س  من  ال�شابع  املوافق  هجرية   1434 رم�شان   29 االأرب��ع��اء 
اأن  2013 حتى الثالث من �شوال مبنا�شبة عيد الفطر املبارك على 
جاء ذلك  يبداأ الدوام الر�شمي اعتبارا من الرابع من �شوال 1434. 
يف التعميم رقم 29 ل�شنة 2013 الذي اأ�شدره ام�س معايل حميد بن 
حممد عبيد القطامي وزير الرتبية والتعليم رئي�س الهيئة االحتادية 
 13 ال��وزراء رقم  الب�شرية احلكومية بناء على قرار جمل�س  للموارد 
احتادي  بقانون  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  ب�شاأن   2012 ل�شنة 
رقم 11 ل�شنة 2008 ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية.         

)التفا�شيل �س2(

فرار 250 من قادة وعنا�سر طالبان من ال�سجن 
انتخاب ممنون ح�سني رئي�سا لباك�ستان 

•• ا�سالم اباد-وكاالت:

رئي�شها  ح�شني  مم��ن��ون  االع��م��ال  رج��ل  ال��ث��الث��اء  باك�شتان  انتخبت 
الذي  للرئي�س  خلفا  احلكومي،  التلفزيون  اعلن  كما  ع�شر،  الثاين 
ترتاجع �شعبيته اآ�شف علي زرداري وينهي والية من خم�س �شنوات 

يف ايلول �شبتمرب القادم.
و���ش��وت اع�����ش��اء جم��ال�����س ال��ن��واب وال�����ش��ي��وخ يف ال��ربمل��ان وجمال�س 
الواليات يف االقرتاع الذي تناف�س فيها مر�شحان على من�شب رئا�شة 

الدولة التي متتلك ال�شالح النووي.
الع�شرات من  باك�شتان قام  التي تواجه  ويف تذكري قوي بالتحديات 
غرب  �شمال  يف  �شجن  باقتحام  بال�شالح  املدججني  طالبان  عنا�شر 

البالد ليال و�شهلوا فرار اكرث من 250 �شجينا.
زي  يرتدون  طالبان  حلركة  تابعني  م�شلح   100 من  اأك��رث  وهاجم 
ال�شرطة ويحملون قذائف �شاروخية واأ�شلحة ثقيلة ال�شجن املركزي 
يف مدينة ديرة ا�شماعيل خان باقليم خيرب بختون ال�شمايل الغربي 
من  ع��دد  بينهم  عنا�شرهم  من  �شجينا   250 حترير  من  ومتكنوا  حممد بن زايد ي�شهد حما�شرة  بعنوان )ياه �شات : رحلة دولة االمارات اىل الف�شاء( )وام(
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كريي خالل موؤمتره ال�شحفي وبجواره عريقات وليفني )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

ال����ت����ق����ى ال����رئ����ي���������س االم�����ريك�����ي 
الوفدين  رئي�شي  اوب��ام��ا  ب����اراك 
امل������ف������او�������ش������ني اال������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي 
يوم  بعد  الثالثاء  والفل�شطيني 
ال�شالم  حم��ادث��ات  ا�شتئناف  م��ن 
ثالث  نحو  بعد  بينهما  املبا�شرة 

�شنوات من التوقف.
االبي�س  البيت  يف  م�شوؤول  وذك��ر 
ان اوباما التقى رئي�شي الوفدين 
�شباح ام�س )الثالثاء(، يف ا�شارة 
اال�شرائيلية  ال��ع��دل  وزي����رة  اىل 
املفاو�شني  وكبري  ليفني  ت�شيبي 

الفل�شطينيني �شائب عريقات.
وا�شاد اوباما ب�شجاعة املفاو�شني 
واال�شرائيليني  الفل�شطينيني 
اث���ن���اء ل��ق��ائ��ه ب��ه��م و����ش���رح جاي 
البيت  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  ك������ارين 
هذه  اغتنم  الرئي�س  ان  االبي�س 
تقديره  ع���ن  ل��ي��ع��رب  ال��ف��ر���ش��ة 
وال�شجاعة  ل��ل��ق��ي��ادة  ل��ل��ج��ان��ب��ني 

مفخخة  �سيارة  على  العثور 
طرابل�س يف  ف��ن��دق  ق���رب 

•• طرابل�س-ا.ف.ب:

وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  اع����ل����ن 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��ث��الث��اء ان 
االج����ه����زة االم���ن���ي���ة ع����رثت على 
فندق فخم  �شيارة مفخخة قرب 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة ي���ن���زل ف���ي���ه ع����ادة 
اعمال  ورج�������ال  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون 

اجانب.
كعال  �شعيد  رام��ي  النقيب  وق��ال 
احبطت  االم���ن���ي���ة  االج����ه����زة  ان 
مفخخة  �شيارة  تفجري  حماولة 

قرب فندق املهاري بطرابل�س.
واو�شح لوكالة االنباء الليبية ان 
ام�س  م�شاء  ر�شدها  مت  ال�شيارة 
االفطار  م��ن  �شاعة  قبيل  االول 
من قبل العنا�شر االمنية املكلفة 
بتاأمني حميط املنطقة وبها 12 
باأ�شالك  مو�شولة  نا�شفة  عبوة 

موؤقتة للتفجري عن بعد.
ن���وع  م�����ن  ال���������ش����ي����ارة  ان  وت�����اب�����ع 
ل����وح����ات  ه�����ي�����ون�����داي ال حت����م����ل 
اب��ي�����س و�شعت  ل��ون��ه��ا  م��ع��دن��ي��ة 
احلماية  حواجز  من  جاد  قريبة 
االم���ن���ي���ة ام������ام ف���ن���دق امل����ه����اري. 

اوباما ي�ستقبل عريقات وليفني واجلولة املقبلة خالل ا�سبوعني

املفاو�سون ي�ستهدفون التو�سل لتفاق نهائي خالل 9 اأ�سهر 

•• القاهرة-وكاالت:

اخلارجية  ال�شيا�شة  م�شوؤولة  اأ�شتون  كاثرين  قالت 
باالحتاد االوروب��ي ام�س ان االحتاد �شيوا�شل جهود 

الو�شاطة النهاء االزمة القائمة مب�شر.
واأ�شافت اأ�شتون يف ختام زيارة للقاهرة واىل جوارها 
اأن  امل��وؤق��ت  امل�شري  الرئي�س  نائب  ال��ربادع��ي  حممد 
دبلوما�شيني من االحتاد االوروبي �شياأتون اىل م�شر 
وحثت  ���ش��اأع��ود  وق��ال��ت  ال��و���ش��اط��ة.  م�شاعي  ملوا�شلة 

ال�شا�شة يف البالد على اتخاذ القرارات ال�شحيحة.
وقال مايكل مان املتحدث با�شم ا�شتون قمنا بالفعل 
يف  و�شن�شتمر  م�شر  يف  االهمية  �شديد  م�شهل  ب��دور 
القيام به. واكد املتحدث يف لقاء مع ال�شحافيني ان 
الوحيدة  املنظمة  الن��ه  مهم  دور  االوروب���ي  لالحتاد 

تقريبا التي يريد اجلميع يف م�شر التباحث معها.
واو�شح ان ا�شتون التي التقت الرئي�س املعزول حممد 
منذ  �شري  مكان  يف  اجلي�س  يحتجزه  ال��ذي  مر�شي 
حوايل ال�شهر، على ات�شال دائم مع جميع االطراف 

املوؤثرين يف املنطقة وبينهم الواليات املتحدة.
وا���ش��ار امل��ت��ح��دث اىل ان امل�����ش��وؤول��ة االوروب���ي���ة اجرت 
االم��ريك��ي جون  وزي��ر اخلارجية  ع��دة مع  مباحثات 
كريي. وردا على �شوؤال نفى املتحدث ان تكون وزيرة 

خ��ارج��ي��ة االحت����اد االوروب�����ي ت��ت��دخ��ل يف م�شر حتت 
�شغط دولة او اخرى.

واكد ان ا�شتون مل تذهب اىل م�شر مع خطة لكنها 
االط����راف مع  ب��ني خمتلف  ب���زي���ارات مكوكية  ت��ق��وم 
ر�شالة اوروبية هي ان العنف يجب ان يتوقف ويجب 
ا�شرع  يف  الدميوقراطية  اىل  ع���ودة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ان 

وقت ممكن.
بامكانية  تفاوؤله  ع��ن  ال��ربادع��ي  واأع���رب  جانبه  م��ن 
امل�شلمون  التي ينظمها االخوان  انتهاء االعت�شامات 
احتجاجا على عزل الرئي�س اال�شالمي حممد مر�شي 
العنف  اح��ت��واء  مب��ج��رد  اأن���ه  واأ���ش��اف  �شلميا.  انتهاء 
�شيكون هناك مت�شع ل�شبيل �شلمي لف�س املظاهرات 

يف اأنحاء البالد والدخول يف حوار جاد.
اىل ذلك قالت من م�شادر مطلعة، اأن الدكتور حممد 
الربادعى، نائب رئي�س اجلمهورية للعالقات الدولية، 
حازم  وال��دك��ت��ور  من�شور،  ع��دىل  الرئي�س  م��ن  طلب 
عبدالفتاح  اأول  والفريق  ال���وزراء،  رئي�س  الببالوى، 
ال��وق��ت الإيجاد  م��ن  م��زي��داً  ال��دف��اع،  ال�شي�شى، وزي���ر 
فى فى م�شر، وحل  احل��اىل  للو�شع  �شيا�شى  خم��رج 
رابعة  م�شجد  حميط  ف��ى  املعت�شمني  الأزم���ة  �شلمى 
العدوية وميدان النه�شة، قبل اتخاذ قرار بالدخول 

معهم فى مواجهة مبا�شرة لف�س االعت�شامني.

ال��ت��ي اظ��ه��راه��ا يف احل�����ش��ور اىل 
طاولة املفاو�شات.

اع������رب اوب�����ام�����ا ع����ن دعمه  ك���م���ا 
الو�شع  مل��ف��او���ش��ات  ال�����ش��خ�����ش��ي 
النهائي، بح�شب كارين الذي قال 
م��ع اجلانبني  ات��ف��ق  ال��رئ��ي�����س  ان 
تفا�شيل  ع��ن  الك�شف  ع��دم  على 

املفاو�شات.

م������ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ق�������ال وزي������ر 
اخل�����ارج�����ي�����ة االم������ريك������ي ج����ون 
املفاو�شني  ان  ال���ث���الث���اء  ك����ريي 
واال�شرائيليني  الفل�شطينيني 
اللقاء جمددا خالل  اتفقوا على 
ا���ش��ب��وع��ني ب��ه��دف ال��ت��و���ش��ل اىل 

اتفاق نهائي خالل ت�شعة ا�شهر.
وق���ال ك���ريي يف م��وؤمت��ر �شحايف 

م���������ش����رتك م�����ع رئ����ي���������س ال����وف����د 
�شائب  امل���ف���او����س  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
ع�����ري�����ق�����ات ورئ�����ي�����������ش�����ة ال�����وف�����د 
اال�شرائيلي وزيرة العدل ت�شيبي 
�شيلتقيان  ال��ط��رف��ني  ان  ليفني، 
االرا�شي  يف  او  ا���ش��رائ��ي��ل  يف  ام���ا 
�شيكون  هدفنا  وان  الفل�شطينية 
الو�شع  ات����ف����اق  اىل  ال���ت���و����ش���ل 
الت�شعة  ف����رتة  خ����الل  ال��ن��ه��ائ��ي 

ا�شهر املقبلة.
دولة  رئ��ي�����س  اأك����د  ال���ق���اه���رة  ويف 
اأن  ف��ل�����ش��ط��ني حم���م���ود ع���ب���ا����س 
الو�شول  ج���دا يف  ج���ادة  اأم��ري��ك��ا 
بني  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة  ت���������ش����وي����ة  اإىل 
واالإ�شرائيليني  الفل�شطينيني 
الرئي�س  اأن  اأبلغنا  لقد  وق��ال   ..
االأم��ري��ك��ي ب���اراك اأوب��ام��ا ووزير 
متعهدان  ك��ريى  ج��ون  خارجيته 
للو�شول  املفاو�شات  ه��ذه  بدعم 
اىل نتيجة وبالتايل نحن جادون 
يف جناحها خالل ال�شقف الزمني 
اأ�شهر.   9 اإىل   6 املتفق عليه من 

الربادعى يطلب من ال�سلطة التمهل لإيجاد حل �سيا�سى لف�ض املعت�سمني 
ا�ستون تتحدث عن و�ساطة اأوروبية م�ستمرة لإنهاء الأزمة

النظام ال�سوري واملعار�سة ي�سعون اىل 
ال�سيطرة على الأر�س قبل »جنيف2«

•• بريوت-ا.ف.ب:

ت�شكل �شيطرة اجلي�س ال�شوري على حي اخلالدية يف حم�س يف موازاة 
االخرتاق الذي حتققه املعار�شة امل�شلحة يف ال�شمال ويف اجلنوب موؤ�شرا 
جديدا على عزم طريف النزاع على تقا�شم �شوريا قبل عقد موؤمتر دويل 
العالقات  موؤ�ش�شة  يف  الباحث  بيطار  ك��رمي  واك���د  جنيف.  يف  لل�شالم 
بات  انت�شاره يف حم�س  الذي ر�شخ  النظام  ان  الدولية واال�شرتاتيجية 
ي�شيطر على كامل املنطقة التي متتد من حم�س اىل املناطق ال�شاحلية. 
ووادي  ال�شمال  على  جانبها  من  ت�شيطر  امل�شلحة  املعار�شة  ان  وا�شاف 
البالد  ال��زور(، واالك��راد على �شمال �شرق  الفرات )حلب والرقة ودي��ر 

حيث ميار�شون مزيدا من احلكم الذاتي. 
واعلن النظام ال�شوري االثنني ال�شيطرة على حي اخلالدية املحوري يف 
حم�س، بعد هجوم ومعارك عنيفة ا�شتمرت �شهرا. وهذا هو االخرتاق 

الع�شكري الثاين الذي ي�شجله النظام يف اقل من �شهرين.
اما االكراد الذين ي�شكلون %15 من ال�شكان، فيحاولون انتزاع منطقة 
للحكم الذاتي على مقا�شهم يف �شمال �شوريا، حتت انظار تركيا القلقة 
ال��واق��ع على االر����س ل��ن ي�شهد  ال��ت��ح��رك. وي��ق��ول بيطار ان  م��ن ه��ذا 
عقد  انتظار  يف  تت�شح  باتت  واالم��ور  الفور  على  كبريا  تطورا  بالتايل 
انه  يو�شح  لكنه  ومو�شكو.  وا�شنطن  اليها  تدعو  التي  جنيف2-  قمة 
كلما تاأخر عقد هذه القمة، ازداد التهديد الذي تواجهه وحدة الدولة 
وي�شيف  حملية.  وادارات  خمتلفة  قوانني  اليوم  ن��رى  الأننا  ال�شورية، 
لي�س امام الطرفني الكثري من احلوافز التي ميكن ان تقدم لهما خالل 
حظرية  اىل  معا  وي��ع��ودان  مكت�شباتهما  عن  يرتاجعا  حتى  املفاو�شات، 

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 
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رف�ست امل�سا�ض بالتاأ�سي�سي التون�سي واعتربته خطًا اأحمر

النه�سة م�ستعدة للحوار حول حكومة وحدة اأو اإنقاذ وطني 
•• تون�س-الفجر:

قالت حركة النه�شة اال�شالمية التي تقود احلكومة 
ت�شكيل  ب�شاأن  للحوار  م�شتعدة  انها  ام�س  تون�س  يف 
حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ يف ما يبدو انه 
ا�شتجابة ل�شغوط املعار�شة العلمانية لكنها لن تقبل 
دعوة املعار�شة حلل املجل�س التاأ�شي�شي معتربة ذلك 

خطا اأحمر.
النه�شة  ب��ارز يف  ق��ي��ادي  وه��و  العري�س  وق��ال عامر 
لرويرتز نحن منفتحون على كل املقرتحات مبا فيها 
حكومة وحدة وطنية او حكومة انقاذ ولكن ال نقبل 

بدعوات حل املجل�س التاأ�شي�شي النه خط احمر.
وياأتي موقف النه�شة بعد دعوات املعار�شة العلمانية 
واحت�����اد ال�����ش��غ��ل حل���ل احل��ك��وم��ة وت�����ش��ك��ي��ل حكومة 

جديدة.
وت��ت��ع��ر���س احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ح��رك��ة النه�شة 
اغتيال  بعد  متزايدة  ل�شغوط  املعتدلة  اال�شالمية 
اال�شبوعي  ال��رباه��م��ي  ال��ع��ل��م��اين حم��م��د  امل��ع��ار���س 

املا�شي. وت�شبب قتل الرباهمي يف موجة احتجاجات 
وا�شعة يف العا�شمة تون�س وعدة مدن.

من  اثنني  اغتيال  اأغ�شبها  التي  املعار�شة  واتخذت 
امل�شري  الرئي�س  عزل  بعد  موقفها  وتعزز  قيادييها 
اأي��دي اجلي�س موقفا �شارما يف  حممد مر�شي على 
االيام القليلة املا�شية. وترف�س املعار�شة الكثري من 
قدمها  التي  ال�شلطة  تقا�شم  واق��رتاح��ات  التنازالت 

االئتالف احلاكم بقيادة النه�شة.
التكتل وهو �شريك للنه�شة  واأم�س االول دعا حزب 
وحدة  وت�شكيل حكومة  احلكومة  اىل حل  احلكم  يف 
اذا  االئتالف احلاكم  باالن�شحاب من  وطنية مهددا 

رف�س مطلبه.
التون�شي  ال��ع��ام  االحت���اد  دع��ا  ام�����س  �شابق  وق��ت  ويف 
احلكومة  ح��ل  اىل  عمالية  نقابة  اك��رب  وه��و  لل�شغل 
التي يقودها اال�شالميون بينما قال وزير الداخلية 
على  ال�شغوط  ي��زي��د  مم��ا  لال�شتقالة  م�شتعد  ان��ه 
حزب النه�شة و�شط اأ�شواأ اأزمة �شيا�شية بالبالد منذ 

االطاحة بالرئي�س ال�شابق زين العابدين بن علي.

حممد بن را�سد يتربع بك�سوة 1,5 مليون طفل لي�سل 
الإجمايل لثالثة ماليني طفل يف حملة ك�سوة املليون 

•• دبي-وام:

تربع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
بك�شوة مليون  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س 
املحروم  طفل  املليون  ك�شوة  حلملة  اإ���ش��ايف  طفل  املليون  ون�شف 
مكرمة  بعد  احلملة  م��ن  للم�شتفيدين  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لي�شل 

�شموه اىل ثالثة ماليني طفل حمروم حول العامل.
وكانت احلملة مع انتهائها يف 19 رم�شان والذي ي�شادف يوم زايد 
للعمل االإن�شاين قد ا�شتطاعت جمع تربعات لك�شوة مليون ون�شف 
ال�شمو  لي�شاعف تربع �شاحب  العامل  املليون طفل حمروم حول 
لثالثة  امل�شتفيدين  اإج��م��ايل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

ماليني طفل حمروم يف اأكرث من 25 دولة حول العامل.
اآل مكتوم مبنا�شبة  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وق��ال �شاحب 
انتهاء حملة ك�شوة املليون طفل اإن اأكرث ما اأ�شعدنا هو روح اخلري 
الف�شيل يف دولتنا احلبيبة تظللها  ال�شهر  �شادت خالل هذا  التي 

ذكرى زايد اخلري رحمه اهلل.                           )التفا�شيل �س3(

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  �شهد 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة يف جمل�س �شموه بق�شر البطني م�شاء اأم�س 
االمارات  دول��ة  : رحلة  �شات  )ي��اه  بعنوان  حما�شرة 
الزعابي  حممد  جا�شم  �شعادة  القاها  الف�شاء(  اىل 

املدير العام للهيئة الوطنية لالأمن االلكرتوين. 
كما �شهد املحا�شرة �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن 
�شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة و�شمو ال�شيخ 

طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
نهيان  اآل  حممد  بن  �شرور  ال�شيخ  و�شمو  ال�شرقية 
و�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأمناء 
اخلريية واالإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
اآل نهيان رئي�س ديوان  و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد 
ويل عهد اأبوظبي.                        )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة حول
»ياه �سات: رحلة دولة الإمارات اإىل الف�ساء«  
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اإجازة عيد الفطر للوزارات واجلهات الحتادية من 29 رم�سان حتى الثالث من �سوال
11 ل�شنة 2008 ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية.

اآيات  اأ�شمى  املنا�شبة  بهذه  القطامي  ورفع معايل حميد بن حممد عبيد 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ل��الحت��اد حكام  االأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
االإمارات �شائال اهلل العلي القدير اأن يعيدها على �شموهم مبوفور ال�شحة 

والعافية.
بهذه  واالإ�شالمية  العربية  واالأم��ت��ني  االإم���ارات  دول��ة  �شعب  معاليه  وهناأ 

املنا�شبة ال�شعيدة. 

•• دبي-وام:

ت��ق��رر تعطيل ال����وزارات واجل��ه��ات االحت��ادي��ة يف ال��دول��ة اع��ت��ب��ارا م��ن يوم 
اأغ�شط�س  ال�����ش��اب��ع م��ن  امل��واف��ق  1434 ه��ج��ري��ة  29 رم�����ش��ان  االأرب���ع���اء 
2013 حتى الثالث من �شوال مبنا�شبة عيد الفطر املبارك على اأن يبداأ 

الدوام الر�شمي اعتبارا من الرابع من �شوال 1434.
ام�س معايل  اأ�شدره  ال��ذي   2013 ل�شنة   29 رقم  التعميم  جاء ذلك يف 
الهيئة  رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  القطامي  عبيد  حممد  بن  حميد 
االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم 
13 ل�شنة 2012 ب�شاأن الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون احتادي رقم 

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة حول ياه �سات: رحلة دولة الإمارات اإىل الف�ساء  
•• اأبوظبي-وام:

�شهد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
البطني  بق�شر  ���ش��م��وه  جمل�س  يف 
بعنوان   حم���ا����ش���رة  اأم���������س  م�������ش���اء 
ي���اه ���ش��ات : رح��ل��ة دول����ة االم�����ارات 
جا�شم  �شعادة  القاها  الف�شاء  اىل 
حممد الزعابي املدير العام للهيئة 
كما  االل��ك��رتوين.  لالأمن  الوطنية 
�شهد املحا�شرة �شمو ال�شيخ حممد 
ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن 
ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة و���ش��م��و ال�شيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
ال�شرقية و�شمو  احلاكم يف املنطقة 
نهيان  اآل  حممد  بن  �شرور  ال�شيخ 
اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية واالإن�شانية والفريق �شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��ام��د 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل 
وال�شباب  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل 
ال�شيوخ  من  وعدد  املجتمع  وتنمية 
امل�شوؤولني  ال���وزراء وك��ب��ار  وامل��ع��ايل 
الدول  �شفراء  م��ن  وع���دد  ب��ال��دول��ة 

جميعا  ا�شتفادوا  التجاري  اجلانب 
م���ن خ�����ربات ال��ع��ام��ل��ني االآخ���ري���ن 
جن�شية   25 اىل  ي��ن��ت��م��ون  ال���ذي���ن 
املوظفني  املائة من  50 يف  ان  كما 
ال�شفر  م�����ن  ب�����������داأوا  خ����ري����ج����ون 
يف   21 وان  جيدا  تدريبا  وت��درب��وا 
املائة منهم اكملوا اكرث من خم�س 
املحا�شر  ولفت  العمل.  يف  �شنوات 
القائم  التعاون  الهدف من  اأن  اإىل 
للتنمية  م����ب����ادل����ة  �����ش����رك����ة  ب�����ني 
واحل���ك���وم���ة وال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة يف 
االت�شاالت  توفري  هو  امل�شروع  هذا 
على نطاق وا�شع يف منطقة ال�شرق 
االو���ش��ط واف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب غرب 
اآ�شيا وبع�س دول اوروبا . وتابع ان 
�شات  ي��اه  �شهد ميالد   2007 ع��ام 
ب���ني القوات  ال�����ش��راك��ة  م���ن خ���الل 
حيث  للتنمية  وم��ب��ادل��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ومت  التجاري  اجلانب  درا�شة  متت 
تالي�س  �شركة  م��ع  عقدين  توقيع 
و�شركة  الفرن�شية  �شبي�س  الينيا 
اأي ايه دي ا�س ا�شرتيوم االمريكية 
وبعد التوقيع مع اول مزود ر�شمي 
مت اطالق اول قمر ا�شطناعي عام 
واحد  بعام  بعده  وال��ث��اين   2011
املتحدة.  االمم  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��رب 
التحديات  ع��ن  ال��زع��اب��ي  وحت����دث 
التي واجهت ياه �شات منذ اطالقه 
اكرب  ان  م��و���ش��ح��ا   .. ع��ام��ني  ق��ب��ل 
ايجاد  ه����و  اجل���م���ي���ع  واج�������ه  حت����د 
الف�شاء  يف  وم������دار  ���ش��اغ��ر  م���ك���ان 
ل��و���ش��ع ال��ق��م��ر اال���ش��ط��ن��اع��ي فيه 
ال���دول قامت  م��ن  نظرا الن كثريا 

ايطاليا  يف  زل����زال  ح���دث   2009
قريبا من امل�شنع اخلا�س بقمر ياه 
نحو  يتاأخر  امل�شروع  جعل  ما  �شات 
التغلب  ان��ه مت  وق��ال  ا�شهر.  ثالثة 
الت�شميم  اآخ��ر هو  اي�شا على حتد 
الذي  ا�شطناعي  لقمر  الف�شائي 
احلكومية  اخلدمات  توفري  ي�شمل 
وال���ع�������ش���ك���ري���ة وال����ت����ج����اري����ة رغ���م 
ال��ن�����ش��ائ��ح ب��ع��دم اجل��م��ع ب���ني هذه 
اي�شا  وا����ش���ار  ال��ث��الث��ة.  االه������داف 
ب�شري  غ����ري  ف��ن��ي��ا  خ���ل���ال  ان  اىل 
ح��دث عند اط��الق القمر االول يف 
قاعدة  م���ن  2011م  اب���ري���ل   23
االطالق يف غويانا الفرن�شية واىل 
بايكونور  ح��دث يف  ث��ان  لقمر  خلل 
يف كازاخ�شتان بعد عام واحد وذلك 
ب���ع���د خ��م�����ش��ة اي������ام م����ن اط���الق���ه. 
واو�شح ان الق�شية تتعلق بالتاأمني 
نف�شها  تعترب  التاأمني  �شركات  الأن 
غري م�شئولة عن التعوي�س يف حال 
رف��ع��ت درج����ة احل�����رارة م���ن 320 
ان  اىل  منوها   .. درج��ة   370 اىل 
االط���الق مت ب��درج��ة ح���رارة 320 
على  �شيئا  ���ش��ات  ال��ي��اه  تخ�شر  ومل 
االط��الق .. م�شريا اىل ان الفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
احد  م��ع  مكاملة  اول  اج���رى  نهيان 
ال�����ش��ب��اط ل��ت��ج��رب��ة ال��ن��ظ��ام للمرة 
االوىل. وبعد ذلك حتدث املحا�شر 
�شات  لياه  عن اخلدمات احلكومية 
او م���ا ي��ع��رف ب ي����اه ���ش��ريف��ي�����س و 
ي��اه كليك و ي��اه الي��ف و ي��اه لينك 
ت��ع��ت��رب م���ن اجن���ح اخلدمات  ال��ت��ي 

ل���دى الدولة  ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة 
وح�������ش���د م�����ن امل�����دع�����وي�����ن. واأك������د 
ال��زع��اب��ي يف بداية  ج��ا���ش��م حم��م��د 
حما�شرته اأن دولة االمارات رائدة 
اال�شطناعية  االق���م���ار  جم����ال  يف 
دولة  اول  وه��ي  االو�شط  ال�شرق  يف 
يعمل فيها ثالثة م�شغلون اأو اأكرث 
م�شريا   .. اال�شطناعية  ل��الأق��م��ار 
اال�شطناعي  ال��ق��م��ر  اه��م��ي��ة  اىل 
وو�شفه  للدولة  بالن�شبة  �شات  ي��اه 
الناحية  م���ن  م��ه��م  م�����ش��روع  ب���ان���ه 
واأ�شار   . والتجارية  اال�شرتاتيجية 
اإىل اأن جناح امل�شروع مت بف�شل دعم 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة  حفظه اهلل  وا�شراف 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ودع���م  ومتابعة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأو�شح  امل�شلحة.  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
هو  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  تطوير  اأن 
جزء من ا�شرتاتيجيتنا يف التدريب 
ل�شغل  املنا�شبة  ال��ك��ف��اءات  الختيار 
الوظائف املطلوبة بكفاءات وطنية 
االإم����ارات وت�شكل  اأن��ح��اء  م��ن كافة 
املوارد الب�شرية القوة الدافعة لنمو 
الياه  ا���ش��ت��ث��م��رت  ول��ق��د  ���ش��رك��ة  اأي 
�شات ب�شكل قوي لتطوير الكفاءات 
ال��وط��ن��ي��ة االإم���ارات���ي���ة ومت��ك��ن��ا من 
ما  اإىل  ال��ت��وط��ني  بن�شبة  ال��و���ش��ول 
كافة  امل���ائ���ة يف  54 يف  ع��ل��ى  ي��زي��د 
امل���ائ���ة يف  40 يف  االأق�������ش���ام م��ن��ه��م 
امل���ائ���ة يف  ال��ف��ن��ي و57 يف  اجل���ان���ب 

الأقمارها  االم��اك��ن  معظم  بحجز 
انه يوجد نحو  بها. وقال  اخلا�شة 
االج�شام  خملفات  م��ن  ال��ف   300
 2 او  االف  ثمانية  منها  الف�شائية 
االن�شان  �شنع  من  تقريبا  املائة  يف 
ا�شطناعي  قمر   2500 فيها  مبا 
خملفات  م���ن  و5500  امل�����دار  يف 
والف�شائية ما  االر�شية  ال�شواريخ 
للقمر  م��ك��ان  اي��ج��اد  �شعوبة  يعني 
اال�شطناعي . واو�شح ان احل�شول 
ع��ل��ى ذل���ك امل����دار ا���ش��ت��غ��رق م��ا بني 
�شنوات م�شريا اىل  �شت  خم�س اىل 
فح�شب  تقنيا  يكن  مل  التحدي  ان 
ومت  وا�شرتاتيجيا  �شيا�شيا  كان  بل 
خم�شني  ع��رب  وال��ت��ع��اون  التن�شيق 
ومنظمة  دول����ة   25 م���ع  ات��ف��اق��ي��ة 
عاملية الأر�شال القمر وتاأمني موقعه 
املداري. وا�شاف ان بناء القمر ياه 
اك����رث م���ن مليون  ا���ش��ت��غ��رق  ����ش���ات 
 20 و200 �شاعة عمل واكرث من 
 20 واك��رث من  الف خلية �شم�شية 
ال���ذه���ب اخلال�س  م���ن  ك��ي��ل��وج��رام 
ا�شافة اىل ع�شرة اآالف اختبار على 
مدار عام كامل. وا�شار املحا�شر اىل 
امل�شغلني  من  ك��ان  العمل  فريق  ان 
املحليني امل�شتثمرين وهم ات�شاالت 
ودو والرثيا ودبي �شات وياه �شات .. 
الفتا يف هذا ال�شدد اىل ان االمارات 
تفخر اليوم بان لديها ا�شرتاتيجية 
للتو�شع م�شتقبال يف جمال االقمار 
من  ان  وب�������ني  اال�����ش����ط����ن����اع����ي����ة. 
تاأمني  م�شاألة  االأخ���رى  التحديات 
ابريل  يف  ان��ه  اىل  م�شريا   .. امل���دار 

م�شريا اىل ان ياه �شات ثاين �شركة 
تكنولوجيا  ت�����ش��ت��خ��دم  ال���ع���امل  يف 
من  دول��ة   28 تغطي  التي  البيمز 
بذلك خدمات  وت��وف��ر  ال��ع��امل  دول 
ان��رتن��ي��ت ارخ�����س مم��ا ه��و يف دول 

اخرى.
االر�شية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ان  وق�����ال   
ت�شاهم  ����ش���ات  ي����اه  ال���ش��ت��خ��دام��ات 
االقت�شادية  ال���ت���ن���م���ي���ة  دع������م  يف 
النامية  ال��ب��ل��دان  يف  واالجتماعية 
االنرتنيت  خ���دم���ات  ت���وف���ري  ع���رب 
دي  واجل���ي  الهاتفية  واالت�����ش��االت 
بي. واكد ان ياه �شات ت�شل عرب ياه 
�شخ�س  مليار  من  اك��رث  اىل  كليك 
28 دول��ة ع��رب ب��واب��ات ابوظبي  يف 
واثينا ولك�شمبورج ومدريد وان ياه 
متتد  وا���ش��ع��ة  بتغطية  ت��ق��وم  لينك 
من الدول اال�شكندنافية اىل جنوب 
اف��ري��ق��ي��ا. وق���ال ان ل���دى ي���اه �شات 

او  امل��دار���س  لربط  عديدة  م�شاريع 
نيجرييا  امل��زارع��ني يف  او  ال�شركات 
وافغان�شتان وال�شودان موؤكدا وجود 
وهامة  ك��ث��رية  م�شتقبلية  ف��ر���س 
ام��ري��ك��ا اجلنوبية  خ��ا���ش��ة يف  ج���دا 
املحا�شر  وكان  ال�شمالية.  وامريكا 
ب�����داأ ب��ت��ق��دمي ن���ب���ذة ت��اري��خ��ي��ة عن 
االقمار اال�شطناعية التى اطلقتها 
واالهداف  وامريكا  رو�شيا  من  كل 
من وراء اطالقها . وقال ان الفرق 
و�شبوتنيك مثال هو  �شات  ي��اه  بني 
امل����دى ال����ذي ي�����ش��ل اىل ن��ح��و 36 
22 يوما  الف كلم وان مدة املهمة 
ت�شغيلية  ولي�شت  اخ��ت��ب��اري��ة  وه���ي 
ك��م��ا ان اع��م��ار اق��م��ار ي���اه ���ش��ات ما 
الكتلة  وان  ع��ام   22 اىل   20 ب��ني 
 6200 م��ق��ارن��ة ب  ك��ل��م   83 ه���ي 
�شات  ياه  ان  الزعابي  وا�شاف  كلم. 
ي��وف��ر ا���ش��ت��خ��دام��ات م��ت��ع��ددة عرب 

ثالث حزم ا�شعة اقليمية مرتابطة 
تغطي اوروبا وكل املنطقة العربية 
وجنوب غرب ا�شيا. وقال ان عملية 
هي  اال�شطناعية  االق��م��ار  اط���الق 
من اكرث املراحل ح�شا�شية وتتم من 
خط اال�شتواء للم�شاعدة يف و�شول 
القمر اىل مداره متجها من الغرب 
من  ذل��ك  يف  م�شتفيدا  ال�شرق  اىل 
ان وزن  وا���ش��ار اىل  دوران االر����س. 
القمر عند اطالقه يجب ان يكون 
 680 وال���وق���ود  اط��ن��ان  �شتة  ن��ح��و 
م�شيفا  م��داره  يف  ي�شعه  لكي  طنا 
ان ن�شبة الف�شل يف عملية االطالق 
ت�شل اىل 7 يف املائة. وبني ان املدار 
للو�شول  مت�شاويا  ي��ك��ون  ان  الب��د 
اآلية  ع��رب  لتكبريه  م��دى  ابعد  اىل 
وذلك  ماكينة  او  ج��ه��از  ا���ش��ت��خ��دام 
االختبار  وان  اي����ام  خم�شة  خ���الل 

ي�شتغرق نحو �شتة ا�شابيع. 

توزيع م�ساحف ال�سيخ مكتوم رحمه اهلل يف عدد 
من امل�ساجد واملوؤ�س�سات ال�سالمية يف هوجن كوجن 

•• هوجن كوجن - وام:

ال�شوؤون  دائرة  بالتعاون مع  بهوجن كوجن  للدولة  العامة  القن�شلية  قامت 
اال�شالمية والعمل اخلريي بدبي بتوزيع عدد من م�شاحف ال�شيخ مكتوم 
رحمه اهلل على املوؤ�ش�شات اال�شالمية وامل�شاجد يف هوجن كوجن مبنا�شبة �شهر 
رم�شان املبارك يف اإطار التوا�شل احل�شاري مع �شعوب العامل ون�شر الدين 
اال�شالمي. واأعرب امل�شوؤولون عن هذه املراكز عن مدى �شكرهم واإمتنانهم 
اأن يرحم ال�شيخ مكتوم  لدولة االإم��ارات العربية املتحدة ودعوا اهلل تعاىل 

ويتغمده بالرحمة ويكون هذا العمل اخلري يف ميزان ح�شناته.

بيت اخلري تقدم اأدوية جلمعية الإح�سان اخلريية
•• دبي -وام:

قدمت جمعية بيت اخلري دفعة من االأدوي��ة املتنوعة ملجمع 
االإح�������ش���ان ال��ط��ب��ي ال��ت��اب��ع جل��م��ع��ي��ة االإح�������ش���ان اخل���ريي���ة يف 
املدير  اإب��راه��ي��م  ا�شماعيل  حقي  ال��دك��ت��ور  ووج���ه  ع��ج��م��ان.. 
والتقدير جلمعية  ال�شكر  الطبي  االإح�شان  التنفيذي ملجمع 
من  املجمع  احتياجات  تلبي  التي  امل��ب��ادرة  على  اخل��ري  بيت 
الطبي اخلريي  العمل  تعزيز م�شرية  وت�شاعد على  االأدوي��ة 
الذي ت�شرف عليه جمعية االإح�شان. وياأتي هذا التربع دعما 
وتفعيال التفاقية التعاون املربمة بني اجلانبني والتي تركز 
جمعية  من  املحولة  املر�شية  للحاالت  الطبي  اجلانب  على 

بيت اخلري لعالجها يف جممع االإح�شان الطبي .
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م�ساركة يف يوم زايد الإن�ساين•• هيئة �سياحة راأ�س اخليمة تدعم امل�سنني ماديًا وهدايا عينية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

القا�شي  ال������وزراء  جم��ل�����س  ل��ق��رار  ا�شتجابتها  م��ن  ان��ط��الق��ا 
بت�شمية يوم التا�شع ع�شر من رم�شان، ذكرى رحيل املغفور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
موؤ�ش�س دولة االإمارات العربية املتحدة، يوماً للعمل االإن�شاين 
بزيارة  ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  قامت  االإماراتي، 
واأمرا�س  ال�شن  كبار  لعالج  اهلل  عبيد  م�شت�شفى  اىل  اإن�شانية 
واالإع���الم  التثقيف  اإدارة  م��ع  بالتن�شيق  وذل���ك  ال�شيخوخة، 

ال�شحي يف منطقة راأ�س اخليمة الطبية. 
ال����ذي ك���ان حم��م��د را���ش��د ال�شحيمدير  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ك��ون وف���د 

اإدارة  امل�شت�شفى يف ا�شتقباله من حممد مو�شى لوجاب مدير 
الرتاخي�س والت�شاريح ال�شياحية، و نرمني اأبو�شناف، مديرة 
�شراي،  بن  و مهرة حممد  والت�شويق  العامة  العالقات  اإدارة 
مديرة اإدارة التثقيف واالإعالم ال�شحى مبنطقة راأ�س اخليمة 

الطبية.
وق���ام ال��وف��د ب���زي���ارة امل��ر���ش��ى ك��ب��ار ال�����ش��ن يف ك��ل م��ن ق�شمي 
ال�شيدات والرجال، وبتقدمي دعم مايل قدره 20،000 درهم 
كما  نزالئها  م�شتلزمات  لتوفري  امل�شت�شفى  اإدارة  اىل  اإماراتي 
قام الوفد بتوزيع الهدايا التذكارية على النزالء والتي �شملت 
القراآن  ت���الوة  اىل  لال�شتماع  وذل���ك  ن��زي��ل  لكل  رادي���و  ج��ه��از 

الكرمي على املحطات االإذاعية.

ويف هذا ال�شياق، قال ال�شيد حممد مو�شى لوجاب مدير اإدارة 
الرتاخي�س والت�شاريح ال�شياحية بهيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ�س  هيئة  م�شاركة  تاأتي  ال�شياحة: 
اإحياء  منها على  االإن�شاين حر�شاً  للعمل  زايد  يوم  يف مبادرة 
دول���ة االحتاد  ذك���رى موؤ�ش�س  ال��ت��ي تخلد  ال��ع��ط��رة،  ال��ذك��رى 
له  املغفور  واملحبة  والعطاء  االإن�شانية  ورم��ز  نه�شتها  وب��اين 
ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه، ولدوره البارز يف العمل 
ال�شياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  التزام  موؤكدا  االإن�شاين 
اأمٌر ملهٌم لنا  اإيجابي، ولقد كان  بدعم املجتمع املحلي ب�شكل 
م�شاهدة العمل الرائع الذي قام به فريق عمل امل�شت�شفى من 

االإدارة اىل االأطباء واملمر�شني واملوظفني. 

حممد بن را�سد يتربع بك�سوة مليون ون�سف املليون طفل لي�سل الإجمايل لثالثة ماليني طفل يف حملة ك�سوة املليون  
•• دبي-وام:

تربع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بك�شوة مليون  الدولة رئي�س جمل�س 
املحروم  طفل  املليون  ك�شوة  حلملة  اإ���ش��ايف  طفل  املليون  ون�شف 
مكرمة  بعد  احلملة  م��ن  للم�شتفيدين  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لي�شل 

�شموه اىل ثالثة ماليني طفل حمروم حول العامل.
يوم  ي�شادف  وال��ذي  رم�شان   19 يف  انتهائها  مع  احلملة  وكانت 
ا�شتطاعت جمع تربعات لك�شوة مليون  االإن�شاين قد  زايد للعمل 
ون�شف املليون طفل حمروم حول العامل لي�شاعف تربع �شاحب 
امل�شتفيدين  اإج��م��ايل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

لثالثة ماليني طفل حمروم يف اأكرث من 25 دولة حول العامل.
اآل مكتوم مبنا�شبة  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وقال �شاحب 
انتهاء حملة ك�شوة املليون طفل اإن اأكرث ما اأ�شعدنا هو روح اخلري 
التي �شادت خالل هذا ال�شهر الف�شيل يف دولتنا احلبيبة تظللها 

اأبناء �شعب االإمارات  ذكرى زايد اخلري رحمه اهلل ويتفاعل معها 
الكرمي لتكون النتيجة اإدخال ال�شرور على ثالثة ماليني طفل يف 
عيدهم باالإ�شافة ملئات اأخرى من مبادرات العطاء ي�شتفيد منها 
ماليني اأخرون حول العامل ولتكون دولة االإمارات عا�شمة للخري 

ومنارة للعطاء ويدا كرمية الإغاثة املحروم اأينما كان.
النا�س  .. وتفاعل  اأظلتنا  التي  زايد اخلري  �شموه  ذكرى  واأ�شاف 
الذي  ال�شرور على ثالثة ماليني طفل  واإدخ��ال   .. اأ�شعدنا  الذي 
.. كل ذلك يدفعنا للمزيد من �شكر اهلل على هذه  اأثلج �شدورنا 
الطيبة  ال��ب��ل��دة  ه���ذه  اهلل  اأن يحفظ  ال���دع���اء  م��ن  ومل��زي��د  ال��ن��ع��م 
ويحفظ �شعبها واأبناءها وم�شتقبلها .. ويلهمنا دائما لعمل اخلري 

واال�شتمرار عليه.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  �شت�شتمر 
واالإن�����ش��اين واحل�شاري  االإ�شالمي  دوره��ا  اأداء  االإم���ارات يف  دول��ة 
املوؤ�ش�شون ونحن  بداأها  .. هي م�شرية  املحرومة  ال�شعوب  يف دعم 
على خطاهم م�شتمرون باإذن اهلل و�شنغر�س هذه الروح يف اأبنائنا 

واأجيالنا لتبقي م�شرية العطاء جزء اأ�شا�شي من م�شرية التنمية يف 
دولتنا وجزء رئي�شي اأي�شا يف م�شتقبلها .

بجهود  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��اد 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتي وجميع اجلهات االأخرى الداعمة 
للحملة حيث قال �شموه  فخور بنتائج احلملة التي جاءت كثمرة 
وفخور  اأر�شها  على  واملقيمني  اإم��ارات اخلري  �شعب  وب��ذل  لعطاء 
بجميع اجلهود املباركة التي مت بذلها خالل فرتة احلملة والتي 
تعك�س بو�شوح قوة العمل اخلريي االإماراتي و�شفافيته وح�شوره 

املوؤثر على ال�شاحة الدولية .
وقد جنحت احلملة حتى االآن يف ر�شم االبت�شامة على وجه اآالف 
ال��ع��امل حيث بداأت  ال���دول ح��ول  االأط��ف��ال املحرومني يف خمتلف 
فرق الهالل االأحمر االإماراتي بتوزيع الك�شوة على اآالف االأطفال 
واألبانيا واليمن  البو�شنة  العامل مثل  الدول حول  العديد من  يف 
وتنزانيا  وجيبوتي  وزجنبار  وال�شنغال  وجيبوتي  وم�شر  ولبنان 
ومالوي واالأردن وباك�شتان والهند واأوغندا باالإ�شافة اإىل االأطفال 

ال�شوريني املتواجدين يف االأردن ولبنان.
االأحمر  الهالل  وبالتعاون مع هيئة  و�شت�شتكمل احلملة جهودها 
االآخرين يف عدد  االأطفال  اآالف  الك�شوة على  توزيع  االإماراتي يف 
وماليزيا  واأثيوبيا  وال�شومال  وال��ع��راق  الفلبني  مثل  ال��دول  من 

وكازاخ�شتان وتايالند وبنغالدي�س.
يذكر اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم قد وجه 
املليون  حاجز  تخطيها  بعد  احلملة  من  امل�شتفيدين  عدد  بزيادة 
طفل م�شتفيد وذلك ل�شمان و�شول الك�شوة الأكرب عدد ممكن من 
الذي  الكبري  التفاعل  �شوء  يف  العامل  حول  املحرومني  االأطفال 

حظيت به املبادرة من خمتلف اأطياف املجتمع وموؤ�ش�شاته.
اأطلق  اآل مكتوم قد  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وكان �شاحب 
احلملة مع بداية �شهر رم�شان املبارك كاإحدى املبادرات االإن�شانية 
والتي  ع��ام  ك��ل  م��ن  رم�شان  يف  �شموه  يطلقها  ال��ت��ي  واملجتمعية 
تتوافق مع قيم ال�شهر الف�شيل والعادات االأ�شيلة التي حتث على 

البذل والعطاء.

هزاع بن زايد يح�سر ماأدبة ع�ساء عبيد اجلابر 

قوارب اخلليج تتربع ب� 500 األف درهم ل�سالح حملة حممد بن را�سد لك�سوة الأطفال

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان تنظم حما�سرة دينية ملوظفيها

•• اأبوظبي-وام:

نهيان م�شت�شار  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  ح�شر 
االأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة 
اأبوظبي ماأدبة الع�شاء التي اأقامها ال�شيد عبيد اجلابر 

تكرميا ل�شموه وذلك بفندق �شانغريال باأبوظبي.
كما ح�شر املاأدبة �شعادة �شلطان را�شد الظاهري ع�شو 
ال�شركال  يو�شف  و�شعادة  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
رئي�س احتاد كرة القدم و�شعادة حممد املحمود االأمني 
العام ملجل�س اأبوظبي الريا�شي ويو�شف عبداهلل االأمني 
العام الحتاد االإمارات و�شعادة حممد بن ثعلوب رئي�س 

احتاد امل�شارعة واجلودو والكيك بوك�شينج ونا�شر بن 
ثعلوب مدير مكتب رئي�س احتاد كرة القدم وعبداهلل 
املزوعي  خلف  عتيق  واأح��م��د  املن�شوري  حويليل  ب��ن 
رئي�س جمل�س اإدارة بنك الهالل واأحمد خلف املزروعي 

وحممد عبيد اجلابر اإىل جانب عدد من املدعويني.
وت���ب���ادل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مع 
�شهر  مبنا�شبة  والتهاين  ال��ودي��ة  االأح��ادي��ث  احل�شور 
الف�شيل  ال�شهر  ف�شائل  م�شتذكرين  املبارك  رم�شان 
داعني املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة الكرمية 
ق��ي��ادة و�شعبا مبزيد م��ن اخلري  االإم����ارات  على دول��ة 

والتقدم والرخاء. 

•• دبي-وام:

األف  خم�شمائة  مببلغ  اخلليج  ق��وارب  �شركة  تربعت 
دره���م ل��دع��م احل��م��ل��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
لك�شوة  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س 
مليون طفل حم��روم ح��ول ال��ع��امل. وق��ال حممد بن 
قوارب  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شعايل  ح�شني 
اخلليج اإن ال�شركة ملتزمة مب�شوؤولياتها االجتماعية 
اأنها  خ�شو�شا  وطنيا  واجبا  تعترب  التي  واالإن�شانية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ب��ل  م��ن  وم���ب���ادرة  بتوجيهات  ت��اأت��ي 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  لك�شوة مليون طفل 
اأن��ن��ا نعي�س هذه  حم���روم ح��ول ال��ع��امل ..م�����ش��ريا اإىل 
االيام ف�شائل �شهر الربكات والرحمة وذلك بالتزامن 
اأكد ال�شيد  مع يوم زايد للعمل االإن�شاين. من جانبه 
الهالل  الزرعوين مدير هيئة  احل��اج  حممد عبداهلل 
االأحمر فرع دبي اأن حملة ك�شوة مليون طفل حمروم 
اأهدافها متاما وحققت جناحا  العامل قد بلغت  حول 
باهرا على كافة امل�شتويات من خالل حجم التربعات 
توزيع  عمليات  م�شتوى  على  معها  املجتمع  وتفاعل 
حول  دول���ة   46 تغطي  اأن  ا�شتطاعت  ال��ت��ي  الك�شوة 
العامل وو�شلت اىل مليون طفل حمروم قوال وفعال. 

•• دبي-وام:

نظم مكتب االت�شال املوؤ�ش�شي والت�شويق مبوؤ�ش�شة حممد 
املوؤ�ش�شة  ملوظفني  دينية  حما�شرة  لالإ�شكان  را�شد  بن 
بعنوان ف�شل ليلة القدر األقاها قطب عبداحلميد قطب 
اأول وعظ واإر�شاد بدائرة ال�شوؤون االإ�شالمية  ا�شت�شاري 
ب���دب���ي. وت���اأت���ي امل��ح��ا���ش��رة ���ش��م��ن برنامج  واالأوق��������اف 
واالجتماعية  والثقافية  الدينية  والفعاليات  االأن�شطة 
التي ينفذها مكتب االت�شال املوؤ�ش�شي والت�شويق خالل 
ال�شهر الف�شيل ويف اإطار حر�س املوؤ�ش�شة على التوا�شل 
مع املوظفني لتعميق اجلانب الديني لديهم وح�شرها 
عدد من امل�شوؤولني واملوظفني وطلبة الربنامج ال�شيفي 

يف املوؤ�ش�شة . وحتدث قطب يف بداية املحا�شرة الدينية 
واحلر�س  للم�شلمني  واأهميتها  القدر  ليلة  ف�شل  عن 
على قيام الع�شر االأواخر من رم�شان وتاأجيل االأعمال 
رم�شان  �شهر  خالل  فمن  الليلة  بهذه  للفوز  الدنيوية 
تزيد العبادات ويتوا�شل االإن�شان مع اأرحامه واأ�شدقائه 
ويكرث من ال�شدقات و�شرف االأم��وال يف �شبيل اخلري. 
وقال اأن رحمة اهلل وا�شعة لعباده مهما زادت اأخطاوؤهم 
اأدائ���ه  ب��اخ��ت��الف  اإن�����ش��ان درج���ة وح�����ش��اب يختلف  فلكل 
ورح��م��ة اخل��ال��ق ال ح���دود لها م��ع ع��ب��اده امل�شلمني كما 
دعا اإىل اغتنام ف�شل هذا ال�شهر ب�شكل عام وليلة القدر 
ب�شكل خا�س يف اكت�شاب مزيد من احل�شنات والف�شائل 

التي تقربنا اأكرث من رحمة اهلل.

حمدان بن حممد يوجه بالبدء يف اإعداد خطة دبي ال�سرتاتيجية 2020
•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الطموحة  للروؤية  مواكبة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل مل�شرية التنمية 
عامليا   1 الرقم  اإىل  قطاعاتها  بكافة  الو�شول  وا�شتهداف  الدولة  يف  ال�شاملة 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
 2020 اال�شرتاتيجية  دب��ي  خطة  ل���  االإع����داد  يف  ب��ال��ب��دء  التنفيذي  املجل�س 
مت��ه��ي��دا الإط����الق م��رح��ل��ة تنموية ج��دي��دة ت��ر���ش��خ م��ن خ��الل��ه��ا دب���ي ريادتها 
املرتبة  اإىل  و�شوال  العاملي  امل�شتوى  على  التناف�شية  قدرتها  وتدعم  االإقليمية 
االأوىل بجدارة و�شمن خمتلف املجاالت. واأثنى �شموه على ما حتقق يف �شوء 
التي  التحديات  الرغم من  على  اجن��ازات  احلالية من  اال�شرتاتيجية  اخلطة 
اإطار  ر�شم  اإن اخلطة جنحت يف  وق��ال  املتالحقة.  الدولية  املتغريات  فر�شتها 
ع��دد من  الرتكيز على  م��ع  االإم����ارة  التنمية يف  ���ش��ارت يف هديه جهود  وا���ش��ح 
على  اأ�شيلة  ب��ق��درة  ي�شي  مطمئنا  ت��ط��ورا  �شهدت  التي  االأ�شا�شية  القطاعات 
اأبناء الوطن وبناته يف �شتى املواقع وامليادين  االإجناز بف�شل اإخال�س وتفاين 
الإدراكهم حلجم امل�شوؤولية امللقاة على عاتقهم يف النهو�س مب�شتقبل بالدهم. 
واأكد �شمو ويل عهد دبي اأن العمل على اإعداد اخلطة اال�شرتاتيجية اجلديدة 
اإم��ارة دبي ب�شورة عامة  اإىل تعزيز ق��درات  اأ�ش�س وا�شحة ترمي  �شريتكز على 
هو  وم��ا   2015 اال�شرتاتيجية  اخلطة  اإط���ار  يف  حتقيقه  مت  م��ا  اىل  ا�شتنادا 
املحيطة  واملعطيات  املحلية  االحتياجات  �شوء  القادمة يف  للمرحلة  م�شتهدف 
االأداء يف جميع  ك��ف��اءة  درج���ات  اأع��ل��ى  ل�شمان  ودول��ي��ة  اإقليمية  ت��ط��ورات  م��ن 
القطاعات بغية حتقيق اأرفع م�شتويات االإنتاجية واأرقاها جودة واأجنعها نتائج 
ببناء  املعنية مبا�شرة  تلك  للقطاعات احليوية ال�شيما  اهتمام خا�س  مع منح 
تكاتف  �شموه على �شرورة  و�شدد  التنمية.  ي�شكل لب منظومة  الذي  االإن�شان 
واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الدوائر  االأط��راف وخمتلف  كافة اجلهود وتعاون جميع 
احلكومية و�شبة احلكومية يف �شياغة الت�شور اجلديد للخطة اال�شرتاتيجية 
مبا يكفل حتقيق االأهداف املتوخاة ويرتجم روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اإىل اإجن��ازات ت�شمن لبالدنا الظفر باملرتبة االأوىل عامليا  اآل مكتوم  بن را�شد 
العامل ومراعاة توفري  واالأف�شل يف  االأرق��ى  املعيارية  باالأ�ش�س  اال�شرت�شاد  مع 
املقومات التي تتيح للخطة املرونة الكاملة يف التعاطي مع التطورات املحيطة 
كعن�شر حموري من عنا�شر التخطيط نظرا لكون هذه املرونة �شمانة مهمة 
م��ن حت��دي��ات خارجية  ي�شتجد  اأو  داخلية  م��ن معوقات  ي��ط��راأ  ق��د  م��ا  ملواجهة 
االأهداف  انحراف عن  اأي  بكفاءة عالية وق��درة على االحتواء وكذلك لتجنب 
التنموية املو�شوعة. واأعرب �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
عن اأمله يف اأن تاأتي اخلطة اال�شرتاتيجية اجلديدة لت�شيف اإجنازات ذات نطاق 
تاأثري وا�شع لت�شيف اإىل �شجل االإجنازات املتحققة خالل اخلطة احلالية واأن 
جت��يء م��ع��ربة ع��ن ال��ط��م��وح ال��الحم��دود ل��ب��الدن��ا وحمققة الأم���ال وتطلعات 
املواطن وكافية ملتطلبات واحتياجات املقيم. وقال �شموه  ن�شعى اإىل بناء ت�شور 

�شامل يوؤ�ش�س للتكامل بني �شتى القطاعات ويوؤهل الإطار عمل يكفل لنا حتقيق 
العمل كافة مبا يعود  املركز االأول يف م�شارات  اإىل  هدف وا�شح وهو الو�شول 
بالنفع واخلري والرفاه على دولتنا ويوؤكد جدارة دبي كمدينة رائدة للتنمية 
ومنوذج يحتذى بني املدن العاملية االأكرث تطورا يف االهتمام باالإن�شان ورعايته 
القدرة على  العناية ومتنحه  �شبل  اأف�شل  له  تكفل  التي  املقومات  كل  وتوفري 
االإبداع واالبتكار وامل�شاركة االإيجابية يف بناء املجتمع كل يف جمال تخ�ش�شه. 
يف  نكتفي  اأن  اأو  الطموح  ح��دود  عند  اأهدافنا  تتوقف  اأال  يجب  �شموه  واأ�شاف 
جهودنا بالتخطيط ال�شليم بل يجب اأن نرفد ا�شت�شرافنا للم�شتقبل مبنظومة 
عمل متطورة تت�شم باالإبداع وتتكامل فيها اأ�شباب النجاح مدادها العمل اجلاد 
حتى  العالية  والكفاءة  وامل�شداقية  االأم��ان��ة  ونهجها  واملعرفة  العلم  واأدوات��ه��ا 
نتمكن من االنتقال اإىل مرحلة جديدة من النمو نثبت فيها للعامل جدارتنا 
لت�شدر قائمة اأكرث مدن العامل تطورا ونوؤكد قدرتنا على ذلك ونربهن على 
التزامنا التام بتقدمي منوذج تنموي يحتذى يهدف يف املقام االأول اإىل خدمة 
اأر�س  يعي�س على  فيها كل من  لينعم  الرفاه  اأعلى م�شتويات  الوطن وحتقيق 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  وك�شف  بالفر�س.  وحافلة  وم�شتقرة  كرمية  بحياة  دب��ي 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم عن عزم حكومة دبي امل�شي قدما يف م�شاريعها 
بتوجيهات  التزاما  االأ�شا�شية  بالبنية  املتعلقة  تلك  ال�شيما  الكربى  التنموية 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي وملا حتمله 
جديدة  فر�س  من  وتفتحه  للم�شتقبل  ا�شرتاتيجية  اأهمية  من  امل�شاريع  تلك 
للبنية  امل�شتمر  التحديث  اأن  �شموه  م��وؤك��دا   .. القطاعات  مبختلف  للنهو�س 
القوة  نقاط  اأح��د  ت�شكل  التي  احلا�شمة  املميزات  اأح��د  ه��و  دب��ي  يف  االأ�شا�شية 
االأ�شا�شية لالإمارة وتعزز من قدرتها التناف�شية العاملية. ووجه �شمو ويل عهد 
كافة  اإع���داد  يف  الفور  على  بال�شروع  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  دب��ي 
منها  �شتنطلق  التي  القاعدة  �شتمثل  التي  واملعلومات  والبيانات  االإح�شاءات 
اأكد  والتي  اجلديدة  اال�شرتاتيجية  للخطة  التمهيدية  امل�شودة  اإع��داد  عملية 
اأهمية اإ�شراك القطاع اخلا�س فيها من خالل التعرف على احتياجاته واأفكاره 
تلبي  جامعة  متكاملة  ب�����ش��ورة  اخل��ط��ة  خ���روج  ي�شمن  مب��ا  املقبلة  للمرحلة 
كافة احتياجات النمو وتكفل جلميع عنا�شر املجتمع مواكبة م�شرية التنمية 
اال�شرتاتيجية  دب��ي  خلطة  االإع���داد  وي��اأت��ي  تعزيزها.  يف  االإيجابية  وامل�شاركة 
 2015 العام  الزمني للخطة احلالية يف  االإط��ار  اق��رتاب نهاية  اجلديدة مع 
اأطلقها يف  ق��د  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ك��ان �شاحب  وال��ت��ي 
فرباير من العام 2007 حتت �شعار دبي... حيث يبداأ امل�شتقبل وركزت اآنذاك 
و�شملت  كبرية  اإمكانات منو  والتي حملت  االأ�شا�شية  القطاعات  على عدد من 
التنمية االقت�شادية واالجتماعية والبنية االأ�شا�شية واالأرا�شي والبيئة واالأمن 
والعدل وال�شحة وال�شالمة عالوة على التطوير احلكومي حيث كان لالأمانة 
العامة للمجل�س التنفيذي دور حموري يف تن�شيق جهود كافة اجلهات املعنية 
اللبنة االأ�شا�شية يف كافة التطورات  لتحقيق غايات اخلطة التي كانت مبثابة 

التي �شهدتها دبي خالل ال�شنوات املا�شية. 

الهالل الأحمر تت�سلم تربعا بقيمة 12 مليون درهم من اأرابتك القاب�سة
•• اأبوظبي-وام:

الدكتور حممد عتيق  �شعادة  ت�شلم 
لهيئة  ال����ع����ام  االم������ني  ال���ف���الح���ي 
ماليا  تربعا  ام�س  االحمر  الهالل 
ا�شميك  ع��ب��داهلل  ح�شن  �شعادة  م��ن 
الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
ل�����ش��رك��ة اأراب���ت���ك ال��ق��اب�����ش��ة لدعم 
االن�شانية  الهالل  برامج  وم�شاندة 
مليون   12 ال��ت��ربع  قيمة  بلغت   ..
درهم  ماليني  خم�شة  منها  درهما 
لدعم احلملة التي اأطلقها �شاحب 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
لك�شوة مليون طفل حول العامل .. 
و�شبعة ماليني درهم لكفالة اأربعة 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  يتيم  اآالف 
وذلك بالتزامن مع يوم زايد للعمل 
التا�شعة  ال����ذك����رى  يف  االإن�������ش���اين 
له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س  لرحيل 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
الدكتور  واأك������د  ث������راه.  اهلل  ط��ي��ب 
حممد عتيق الفالحي تقدير �شمو 
نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
لكافة  االحمر  الهالل  هيئة  رئي�س 
املبادرات التي تعزز جهود الهيئة يف 
االإن�شاين  والعطاء  البذل  �شاحات 
من اأجل حت�شني حياة اأ�شد الفئات 
مبادرة  ال��ف��الح��ي  وث��م��ن  ���ش��ع��ف��ا. 
����ش���رك���ة  اراب�����ت�����ك  وجت���اوب���ه���ا مع 
..موؤكدا  امليدانية  الهيئة  حتركات 
لتعزيز  دائ���م���ا  ت�����ش��ع��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 

جتاه الق�شايا املحلية ودعم جماالت 
ال���ع���م���ل االج���ت���م���اع���ي واالإن�������ش���اين 
املجتمعية  التنمية  وم�شاندة جهود 
�شتقوم  ال�شركة  ان  اىل  م�شريا   ..
للعمل  زاي��د  ي��وم  ومبنا�شبة  �شنويا 
يتيم  االآف  اربعة  بكفالة  االإن�شاين 
يف  مببادرات  التقدم  اىل  باالإ�شافة 
جماالت اأخرى من جماالت العمل 
اخلريي واالن�شاين. وا�شاف ان هذا 
اأقل ما ن�شتطيع تقدميه عرفانا منا 
التي  الر�شيدة  ولقيادتنا  لدولتنا 
غر�شت فينا حب اخلري واالح�شان 
يف  وطننا  لريادة  ودعما  لالآخرين 
العامل  م�شتوى  ع��ل��ى  اخل���ري  ع��م��ل 
كله ونحن يف اأرابتك القاب�شة جزء 
املزدهر  امل��ت��ط��ور  املجتمع  ه��ذا  م��ن 
الذي اأعطانا الكثري ويتوجب علينا 
م�شوؤولية اجتماعية جتاه جمتمعنا 
املحلي يف االإمارات العربية املتحدة 

واملوؤ�ش�شات  االأف����راد  م��ع  �شراكتها 
امل��ح��ل��ي��ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
الت�شامن  ق���در م��ن  اأك���رب  الإظ��ه��ار 
�شحايا  احتياجات  م��ع  وال��ت��ج��اوب 
وال�شرائح  وال����ك����وارث  ال���ن���زاع���ات 
التاأييد  وح�������ش���د  ���ش��ع��ف��ا  االأ�����ش����د 
الأو�شاعها االإن�شانية م�شريا يف هذا 
ال�شدد اىل ان الهالل االحمر هي 
التي  ال��ع��امل  يف  ال��وح��ي��دة  املوؤ�ش�شة 
كفالة  يف  متخ�ش�شة  ادارة  لديها 
االأي���ت���ام.. م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ح�شن 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ا���ش��م��ي��ك  ع��ب��داهلل 
والرئي�س التنفيذي ل�شركة اأرابتك 
ت�شطلع  التي  االإن�شانية  باجلهود 
بها هيئة الهالل االأحمر للتخفيف 
وقال  االإن�شانية.  املعاناة  وط��اأة  من 
للنهج  ام���ت���دادا  ي��ج��يء  ال��ت��ربع  اأن 
ال�����ش��رك��ة لتحمل  اخ��ت��ط��ت��ه  ال�����ذي 
م�شوؤوليتها االجتماعية واالإن�شانية 

وال�����دول االأخ�����رى ال��ت��ي ن��ع��م��ل بها 
ل�شركات  م��ث��اال  ن��ك��ون  الأن  ون�شعى 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف امل�����ش��اه��م��ة يف 
تنمية املجتمعات . يذكر انه بتربع 
���ش��رك��ة  اراب���ت���ك  ب��ك��ف��ال��ة 4 االأف 
املكفولني  االيتام  عدد  يرتفع  يتيم 
الهالل االحمر اىل  من قبل هيئة 
75 الف يتيم من 28 دولة منهم 
 . ال��دول��ة  ث��الث��ة االآف يتيم داخ���ل 
داخل  لالأيتام  الكافلني  ع��دد  وبلغ 
ال���ف و500   36 ال���دول���ة ح����وايل 
داخل  الكفالة  وي��رتاوح مبلغ  كافل 
 300 اىل   200 ب��ني  م��ا  ال���دول���ة 
الكفالة  م��ب��ل��غ  ي�����ش��ل  ف��ي��م��ا  دره����م 
 200 150 اىل  خارج الدولة من 
درهم . وبلغ اجمايل قيمة كفاالت 
االيتام منذ تاأ�شي�س الهالل االحمر 
العام اجل��اري ح��وايل مليار  وحتى 

و100 مليون درهم.
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اأبوظبي للمطارات توزع اأكرث من ع�سرة اآلف وجبة اإفطار على امل�سافرين�سفارة الدولة لدى اأثيوبيا تقيم م�سروع اإفطار ال�سائم يف عدد من امل�ساجد باأدي�س اأبابا
باال�شافة اىل توزيع وجبات يف بع�س امل�شاجد. وياأتي تنفيذ امل�شروع 
للعام الثاين يف اثيوبيا وذلك يف اطار الربامج الرم�شانية التي يتم 

تنفيذها من قبل املوؤ�ش�شات اخلريية بالدولة.
لل�شوؤون  االع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  اأم���ان  حممد  خيار  ال�شيخ  واأع���رب 
االمارات  دول��ة  حلكومة  وتقديره  �شكره  ع��ن  باأثيوبيا  اال�شالمية 
ن��ه��ي��ان لالعمال  اآل  زاي����د  ب��ن  ومل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلريية  لالعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  وموؤ�ش�شة  االن�شانية 
�شعادة  .. كما ثمن دور  بالدولة  االأحمر  الهالل  واالن�شانية ولهيئة 
اثيوبيا  الدولة لدى  �شفري  ال�شابري  الدكتور يو�شف عي�شى ح�شن 
وال��ق��ائ��م ب��االع��م��ال ب��االن��اب��ة ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن ���ش��ع��د ال��ع��م��رية على 
والعمل  واالن�شانية  امل�شاريع اخلريية  تنفيذ  الدوؤوبة يف  متابعتهما 

على توطيد اأوا�شر العالقات بني البلدين.

•• اأدي�س اأبابا -وام:

االعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  اأبابا  اأدي�س  لدى  الدولة  �شفارة  تقوم 
افطار  م�شروع  تنفيذ  يف  اثيوبيا  بجمهورية  اال�شالمية  لل�شوؤون 
على  بناوؤهما  مت  اللذين  وك��ريا  النور  م�شجدي  من  كل  يف  ال�شائم 
نفقة الدولة با�شم املرحوم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه اىل جانب ثالثة م�شاجد رئي�شية اخرى بالعا�شمة االثيوبية 
االن�شانية  نهيان لالعمال  اآل  زايد  بن  موؤ�ش�شة خليفة  بتمويل من 
اآل نهيان لالعمال اخلريية و االن�شانية  وموؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
 1120 م��ن  اأك��رث  امل�شروع  م��ن  وي�شتفيد  االأح��م��ر.  ال��ه��الل  وهيئة 
�شائم يوميا وذلك لتمكني املحتاجني من �شيام �شهر رم�شان يف جو 
من االألفة واالخوة ويتم تنفيذ امل�شروع على هيئة موائد رم�شانية 

اىل منطقة املغادرين بالقرب من �شباك املعلومات التابع ل�شركة اأبوظبي 
الرئي�س  الهدابي  اأحمد  املهند�س  3. وقال  امل�شافرين  للمطارات يف مبنى 
التنفيذي للعمليات يف �شركة اأبوظبي للمطارات ان �شهر رم�شان املبارك 
من اأهم اأ�شهر ال�شنة وتتطلع �شركة اأبوظبي للمطارات لالحتفاء بال�شهر 
الف�شيل من خالل تقدمي برنامج رم�شاين مميز لل�شائمني امل�شافرين.. 
ال�شهر  خ��الل  بالعطاء  عملها  ط��اق��م  مب�شاركة  ال�شركة  اع��ت��زاز  م��وؤك��دا 
الف�شيل االأمر الذي يدل على التزام ال�شركة مب�شوؤوليتها االجتماعية من 
خالل توفري خدمات عاملية امل�شتوى للم�شافرين. وتت�شمن وجبات اإفطار 
ال�شاخنة  املاأكوالت  رم�شان جمموعة خمتارة من  �شهر  امل�شافرين خالل 
الطعام  قوائم  من  متنوعة  جمموعة  �شمن  ا�شافتها  يتم  التي  وال��ب��اردة 

يوميا. 

•• اأبوظبي-وام:

للمطارات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  ت��ق��وم  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  ح��ل��ول  مبنا�شبة 
عرب  ال�شائمني  امل�شافرين  على  اإفطار  وجبة   500 و  اآالف   10 بتوزيع 
مطار اأبوظبي الدويل طوال ال�شهر الف�شيل حيث يتم توزيع 350 وجبة 
امل�شافرين رقم  اإفطار يوميا للم�شافرين القادمني واملغادرين عرب مبنى 
1 و 2 و3. وتقوم عدة فرق من �شمن �شركة اأبوظبي للمطارات بتنظيم 
مواقع  لت�شمل  ال�شائمني  امل�شافرين  جلميع  االإف��ط��ار  وج��ب��ات  وت��وزي��ع 
متعددة يف مطار العا�شمة مبا يف ذلك مبنى امل�شافرين رقم 1 عند منطقة 
اجراءات ال�شفر قبل ق�شم الهجرة ونفق مبنى امل�شافرين 1 باجتاه منطقة 
الرتانزيت ومنطقة اجراءات ال�شفر يف مبنى امل�شافرين 2 و3 باالإ�شافة 

مدر�سة ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان الثانوية الفنية يف مومبا�سا تتحول اإىل �سرح تعليمي هام يف كينيا

مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني تثمن جهود �سلطان بن زايد يف دعم وخدمة الق�سايا الإن�سانية

نتائج التقييم تظهر حت�سنًا ملحوظًا يف الأداء

جمل�س اأبوظبي للتعليم يعلن عن نتائج تقييم املدار�س اخلا�سة

•• مومبا�سا -وام:

بن  خليفة  ال�شيخ  مدر�شة  حتولت 
الفنية يف  الثانوية  نهيان  اآل  زاي��د 
اأكرب  اىل  بكينيا  مومبا�شا  مدينة 
م��رك��ز ع��ل��م��ي ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه عقول 
لي�شقوا  ال�����ش��ب��اب  م���ن  ال��ك��ث��ريي��ن 
ويحظى  ال���ع���م���ل  اإىل  ط��ري��ق��ه��م 
ال��ت��ي بنيت عام  امل��در���ش��ة  م�����ش��روع 
ال�شيخ  له  املغفور  1982 يف عهد 
زايد بن �شلطان ال نهيان بالدعم 
الكامل من قبل موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية. 
وقال �شعادة حممد حاجي اخلوري 
بن  مل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

•• ابوظبي-الفجر:

لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  اعربت 
امل��ت��ح��دة ل�������ش���وؤون ال��الج��ئ��ني عن 
ال�شيخ  ل�شمو  وت��ق��دي��ره��ا  �شكرها 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
الدولة،  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رئ��ي�����س م���رك���ز ���ش��ل��ط��ان ب���ن زاي���د 
البناء  للتعاون  واالإع��الم،  للثقافة 
والدعم امللمو�س واال�شهام املعنوي 
�شموه  مركز  يقدمه  ال��ذي  القيم، 

للمركز يف ابوظبي �شباح ام�س .
واأكد املن�شوري للم�شوؤول االأممي، 
زايد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ان 
بالق�شايا   ، كثريا  معني  نهيان  ال 
االإن�شانية واملجتمعية، م�شريا اىل 
خلدمة  الدائمة  �شموه  توجيهات 
يعود باخلري  اأن  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل 

واملنفعة على االن�شان اأينما كان.  
من جانبه اأكد �شعادة عمران ر�شا، 
لها  م�����ش��ه��ود  االإم��������ارات  دول�����ة  اأن 
ب��االإ���ش��ه��ام يف ال��ع��م��ل االإن�����ش��اين يف 

رفع معنوياتهم ومعنويات ا�شرهم 
بعدهم  ج������راء  ي���ع���ان���ون  ال���ل���ذي���ن 

الق�شري عن الوطن .
اجلانبان  اك����د  ال��ل��ق��اء  خ���ت���ام  ويف 
على مزيد من التعاون بني املركز 
م����ن خالل  �����ش����واء   ، وامل���ف���و����ش���ي���ة 
ا�شت�شافة املركز ملحا�شرين لعر�س 
احل��ق��ائ��ق امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��الج��ئ��ني ، 
اوزي����ارة وف��د م��ن امل��رك��ز ملواقعهم 
قرب  عن  للوقوف  الطبيعة،  على 

من معاناتهم .

املفو�شية  الأن�������ش���ط���ة  ب���اأب���وظ���ب���ي 
الق�شايا  خدمة  �شاأنه  من  وال��ذي 
جمال  يف  وخ���ا����ش���ة  االإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�����الج�����ئ�����ني.  ج������اء ذل������ك خ���الل 
�شعيد  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��د  اج���ت���م���اع 
ال�شوؤون  ادارة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري 
الثقافية باملركز، مع �شعادة عمران 
ملفو�شية  االإق��ل��ي��م��ي  امل��م��ث��ل  ر���ش��ا 
الالجئني  ل�����ش��وؤون  املتحدة  االأمم 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ل��دى 
بزيارة  ق��ام  ال��ذي  العربية  اخلليج 

ا�شهام  اىل  م�شريا  ج��وان��ب��ه،  ك��اف��ة 
ب��ن زاي���د للثقافة  ���ش��ل��ط��ان  م��رك��ز 
األف  ق���راب���ة  ت��ق��دمي  واالع������الم يف 
الق�ش�س  ال��ق��ام��و���س  م���ن  ن�����ش��خ��ة 
باللغة  ي��ع��ن��ى  ال������ذي  ل����الأط����ف����ال 
ال�شامية  املفو�شية  ايل  ال��ع��رب��ي��ة 
، الأط��ف��ال �شوريا  امل��ت��ح��دة  ل���المم 
ال���الج���ئ���ني يف ال������دول امل����ج����اورة ، 
مو�شحا اأن �شحنة هذه الكتب على 
 ، الو�شول لكي توزع عليهم  و�شك 
يف  ملحوظ  اأث���ر  ل��ه  و�شيكون  مم��ا 

•• ابوظبي- فوؤاد علي: 

للتعليم  اب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  اع���ل���ن 
املدار�س  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  ن��ت��ائ��ج  ع���ن 
للعام  اأب���وظ���ب���ي  ب�����اإم�����ارة  اخل���ا����ش���ة 
حيث   2013-2012 ال���درا����ش���ي 
و  خ��ا���ش��ة  م��در���ش��ة   146 تقييم  مت 
23 م��در���ش��ة خ��ا���ش��ة على  ح�����ش��ل��ت 
 %  15 بن�شبة  االأداء  ع��ايل  تقييم 
على  م���در����ش���ة   29 ح�����ش��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا 
نالت  و   %  19 بن�شبة  م��ر���ٍس  اأداء 
اأداء  ع��ل��ى  خ��ا���ش��ة  م���در����ش���ة   100
حت�شني  اإىل  بحاجة  اأي  مر�ٍس  غري 
وذل��ك مقارنة   %  66 كبري بن�شبة 
التقييم  م��ن  االأوىل  املرحلة  بنتائج 
بينت  وال��ت��ي   2011 2009وحتى 
% من املدار�س كانت �شمن  اأن 11 
من   % و17  االأداء  ع���ايل  ال��ن��ط��اق 
مر�شي  اأداء  النطاق  �شمن  املدار�س 
و72 % من املدار�س �شمن النطاق 
بحاجة اإىل حت�شني كبري .  جاء ذلك 
خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده 
ال�شرقي  القرم  بفندق  اأم�س  املجل�س 
اأبوظبي  اأبوظبي و تاأكيد جمل�س  يف 
نظام  تطبيق  على  حر�شه  للتعليم 
املعايري  الأع��ل��ى  وف��ق��اً  ���ش��ام��ل  تقييم 
مب�شتوى  االرت��ق��اء  وبهدف  الدولية 
العاملة  اخلا�شة  املدار�س  اأداء  جودة 
اأبوظبي قام قطاع املدار�س  اإم��ارة  يف 
التابع  اجل������ودة  و����ش���م���ان  اخل���ا����ش���ة 
املدار�س  اأداء  تقييم  بو�شع  للمجل�س 
اخلا�شة على م�شتوى اإمارة اأبوظبي 
املا�شيني.  ال����ع����ام����ني  م������دى  ع���ل���ى 
خمي�س  مغري  الدكتور  معايل  وق��ال 
اأبوظبي  عام جمل�س  اخلييلي مدير 
تقييم  ن��ت��ائ��ج  اإع������الن  اأن  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
من  انطالقا  ياأتي  اخلا�شة  املدار�س 
ر�شالته  حتقيق  على  املجل�س  حر�س 
مب�شتوى  االإرت�����ق�����اء  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
واإتاحة  املعايري  املدار�س وفقا الأعلى 
الفر�شة اأمام اأولياء االأمور للح�شول 
على معلومات موثقة ب�شاأن م�شتوى 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  اأب���ن���ائ���ه���م  م����دار�����س 
���ش��اأن��ه��ا م�شاعدة  ال��ن��ت��ائ��ج م��ن  ه���ذه 

للعاميني  اأبنائهم  م��دار���س  م�شتوى 
و   2012-2011 ال���درا����ش���ي���ني 
العربية  باللغتني   2013-2012
واالجن����ل����ي����زي����ة م����ن خ������الل امل���وق���ع 
االإلكرتوين ملجل�س اأبوظبي للتعليم.

معلومات  ال��ت��ق��اري��ر  تلك  وتت�شمن 
م�شتواها  وتقييم  املدر�شة  عن  عامة 
وال����ف����اع����ل����ي����ة ال�����ع�����ام�����ة واخل����ط����ط 
ب�شكل  اأداءه�����ا  ل��ت��ط��وي��ر  امل�شتقبلية 
اأف�����ش��ل. وت��اأت��ي ه���ذه امل���ب���ادرة كجزء 
من برنامج ارتقاء الذي يلزم جميع 
للت�شجيل  القانون  مبوجب  املدار�س 
واخل�شوع  امل��ج��ل�����س  ل����دى  ر���ش��م��ي��اً 
وياأتي  ع���ام���ني،  ك���ل  م����رة  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م 
ال��غ��ر���س م��ن ه���ذه امل���ب���ادرة لتطوير 
ب�����ش��ورة م�شتمرة  امل��دار���س اخل��ا���ش��ة 
حيث يلتحق بهذه املدار�س اأكرب عدد 
من الطلبة لذا فقد مت اإجراء زيارات 
تقيمية للمدار�س حيث متت املرحلة 
2009 و2011  االأوىل بني عامي 
اأم���ا امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��د مت��ت بني 

عامي 2011 و 2013.
الظاهري  ح��م��د  امل��ه��ن��د���س  واأو����ش���ح 
املدار�س  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اخلا�شة و�شمان اجلودة باملجل�س اأن 
املقيمني زاروا حوايل 10000 �شفاً 
املقابالت مع  مئات  واأج���روا  درا���ش��ي��اً 
باملدار�س  العاملة  والهيئات  الطلبة 
على  ويتعني  التقييم  عمليات  اأث��ن��اء 
امل����دار�����س ت���ق���دمي خ��ط��ة ت��ط��وي��ر يف 
30 يوماً من �شدور تقرير  غ�شون 
اأولياء  اأن  م�شيفا  النهائي  التقييم 
املبادرة  اأي�شا يف هذه  االأمور �شاركوا 
يف  اأ�شا�شيا  �شريكا  ي�شكلون  كونهم 
�شارك  ح��ي��ث  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
عدد  اأم���ر يف  35000 ويل  ح���وايل 
م���ن اال���ش��ت��ب��ي��ان��ات ل��ر���ش��د اآرائ���ه���م 
التعليم وقد �شكلت هذه  حول جودة 
ك����ربى الأنها  اأه��م��ي��ة  اال���ش��ت��ب��ي��ان��ات 
املدر�شة  بني  التوا�شل  مفهوم  تعزز 
واأولياء االأمور وتر�شد مالحظاتهم 
للخطط  ال���داع���م���ة  واق���رتاح���ات���ه���م 
التعليمية.  واأ�شاف اأن املجل�س لديه 
املدار�س  تطوير  يف  متخ�ش�شة  اإدارة 

400 م��در���س و م��در���ش��ة و  ح����وايل 
كذلك القيادات الرتبوية .

اتبع  املجل�س  ب��اأن  الظاهري  واأ�شاف 
اإج������راءات حم���ددة و���ش��ف��اف��ة لتقييم 
التقييم  ف��رق  ق��ام��ت  امل��دار���س حيث 
لكل  اأي�������ام   4 ح������وايل  ب��ت��خ�����ش��ي�����س 
م��در���ش��ة م��ن امل���دار����س وت�����راوح عدد 
طبقا  املقيمني  وف��ري��ق  االأي����ام  ت��ل��ك 
ك���ل م���در����ش���ة. وي���ت���م تقييم  حل��ج��م 
معايري  لثمانية  وف��ق��اً  امل��دار���س  اأداء 
حمددة ت�شمل اإجناز الطلبة والتقدم 
ال�شخ�شي  والتطور  يحرزونه  ال��ذي 
وتلبية  ال��ت��دري�����س  وج�����ودة  للطلبة 
احتياجات الطلبة من خالل املناهج 
وحماية الطلبة ورعايتهم وتوجيههم 
واملن�شاآت  امل���ب���اين  وج�����ودة  ودع��م��ه��م 
التي  امل�شادر  توفر  وم��دى  املدر�شية 
ت�شاعد املدار�س على حتقيق اأهدافها 
واالإدارة  ال���ق���ي���ادة  ك���ف���اءة  وك���ذل���ك 
امل���در����ش���ي���ة. واب������ان امل��ه��ن��د���س حمد 
تعتمد  التقييم  ف���رق  اأن  ال��ظ��اه��ري 
على ا�شتخدام مقيا�س يتكون من 8 
تقييمهم جلودة  اإ�شدار  درجات عند 
اجلدول  يو�شح  حيث  االأداء  معايري 

التايل هذه الدرجات والتقديرات :
  3    2   1
  6   5    4

 8       7  
جيد ج��داً جيد  مر�ٍس  ممتاز  
وي��ت��ط��ور م���ر����سٍ غ���ري م���ر����سٍ غري 

�شعيف مر�ٍس اإىل حد كبري  
م�شتوى  ت��ق��ي��ي��م  اإىل  ول���ل���و����ش���ول 
يقوم  مدر�شة  لكل  العامة  الفاعلية 
لتحديد  ال��درج��ات  بجمع  املقيمون 
مدر�شة،  ك��ل  ت�شتحقها  ال��ت��ي  الفئة 
الفئة  ت��ع��ط��ى  امل���ث���ال  ���ش��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 
 )3-1 م���ن  ال��ت��ق��دي��ر  )ل����درج����ات  اأ 
ب  الفئة  وتعطى  املتميزة  للمدار�س 
وهي   )5-4 من  التقدير  )لدرجات 
نتيجة  ع��ل��ى  ح�شلت  ال��ت��ي  امل���دار����س 
م��ر���ش��ي��ة اأم�����ا ال��ف��ئ��ة ج )ل���درج���ات 
فتعطى   )8-6 م������ن  ال����ت����ق����دي����ر 
حت�شني  اإىل  حت��ت��اج  اإىل  ل��ل��م��دار���س 

كبري يف اأدائها.

واملدار�س  وال��ط��ل��ب��ة  االأم�����ور  اأول���ي���اء 
اأبوظبي  وجم��ل�����س  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
ع��ل��ى جميع  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف احل�����ش��ول 
بكل  املتعلقة  والتفا�شيل  املعلومات 
مدر�شة من مدار�س االإمارة وبالتايل 
م�شتوى  ل��ت��ح��دي��د  امل����ج����ال  اإت����اح����ة 
املحلية  ل��ل��م��ع��اي��ري  ت��ب��ع��اً  امل����دار�����س 
والدولية. و او�شح اخلييلي اأن هناك 
معايري عاملية يف عملية التقييم البد 
من الرجوع اإليها عند تقييم املدار�س 
و قد بداأنا التقييم من فرتة مبكرة 
و مل ن�شرح بها حتى نعطي املدار�س 
فر�شة لتح�شني م�شتواهم التعليمي 
ت�شل  حتى  ارتقاء  نظام  متطلبات  و 
اإل��ي��ه امل���دار����س و ق��د ا���ش��ت��ف��ادت 11 
من  انتقلت  و  التقييم  م��ن  م��در���ش��ة 
ي��دل على مدى  م�شتوى الأخ���ر مم��ا 
القيادات  و  املدار�س  مالكي  ا�شتجابة 
حر�شهم  و  امل��ع��ل��م��ني  و  ال���رتب���وي���ة 
لالإن�شمام لربنامج ارتقاء و م�شيفاً 
اأن  من  الب��د  ك��ان  التقييم  عملية  اأن 
فاأ�شندت  حمايدة  جهة  هناك  تكون 
اإىل ط��رف ث��ال��ث ومت االإت��ق��اف على 
امل�شاركة  و  املواطنة  ال��ك��وادر  تدريب 
و  ل��ل��م��دار���س  التقييمة  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
العام  وه��ذا  20 مواطناً  ا���ش��راك  مت 
مواطن   40 اإىل  العدد  �شيت�شاعف 
ل��ن��ق��ل امل����ه����ارات امل��ط��ل��وب��ة م���ن قبل 
و  ال��وط��ن  العاملية الأب��ن��اء  ال�����ش��رك��ات 
قيم  هناك  الأن  املعرفة  لنقل  كذلك 
فكان  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  يفهمها  ثقافية 

البد من دجمهم بفرق العمل .
فانه  التقييم  زي���ارات  على  واع��ت��م��اداً 
ي��ت��ع��ني ع��ل��ى امل���دار����س و���ش��ع خطط 
وتقدميها  اأدائ���ه���ا  ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��ن��وي��ة 
ميكن  مب��ا  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
على  امل��دار���س  م�شاعدة  م��ن  املجل�س 
حت��دي��د امل���ج���االت ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 
ت��ط��وي��ر. ك��م��ا و���ش��ع ق��ط��اع املدار�س 
اخل��ا���ش��ة و���ش��م��ان اجل�����ودة خططاً 
ط���وي���ل���ة امل������دى ل��ت��ط��وي��ر امل����دار�����س 
حيث  ال�شفافية  ول��ت��ع��زي��ز  اخل��ا���ش��ة 
الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  باإمكان  اأ�شبح 
ب�شاأن  موثقة  تقارير  على  احل�شول 

وي��ع��ني م��دي��ر ت��ط��وي��ر ل��ك��ل مدر�شة 
حيث يقوم بجمع البيانات وحتليلها 
اجللو�س  و  االح��ت��ي��اج��ات  وحت���دي���د 
امل��در���ش��ة وع��ل��ى �شوءها  م���ع م��دي��ر 
ل��ت��ط��وي��ره��ا و تكون  و���ش��ع اخل��ط��ة 
املو�شوعة  باخلطة  ملتزمة  املدر�شة 
و نتج من هذه العملية تطور و نقل 
وال  اآخ���ر  اإىل  م�شتوى  م��ن  امل��دار���س 
نن�شى اجلهود الكبرية التي تقوم بها 

املدار�س نف�شها لكي تتطور .
خا�شة  مدر�شة   43 اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
بينما  واح��دة  درج��ة  تقدمت مبقدار 
36 مدر�شة تقدمت مبقدار درجتني 
و  اأداءه���������ا  م���در����ش���ة حت�����ش��ن   18 و 
و  االأوىل  ب����ال����دورة  م��ق��ارن��ة  ت���ط���ور 
ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة وه��ن��اك ت��اأخ��ر يف 8 
 4 مدار�س تراجعت مبقدار درجة و 
مدار�س مبقدار درجتني مو�شحاً اأن 
املدار�س ذات عايل االأداء تكون عملية 
والزيارات يف حدود �شيقة  التفتي�س 
بينما املدار�س التي يف نطاق بحاجة 
و  ال��زي��ارات  تكون  كبري  حت�شني  اإىل 
التفتي�س بحدود من 3 اإىل 5 زيارات 
للمجل�س  و  م�شتمر  ب�شكل  متابعة  و 
احل���ق يف ت��وج��ي��ه اإن������ذارات م��ن اجل 
و  ب��امل��در���ش��ة  التعليم  ج���ودة  حت�شني 
الو�شول بها اإىل اأف�شل م�شتوى و اأن 
جميع املعلومات حول تقييم املدار�س 
ملجل�س  االإل��ك��رتوين  باملوقع  متوفرة 
عملية  وت�شاعد   . للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
جودة  م�شتوى  حتديد  على  التقييم 
امل��دار���س وم��ن ثم  امل��ق��دم يف  التعليم 
واملقرتحات  التو�شيات  تقدمي  يتم 
الكفيلة مب�شاعدة املدار�س على و�شع 
وتطبيق خطط تطوير مدر�شي فعالة 
املطلوبة  ب����االأدوات  املجل�س  وت��زوي��د 
ال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات  ملراجعة 
التعليمية التي ي�شعها قطاع املدار�س 
اخل��ا���ش��ة و���ش��م��ان اجل����ودة وتطبيق 
وتبادل  الرتبوية  املمار�شات  اأف�شل 
اأن  اإىل  م�شرياً  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات 
ور�شة  و  دورة   150 ن��ظ��م  امل��ج��ل�����س 
للقيادات  اخل��ا���ش��ة  ل��ل��م��دار���س  عمل 
ا�شتفاد منها  الرتبوية و املدر�شني و 

•• اأبوظبي-وام: 

العاملة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ن��ظ��م��ت 
العاملة  اأدم��ا  البحرية  املناطق  يف 
الرم�شاين  ب��رن��اجم��ه��ا  اإط�����ار  يف 
ب���رن���اجم���ا حافال  ل��ل��ع��ام احل�����ايل 
باالأن�شطة والفعاليات التي عك�شت 
املبارك  رم�شان  �شهر  خ�شو�شية 
واأتاحت  ال���روح���ان���ي���ة.  واأج��������واءه 
ه���ذه االأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي مت��ث��ل جزءا 
مب�شوؤولياتها  ال�شركة  التزام  من 
فر�شة  االإم���ارات���ي  املجتمع  جت���اه 
مل��وظ��ف��ي ال�����ش��رك��ة ل��ل��ت��ع��ر���س اإىل 
واال�شتمتاع  الرم�شانية  النفحات 
وا�شتمل   . املميزة  ال�شهر  ب��اأج��واء 
العام  لهذا  الرم�شاين  الربنامج 
الدينية  االأن�شطة  م��ن  ع��دد  على 
الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  كم�شابقة 
اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة  وحم�����ا������ش�����رات 
ال�شائم  اإفطار  اليومي  الربنامج 
وم�شابقات  ع��م��رة  رح��ل��ة  وتنظيم 
دينية واأم�شيتني لالأطفال والكبار 
وتكرمي لالأيتام اإىل جانب العديد 
والدينية  اخلريية  الفعاليات  من 
موقع  يف  االأخ���������رى  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
ويف  ابوظبي  يف  الرئي�شي  ال�شركة 
دا�س  البحرية يف جزيرة  مواقعها 
وجممعي من�شاآت زكم واأم ال�شيف. 
وكان برنامج اإفطار �شائم من اأهم 
حيث  العام  ه��ذا  برنامج  فعاليات 
اإفطار  وجبات  خالله  من  قدمت 
 650 نحو  بلغت  للعامة  يومية 
م��ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون  يوميا  وج��ب��ة 
ال��ه��الل االأح���م���ر االإم���ارات���ي���ة من 
التي  الرم�شانية  اخليمة  خ��الل 
ن�شبت اأمام املقر الرئي�شي لل�شركة 
من  امل�شتفيدين  ع��دد  يجعل  مم��ا 
ال��ربن��ام��ج ه���ذا ال��ع��ام ي��ب��ل��غ رقما 
الوجبات  اإذ ي�شل جمموع  قيا�شيا 
ال�شهر  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى  امل���ق���دم���ة 
وجبة  اآالف   18 ن��ح��و  ال��ف�����ش��ي��ل 

ال�شركة  م���وظ���ف���و  ف��ي��ه��ا  ����ش���اه���م 
بتربعات �شخية عك�شت اهتمامهم 
االجتماعية  بامل�شوؤولية  ب��ال��وف��اء 
ل��ل�����ش��رك��ة. ك��م��ا رع���ت ال�����ش��رك��ة يف 
االأخرى  اخلريية  اأن�شطتها  اإط��ار 
ال��ف�����ش��ي��ل رحلة  ال�����ش��ه��ر  خ�����الل 
القادرين  غ���ري  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ع��م��رة 
اخلا�شة  نفقتهم  على  اأدائها  على 
وا�شتفاد من عمرة هذا العام نحو 
مقار  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��وظ��ف��ا   45
واملواقع  اأبوظبي  يف  ال�شركة  عمل 
االإفطار  ح��ف��ل  وك����ان  ال��ب��ح��ري��ة. 
الرئي�س  اإليه  دعا  الذي  اجلماعي 
التنفيذي علي را�شد اجلروان من 
اأبرز فعاليات الربنامج الرم�شاين 
هذا العام حيث ح�شره عدد كبري 
وعائالتهم  ال�شركة  موظفي  من 
يف ف��ن��دق ج��م��ريا اأب����راج االإم����ارات 
واالإدارة  ال�شيوف  كبار  يف ح�شور 
فعاليات  و�شجلت  لل�شركة.  العليا 
ال���ق���راآن الكرمي  م�����ش��اب��ق��ة ح��ف��ظ 
التي نظمتها ال�شركة لالأطفال ما 
�شنة ح�شورا  �شنوات و17   7 بني 
50 طفال  النظر مب�شاركة  الفت 
وا���ش��ت��م��ل��ت امل�����ش��اب��ق��ة ع��ل��ى ثالثة 
م���ن احل��ف��ظ وح�شل  م�����ش��ت��وي��ات 
على  امل�شابقة  خ��ت��ام  يف  ال��ف��ائ��زون 
فريق  اإليهم  �شلمها  نقدية  جوائز 
بهذه  اأقيم  حفل  يف  العليا  االإدارة 

حما�شرة  على  وا�شتمل  املنا�شبة 
الدكتور  ف�����ش��ي��ل��ة  ق��دم��ه��ا  دي��ن��ي��ة 
ناجي العربي اأحد �شيوف �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عن 
اإطار  ويف  ال��ك��رمي  ال�شهر  ف�شائل 
االجتماعية  مب�شوؤولياتها  الوفاء 
لل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ك��رم 
زاي���د  دار  اأي����ت����ام  م���ن  ط��ف��ال   16
العني  يف  االإن�������ش���ان���ي���ة  ل���ل���رع���اي���ة 
التابع ملوؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
االحتياجات  وذوي  االإن�����ش��ان��ي��ة 
اخلا�شة و�شوؤون الق�شر باالإ�شافة 
اإىل عدد من م�شرفات الدار وذلك 
ث��ق��اف��ي��ة نظمت  اأم�����ش��ي��ة  اإط�����ار  يف 
والع�شرين  ال��ث��ال��ث  يف  ل��الأط��ف��ال 
الرئي�شي  امل�شرح  على  يوليو  م��ن 
لل�شركة. وقال الرئي�س التنفيذي 
الأدما العاملة علي را�شد اجلروان 
ت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى جن����اح ب��رن��ام��ج هذا 
ه����ذه  ن�������ش���ت���غ���ل  اذ  ن����ح����ن  ال�����ع�����ام 
بني  التوا�شل  لتعزيز  الفعاليات 
فاإننا  وادارت���ه���ا  ال�شركة  موظفي 
ن��ق��در اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن كافة 
الربنامج  يف  امل�شاهمة  االأط����راف 
العطاء  ا�شتمرار  على  ون�شجعهم 
اأدم��ا العاملة  الذي هو وراء جناح 
املرموقة  ال�شركة  ملكانة  وامل��ف��ت��اح 

التي تتمتع بها حمليا وعامليا. 

طراز يف املدر�شة وخمترب لطالبها 
لالرتقاء بخدماتها العلمية.

واأ������ش�����اف ب����اأن����ه يف ال����وق����ت ال����ذي 
خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ف���ي���ه  ت�����ش��ط��ل��ع 
ن�شر  مبهمة  االإن�شانية  ل��الأع��م��ال 
العديد  ع���رب  ال��ت��ع��ل��ي��م  م����ب����ادرات 
فاإن  فيها  تعمل  ال��ت��ي  ال���دول  م��ن 
ه����ذه امل����ب����ادرة ه���ي م��ق��دم��ة ملزيد 
من امل��ب��ادرات العديدة االأخ��رى يف 
امل��در���ش��ة ما  وت�����ش��م  املنطقة  ه���ذه 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   760 م��ن  ي��ق��رب 
منف�شلة  م����راف����ق  ت���وج���د  ح���ي���ث 
مبكانة  وحت��ظ��ى  وال��ب��ن��ني  للبنات 
رفيعة كواحدة من اأف�شل املدار�س 
االقليم  ه��ذا  يف  اخلا�شة  الثانوية 

ال�����ش��اح��ل��ي يف ك��ي��ن��ي��ا. وق���د حققت 
امل���در����ش���ة جن���اح���ا اأك���ادمي���ي���ا ب����ارزا 
م��ن خ���الل اإ���ش��ف��اء ن��ظ��ام تعليمي 
متوازن للغاية ي�شم بني مناهجه 
االإجنليزية  ال���ل���غ���ة  االأ����ش���ا����ش���ي���ة 
والرتبية  والكيمياء  والريا�شيات 

االإ�شالمية وغريها.
يقول  امل���در����ش���ة  ع���ن  ت��ق��ري��ر  ويف 
بويكا  ���ش��ل��ي��م��ان  ال����ع����ام  م���دي���ره���ا 
مركزا  ت��ك��ون  ان  ه��ي  مهمتها  ان 
م�شتوى  اأع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل��ت��م��ي��ز 
من فر�س التعلم. وقد تخرج من 
املدر�شة حتى االآن نحو اأربعة االف 
احلياة  مبهارات  مت�شلحني  طالب 
املحا�شبة  جم���االت  يف  ال�����ش��روري��ة 

وال�شناعة  امل�������ش���ريف  وال����ق����ط����اع 
وال����ط����ب وال������ط������ريان وال���ق���ط���ات 
وهناك  وال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ة 
جهات  يف  يعملون  منهم  ال��ع��دي��د 

تخرج  ك��م��ا   .. حم��ل��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
طالبا   150 نحو  �شنويا  املدر�شة 
على  امل��در���ش��ة  وح�شلت  وط��ال��ب��ة. 
اأربعة  املراكز االوىل من بني نحو 

وح�شد  ك��ي��ن��ي��ا  يف  م��در���ش��ة  اآالف 
املراكز  ع��ل��ى  طلبتها  م��ن  ال��ع��دي��د 
الف   400 ب��ني  م��ن  اي�شا  االوىل 

طالب وطالبة يدر�شون هناك. 

زايد ال نهيان لالعمال االن�شانية 
الذي  بالتقدم  فخورة  املوؤ�ش�شة  ان 
امل����در�����ش����ة حيث  ي����ح����رزه ط������الب 
الفر�س  م��ن��ح��ه��م  ع��ل��ى  حت���ر����س 

للتفوق يف احلياة ويف الوقت نف�شه 
اقت�شاد بلدهم  امل�شاهمة يف تعزيز 
ق���ررت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ان  اىل  م�����ش��ريا 
اأخ������ريا ب���ن���اء م��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى اح���دث 

برنامج اأدما العاملة الرم�ساين يج�سد روحانيات ال�سهر املبارك 
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الهالل الأحمر تنظم ندوة بعنوان حب ووفاء للقائد مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين
•• اأبوظبي -وام:

نظمت هيئة الهالل االأحمر بنادي �شباط القوات امل�شلحة يف اأبوظبي ام�س 
االول ندوة بعنوان حب ووفاء للقائد مبنا�شبة يوم زايد للعمل االإن�شاين 

ح�شرها عدد كبري من منت�شبي ومتطوعي الهالل االأحمر.
واعلن الدكتور حممد عتيق الفالحي االأمني العام لهيئة الهالل االأحمر 
ان جممل ما اأنفقه الهالل االأحمر على م�شاريعه االإن�شانية داخل الدولة 
مليارات   8 ح���وايل  بلغ  االآن  حتى   1983 ع��ام  تاأ�شي�شه  منذ  وخ��ارج��ه��ا 
درهم منها 2 مليار درهم لل�شاأن املحلي ..مو�شحا ان الهالل االأحمر ركز 
ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  املحلي  ال�شاأن  على  االأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  اهتمامه 
هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة  احلاكم يف  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  حمدان 

الهالل االأحمر.

وقال يف حما�شرة األقاها خالل الندوة ان م�شرية الهالل االأحمر ا�شتلهمت 
االإن�شان الأخيه  زاي��د رحمه اهلل من حب للخري وم�شاعدة  ما غر�شه فينا 
االإن�شان بغ�س النظر عن اأية اعتبارات تتعلق بالعرق اأو الثقافة اأو املعتقد 
وهو النهج ذاته الذي ي�شري عليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
التي  والتحديات  العديدة  املخاطر  املحا�شرة  خالل  الفالحي  وا�شتعر�س 
امللتهبة  اخلارجية  ال�شاحات  بع�س  يف  عمله  اأثناء  االأحمر  الهالل  تواجه 
يف  العاملون  يواجهها  التي  االأمنية  واالأخ��ط��ار  اللوج�شتية  وال�شعوبات 

احلقل االإن�شاين.
واأع����رب ع��ن ���ش��ك��ره ل�����ش��رك��اء ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي واملح�شنني من 
املواطنني واملقيمني الذين يقفون خلف هذه االإجنازات التي حققها الهالل 
امل�شوؤولية  تفعيل منهجية  اإىل  كافة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  ودعا   .. االأحمر 

اال�شتقرار  وحتقيق  والبيئة  املجتمع  تنمية  يف  االإ�شهام  بهدف  املجتمعية 
وال�شالم االجتماعي.

ميثلون  الذين  االأح��م��ر  الهالل  يف  املتطوعني  جهود  العام  االأم��ني  وثمن 
ركيزة اأ�شا�شية من ركائز العمل االإن�شاين ..معربا عن اأمله يف اأن تت�شمن 
القيم  اأ�شمى  من  باعتباره  التطوع  على  حتث  موا�شيع  الدرا�شية  املناهج 

والف�شائل االإن�شانية.
الإن�شاء  ي�شعى  االأح��م��ر  ال��ه��الل  اإن  ال��ف��الح��ي  ق��ال  حما�شرته  نهاية  ويف 
املوؤ�ش�شات  كافة  وتكون معربة عن  االإن�شاين  بال�شاأن  تعنى  تلفزيونية  قناة 
توثيق  على  تعمل  كما   .. ال��دول��ة  داخ��ل  واالإن�شانية  اخلريية  واجلمعيات 
االأر���س حيث  اأقا�شي  اإىل  التي و�شلت  ال�شيخ زايد رحمه اهلل  ون�شر ماآثر 
بلغت امل�شاريع التي اأمر بها املغفور له عرب بوابة الهالل االأحمر حوايل 2 

مليار ون�شف املليار درهم يف 21 دولة حول العامل.

�سلطان بن زايد يهنئ ملك 
املغرب مبنا�سبة عيد العر�س

•• اأبوظبي-وام:

�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بعث 
ال�شمو رئي�س الدولة برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلاللة امللك 
العر�س  املغربية مبنا�شبة عيد  اململكة  ال�شاد�س ملك  حممد 
جلاللته واأعرب �شموه عن تهانيه ومتنياته ال�شادقة جلاللة 
امللك حممد ال�شاد�س مبوفور ال�شحة وال�شعادة .. �شائال اهلل 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة على جاللته وقد حقق ال�شعب 

املغربي بقيادته الر�شيدة املزيد من التقدم واالإزدهار. 

�سيف بن زايد يكرم عن�سرين من مباحث املرور للقب�س على �سارق عمالء بنوك

متديد �ساعات عمل مراكز ت�سوق خالل مهرجان 
�سيف اأبوظبي واحتفالت اأبوظبي عيدكم وفرحتكم

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت مراكز ت�شوق كربى يف اإمارة اأبوظبي متديد فرتات عملها ل�شاعات 
اإ�شافية ت�شتمر حتى بعد منت�شف الليل خالل االأ�شبوعني االأخريين من 
عيدكم  اأبوظبي  املبارك  الفطر  عيد  واحتفاالت  اأبوظبي  �شيف  مهرجان 

وفرحتكم .
اأبوظبي  ل�شيف  املنظمة  اجلهة  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  وتقود 
�شرطة  مبوافقة  حظيت  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وفرحتكم  عيدكم  اأبوظبي  و 
امل�شاركة  الت�شوق  مراكز  �شت�شتعني  كما  الداخلية  وزارة  ومتابعة  اأبوظبي 

باأطقم اأمنية اإ�شافية خالل �شاعات العمل املمدة.
اأبوظبي  هيئة  يف  اأبوظبي  �شيف  مهرجان  مدير  املهريي  �شلطان  واأ���ش��ار 
لل�شياحة والثقافة اإىل اأن مراكز الت�شوق تعترب مقا�شد مف�شلة لالأن�شطة 
وقال  ال�شيف  اأ�شهر  خ��الل  العائلية  وال��ل��ق��اءات  والرتفيهية  االجتماعية 
املواطنني  تدعو  التي  ال�شياحية  وجهتنا  ر�شالة  مع  املبادرة  هذه  تتما�شى 
الرتفيهية  ومرافقها  ال�شياحية  مبعاملها  لال�شتمتاع  وال���زوار  واملقيمني 

وفعالياتها االأكرث تنوعا ومتيزا عن اأي وقت م�شى .
و�شتوا�شل مراكز ت�شوق يف مدينة اأبوظبي والعني واملنطقة الغربية منها 
املارينا مول و اأبوظبي مول و امل�شرف مول و دملا مول و البوادي مول و بوابة 
ال�شرق و اخلالدية مول و العني مول و مزيد مول ا�شتقبال املت�شوقني مع 
متديد �شاعات عملها حتى فرتات ترتاوح من الواحدة اإىل الثانية �شباحا.

•• اأبوظبي-وام:

ك���رم ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية يف 
من  عن�شرين  االول  اأم�����س  مكتبه 
ق�����ش��م م��ب��اح��ث امل�����رور وال���دوري���ات 
يف م���دي���ري���ة امل�������رور وال�����دوري�����ات 

العاملني  حفز  على  العليا  القيادة 
خل���دم���ة اجل��م��ه��ور وح��ث��ه��م��ا على 
م�شاعفة اجلهود يف خدمة الوطن. 
من جانبهما تقدم املكرمان العريف 
املحروقي  ع��ب��داهلل  �شالح  مباحث 
وامل�شاعد اأول مباحث اأحمد يو�شف 
اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�شكر  ال��ك��ل��ب��اين 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو 

بخداع  ق���ام  ح��ي��ث  عليه  وال��ق��ب�����س 
امل�����ش��ت��غ��ي��ث ب����وج����ود ت�������ش���رب زيت 
للتعرف  ن��زول��ه  وبعد  �شيارته  م��ن 
باب  بفتح  ق��ام  الت�شرب  مكان  على 
ال�����ش��ي��ارة وال�����ش��رق��ة ث���م ف���ر هاربا 
دخل  عليه  املقبو�س  اأن  تبني  كما 
م�شروعة  غ����ري  ب�������ش���ورة  ال����ب����الد 
ثبوتية.  اأوراق���ا  واليحمل  مت�شلال 

اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
القب�س  يف  جل��ه��وده��م��ا  ت���ق���دي���را 
البنوك  ���ش��ارق��ي ع��م��الء  اأح���د  على 
اأثناء قيامهما بواجبهما يف اإحدى 
دوريات العمل. ووجه �شموه ال�شكر 
والتقدير للمكرمني مثمنا ح�شهما 
االأمني وجهودهما يف القب�س على 
ال�����ش��ارق ..م����وؤك����دا ���ش��م��وه حر�س 

وزير الداخلية لتكرميهما وعاهدا 
يف  ال����واج����ب  اأداء  ع���ل���ى  ال����ق����ي����ادة 
واال�شتقرار  االأم��ن  م�شرية  تعزيز 
يف ال��وط��ن ال��غ��ايل. وك��ان املكرمان 
البنوك  اأح���د  اأم����ام  �شخ�شا  �شمعا 
ي�شتغيث  باأبوظبي  امل��رور  �شارع  يف 
جن�شية  م����ن  ���ش��خ�����ش��ا  و�����ش����اه����دا 
مبالحقته  فقاما  يرك�س  اآ�شيوية 

خلفان  علي  العميد  اللقاء  ح�شر 
الظاهري مدير عام �شوؤون القيادة 
ل�شرطة اأبوظبي والعميد املهند�س 
احل�����ارث�����ي مدير  اأح����م����د  ح�����ش��ني 
ب�شرطة  والدوريات  املرور  مديرية 
ال�شاعدي  �شعود  والعقيد  اأبوظبي 
�شمو  �شكرتارية مكتب  اإدارة  مدير 

الوزير. 

130.2 مليون درهم م�ساعدات الإمارات الإن�سانية ل�سورية منذ اندلع الأزمة
•• اأبوظبي-وام:

با�شتجابة  قامت  االإم����ارات  دول��ة  اأن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزارة  اأك���دت 
او خارجها  االإن�شانية يف �شوريا �شواء داخل �شوريا  االأزم��ة  �شريعة للحد من 
التي  امل�شاعدات  قيمة  اإن  وقالت  ال�شوريني  لالجئني  امل�شت�شيفة  ال��دول  يف 
بداأ  منذ  بالدولة  واخلريية  االإن�شانية  واملوؤ�ش�شات  املانحة  اجلهات  قدمتها 
35 مليون دوالر واأ�شافت ال��وزارة يف  130 مليون درهم  االأزم��ة تزيد على 
تقرير اأ�شدرته ام�س اأن دولة االإمارات قدمت خالل عام 2012 م�شاعدات 
اإن�شانية بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 56 مليونا و677 األف درهم اإماراتي 
لالجئني ال�شوريني.. م�شرية يف هذا ال�شدد اىل اأن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 
رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة تربعت يف التا�شع من �شهر يوليو 
ملنح  اأمريكي  10 مليون دوالر  اإماراتي  دره��م  36.7 مليون  اجل��اري مببلغ 
واالأدوية  ال��غ��ذاء  من  االأ�شا�شية  حاجاتهم  على  احل�شول  فر�شة  الالجئني 
الالجئني  ل��الأط��ف��ال  الكبري  القلب  حملة  �شمن  وذل���ك  والتعليم  وامل����اأوى 
ياأتي  ال��ذي  تقريرها  يف  ال��دويل  والتعاون  التنمية  وزارة  ولفتت  ال�شوريني 
�شمن حزمة تقارير حاالت طوارئ حتت املجهر التي ت�شدرها وزارة التنمية 
والتعاون الدويل لتوفري املعلومات اأمام اجلهات املانحة االإماراتية حول حاالت 

لتلبية  ك��اف  غ��ري  يعترب  املت�شررين  ال�شوريني  مل�شاعدة  اجل���اري  االإن�����ش��اين 
قادرة  غري  االإن�شانية  املنظمات  تزال  ال  حتديدهاحيث  مت  التي  االحتياجات 
على الو�شول ب�شكل منتظم دون معوقات اإىل ماليني االأ�شخا�س املت�شررين 
ال���وزارة اىل تقارير وردت من  ال��دائ��ر وان��ع��دام االأم��ن واأ���ش��ارت  نظرا للعنف 
اأنحاء  خمتلف  يف  كبرية  ب�شورة  االحتياجات  بتزايد  تفيد  حم�س  حمافظة 
املا�شيني حيث يقدر وجود عدد يرتاوح ما  املحافظة على مدى االأ�شبوعني 
التي مل  القدمية  املدينة  ي��زال��ون يف  ال  �شخ�س  و500  واأل��ف��ني  األ��ف��ني  ب��ني 
12 �شهرا فيما توؤكد تقارير  اأكرث من  اإن�شانية منذ  حت�شل على م�شاعدات 
ورعاية  لطعام  ما�شة  حاجة  يف  املحافظة  �شكان  اأن  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج 
وزارة  تقرير  وذك��ر  اأخ��رى.  اأ�شا�شية  وعنا�شر  لل�شرب  ومياه  واأدوي���ة  �شحية 
امل�شاعدات  و�شول  �شعوبات  لتزايد  باالإ�شافة  اأنه  ال��دويل  والتعاون  التنمية 
من  العديد  ت��اأث��ر  درج��ة  ارت��ف��اع  اإىل  حلب  يف  ال��دائ��ر  العنف  اأدى  االإن�شانية 
نقل  فر�س  وحمدودية  �شعوبة  ي��وؤدي  حيث  االأزم��ة  من  املت�شررين  ال�شكان 
الطعام بني اأحياء املحافظة اإىل عجز غذائي يف الكثري من االأماكن ما اأدى 
اإىل ارتفاع اأ�شعار املنتجات االأ�شا�شية مثل اخلبز واحلبوب واخل�شروات. كما 
وردت تقارير تفيد بتدهور الو�شع ال�شحي كذلك يف ريف دم�شق ودرعا حيث 
مل يتم بعد اإي�شال بع�س االأدوية التي مت تخ�شي�شها اإىل اإدلب وريف دم�شق 
من  العاملية  ال�شحة  منظمة  حتذيرات  التقرير  ونقل  االأم��ن.  انعدام  ب�شبب 

للمت�شررين  العاجلة  باالحتياجات  لتزويدها  الراهنة  االإن�شانية  الطوارئ 
وتوفري معلومات حمدثة عن ا�شتجابة دولة االإم��ارات واال�شتجابة الدولية 
وا�شار اىل اأن عدد الالجئني ال�شورين يف خم�س دول عربية بلغ 1.8 مليون 
بنحو  �شورية  داخ��ل  االأزم���ة  من  املت�شررين  ال�شكان  ع��دد  ق��در  فيما  �شخ�س 
النازحني  بلوغ عدد  املاأ�شاة يتفاقم مع  اإن حجم  6.8 مليون �شخ�س وقالت 
2.1 مليون  4.2 مليون �شخ�س منهم  وامل�شردين عن ديارهم داخل �شوريا 
طفل فيما تخطى اإجمايل مت�شرري االأزمة حاجز 8.6 مليون �شخ�س لتعد 
تلقى  االأزم��ة  اأن  تقريرها  ال���وزارة يف  واأك��دت  معا�شرة.  اإن�شانية  اأزم��ة  اأ�شوء 
ال�شوري  الداخل  الفل�شطينيني يف  اأي�شا على الالجئني  املاأ�شوية  بتداعياتها 
الفتة اىل اأن وكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني يف 
ال�شرق االأدنى االأنروا تقدر اأن نحو 525 األف الجئ فل�شطيني ت�شت�شيفهم 

�شورية من بينهم نحو 420 األف �شخ�س يف حاجة مل�شاعدات اإن�شانية.
ونقلت وزارة التنمية والتعاون الدويل يف تقريرها عن منظمة االأمم املتحدة 
ماليني  اأربعة  نحو  هناك  اأن  العاملي  االأغ��ذي��ة  وبرنامج  وال��زراع��ة  لالأغذية 
ملنظمة  تقرير  حذر  فيما  الغذائي  االأم��ن  انعدام  من  يعانون  �شوري  �شخ�س 
ي�شكل  مم��ا  املعدية  االأم��را���س  انت�شار  خماطر  ارت��ف��اع  م��ن  العاملية  ال�شحة 
التقرير  ل��الأزم��ة وت��ن��اول  االإن�شانية  االآث����ار  م��اأ���ش��وي��ة وي��ف��اق��م م��ن  حت��دي��ات 
االأو�شاع االإن�شانية يف �شوريا موؤكدا اأنه يف ظل تلك القيود الهائلة فاأن العمل 

تنتقل  التي  االأمرا�س  ذلك  يف  مبا  املعدية  االأمرا�س  انت�شار  خماطر  ارتفاع 
من خالل �شرب املاء كاالإ�شهال وحمى التيفوئيد والكولريا وااللتهاب الكبدي 
الوبائي فيما عادت بع�س االإمرا�س التي يق�شى عليها باللقاحات كاحل�شبة 
للظهور مرة اأخرى بني النازحني نتاجا لالنخفا�س الكبري يف حجم املناطق 
التي تغطيها احلمالت الوطنية للتح�شني مع موؤ�شرات الزيادة امل�شتمرة يف 
واإدل��ب وحم�س  باالإ�شهال احلاد خا�شة يف ريف دم�شق  االإ�شابة  عدد حاالت 
وحلب ودير الزور حيث مل ت�شل بع�س اإمدادات االأدوية التي مت تخ�شي�شها 
ملا  التقرير  وت��ط��رق  االأم����ن.  ان��ع��دام  ب�شبب  دم�شق  وري���ف  واإدل����ب  حلب  اإىل 
عر�شته منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة و برنامج االأغذية العاملي 
يف اخلام�س من �شهر يوليو اجلاري من نتائج بعثة تقييم املحا�شيل واالأمن 
الغذائي يف �شورية حيث اأظهرت املوؤ�شرات حدوث تدهور كبري يف و�شع االأمن 
اأربعة ماليني �شخ�س  املا�شي مع وجود ما يقارب  العام  الغذائي على مدى 
يعانون من انعدام االأمن الغذائي.. كما ارتفع معدل انعدام االأمن الغذائي 
والبطالة  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج  وت��وق��ف  الهائلة  ال��ن��زوح  ح��رك��ات  ب�شبب  لالأ�شر 
واحلظر االقت�شادي وانخفا�س قيمة العملة وارتفاع اأ�شعار الغذاء والوقود..

اأن ي�شتمر انخفا�س االإنتاج الزراعي املحلي على مدى ال�شهور  ومن املتوقع 
12 املقبلة يف حالة ا�شتمرار االأزمة وبالتايل فمن املرجح اأن يوؤدي هذا اإىل 

مزيد من انعدام االأمن الغذائي.

خليفة لالأعمال الإن�سانية تنظم اإفطارات لذوي 
الإعاقة يف جنني واأ�سر الأ�سرى وال�سهداء يف نابل�س

•• جنني-وام: 

لالأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  نظمت 
رم�شانية  واأم�����ش��ي��ات  ج��م��اع��ي��ة  اإف����ط����ارات  االإن�����ش��ان��ي��ة 
ترفيهية لذوي االإعاقة يف عدد من املناطق الفل�شطينية 
ال��ق��ري��ب��ة منها  احل��ارث��ي��ة  ال�شيلة  وب��ل��دة  ج��ن��ني  م��ن��ه��ا 

وخميم بالطة القريب من مدينة نابل�س.
جنني  يف  اأق��ي��م  املوؤ�ش�شة  نظمته  ال��ذي  االإف��ط��ار  ح�شر 
املعاقني  على  ت�شرف  التي  اإن�شان  جمعية  مع  بالتعاون 
250 �شخ�شا من ذوي االإعاقة الذهنية مع عائالتهم 
وت�����ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة وف���ق���رات ف��ن��ي��ة هادفة 
وم�شابقات ثقافية وهدايا بح�شور ح�شد من الفعاليات 
املوؤ�ش�شة  نظمته  ال���ذي  االإف���ط���ار  وح�����ش��ر  املجتمعية. 
االإرادة  مركز  م��ع  بالتعاون  احل��ارث��ي��ة  ال�شيلة  بلدة  يف 
اإفطارا  اأقامت  فيما  اأ�شرهم  300 معاق مع  للمعاقني 
وال�شهداء  االأ���ش��رى  اأه��ايل  من  املئات  فيه  �شارك  ثالثا 
من اأبناء خميم بالطة بح�شور وجهاء املخيم واملناطق 
م�شروع  �شمن  الفعاليات  ه��ذه  تنظيم  ياأتي  امل��ج��اورة. 
اآل  زاي��د  ال��ذي متوله موؤ�ش�شة خليفة بن  اإفطار �شائم 
نهيان لالأعمال االإن�شانية يف عدد من حمافظات ال�شفة 
العام  لهذا  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  ب��داي��ة  منذ  الغربية 

واللجنة  امل��دين  املجتمع  لتنمية  احلياة  مركز  وينفذه 
الوطنية االإ�شالمية للتكافل االجتماعي يف فل�شطني.

و�شكرت مرمي زيود مديرة مركز االإرادة موؤ�ش�شة خليفة 
بن زايد اآل نهيان لالعمال االن�شانية على تخ�شي�شها 
املركز  يرعاهم  الذين  االإع��اق��ة  ل��ذوي  رم�شانيا  حفال 
واأهاليهم عن �شعادتهم  امل�شاركني  اأعرب االأطفال  فيما 
عن  معربني   .. الأبنائهم  رم�شانية  فعاليات  بتنظيم 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  وتقديرهم  �شكرهم  خال�س 
املتحدة �شعبا وقيادة وملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 

لالأعمال االإن�شانية راعية احلفل.
من جانبه ثمن عبد احلكيم �شيباين مدير امل�شاريع يف 
ملوؤ�ش�شة خليفة لالعمال  الريادي  الدور  اإن�شان  جمعية 
فعاليات  بتخ�شي�س  واه��ت��م��ام��ه��ا  ودع��م��ه��ا  االإن�����ش��ان��ي��ة 

خا�شة بذوي االإعاقة �شمن م�شروع اإفطار �شائم.
ويف خميم بالطة يف اأكد امل�شاركون اأهمية دعم االأ�شري 
ال�شهداء  اأه���ايل  بجانب  وال��وق��وف  باأ�شرته  وااله��ت��م��ام 
واألقى عدد من اأطفال االأ�شرى وال�شهداء ق�شائد اأعربوا 
لالأعمال  خليفة  ملوؤ�ش�شة  وتقديرهم  �شكرهم  عن  فيها 
والتي  اجلماعية  االإفطارات  هذه  رعت  التي  االإن�شانية 
تعرب عن موقف ت�شامني اإماراتي مع كل فئات ال�شعب 

الفل�شطيني.

هيئة الهالل الأحمر تقيم اإفطارات جماعية لالأ�سر الفقرية واملتعففة يف غزة 

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تر�سد 60 األف وجبة �سحور 
للمعتكفني يف امل�سجد الأق�سى

معاناتهم  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  غ�����زة 
االقت�شادية.

اللنب مدير مكتب  اأبو  وقال عماد 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتية يف 
قطاع غزة اإن الهيئة تدعم م�شروع 
اإف���ط���ار ���ش��ائ��م ل��ل��ف��ق��راء وذل����ك يف 

املتعففة  االأ����ش���ر  ت�����ش��ت��ه��دف  غ����زة 
وامل���ح���ت���اج���ة ووج�������ه م�������ش���وؤول���ون 
االإفطارات  ح�شروا  فل�شطينيون 
االإحمر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ك��ر 
الكرمية  االإن�شانية  مبادرتها  على 
و�شعا  ت����دخ����ر  مل  ان����ه����ا  واأك����������دوا 

•• غزة-وام:

اأق����ام����ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
جماعية  اإف�����ط�����ارات  االإم����ارات����ي����ة 
ل���الأ����ش���ر ال���ف���ق���رية وامل��ت��ع��ف��ف��ة يف 
م����ن حم���اف���ظ���ات قطاع  ال���ع���دي���د 

اإطار اخلدمات التي تقدمها الأبناء 
املجاالت  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
كافة وفقا للمنهج االن�شاين الذي 

تتبعه الهيئة.
اإفطارات  اإقامة  �شيتم  اأنه  واأ�شاف 
اأخ���رى يف ع��دد م��ن مناطق قطاع 

من  عديدة  لفئات  العون  لتقدمي 
لي�س  وه���ذا  الفل�شطيني  ال�شعب 
االإم���ارات عامة  بغريب على دول��ة 
خا�شة  اخل����ريي����ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
اأب���ن���اء ال�شعب  ت��دع��م دائ���م���ا  ال��ت��ي 

الفل�شطيني وتعزز �شموده. 

اجلمعيات  ب���وا����ش���ط���ة  ال���ق���د����س 
واملوؤ�ش�شات وامل�شت�شفيات العربية 
املحاذية  ال��ب��دوي��ة  وال��ت��ج��م��ع��ات 
تركزت  حيث  املقد�شة  للمدينة 
االأق�شى  امل�شجد  يف  االف���ط���ارات 
ال���ذي ت��زح��ف ال��ي��ه م��ئ��ات االآالف 
لل�شالة  ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ني  م�����ن 

واالعتكاف يف االق�شى.
واأو�شح ان هيئة االعمال اخلريية 
الع�شر  ب�����دء  وم�����ع  االم����ارات����ي����ة 
االواخر من �شهر رم�شان املبارك 
جهزت االف الوجبات للمعتكفني 

م�شاريع لهيئة االعمال اخلريية 
االماراتية يف االق�شى مثل �شقيا 
وال�شحور  االفطار  ووجبات  امل��اء 
وهي جزء من حملة بذور اخلري 
التي اأعلنت عنها الهيئة وي�شتفيد 
من  فل�شطيني  مليون  نحو  منها 

الفقراء واملحتاجني.
وت������ت������وىل م����وؤ�����ش���������ش����ات خ���ريي���ة 
ام��ارات��ي��ة ت��ق��دمي وج��ب��ات افطار 
وتوزع �شالال غذائية على اال�شر 

الفقرية املقد�شية
 حيث تقوم هيئة الهالل االحمر 

•• القد�س-وام:

ب�������داأت ط����واق����م ه��ي��ئ��ة االع���م���ال 
اخل����ريي����ة االم����ارات����ي����ة م����ع بدء 
الع�شر االواخر من �شهر رم�شان 
الوجبات  اآالف  بتقدمي  امل��ب��ارك 

للمعتكفني يف امل�شجد االق�شى.
وقال ابراهيم را�شد مدير مكتب 
ال��ه��ي��ئ��ة يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ان 
�شجلت  االماراتية  االأعمال  هيئة 
حتى االن تقدمي اكرث من �شتني 
مدينة  يف  اف����ط����ار  وج���ب���ة  ال�����ف 

يف �شاحات امل�شجد االق�شى حيث 
�شحور  وجبة  ال��ف  �شتني  ر�شدت 
وه���ي تن�شق م��ع دائ����رة االوق���اف 
يف القد�س لتنفيذ امل�شروع ب�شكل 
على  واخلري  بالنفع  ليعود  دقيق 

جميع املت�شحرين.
ال�شيخ عكرمة �شربي  اأ�شاد  وقد 
العليا  اال�شالمية  الهيئة  رئي�س 
يف ال���ق���د����س مب����ا ت���ق���دم���ه دول����ة 
اخلريية  وموؤ�ش�شاتها  االم����ارات 

من دعم للقد�س واهلها 
ع����دة  ه�����ن�����اك  ان  اىل  م���������ش����ريا 

منذ مطلع �شهر رم�شان بتوزيع 
على  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال����ط����رود  اآالف 
من  االالف  وت��ن�����ش��ر  امل��ح��ت��اج��ني 
االق�شى  ���ش��اح��ات  يف  ال���وج���ب���ات 
الفل�شطينية  واالرا�شي  ال�شريف 
االخ���رى  يف ح��ني تقوم موؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد ال نهيان لالعمال 
طرود  بتقدمي  اي�شا  االن�شانية 
غ��ذائ��ي��ة وت��ق��ي��م ح��ف��الت افطار 
ال�شجناء  وا�شر  لاليتام  جماعية 
الفل�شطينية  االرا��������ش�������ي  يف 

االخرى.
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•• اأبوظبي-الفجر:

من  ع���دد  االق��ت�����ش��اد  وزارة  ن��ظ��م��ت 
بيوم  م�شاركتها  اط���ار  يف  امل���ب���ادرات 
زايد للعمل االن�شاين احياء للذكرى 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  لرحيل  التا�شعة 
زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال ن��ه��ي��ان طيب 
اهلل ثراه وتوجت ال��وزارة مبادراتها 
برعاية  الرم�شاين  امللتقى  بتنظيم 
امل��ه��ن��د���س �شلطان  وح�����ش��ور م��ع��ايل 
بن �شعيد املن�شوري وزير االقت�شاد 

وذلك يف فندق امليدان بدبي . 
بن  �شلطان  املهند�س  م��ع��ايل  وق���ال 
���ش��ع��ي��د مل��ن�����ش��وري يف ك��ل��م��ت��ه خالل 
الرم�شانية  ل���ل���ق���اءات  ان  احل���ف���ل 
االج���واء  م��ن  م�شتمدة  خ�شو�شية 
الروحانية االميانية لل�شهر الكرمي 
العام  ه����ذا  ال��رم�����ش��اين  ،ول��ل��ق��ائ��ن��ا 
الأنه  م�شاعفة  واأه��م��ي��ة  خ�شو�شة 
ي��ت��زام��ن م���ع اإح���ي���اء ذك�����رى رحيل 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 
نهيان موؤ�ش�س دولتنا وباين نه�شتها 
والعطاء  اخل����ري  زاي�����د   ، احل��دي��ث��ة 
االإن�شانية  رم��ز  زاي���د   ، والت�شحية 
معانيها  واأ����ش���م���ى  ���ش��وره��ا  ب��اأب��ه��ى 

ودالالتها .
ال�شمو  �شاحب  ان  معاليه  وا���ش��اف 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اأطلق  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
خالل تروؤ�شه جل�شة جمل�س الوزراء 
التاريخية يف دار االحت��اد جمموعة 
من  الوطنية،  امل��ب��ادرات  م��ن  كبرية 
رم�شان   19 ي���وم  ت�شمية  �شمنها 
لذكرى رحيل  واملوافق  عام  كل  من 
م��وؤ���ش�����س االحت�����اد ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
يوم  اهلل،  رحمه  نهيان،  اآل  �شلطان 

يحر�س عليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  ال  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
ال  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 

اهلل .
الذي  ال���دور  ان  اأك��د معاليه على  و 
وامل���ه���ام  االق���ت�������ش���اد  وزارة  ت��ل��ع��ب��ه 
وامل�����ش��وؤول��ي��ات ال��ك��ب��رية امل��ل��ق��اة على 
ع��ات��ق��ه��ا ت�����ش��ت��ل��زم م���ن ك��اف��ة ك����وادر 
الوزارة تبني ثقافة التميز واالبتكار 
، والرتكيز على منهجيات التخطيط 
امل�شتمر  وال��ت��ط��وي��ر  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
لالأداء و بذل اأق�شى اجلهود الإجناز 
متناهية  بدقة  اليكم  املوكلة  امل��ه��ام 
وبال�شرعة املطلوبة التي تتوافق مع 
ي�شهدها  التي  املتالحقة  التطورات 
اقت�شادنا الوطني ، ومواكبة التطور 
ال���دول���ة يف خمتلف  ت�����ش��ه��ده  ال����ذي 
املجاالت.. كما اأن توجيهات �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�س الدولة باالنتقال 
م���ن احل��ك��وم��ة االل��ي��ك��رتون��ي��ة اإىل 
توفري  خ��الل  من  الذكية  احلكومة 
الهواتف  على  احلكومية  اخلدمات 
للمتعاملني  امل��ت��ح��رك��ة  واالأج����ه����زة 
،ومب����ا ي��ت��واف��ق م��ع روؤي����ة ���ش��م��وه يف 
توفري اخلدمات احلكومية وت�شهيل 
مكان  اأي  يف  للمتعاملني  و�شولها 
التوجيهات  ه���ذه  ت��ف��ر���س   ، وزم����ان 
ع��ل��ى وزارت���ن���ا م�����ش��وؤول��ي��ات جديدة 
الزمن  مع  �شباق  يف  تدخل  جتعلها 
وروؤية  توجيهات  وجت�شيد  لتطبيق 
���ش��م��وه ب��ه��ذا اخل�����ش��و���س وه����ذا ما 
جميعا  ع��ل��ي��ه  ن���ح���ر����س  ان  ي���ج���ب 
با�شرع  لتطبيقه  ج��اه��دي��ن  ونعمل 

وقت واف�شل جودة .

وذلك  االإم���ارات���ي  االإن�����ش��اين  العمل 
اإح��ي��اء ل��ذك��راه وع��رف��ان��اً ب����دوره يف 
تاأ�شي�س م�شرية العطاء االإن�شاين يف 

دولة االإمارات.
ما  اإن   : ق���ائ���ال  م��ع��ال��ي��ه  وا�����ش����اف 
ن��ع��ي�����ش��ه ال���ي���وم م���ن ن��ه�����ش��ة وتطور 
وان���ف���ت���اح اإمن������ا مي���ث���ل غ��ي�����ش��اً من 
في�س اآبائنا املوؤ�ش�شني وعلى راأ�شهم 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن  املغفور له 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
�شاحب املواقف االإن�شانية العظيمة 
وبو�شفه  النبيلة  واملاآثر  واحلكيمة 
رحمه اهلل رجل دولة حظي بتقدير 
زايد هو منبع  والأن  اأجمع..  العامل 
اجل����ود واأ���ش��ل��ه وه���و م���ن غ��ر���س يف 
�شعبه حب العطاء والبذل من دون 
م���ق���اب���ل وج���ع���ل االإم����������ارات حمطة 
اإن�شانية عاملية للعطاء، فقد كان من 
املوؤ�ش�شات  تبادر جميع  اأن  الطبيعي 
و����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع ب���اإح���ي���اء ذك���رى 
م��وؤ���ش�����س ه���ذه امل�����ش��رية امل��ب��ارك��ة يف 

وممار�شات  فكراً  وموؤ�ش�شات  اأف���راداً 
تركه  ال��ذي  الكبري  واالإرث  بالنهج 
زاي���د رحمه  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ل��ن��ا 
يقتدى به على  اهلل وميثل منوذجاً 
والعمل  وال���ع���ط���اء  ال���ب���ذل  ���ش��ع��ي��د 
االإن�����ش��اين النبيل، وم��ا ك��ان ل��ه من 

دور يف حتقيق نه�شة الوطن.
وتابع معايل الوزير قائال : مل يكن 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 
نهيان رمزا وعنوانا للخري والعطاء 
ف���ق���ط، ب���ل ق�����دوة يف ال��ع��م��ل اجل���اد 
رفعة  �شبيل  يف  وال��ت��ف��اين  املخل�س 
�شاأنها  واع���الء  مواطنيها  و  دولتنا 
املتقدمة، لذلك  بني االأمم وال��دول 
الراحل  خ��ط��ى  ع��ل��ى  ال�����ش��ري  ف�����اإن 
منا  ي�شتوجب  نهجه  وتبني  الكبري 
جميعا مبختلف مواقع م�شوؤولياتنا 
اأن ن��ب��ذل ق�����ش��ارى ج��ه��دن��ا الإجن���از 
ب���ج���ودة ومتيز  اأع��م��ال��ن��ا وم��ه��ام��ن��ا 
تعلمناه  م���ا  ،وه�����ذا  ودق����ة  و���ش��رع��ة 
،وه��ذا ما  زاي��د رحمه اهلل  مبدر�شة 

البالد الذي حول دولتنا اإىل حمطة 
وتكرميه  واالإي����ث����ار  ل��ل��ج��ود  ع��امل��ي��ة 

كقائد عربي وزعيم اإن�شاين عاملي.
وا�شار معاليه يف كلمته اىل ان وزارة 
امل�شاركة  يف  �شباقة  كانت  االقت�شاد 
ب��ي��وم ال��ع��م��ل االإن�����ش��اين االإم���ارات���ي 
املغفور  ل��ذك��رى  وت��ق��دي��راً  ع��رف��ان��اً 
له، باإذن اهلل تعاىل، ال�شيخ زايد بن 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان 
االإن�شاين  العمل  يف  ال��ب��ارز  ول���دوره 

على م�شتوى العامل كله.
مب�شاهمات  ال���وزي���ر  م��ع��ايل  وا����ش���اد 
االقت�شاد  وزارة  ك���وادر  وم�����ش��ارك��ات 
االن�شاين  ال��ع��م��ل  ي����وم  اط����ار  يف  يف 
ل���ذك���رى رحيل  اإح���ي���اء  االم����ارات����ي 
م��وؤ���ش�����س دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة و وهذا 
ال����وزارة على  ك���وادر  يعك�س ح��ر���س 
بارزة  �شمة  االإن�����ش��اين  العمل  جعل 
واإحدى  االقت�شاد  وزارة  �شمات  من 

اأهم اأولوياتها.
نلتزم  ان  اهمية  على  معاليه  و�شدد 

•• دبي – حم�سن را�سد :

اأكدت دائرة التنمية االقت�شادية يف دبي، على اأن كافة 
يف  تبداأ  لزبائنها  االإفطار  وجبات  تقدم  التي  املطاعم 
االإعداد لالإفطار بدءا من الثالثة اأو الرابعة ع�شرا ، 
على اأن يكون �شفرة االإفطار معده وجاهزة للمرتددين 
، حتى  ال�شاعة على االأقل  عليها قبل االإفطار بن�شف 
يتمكنوا من تناول اإفطارهم بعد يوم من ال�شيام مع 
اأنه من غري املعقول،  اإىل  اأذان املغرب، الفتني  اإطالق 
البوفيه مع توقيت بدء  املطاعم بفتح  اأن تقوم بع�س 
ال��ف��ع��ل ق��د ���ش��در من  ك���ان ه���ذا  اإن  االأذان، م��وؤك��دي��ن 
 ، م�شوؤوليه  من  فهم  �شوء  فبالتاأكيد  املطاعم،  اإح��دى 
وتوجيهات  تعليمات  فهم  يف  لب�س  هناك  يكون  فرمبا 
بهم  باالت�شال  ووع���دوا   ، االقت�شادية  التنمية  دائ��رة 

وتوجيههم مبا يتبع.
اإح��دى املطاعم  جاء هذا التعليق ردا على ما يقوم به 
ال��ك��ب��رية يف اإح���دى امل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة ب��دب��ي، وتربير 

على  ز،  ب.  باملطعم  وامل�شروبات  املاأكوالت  ق�شم  مدير 
اأنها تعليمات دائرة التنمية االقت�شادية يف دبي، موؤكدا 
حر�شهم على تنفيذ التعليمات، اإذ يقوم املطعم يوميا 
ب��و���ش��ع ح��اج��زا اأم����ام ط��اب��وري��ن ط��وي��ل��ني م��ن رواده، 
ي�شطفان لنهاية مدخل املطعم، يف انتظار اإطالق اآذان 
تلقي  منطقة  اإىل  بالدخول  لهم  ي�شمح  حتى  املغرب 

طلباتهم، والعودة اإىل طاوالتهم لتناول اإفطارهم.
ومع التزام اجلميع بالنظام وعدم الزحام ، وال�شورة 
اإال   ، ل���رواده  باملطعم  العاملني  كافة  ملعاملة  الطيبة 
اأن��ه وكما ذك��ر اأك��رث م��ن زب��ون اأن م�����ش��وؤويل املطعم ، 
رف�شوا الأكرث من مرة طلب كثريين من املتواجدين 
االإفطار  قبل  طلباتهم  تلقي  ب��ب��دء  لهم  ي�شمح  اأن   ،
لهم  ليت�شنى  وذل����ك   ، االأق�����ل  ع��ل��ى  ال�����ش��اع��ة  ب��ن�����ش��ف 
اأن  ، موؤكدين  االأذان  اإط��الق  اإفطارهم مع بدء  تناول 
معظم املرتددين اإن مل يكن كلهم يف هذا التوقيت من 
الع�شاء  اآذان  اأن يطلق  املعقول  ، ومن غري  ال�شائمني 

والطابور مل ينته بعد .

القت�ساد تنظم امللتقى الرم�ساين احتفاًل بيوم زايد للعمل الإن�ساين

املن�سوري: زايد �ساحب املواقف الإن�سانية العظيمة واحلكيمة واملاآثر النبيلة حظي بتقدير العامل اأجمع
حتفظ زبائن اإحدى املطاعم بدبي على ت�سرف 

م�سوؤوليه بحجة اأنها تعليمات الدائرة القت�سادية 

املحتاجني لدعم  الإن�سانية  الإ�سالمي  دبي  من  الرب  لدار  درهم  مليون   20
االإ�شالمي  دبي  بنك  جمموعة  موؤ�ش�شات  اإح��دى  االإن�شانية  االإ�شالمي  دبي  موؤ�ش�شة  �شاهمت 
بتقدمي 20 مليون درهم جلمعية دار الرب ل�شرفها على امل�شتحقني يف م�شارف الزكاة وفق 
االإجراءات املتبعة باإدارة الزكاة وامل�شاريع املو�شمية باجلمعية، وياأتي ذلك يف اإطار دعم امل�شاريع 
اخلريية واالإن�شانية والتعاون البناء وال�شراكة اال�شرتاتيجية بني جمعية دار الرب وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين واخلريية واالإن�شانية.
الرب  دار  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  خليفة  خلفان  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  وج���اء 
الرئي�شي  باملبنى  االإن�شانية  االإ�شالمي  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  العبداهلل  عبدالرزاق 
االإ�شالمي  دبي  موؤ�ش�شة  بتعاون  واأ�شاد  بالعبداهلل  املزروعي  ورح��ب خلفان  ال��رب،  دار  جلمعية 
اإدارة  عرب  للمحتاجني  اخل��ريي  دعمها  وتقدمي  �شنوات  منذ  ال��رب  دار  جمعية  مع  االإن�شانية 
الزكاة وامل�شاريع املو�شمية باجلمعية ورعايتها حلفل اأم العطاء املوافق للحفل ال�شنوي الأيتام 

جمعية دار الرب وجهودها الكبرية الوا�شحة يف خدمة جمتمع االإمارات.
وموؤ�ش�شة  االإ�شالمي  دبي  بنك  الأ�شرة  الرب  دار  وتقدير جمعية  �شكره  املزروعي  وقدم خلفان 

من  كثري  عن  واملعاناة  االأع��ب��اء  �شتخفف  التي  امل�شاهمة  ه��ذه  على  االإن�شانية  االإ�شالمي  دب��ي 
الباحثني  لك�شوف  وفقا  ال��رب  دار  جمعية  ل��دى  الزكاة  مل�شاعدات  امل�شتحقني  واالأف���راد  االأ�شر 
الالزمة،  باملوافقات  املخت�شة  اللجنة  وق��رارات  بالطلبات  اخلا�شة  وامل�شتندات  االجتماعيني 
املعروفة  الزكاة  م�شارف  وفق  م�شتحقيها  اإىل  املبالغ  اإي�شال  على  الرب  دار  حر�س  ومو�شحاً 
اهلل  �شبيل  ويف  والغارمني  الرقاب  ويف  قلوبهم  واملوؤلفة  عليها  والعاملني  وامل�شاكني  للفقراء 
وابن ال�شبيل، وم�شرياً اإىل ا�شتمرار التعاون بينهما باعتبار اأن موؤ�ش�شة دبي االإ�شالمي �شريك 
ا�شرتاتيجي اأ�شا�شي لدار الرب يف حتقيق اأهدافها وتتعاون معنا على الرب والتقوى يف خدمة 
الفقراء واملحتاجني. من جانبه ذكر عبدالرزاق العبداهلل اأن موؤ�ش�شة دبي االإ�شالمي االإن�شانية 
داأبت على دعم املوؤ�ش�شات اخلريية بالدولة وت�شليمها مبالغ الزكاة لتوزيعها على م�شتحقيها 
املحتاجني  خدمة  يف  دوره���ا  ب���اأداء  لتقوم  اخل��ريي��ة  واجلمعيات  الهيئات  جميع  م��ع  وتتعاون 
والفقراء وتقدمي العون لهم ونحن م�شتمرون يف هذا التعاون والتوا�شل مع هذه املوؤ�ش�شات 

لتحقيق اأهداف املوؤ�ش�شة يف دعم الفئات ال�شعيفة واملحتاجة وامل�شتحقني.

زبون يتهم ميكانيكي ببيع �سيارته
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

حماكم  دائ�����رة  يف  االأوىل  اجل��ن��ح  حم��ك��م��ة  ح����ددت 
برئا�شة  اأم�س  التي عقدتها  راأ���س اخليمة بجل�شتها 
�شهر  من  ع�شر  الثاين  ي��وم  القالع  فتحي  القا�شي 
تنازع  ق�شية  يف  للت�شالح  م��وع��دا  ال��ق��ادم  �شبتمرب 

�شخ�شني حول ملكية �شيارة غري م�شجلة .
وتفيد حيثيات الق�شية التي تعود اىل وقت �شابق من 
ال�شيف اجلاري عندما تقدم �شخ�س ا�شيوي ب�شكوى 
كراج  ميكانيكي  قيام  اىل  فيها  ا�شار  ال�شرطة  لدى 
�شيارات من اجلن�شية االأ�شيوية ببيع �شيارته بعدما 

�شلمها اإليه بغية اإ�شالحها من بع�س االأعطال لكي 
يتمكن من ا�شتكمال اجراءات ت�شجيلها وترخي�شها 

ب�شكل ر�شمي لدى اجلهات احلكومية .
بالتحقيق  ال�شرطة  قامت  الدعوى  تلك  �شوء  ويف 
مع املتهم الذي اأنكر التهمة امل�شندة اإليه لكنه ذكر 
ان ال�شاكي هو الذي طلب منه القيام ببيع ال�شيارة 
ومن جانبها قامت النيابة العامة التي اأحيل اليها 
ال���ش��ت��ك��م��ال ب��ق��ي��ة االإج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة الالزمة 
التي  املخت�شة  املحكمة  اىل  الق�شية  ملف  باحالة 
يف  ال��ط��رف��ني  ب��ني  اخل����الف  لت�شوية  ال��ل��ج��وء  راأت 

املوعد املحدد انفا. 

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
    اعالن بالن�سر 

املنظورة  اي��ج��ارات   )  2013/2094( رق��م  الق�شية   يف  ت��ق��رر  لقد 
الرابعة  اللجنة  االيجارية)ابوظبي(-  املنازعات  ف�س  جلنة  امام 
وامل��رف��وع��ة م��ن امل��دع��ي/ حم��م��د ���ش��ي��اح امل���زروع���ي وذل���ك اعالن 
املدعى عليها/1- نا�شر غريب  مبارك حارب العتيبة 2- حممد 
عو�س علي الرفاعي،  ن�شراً وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�شة يوم 
مقر  يف  م�شاًء   6.00 ال�شاعة  مت��ام  يف   2013/9/22 املوافق  االح��د 

اللجنة وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  994/ 2013 -جتاري  - م ت- �ض- اأظ

امل�شتاأنف : �شركة رمي للتطوير اجلن�شية: االمارات امل�شتاأنف عليه:�شركة الفريد 
لال�شت�شارات االدارية والت�شويقية اجلن�شية: االمارات   مو�شوع اال�شتئناف : 
تعوي�س 64048522 درهم  املطلوب اعالنه/�شركة الفريد لال�شت�شارات االدارية 
والت�شويقية اجلن�شية: االمارات العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/727 جت كل-م ت-ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم االحد املوافق 2013/9/15 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 
�شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-مع�شكر األ نهيان   
التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار  بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك  او  �شخ�شيا 

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

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

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
 يف الدعوى رقم 2013/1002       

املدعي : دار التمويل املدعى عليه: نايف هيثم حممد �شالح  املي�شري املطلوب اعالنه: 
نايف هيثم حممد �شالح املي�شري عنوان املطلوب  اعالنه: م�شفح ال�شناعية م 39ق 
18 العمل- موؤ�ش�شة فوك�س للنقليات واملقاوالت العامة. مبوجب حكم حكمة ابوظبي 
االبتدائية )الدائرة التجارية الكلية االوىل ( يف الدعوىر قم 2013/1002 ال�شادر 
بالعنوان  انه مل ي�شتدل عليكم  يف  2013/6/18 ومو�شوعه مطالبة مالية- وحيث 
امام  احل�شور  ب�شرورة  باجلريدة  الن�شر  بطريق  نعلمكم  فاننا  لذا  اعاله-  املبني 
بالعنوان  الواحدة ظهرا-  ال�شاعة  املوافق 2013/8/3 ويف متام  اخلبري يوم االثنني 
زايد  �شارع   - التمويل-باخلالدية  دار  )بناية  التمويل  دار  املدعي  مكتب  بالتايل: 
االول- ابوظبي( علما  بانه يف حالة عدم ح�شوركم او الوكيل املعتمد، ف�شوف ت�شتمر 

يف اتخاذ االجراءات القانونية لذلك.
اخلبري املنتدب/ احمد ابراهيم احمد عبداهلل

اعالن للح�سور امام خبري

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/365  مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعى/ بدر الدين حممد عبداهلل اجلن�شية: ال�شودان مدعي عليه: حممد 
مبارك املهدي اجلن�شية: ال�شودان  مو�شوع الدعوى: املطالبة مببلغ 3.000 
درهم  املطلوب اعالنه/  حممد مبارك املهدي اجلن�شية: ال�شودان   عنوانه: 
ان  حيث  ن�شرا(  للمرافعة  الدعوى  اعادة  بقرار  عليه  املدعى  بالن�شر)اعالن 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/8/05 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.00 
بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  م�شاًء 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/246  مد كل- م ر-ب- اأظ

ح�شن  عبدالرحمن  �شامي  حممود  عزة  بوكالة/  عالم  ح�شن  احمد  نادي  مدعى/ 
النعيمي واخرون اجلن�شية:  �شامل علي  �شامل خليفة  اجلن�شية: م�شر مدعي عليه: 
وتعوي�س  درهم  درهم(   83000( مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات  
اجلن�شية:  النعيمي  علي  �شامل  خليفة  اعالنهما/1-�شامل  املطلوب  درهم   21000
االمارات 2-احمد �شبحي عطية حطيبة اجلن�شية: م�شر      عنوانه: بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/9/15 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/834 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة ماموت للمقاوالت ذ.م.م   العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/7/15م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
مبثابة  املحكمة  حكمت  ب��ال��ت��ايل:  ذ.م.م  الثقيلة  امل��ع��دات  لتاجري  ال��ف��اخ��رة   / ل�شالح 
احل�شوري: بالزام املدعى عليها االوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )25.195.94 
( خم�شة وع�شرون الفا ومائة وخم�شة وت�شعون درهما واربعة وت�شعون فل�شا والفائدة 
التاخريية بواقع 5% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى يف 2013/6/10 حتى ال�شداد التام 
اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم  به  املحكوم  املبلغ  اليجاوز  مبا 
حماماة ورف�س الدعوى مبواجهة املدعى عليها الثانية لعدم ال�شحة والثبوت.    .�شدر 
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/7/28  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/335 مدين جزئي

ال�شام�شي  القا�شي  حممد  ع��ب��داهلل  �شعيد  �شلطان  عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان: ن�شرا   نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/7/1م قد حكمت عليك 
هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / ه�شام حمودة 
بالزام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت    : بالتايل  حمودة  ا�شماعيل 
املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ22000 درهم )اثنني وع�شرون الف 
.�شدر  طلبات.   م��ن  ذل��ك  م��اع��دا  ورف�شت  بامل�شاريف  والزمته  دره���م( 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/7/29  
القا�سي 
عادل حممود ا�سماعيل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1955 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/حممد �شيف اهلل حممد اخلوري اجلن�شية: االمارات   املنفذ 
�شده : الرواد اخلم�شه للتطوير العقاري اجلن�شية: االمارات املطلوب اعالنه: 
مبا  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العاملية  النا�شر  جمموعة  موؤ�ش�شة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س  2011/1817 جت كل- م ت- ب- 
الدائرة  امام  التنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2013/9/26 موعدا لنظر طلب 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله،   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
 يف الق�سية رقم 2013/826جتاري كلي       

املعلن اليه: املدعى عليه: دارين برو�س كرو�س
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ابوظبي االبتدائية املوقرة العمال اخلربة 
ال�شاعة   2013/8/1 اخلمي�س  يوم  حددنا  فقد  اعاله  الق�شية  يف  املحا�شبية 
الثانية ع�شرة  ظهرا موعدا لعقد االجتماع االول للخربة املحا�شبية وذلك 
مبكتبنا الكائن ببناية العني االهلية للتاأمني �شارع حمدان، الطابق الرابع- 
هاتف 6268636-02 فاك�س 02/6269110 �س ب 5034  ابوظبي . لذا نرجو 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور االجتماع املذكور مع اح�شار كافة 
امل�شتندات املتعلقة بالدعوى. املقطري لتدقيق احل�شابات- ع�شو م�شتقل يف 

جمموعة اي جي ان الدولية
اخلبري املحا�سبي
احمد حممد علي مقطري العامري

دعوة حل�سور الجتماع الول
للخربة املحا�سبية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
 يف الدعوى رقم 2013/977جتاري كلي       

املدعى : بنك االحتاد الوطني
املدعى عليه: عبداهلل احمد عبداهلل جعفر الهرمودي
املراد اعالنه: عبداهلل احمد عبداهلل جعفر الهرمودي

 - املدعي  وكيل  مبكتب  ظهرا   1 ال�شاعة   : االجتماع  موعد 
 8 الطابق  ال�شمان-  برج  حمدان-  �شارع   - ابوظبي  عنوانه: 
مكتب 801 وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/1 يرجى 

عدم التخلف عن احل�شوري
 اخلبري امل�شريف/ احمد ابراهيم عبداهلل

دعوة لجتماع خربة

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
 يف الدعوى رقم 2012/1776 جتاري كلي       

املدعى : �شي ا�س ات�س كيه دبي للمقاوالت  
اىل املدعى عليه: ال �شي ال انرتيورز - يدعوكم اخلبري املكلف بقرار 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  اخلربة  اجتماع  حل�شور  دبي  حماكم 
ظهرا  والن�شف  الواحدة  ال�شاعة  متام  يف   2013/8/13 بتاريخ  واملقرر 
الكائن  العقاري- هاتف 04-2566610  للك�شف  وذلك يف مكتب عيبال 
ومطعم  ال�شارقة  بنك  جانب   205 مكتب  لربتي-  بناء  القرهود-  يف 
احلالب، واملعاينة بتاريخ 2013/8/14 ال�شاعة الثامنة �شباحا و�شوف 

يعقد االجتماع وتنفيذ املعاينة- باملوعد املحدد.
اخلبري املكلف/ املهند�ض اجمد جمال اخلياط

دعوة لجتماع خربة

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ادفان�س �شكردجن  جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/7/4 يف الدعاوي املذكورة ل�شالح املدعيني بالزام املدعى 

عليها بان توؤدي.

تنفيذ احلكم-  عند  يكن-  ما مل  نقدا  يقابلها  او مبا  اىل موطنهم  بتذكرة عودتهم  والزمتها   
املدعني  واع��ف��ت  امل�����ش��اري��ف  م��ن  باملنا�شب  ال��ط��رف��ني  وال��زم��ت  اآخ���ر  عمل  رب  بخدمة  ملتحقا 
اتعاب، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة  باملقا�شة يف  وام��رت  من ن�شيبهم منها 

احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعبتارا من اليوم التايل ن�شر هذا االعالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
1706/2013/13
1704/2013/13
1705/2013/13

م
1
2
3

ا�شم املدعي
عبداملناف غالم عبا�س
حممد اياز مروات خان

حارون احمد دوالور خان   

مبلغ املطالبة
14350 درهم + تذكرة العودة
19429 درهم + تذكرة العودة
23168 درهم + تذكرة العودة
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•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

����ش���ارك���ت ه��ي��ئ��ة امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة يف 
احتفاالت  اإط���ارات  راأ���س اخليمة يف 
االإن�شاين  للعمل  زاي��د  بيوم  الدولة 
والفعاليات  االأن�����ش��ط��ة  م���ن  ب��ب��اق��ة 
مع  بالتعاون  اخلريية  الرم�شانية 
فرع جمعية دار الرب وهيئة االأعمال 

اخلريية باالإمارة.
التنفيذي  امل��دي��ر  ف��ورت  واأك���د بيرت 
ل���ه���ي���ئ���ة امل���ن���ط���ق���ة احل��������رة ب����راأ�����س 
هذه  يف  الهيئة  م�شاركة  اأن  اخليمة 
�شيا�شتها  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  الفعاليات 
يف  فاعل  ب�شكل  للم�شاهمة  الرامية 
ان�شجاما  يوم زايد للعمل االإن�شاين 
امل�شاركة  على  القائمة  �شيا�شتها  مع 
يف الفعاليات واالأن�شطة االجتماعية 
واخلريية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل���ج���االت  يف 
والربامج  االأن�����ش��ط��ة  م��ن  وغ��ريه��ا 
يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  م�شيفا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
هذا احلدث متثل يف تنظيم جمعية 
ل�  اإفطار جماعي  الرب لربنامج  دار 
املبنى  م��ن  ب��ال��ق��رب  ���ش��ائ��م��ا   440

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال���ق���دمي 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ن��د م��دخ��ل ال�شوق 
ال��ك��وي��ت��ي ف�����ش��ال ع��ن ت��ق��دمي تربع 
مادي من حرة راأ�س اخليمة ل�شالح 
اجل��م��ع��ي��ة ل���الإ����ش���ه���ام يف دع��م��ه��ا يف 
املختلفة  اخلريية  م�شاريعها  اإقامة 

للحاالت امل�شتحقة.

براأ�س  احل��رة  املنطقة  اأن  اإىل  ولفت 
اأي�����ش��ا �شمن هذه  ���ش��ارك��ت  اخل��ي��م��ة 
العيد  ه���داي���ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف ح��م��ل��ة 
االأعمال  هيئة  مع  بالتعاون  لالأيتام 
اخلريية وذلك يف مقر الهيئة بجمع 
وامل�شاركني  احل�شور  من  التربعات 
العيد  ك�����ش��وة  ت���وف���ري  يف  ل��الإ���ش��ه��ام 

باالأموال  التربع  لالأيتام من خالل 
م�شيدا  االأط��ف��ال،  لعب  اأو  واملالب�س 
مب���دى امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة م��ن قبل 
والتي  الفعالية  ه��ذه  م��ع  اجل��م��ه��ور 
انعك�شت من خالل توافد املتربعني 
م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى حد 

ال�شواء.

من جانبه اأ�شار علي عبد اهلل ال�شحي 
راأ�س  الرب يف  دار  مدير فرع جمعية 
اجلماعي  االإف��ط��ار  اأن  اإىل  اخليمة 
الذي نظمه الفرع بالتعاون مع هيئة 
املنطقة احلرة براأ�س اخليمة ت�شمن 
الذي  املكان  يف  �شائما   440 اإطعام 
ال�شارع  م��دخ��ل  عند  تخ�شي�شه  مت 
املفاطر  جم��م��وع��ة  �شمن  ال��ك��وي��ت��ي 
يقيمها فرع اجلمعية  التي  اليومية 

يف مناطق متفرقة من االإمارة.
بتقدمي  ي���ق���وم  ال���ف���رع  اأن  واأو�����ش����ح 
وجبات اإفطار يومية منذ بداية �شهر 
رم�شان املبارك احلايل يف 8 م�شاجد 
موزعة يف عدة مناطق براأٍ�س اخليمة 
وجبة   3520 ت���ق���دمي  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م 
اإفطار موزعة مبعدل 440 وجبة يف 
كل م�شجد، م�شيدا بالتعاون الالفت 
من قبل هيئة املنطقة احلرة براأ�س 
وحر�شها  الفعالية  ه��ذه  يف  اخليمة 
على تقدمي الدعم الالزم للجمعية 
مل�شاعدتها على امل�شي قدما يف عمل 
ال���ربام���ج اخلريية  اخل���ري وت��ن��ف��ي��ذ 

للمحتاجني واملعوزين.

•• راأ�س اخليمة-وام:

وا�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ق�شر  يف  اخليمة  راأ����س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
مبنا�شبة  املهنئني  ا�شتقبال  االول  ام�س  م�شاء  خ��زام 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك ف��ق��د ت��ق��ب��ل ���ش��م��وه التهاين 
مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل من ال�شيخ مروان بن را�شد 
املعال رئي�س دائرة االأرا�شي واالأمالك يف اأم القيوين 

القبائل  واأبناء  االأعمال  ورج��ال  امل�شوؤولني  وعدد من 
واملواطنني الذين قدموا لتهنئة �شموه بهذه املنا�شبة 
املباركة .. داعني اهلل عز وجل اأن يعيدها على �شموه 
مب��وف��ور ال�����ش��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وع��ل��ى ���ش��ع��ب االإم�����ارات 
واالأم���ت���ني ال��ع��رب��ي��ة واالإ����ش���الم���ي���ة ب��ال��ي��م��ن واخلري 
ال�شيخ عمر بن �شقر  والربكات. ح�شر اال�شتقباالت 
القا�شمي وال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 

وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني . 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن بطي  ب��ن حم��م��د  ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل  ت�شلم 
مبكتبه  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وك��ي��ل  ح��ام��د  اآل 
اأوراق اعتماد  ال��وزارة ن�شخة من  بديوان عام 
�شفري  ال�شديق  حممد  يو�شف  اأحمد  �شعادة 
ج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ودان ل���دى ال���دول���ة. ومتنى 
�شعادة وكيل الوزارة لل�شفري التوفيق والنجاح 

يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون 
وجمهورية  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات  ب��ني 
ال�شودان ال�شديقة. من جانبه اأعرب ال�شفري 
ل���دى االإم�����ارات  ب���الده  ���ش��ع��ادت��ه بتمثيل  ع��ن 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مل���ا حت��ظ��ى ب���ه م���ن مكانة 
ال�شيا�شة  بف�شل  مرموقة  ودول��ي��ة  اإقليمية 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل. 

وكيل وزارة اخلارجية يت�سلم ن�سخة من اأوراق 
•• ابوظبي- الفجراعتماد �سفري جمهورية ال�سودان لدى الدولة 

اخلريية  دبي  جمعية  مع  بالتعاون  ال��زواج  �شندوق  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
مبادرات اإن�شانية واجتماعية تزامناً مع املبادرة التي ُت�شادف الذكرى 
اآل  التا�شعة لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
بقيم  ا�شتثنائية لالحتفاء  فر�شة  املبادرة  اأن  اهلل حيث  رحمه  نهيان 
اخلري والعطاء والتعاون حيث اأن اخلري والعطاء اأ�شبحا نهجاً ثابتاً 
واإرثاً متيزت به اإمارات اخلري من خالل م�شريتها االإن�شانية العامرة 

بالبذل وم�شاندة ال�شعفاء.
اإطالقها عبارة عن جمموعة من االأعمال  وتعترب املبادرات التي مت 
املوظفني  دع���وة  مت  حيث  احلنيف  ديننا  اإليها  حثنا  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
للم�شاركة فيها والتي القت اإقبااًل كبرياً وا�شتح�شان اجلميعواحلر�س 

عليها  اأ�شرفت  التي  االإن�شانية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مثل  يف  امل�شاركة  على 
جمعية دبي اخلريية، حيث كانت مبادرة اإفطار �شائم اأوىل املبادرات 
التي قامت املوؤ�ش�شة بتنفيذها الإفطار م�شجد بالكامل يف مدينة دبي 
ي�شم اأكرث من 300 �شخ�س من امل�شلني مت توزيع وجبات االأفطار 
زايد  بئر  ا�شم  علية  اأطلقت  بئر  بحفر  املوؤ�ش�شة  قامت  كما  عليهم. 
اىل  الإر�شالها  امل�شاحف  من  كبري  ع��دد  توفري  اىل  باالإ�شافة  اخل��ري 
الدول االإ�شالمية النائية وكتيبات واأدعية دينية �شاملة االأذكار بعدة 
لغات وكذلك جمموعة اإ�شدارات اإ�شالمية منوعة للم�شلمني اجلدد 
رئي�س  دول��ة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  ميثاء  الدكتورة  معايل  واأك���دت 
جمل�س اإدارة �شندوق الزواج اأن يوم العمل االإن�شاين االإماراتي ميثل 
اكت�شب  االإم��ارات لكنه  هنا يف دولة  بالن�شبة لنا جميعاً  هاماً  تاريخاً 
اإذ ي�شادف الذكرى ال�شنوية التا�شعة لوفاة  اأهمية خا�شة هذا العام 

باين  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
املغفور  وجهود  لعطاءات  مدين  باأ�شره  الوطن  اأن  م�شيفًة  االإحت��اد 
له باإذن اهلل تعاىل و الذي غر�س فينا ثقافة البذل والعطاء واأر�شى 
القيم االإن�شانية اجلليلة ولعل التربع مل�شاعدة الفقراء واملحتاجني يف 
جمتمعنا وخا�شة خالل �شهر رم�شان الف�شيل �شهر اخلري والرحمة 
و�شيلة رائعة للتعبري عن عرفاننا و وفائنا لذكرى باين هذا الوطن 
التي �شتظل مكانته را�شخة على مر العقود وتوايل الدهور يف ذاكرة و 
وجدان املواطنني ويف قلوب اأبناء االأمتني العربية واالإ�شالمية راجية 
ال�شيخ زايد وي�شكنه ف�شيح  اأن يرحم  معاليها من اهلل العلي القدير 
جناته ويجعل كل ما قدمه لالأمة يف ميزان ح�شناته و اأن يحفظ اهلل 
قائدنا خليفة بن زايد واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو حكام االإمارات وويل 

عهده االأمني. 

�سندوق الزواج يدعم مبادرة يوم العمل الإن�ساين الإماراتي لعام 2013

ت�سمنت اإفطار 440 �سائمًا وجمع تربعات

حرة راأ�س اخليمة ت�سارك بفعاليات يوم زايد للعمل الإن�ساين

•• عجمان ـ الفجر:

االإماراتي  االإن�����ش��اين  العمل  ب��ي��وم  االح��ت��ف��اء  �شمن 
وال��ذي يتزامن مع ذكرى وفاة املغفور له ب��اإذن اهلل 
تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان بهدف اإبراز 
دور املغفور له يف هذا املجال والتوعية باأهمية العمل 
اأف����راد املجتمع  ب��ني  ال��ت��الح��م  االن�����ش��اين يف حتقيق 

ون�شر ثقافة املبادرات االن�شانية.
�شمن  التنفيذي  للمجل�س  العامة  االم��ان��ة  اأق��ام��ت 
فعاليات رم�شان عجمان تقوى واميان حفل �شحور 
يف  اخلريية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  يتيما   250 ل� 
عجمان ، من بينها موؤ�ش�شة حميد بن را�شد اخلريية 
 ، اخلريية  االإح�شان  وجمعية   ، ال��رب  دار  وجمعية   ،
االأعمال اخلريية، وذلك بقاعة ماج�شيتيك  وهيئة 
بفندق رمادا عجمان ، و بح�شور �شعادة �شعيد �شيف 
املطرو�شي اأمني عام املجل�س التنفيذي، وعبدالعزيز 

اجل�شمي مدير عام جمموعة اآر القاب�شة.
وت�شمنت الفعالية العديد من الفقرات املتنوعة من 
م�شابقات ترفيهية و ثقافية و توزيع جوائز وهدايا 
املهرجني  و  ال��وج��ه  على  والر�شم   ، نقدية  وعيدية 
روح  بث  اج��ل  من  وذل��ك  الكرتونية،  وال�شخ�شيات 
يف  والبهجة  الفرحة  واإدخ����ال   ، نفو�شهم  يف  االأم���ل 
قلوبهم و تعزيز اجلو العائلي، كما �شمل احلفل ركنا 
اأ�شرهم مع ال�شخ�شيات  خا�شا لت�شوير االأطفال و 
امل�شافري،  فاطمة  وقالت   . املهرجني  و  الكرتونية 
رم�شان  لفعاليات  العامة،  العالقات  جلنة  رئي�شة 
اإثراء يوم  عجمان اأن الهدف من هذه الفعالية هو 
ال��ذي يحتفي بذكرى   ، االإم��ارات��ي  العمل االإن�شاين 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  وف��اة 
البذل  م��ن  رح��م��ه اهلل  زاي���د  ك��ان يحبه  مل��ا  وتخليد 
جزءاً  كانت  التي  اخل��ري  ملاآثر  وا�شتذكاراً  والعطاء، 
رئي�شياً من �شريته، واأ�شافت اأن فرحة االيتام اليوم 

ووجوهم البا�شمة تك�شف مدى جمالية وعمق مثل 
هذه املبادرة االن�شانية التى او�شي بها اهلل �شبحانه 
وت��ع��اىل ور���ش��ول��ه ، واك���دت ح��ر���س االم��ان��ة العامة 
للمجل�س التنفيذي من خالل فعاليات رم�شان على 
التوا�شل مع االأيتام �شعياً منها لدجمهم مع املجتمع 
ي�شمل  واإمن���ا  امل����ادي،  اجل��ان��ب  على  يقت�شر  مب��ا ال 
امل�شافري  قدمت  كما  والنف�شية،  املعنوية  اجلوانب 
�شكرها اخلا�س لفندق رمادا لرعايته حفل فعالية 
االأيتام  اأه���ايل  ق��دم  اخ��رى  م��ن جهة   . يتيم  فرحة 
الفعالية  هذه  ملنظمي  والعرفان  والتقدير  بال�شكر 
على لفتتها الكرمية التي كان لها االأثر الطيب يف 
نفو�س االأيتام واأهاليهم. يذكر اأن فعاليات رم�شان 
ال�شابعة  دورت��ه��ا  يف  ت�شهد  واإمي����ان  ت��ق��وى  عجمان 
ان�شانية  م���ب���ادارات  و  فعاليات  اإط���الق  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
عديدة كزيارة املر�شى يف امل�شت�شفيات وزيارة امل�شنني 

وتنظيم افطار جماعي للعمال ورقباء ال�شري.

•• عجمان ـ الفجر: 

تنظمها  التي  املتنوعة  الفعاليات  من  ع��ددا  �شمن 
غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان اإح���ت���ف���اءا ب�شهر 
رم�شان الكرمي ، نظمت الغرفة بالتعاون مع الهيئة 
بعجمان  واالأوق������اف  اال���ش��الم��ي��ة  لل�شئون  ال��ع��ام��ة 
االواخر  الع�شر  دينية حتت عنوان ف�شل  حما�شرة 
نا�شر  املحا�شرة  و�شهد  ال��ق��در  وليلة  رم�شان  م��ن 
ودعم  التخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري 
االع�شاء، و حممد اجلناحي، مدير تنفيذي قطاع 
م�شئويل  م��ن  وع���ددا  واالع��م��ال،  اال�شتثمار  تنمية 

وموظفي الغرفة.
واألقى املحا�شرة ف�شيلة ال�شيخ عبد الكرمي عكيوي، 
والذي  الدولة،  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  �شيوف  اأح��د 
و�شيوخها  االإم���ارات  حكام  بجهود  بدايتها  يف  اأ���ش��اد 
الذي  اخل��ريي  والعمل  اال�شالمي  ال��دي��ن  رفعة  يف 
واالجنبية،  العربية  ال��دول  وكافة  االم��ارات  يطول 
مثمنا  املحا�شرات  ه��ذه  مثل  تنظيم  على  �شدد  كما 

احلكومية  والدوائر  املوؤ�ش�شات  بني  الفعال  التعاون 
الع�شر  اأو���ش��ح ف�شل  امل��ح��ا���ش��رة  وخ���الل  ذل���ك.  يف 
�شبحانه  اهلل  ان  مبينا  رم�شان  �شهر  م��ن  االواخ���ر 
وتعاىل قد جعل االزمنة واالوقات مبراتب واهمية 
اأن اأف�شل االزمنة  وف�شل اوقات على اخرى، قائال 
ال��ر���ش��ول حممد �شلى اهلل عليه  ك��ان��ت وق��ت ح��ي��اة 
العبادة  يف  ال�شنة  �شهور  اف�شل  ان  واأ���ش��اف  و�شلم، 
والثواب �شهر رم�شان واأف�شل االيام ب�شهر رم�شان 
الع�شر االواخر واأف�شلها ليايل الوتر منها واأف�شلها 
ليلة القدر.  موؤكدا ان على امل�شلم اأن يرتقي بعبادته 
ويختمها باخلري واال يحمل نف�شه فوق طاقتها يف 
الوقت ذاته ، م�شريا اىل ان القاعدة الرتبوية توؤكد 
ان االعمال عموما البد لها من تقدم وارتقاء اأو ان 
مبرور  تنق�س  او  تقل  واأال  م�شتوها  على  حت��اف��ظ 
الوقت، لذلك وجب على اجلميع حتري ليلة القدر 
وزيادة العمل ال�شالح والعبادة بها ملا لها من ف�شل 
وث��واب عظيم. كما تطرق املحا�شر اىل معنى ليلة 
عظيمة  �شريفة  ليلة  بانها  اي��اه��ا  مو�شحا  ال��ق��در 

وليلة  وال��ت��دب��ري  التقدير  ليلة  ان��ه��ا  كما   ، �شامية 
يطوف بها مالئكة الرحمة باالر�س ، وهي ليلة قدر 
ان ينزل فيها القراآن، فقد قال ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم من قام ليلة القدر اإميانا واحت�شابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه لذا وجب على اجلميع التحري 

عنها خالل الع�شر االواخر من ال�شهر الكرمي.
ن��ا���ش��ر ال��ظ��ف��ري املدير  ويف خ��ت��ام امل��ح��ا���ش��رة ق���ام 
االع�شاء،  ودع�����م  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بتكرمي ف�شيلة ال�شيخ عبد الكرمي عكيوي، ب�شهادة 

تقدير وهدية تذكارية.
هذا و�شمن اإهتمام غرفة عجمان بالعمل التطوعي 
واالن�شاين وحر�س موظفيها على امل�شاركة باالعمال 
حمد  الغرفة  موظفي  من  عدد  �شارك   ، التطوعية 
موزة  عبدالرحيم،  م��رمي  ال��ف��رج،  عبري  ال�شعيدي، 
جمعية  نظمته  ال��ذي  االيتام  تكرمي  بحفل  الكتبي 
را�شد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  اخلريية  االح�شان 
بن حميد النعيمي، رئي�س دائرة البلدية والتخيط 

بعجمان. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اأم�س  نظمت دائ���رة االأ���ش��غ��ال واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة 
االأول حفل افطار ملوظفيها يف فندق كوف روتانا 
منا�شبة  وت��ه��دف  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 
االفطار التي درجت الدائرة على تنظيمها �شنويا 
التكافل  قيم  الحياء  موظفا   150 فيها  و�شارك 
يحمل  م��ا  ب��ك��ل  الف�شيل  ال�شهر  يج�شدها  ال��ت��ي 

ال�شامية ودعم  وامل��ع��اين  االمي��ان��ي��ة  االأج����واء  م��ن 
التوا�شل.

وقال املهند�س اأحمد حممد احلمادي مدير دائرة 
االفطار  �شاأن  من  ان  العامة  واخلدمات  االأ�شغال 
وتوثيق  االجتماعية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  اجلماعي 
عرى املحبة واالخ��اء بني جميع العاملني م�شريا 
ب�شيط  تقدير  هو  االفطار  مائدة  على  اللقاء  اىل 
للجهد والعطاء يف ميدان العمل وحتفيز ملزيد من 

العمل للعمل.
مكتب  رئي�س  �شليمان  �شمرية  اأك��دت  جانبها  ومن 
املوؤ�ش�شي ان حفل االفطار ياأتي يف اطار  االت�شال 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي حت��ر���س ال���دائ���رة ع��ل��ى تنظيمها 
الف�شيل  ال�شهر  خ��الل  ال�شيما  منتظمة  ب�شورة 
خل���ل���ق ن�����وع م����ن االل����ف����ة ب����ني امل���وظ���ف���ني وكبار 
امل�شوؤولني يف الدائرة بعيدا عن الر�شميات ما يعزز 

الرتابط وروح الفريق الواحد بينهم .

•• ال�سارقة-الفجر:

يف  املوؤ�ش�شي  االت�����ش��ال  اإدارة  نظمت 
حما�شرة  اأم�س  ال�شارقة  موا�شالت 
بعنوان هذا ما يحبه زايد وهذا ما ال 
يحبه زايد احتفاء بيوم زايد للعمل 
االإن�شاين يف الذكرى التا�شعة لوفاة 

ت��ع��اىل ال�شيخ  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه.
وقال عادل خليل احلو�شني م�شاعد 
اأن  امل�شاندة  للخدمات  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املحا�شرة مت اإعدادها من قبل دائرة 
بال�شارقة  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 

وجمعية االجتماعيني �شمن مبادرة 
ال�شئون  ل���وزارة  التابعة  ووف���اء  ح��ب 
اإب��راز دور  االجتماعية ، وتهدف اإىل 
العطاء  ال���دول���ة يف جم���ال  م��وؤ���ش�����س 
العمل  ح����ب  يف  االأف���������راد  وت���وع���ي���ة 
وحت��ف��ي��ز ال����ك����وادر يف ع��م��ل م���ا كان 
زايد  يحبه  ك��ان ال  وم��ا  زاي���د  يحبه 

لتحقيق التالحم بني اأفراد املجتمع 
زايد  يحبه  ك���ان  م��ا  ت�شطري  خ���الل 
وماال يحبه زايد يف االأوراق .. ن�شبة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قاله  ما  اإىل 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
لن�شعها  ال  االأوراق  ت��ل��ك  ل��ن��ج��م��ع 
بها على  نتغنى  .. وال  الرفوف  على 
الدفوف ..بل لن�شعها يف ال�شدور.. 
ويف مقدمة الد�شتور.. وبهذا الوفاء 

نكون قد اأوفينا الرجل حقه. 
امل���ح���ا����ش���ر خ����ال����د حممد  واأ�������ش������ار 
جمرد  لي�س  زاي��د  اأن  اإىل  العبدويل 
زع���ي���م ن��ت��غ��ن��ى ب����اأجم����اده واأجم������اده 
واإجنازاته بل هو الرجل الذي �شنع 
املعجزة وبنى امل�شتحيل وو�شع يديه 
الياب�شة فجعلها  املعطاءة يف االأر�س 
جنة �شند�شية اللون تتباهى كعرو�س 
يف ي����وم ع��ر���ش��ه��ا ل��ت�����ش��ب��ح اإم����ارات����ي 
وينتقل  ال���دول  مقدمة  يف  اجلميلة 
م�شتوى  اإىل  االإم���ارات���ي  ب��االإن�����ش��ان 
املحا�شرة  نهاية  ويف  واأف�شل  اأرق���ى 
املحا�شر  ال�شارقة  كرمت موا�شالت 
خ���ال���د ال���ع���ب���دويل ب��ت�����ش��ل��ي��م��ه درع���ا 
و�شهادة تقدير على جهوده املبذولة 

يف العمل االإن�شاين.

رم�سان عجمان يحتفل بيوم زايد للعمل الإن�ساين ويدخل البهجة يف قلب 250 يتيمًا
حما�سرة دينية بغرفة عجمان بعنوان ف�سل الع�سر الأواخر من رم�سان وليلة القدر

اأ�سغال راأ�س اخليمة جتمع موظفيها على مائدة الإفطار

موا�سالت ال�سارقة حتيي ذكرى وفاة ال�سيخ زايد

حاكم راأ�س اخليمة يوا�سل ا�ستقبال املهنئني ب�سهر رم�سان املبارك
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل عبدالرزاق علي 

للخياطة رخ�شة رقم:CN 1036757 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*0.70

تعديل ا�شم جتاري:من/حمل عبدالرزاق علي للخياطة
ABDUL RAZAQ ALI TAILORING SHOP

اىل/خيوط الربي�شم خلياطة املالب�س الن�شائية 
PRISM YARNS LADIES TAILORING

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
املالب�س  لتجارة  البوادي  ال�ش�����ادة/وادي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الن�شائية اجلاهزة واالقم�شة رخ�شة رقم:CN 1037443  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/وادي البوادي لتجارة املالب�س الن�شائية اجلاهزة واالقم�شة

اىل/وادي البوادي للتجارة العامة 
WADI EL BAWADI GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املن�شوجات واالقم�شة - بالتجزئة )4751001(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت االمان ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1027707  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت االمان ذ.م.م
AL IMAN SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة حديقة االمان ذ.م.م 
GARDEN AL AMAN BAQALA LLC

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

تعديل ن�شاط/حذف جممع ا�شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كار غوتك )اي ار اي( 
اخلليج �س.ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1019861 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 4*1
تعديل ا�شم جتاري:من/كار غوتك )اي ار اي( اخلليج �س.ذ.م.م

CARGOTEC )ARE( GULF WLL

اىل/ماك كريغور )اي ار اي( اخلليج ذ.م.م 
MACGREGOR )ARE( GULF LLC

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ريل تك ملقاوالت الكرتوميكانيكال 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1172519 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل يو�شف حممد علي املزروقي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شالح ح�شن �شالح املهريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد هارون - خان

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 0.40*0.16
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/ريل تك ملقاوالت الكرتوميكانيكال ذ.م.م
REAL TECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING LLC

اىل/ريل تك ملقاوالت الكرتوميكانيكال 
REAL TECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاوالت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاوالت الكهربائية )4220904(

تعديل ن�شاط/حذف املقاوالت امليكانيكية - الفئة اخلا�شة )4220903.1(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارابيال للمقاوالت 
العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1199359 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبا�س �شامل ابراهيم احلو�شني )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شند عبداهلل بيات املحريبي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
التيه  ال�ش�����ادة/ق�شر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1171146:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شعيد عيد حممد املن�شوري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شناء �شحات زوجة عبداهلل �شيف علي املن�شوري

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1184993 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ملونيا �شلمان يون�س قبه )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان علي عثمان الزعابي
 فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�ش�����ادة/الغربية  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
مواد البناء رخ�شة رقم:CN 1161070 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداهلل ح�شن �شعيد عمر )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ح�شن �شعيد عمر الزبيدي

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

CN 1066410:ال�شناعية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد ر�شيد ماناياث من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فريو�س بابو كوتا مابارا باتييل

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

CN 1529428:الدولية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
مي�شلي كري�شتابيلي افيان مينيز�س  من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اجنيلو مينيزي�س جون مينيزي�س

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اويزي�س انرتنا�شيونال 

باور ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1035634 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

انرتنا�شيونال باور هولدنز ليمتد من 46% اىل %49
تعديل ن�شب ال�شركاء

 International Petroleum شركة اال�شتثمارات البرتولية الدولية�
Investment Company من 36% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اجلود لال�شتثمارات املالية ذ.م.م

تعديل راأ�س املال/ من 150000 اىل 90200000
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى   
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

CN 1541641:لتنظيف املباين ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شني عبدالر�شا علي حاجب نرثاد )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي خليفة علي �شليمان ال�شام�شي

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

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

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون االق�شى �شتار 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1421389 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة عبا�س ح�شني مو�شى �شاالري البلو�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مريزا �شالمت ح�شني مريزا ف�شل االهي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلفان علي خلفان اجل�شا�شي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى   
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:CN 1401438 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة درميز ديزاين للمقاوالت وال�شيانة العامة

DREAMS DESIGN GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST

اىل/موؤ�ش�شة درميز ديزاين لل�شيانة العامة 

DREAMS DESIGN GENERAL  MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   
اإعــــــالن

�سركة الفالح لو�ساطة التاأمني  
تقدمت الفالح لو�شاطة التاأمني وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة ومقيدة 
يف �شجل و�شطاء التاأمني حتت رقم )225( بتاريخ 2008/5/28م وتزاول عملها 
يف الدولة من خالل مركزها الرئي�شي بامارة ابوظبي بطلب لتغيري ال�شركاء 
مبارك   / وال�شيخ  نهيان  اآل  حمدان  بن  خليفة  بنت  �شما  ال�شيخه   / خروج 
)القاب�شة(  بروكرز  كلوفر   / ال�شادة  ودخول  نهيان  اآل  حمدان  بن  خليفة  بن 
وال�شيد/ عبداهلل عبدالكرمي ح�شني عبدالرحمن وتغيري اال�شم التجاري اىل 

كلوفر االمارات لو�شاطة التاأمني.
لذا فاإن الهيئة تدعو كل من له اعرتا�س على التغيري املذكور اأعاله بتقدمي 
اعرتا�شاتهم بكتب م�شجلة اإىل الهيئة يف ميعاد اأق�شاه ثالثون يوما من تاريخ 

االإعالن على العنوان التايل:
هيئة التاأمني

�ض.ب:113332 اأبوظبي
فاك�ض:02/6271220 

  هيئة التاأمني

الإمارات العربية املتحدة                                                            
هــيــئــــــة الــتـــــاأمــــــني

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

اجلالية العاملية ذ.م.م - فرع الغربية
رخ�شة رقم:CN 1183335  قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

الن�شيم للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1401623  قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنوم اخلم�س 

 CN 1219623:خلدمات التنظيف ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد حممد خلفان املزروعي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالبا�شط ب�شري حممد علي ح�شني

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

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

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلارج لل�شيانة 
العامة رخ�شة رقم:CN 1152668 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلف خلفاين احلو�شني

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

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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القطامي: جناح مبادرات وم�ساريع موا�سالت الإمارات ي�سب يف �سالح خدمة املجتمع 

وزارة الدولة ل�سئوون املجل�س الوطني الأحتادي تنظم اإفطارًا جماعيًا ملوظفيها

اخلدمات العالجية اخلارجية ت�سارك يف حملة دوائي يف رم�سان التوعوية

فريق اإدارة البيئة وال�سحة وال�سالمة ببلدية مدينة العني ينجز 1107 عملية تفتي�سية للم�ساريع الإن�سائية خالل الن�سف الأول من العام اجلاري

•• دبي-وام:

ب��ن حم��م��د عبيد  اأك���د م��ع��ايل حميد 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر  ال��ق��ط��ام��ي 
موا�شالت  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
اأن النجاح امليداين امللمو�س  االإمارات 
النوعية  امل�����ب�����ادرات  حت��ق��ق��ه  ال������ذي 
وامل���������ش����اري����ع ال���ت���ن���م���وي���ة مل���وا����ش���الت 
اأر�س  �شك على  دون  ي�شب  االإم���ارات 
الواقع يف �شالح عمالئها وجمهورها 

من اأفراد وموؤ�ش�شات املجتمع.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه خ���الل ت��ك��رمي��ه دفعة 
املتميزة  ال��ع��م��ل  ف����رق  م���ن  ج���دي���دة 
موا�شالت  يف  االإجن�������ازات  ذوي  م���ن 
االإم�����ارات خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة ان 

هذه النجاحات واالإجنازات للموؤ�ش�شة 
واخلدمات  والتاأجري  النقل  قطاع  يف 
اإال  ت��ت��ح��ق��ق  اأن  ل��ه��ا  ي��ك��ن  ال��ف��ن��ي��ة مل 
واملبدعة  املتميزة  العمل  فرق  بجهود 
ال��ت��ي ت��وؤم��ن ب���روح ال��ع��م��ل اجلماعي 
وحتمل ثقافة الفريق الواحد وتت�شم 
بالوالء واالنتماء لوطنها وجمتمعها. 
احلفل  خ�������الل  ال����ق����ط����ام����ي  ووج��������ه 
االإدارة  م��ب��ن��ى  ام�����س يف  اأق���ي���م  ال����ذي 
بح�شور  دب���ي  يف  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام��ة 
نائب  ال�����ش��ارد  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة 
املكتب  رئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
اال����ش���ت�������ش���اري و����ش���ع���ادة حم��م��د عبد 
ع���ام موا�شالت  م��دي��ر  اجل��رم��ن  اهلل 
االإمارات وعدد من املدراء التنفيذيني 

ومدراء املراكز واالإدارات واأع�شاء فرق 
العمل املكرمة �شكره اإىل املكرمني من 
امل��وظ��ف��ني وامل��وظ��ف��ات مل��ا ب��ذل��وه من 
وكفاءة  متفان  وع��م��ل  خمل�س  جهد 
عالية يف االأداء واالإنتاجية. واأكد اأنهم 
ب��ت��م��ي��زه��م ي��ج�����ش��دون وب�����ش��ك��ل عملي 
اأهداف  ال��واق��ع  اأر����س  وم��ي��داين على 
موا�شالت االإمارات وروؤاها ور�شالتها 
احلقيقي  ال��ت��ح��دي  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
هذه  مثل  واإدام����ة  موا�شلة  يف  يكمن 
قيا�س  ع���ل���ى  وال�����ق�����درة  ال���ن���ج���اح���ات 
جناحها والوقوف على اأثرها ودرا�شة 
امل�شتفيدين  والعمالء  اجلمهور  ر�شا 
املوؤ�ش�شة.  خ����دم����ات  م��ن��ظ��وم��ة  م����ن 
به  توؤمن  نهج  التميز  اأن  على  و�شدد 

موا�شالت االإمارات وتدعو اإليه على 
ويف  املوؤ�ش�شي  اأو  الفردي  ال�شعيدين 
وخدماتها  واإج��راءات��ه��ا  مواقعها  ك��ل 
مما �شاهم يف ا�شتمرار ح�شد املوؤ�ش�شة 
ل��ل��ج��وائ��ز وحت��ق��ي��ق االإجن�������ازات على 
امل��ح��ل��ي وال���ع���امل���ي. وقال  امل�����ش��ت��وي��ني 
14 فريق  اإن���ه مت ت��ك��رمي  ال��ق��ط��ام��ي 
ع��م��ل داخ���ل���ي مب��وا���ش��الت االإم�����ارات 
 2013 احل��ايل  العام  انطالقة  منذ 
وهذا ما يربهن على حر�س املوؤ�ش�شة 
ما  االإب����داع  بيئة  واإدام����ة  �شمان  على 
لديها  ال��ع��م��ل  وف����رق  موظفيها  ب��ني 
يبذل  جهد  لكل  �شعارا  التميز  وجعل 
وك��ل عمل ي���وؤدى وك��ل اإجن���از يحقق. 
واأكد معاليه اأن هذه الدفعة اجلديدة 

ت�شكل اإ�شافة مهمة لقاعدة املوظفني 
ال���ت���ي ���ش��ت�����ش��ت��ن��د ع��ل��ي��ه��ا امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
الداخلية  ج��وائ��زه��ا  وحت��ك��ي��م  تقييم 
املختلفة.  اخل��ارج��ي��ة  وم�����ش��ارك��ات��ه��ا 
وموظفة  موظفا   15 معاليه  وك��رم 
ع��ل��ى �شهادة  مت��ك��ن��وا م���ن احل�����ش��ول 
مقيم داخلي معتمد يف جمال التميز 
احل��ك��وم��ي وف��ق��ا ل��ل��ن��م��وذج االأوروب�����ي 
ل��ل��ت��م��ي��ز امل���وؤ����ش�������ش���ي ح���ي���ث اج����ت����ازوا 

املتطلبات اخلا�شة بذلك.
بجائزة  الفائز  العمل  فريق  كرم  كما 
العامة  للموا�شالت  العاملي  االحت���اد 
و�شمال  االأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  مل��ن��ط��ق��ة 
اإفريقيا وذلك يف فئة خدمة العمالء 
عرب م�شروع نظام خط ال�شري املزدوج 

لنقل طلبة املدار�س احلكومية والذي 
ع��ل��ى م�شتوى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ه  ت��ن��ف��رد 
منذ  بنجاح  بتطبيقه  وت��ق��وم  ال��ع��امل 
 1987-1986 ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام 

واإىل االآن.. فيما اأهدى جا�شم حممد 
املوا�شالت  م��رك��ز  م��دي��ر  امل����رزوق����ي 
معايل  اإىل  اجل���ائ���زة  درع  امل��در���ش��ي��ة 
القطامي  ع��ب��ي��د  ب���ن حم��م��د  ح��م��ي��د 

تقديرا لدعمه امل�شتمر و�شمل احلفل 
تكرمي الفريق الداخلي مل�شروع اإعداد 
اال�شرتاتيجية  اال�شتثمارية  اخلطة 

للموؤ�ش�شة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�����������ش�����ارك اخل�������دم�������ات ال���ع���الج���ي���ة 
التابعة  املن�شاآت  اإح��دى   ، اخلارجية 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 
رم�شان  دوائ���ي يف  ، يف حملة  �شحة 
للعام  �شحة  اأطلقتها  التي  ال�شنوية 
ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل. وت���اأت���ي هذه 
امل�شاركة متا�شياً مع التزام اخلدمات 
العالجية اخلارجية بتوعية املجتمع 
حول كيفية تناول ال��دواء واحلفاظ 

على �شحتهم اأثناء ال�شيام. 
ق�شم  يديرها  التي  احلملة  وت�شتمر 
العالجية  اخل���دم���ات  يف  ال�����ش��ي��دل��ة 
�شهر رم�شان  نهاية  اخلارجية حتى 
م�شاعدة  اإىل  وت����ه����دف  امل�����ب�����ارك، 
مراقبة  ع��ل��ى  ال�����ش��ائ��م��ني  امل��ر���ش��ى 

ب�شيام  لينعموا  ال�شحية  حالتهم 
���ش��ح��ي واآم�������ن، ك��م��ا ت�����ش��اع��ده��م يف 
لالأدوية  ت��ن��اول��ه��م  ط��ري��ق��ة  ت��ع��دي��ل 
اأخذ  ال�شيام، مع  مبا يتالءم وفرتة 
االح���ت���ي���اط���ات ال�����ش��ح��ي��ة ال���الزم���ة. 
توعية  اإىل  اأي�����ش��اً  احل��م��ل��ة  وت�����ش��ع��ى 
امل��ر���ش��ى ح���ول اجل��رع��ات واالأوق����ات 
لهم  املو�شى  ال���دواء  الأخ��ذ  املنا�شبة 
خ�����الل ف������رتات ال�������ش���ي���ام م����ن اأج����ل 
جتنب االآثار اجلانبية ال�شلبية التي 

قد حتدث. 
ويف هذه املنا�شبة، قال حممد حوا�س 
باالإنابة  التنفيذي  املدير  ال�شديد، 
اخلارجية:  ال��ع��الج��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
العالجية  اخل������دم������ات  يف  ن���ل���ت���زم 
اخل���ارج���ي���ة ب��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع حول 
املوا�شيع ال�شحية املهمة التي حتتاج 

منهم اإىل عناية وانتباه خالل فرتة 
نحر�س  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  ال�شيام 
يف  فعال  ب�شكل  امل�شاركة  على  دائ��م��اً 
رم�شان  يف  دوائ������ي  م��ث��ل  م����ب����ادرات 
�شحة  على  احل��ف��اظ  يف  للم�شاهمة 
عن  وعيهم  وت��ع��زي��ز  املجتمع  اأف����راد 
الف�شيل  ال�شهر  ه��ذا  ق�شاء  كيفية 
فرتة  واأن  خ��ا���ش��ة  ج���ي���دة،  ب�����ش��ّح��ة 
قرابة  اإىل  ت�شل  العام  لهذا  ال�شيام 
15 �شاعة يومياً. وقد عززنا جهودنا 
اإىل  اإي�شال ر�شالتنا  لكي نتمكن من 
كافة ال�شائمني من املر�شى وعموم 
ال����ن����ا�����س م����ن خ������الل ال����ع����دي����د من 

االأن�شطة والفعاليات . 
اخلدمات  قامت  احلملة،  اإط���ار  ويف 
العالجية اخلارجية بتجهيز من�شات 
ال�شيدليات  م���ن  ب��ال��ق��رب  خ��ا���ش��ة 

�شمن 27 عيادة تابعة ل�شبكتها من 
والن�شائح  اال�شت�شارات  تقدمي  اأجل 
للزوار  امل��خ��ت�����ش�����ش��ني  م���ن  ال��ط��ب��ي��ة 
لتناول  االأمثل  باالأ�شلوب  وتعريفهم 
كتيبات  توزيع  اإىل  اإ�شافة  اأدويتهم، 
ن�شائح  ل��ه��م  ت��ق��دم  عليهم  ت��وع��وي��ة 

�شحية هامة. 
التابعة  امل��ن�����ش��ات  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت  وق���د 
للخدمات العالجية اخلارجية حتى 
مري�شاً،   2،950 م��ن  اأك���رث  ال��ي��وم 
ا�شتف�شارا   60 م���ن  اأك�����رث  وت��ل��ق��ت 
تتعلق  م���ن���ه���ا   21% ه����ات����ف����ي����اً، 
بالن�شبة  االأن�������ش���ول���ني  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
و7%  ال�شكري،  مبر�س  للم�شابني 
احلوامل،  للن�شاء  بال�شيام  تتعلق 
و%11 حول بخاخات الربو واأجهزة 
ا�شتف�شارات  متحورت  بينما  ال��رذاذ، 

اأدوي�����ة  امل���ر����ش���ى ح����ول  %22 م���ن 
�شبط م�شتوى �شغط الدم، و18% 
حول اأدوية عالج الكولي�شرتول، اأما 
اال�شتف�شارات  من  املتبقية  ال�21% 
عامة  مو�شوعات  حول  تركزت  فقد 
للم�شادات  املالئم  اال�شتخدام  مثل 

احليوية خالل ال�شهر الف�شيل. 
�شعداء  ن���ح���ن  ح�����وا������س:  واأ������ش�����اف 
واال�شتجابة  االإق�����ب�����ال  مب�����ش��ت��وى 
ب��ه��ا جهودنا  ت��ك��ل��ل��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
ال���رام���ي���ة مل�����ش��اع��دة ال�����ش��ائ��م��ني يف 
حالتهم  م���راق���ب���ة  ع���ل���ى  اأب����وظ����ب����ي 
رم�شان  ����ش���ه���ر  خ������الل  ال�������ش���ح���ي���ة 
والتعب  ب��االإج��ه��اد  ال�شعور  وتقليل 
واإن���ن���ا ن�شجع  اأدن����ى ح��د مم��ك��ن  اإىل 
امل����زي����د م����ن اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع على 
اال���ش��ت��ف��ادة م��ن اال���ش��ت�����ش��ارات التي 

من�شاتنا  ع��رب  اأخ�شائيونا  يقدمها 
والتي  ع��ي��ادات��ن��ا  جميع  يف  املنت�شرة 
اأهداف  خلدمة  خ�شي�شاً  و�شعناها 

هذه احلملة . 
ال�شيادلة  يلعب  ذل���ك،  ج��ان��ب  واإىل 

دوراً رئي�شياً خالل هذه احلملة من 
واالإر�شادات  الن�شائح  تقدمي  خالل 
للمر�شى. وتغطي احلملة موا�شيع 
رئي�شية من بينها اجلفاف، وفقدان 
ال�شوائل، وا�شطرابات الغدة الدرقية 

واالحتياطات الواجب اتباعها للن�شاء 
اإىل  اإ�شافة  املر�شعات،  اأو  احل��وام��ل 
�شبل ال�شيام املنا�شبة للذين يعانون 
�شغط  وارتفاع  القلب،  اأمرا�س  من 

الدم، ومر�شى الربو، وال�شرع. 

•• العني – الفجر:

وال�شحة  البيئة  اإدارة  ف��ري��ق  اأجن���ز 
واالإن�شاء  البناء  لقطاع  وال�شالمة 
خالل  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة   1107
 ،2013 ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 
ت�������ش���م���ن���ت اأن�������واع�������اً خم���ت���ل���ف���ة من 
امل�����ش��اري��ع م��ث��ل ال��ف��ل��ل ال�����ش��ك��ن��ي��ة و 
التجارية  واملباين  املباين احلكومية 
واملدار�س احلكومية ومراكز الت�شوق 
قطاع  ك���ي���ان���ات  ام���ت���ث���ال  ل�������ش���م���ان 
ال��ب��ن��اء واالإن�������ش���اء يف م��دي��ن��ة العني 
ملتطلبات نظام اإدارة البيئة وال�شحة 

وال�شالمة املهنية الإمارة اأبوظبي.
الذي  التفتي�س  ق�شم  حاليا  ويعمل 
م���ن قبل  وت���ط���وي���ره  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  مت 
االدراة على تفتي�س املواقع االإن�شائية 
اخلا�شة بالكيانات املر�شحة من قبل 
ت�شم  والتي  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة 
العديد من املطورين واال�شت�شاريني 
االأعمال  ت�شمل  ح��ي��ث  وامل���ق���اول���ني، 
عمليات  ال��ق�����ش��م  ل���ه���ذا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
واالإن�شاء  ال���ب���ن���اء  م���واق���ع  ت��ف��ت��ي�����س 
البيئة  اإدارة  نظم  تدقيق  وعمليات 

وال�شحة وال�شالمة املهنية اخلا�شة 
يف  التحقيق  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  بالكيانات 

احلوادث. 
واأ������ش�����دى ف���ري���ق ال��ت��ف��ت��ي�����س اأث���ن���اء 
الن�شح  التفتي�شية  العمليات  ه��ذه 
امل�شاريع  وا�شت�شاريي  ملقاويل  الالزم 
ال�شالمة  ق�����ش��اي��ا  ح���ول  االإن�����ش��ائ��ي��ة 
الفريق  اأع��د  كما  املهنية،  وال�شحة 
ت���ق���اري���ر ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة م��ف�����ش��ل��ة عن 
االآمنة  غ��ري  وامل��م��ار���ش��ات  املخالفات 
االإن�شائية  امل��واق��ع  يف  لوحظت  التي 

وقف  ومت  التفتي�س.  عمليات  اأث��ن��اء 
امل��م��ار���ش��ات ال��غ��ري اآم��ن��ة ال��ت��ي ت�شكل 
خطراً كبرياً على العمال واالآخرين 

حتى يتم ت�شويتها.
املكتومي  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���س  واأو�����ش����ح 
البيئة  ب��اإدارة  التفتي�س  ق�شم  رئي�س 
االإن�شاء  قطاع  وال�شالمة  وال�شحة 
بعد  يتم  اأن���ه  ال��ع��ني  مدينة  ببلدية 
حاالت  ت�شنيف  تفتي�س  عملية  ك��ل 
اإدارة  ت��ت��م��ك��ن  ع���دم االم��ت��ث��ال ح��ت��ى 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ش��ح��ة وال�����ش��الم��ة من 
وم�شاعيها  ت���وج���ه���ات���ه���ا  حت����دي����د 
الق�شم  ع��م��ل  اأن  امل��ك��ت��وم��ي  واأ����ش���اف 
فح�شب،  التفتي�س  على  يقت�شر  ال 
وامنا يقوم اأع�شاء الفريق بالتوعية 
الالزمة ملقاويل وا�شت�شاري امل�شاريع 
االن�شائية حول متطلبات نظام اإدارة 

لقطاع  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة 
يف  الق�شم  و���ش��ارك  واالإن�����ش��اء  البناء 
ور�س عمل توعوية تنق�شم اىل ثالثة 
اخلطورة  ع��ال��ي��ة  امل���واق���ع  اأق�������ش���ام: 
واملواقع متو�شطة اخلطورة واملواقع 

منخف�شة اخلطورة.
مايو  �شهر  خ���الل  االدارة  واط��ل��ق��ت 
املرتفعة  االم��اك��ن  يف  ال��ع��م��ل  حملة 
املمار�شات  ن�شر  اإىل  ه��دف��ت  وال��ت��ي 
امل��رت��ف��ع��ات بعد  ل��ل��ع��م��ل يف  االآم���ن���ة 
اأن اأظ���ه���رت االإح�����ش��ائ��ي��ات ال��ت��ي مت 
جمعها ب�شكل يومي اأن اأكرث جوانب 
عدم االمتثال هو العمل يف االأماكن 
امل��رت��ف��ع��ة واأع���م���ال ال�����ش��ق��االت، فيما 
ق�شايا  ب���ني  االإح�������ش���اءات  ت��ب��اي��ن��ت 
ال�شالمة الكهربائية واإدارة املمتلكات 
ال���ط���ارئ���ة  و جت����ه����ي����زات احل���������االت 

امليكانيكية  وامل�����ع�����دات  واحل�����رائ�����ق 
وغريها.

كما اأطلق الق�شم بالتعاون مع مركز 
وال�شالمة  وال�شحة  للبيئة  اأبوظبي 
– اأبوظبي  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  امل��ه��ن��ي��ة 
من  ال��وق��اي��ة  ح��م��ل��ة  ال��ع��م��ل  ووزارة 
للمرة  التوعوية  احل���راري  االإج��ه��اد 
زيادة  ب��ه��دف  ال�شنة  خ��الل  الثانية 
البناء  ع��م��ال  ع��ن��د  ال��وع��ي  م�شتوى 
يف م���دي���ن���ة ال���ع���ني ح�����ول االإج����ه����اد 
الناجمة  واالأم������را�������س  احل���������راري 
للمواقع  زي����ارات  و�شتتخللها  ع��ن��ه، 
االإن�شائية وملخيمات العمال وتقدمي 
لغات  ب�شت  للعمال  تدريبية  دورات 
واالجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  منها 
والهندية واالأوردو بوا�شطة ممثلني 

من ق�شم التفتي�س. 

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س ماأدبة  نظمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 
اإفطار جماعي ملوظفيها يف فندق ريتز كارلتون اأبوظبي وذلك لتعزيز 
التوا�شل بني قيادات الوزارة واملوظفني وتوفري بيئة عمل اإيجابية 

ت�شهم يف حت�شني جودة اخلدمات املقدمة يف الوزارة.
اأن��ور بن حممد قرقا�س وزير  الدكتور  االإفطار معايل  ح�شر حفل 
الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزارة  وكيل  ل��وت��اه  ه��الل  ط��ارق  و�شعادة  االإحت���ادي 
الغفلي  حممد  �شعيد  الدكتور  و�شعادة  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
وزارة  يف  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل 

الوكيل  ع��دي  ب��ن  �شامي  و�شعادة  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة 
امل�شاعد لقطاع اخلدمات امل�شاندة ومديرو االإدارات وموظفو الوزارة 

اإ�شافة اإىل موظفي الوزارة ال�شابقني.
واأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ق��رق��ا���س ح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى تعزيز 
ال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني امل��وظ��ف��ني م��ن خ���الل امل��ل��ت��ق��ي��ات التي 
العام واأو�شح  اأوق��ات عدة من  اليومي ويف  تعقد خ��ارج نطاق العمل 
اأن هذه اللقاءات تهدف اإىل توفري بيئة ودية ت�شهم يف جودة العمل 
ب��اخل��دم��ات املقدمة وال��ت��ع��رف ع��ن ق��رب على مقرتحات  واالرت��ق��اء 
املوظفني واآراءه��م بجانب تعزيز مفهوم االت�شال الداخلي واملحبة 
بني املوظفني. واأكد معاليه ان هذه اللقاءات التي تنظم ب�شكل دوري 
هي جت�شيد عملي لتوجيهات القيادة الر�شيدة لدولة االإمارات التي 

للتعرف  باملوظفني  امل�شوؤولني  التقاء  اأهمية  على  دائ��م  ب�شكل  توؤكد 
ال��ت��ي ت�شهم يف حتقيق  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��م واأف��ك��اره��م 
م�شلحة الوطن واملواطن ف�شال عن كونها ت�شهم يف تعزيز الرتابط 

بني القيادة واملوظفني ليكونوا كاأفراد االأ�شرة الواحدة.
م���ن ج��ان��ب��ه ت���وج���ه ���ش��ع��ادة ط�����ارق ه����الل ل���وت���اه ب��ال�����ش��ك��ر اجلزيل 
للموظفني على تواجدهم الدائم يف مثل هذه امللتقيات االجتماعية 
ب��ه يف حتقيق  ال��ذي يقومون  الكبري وامل��ح��وري  ال���دور  م��وؤك��دا على 
حققتها  التي  باالإجنازات  ..واأ�شاد  للوزارة  االإ�شرتاتيجية  االأه��داف 
الوزارة خالل الفرتة املا�شية من العام اجلاري والتي حتققت بف�شل 
التزام موظفيها باأعلى معايري اجلودة والدقة يف اإجناز املهام املوكلة 

اإليهم. 

نخيل تتربع بثالثة ماليني درهم ل�سالح حملة ك�سوة مليون طفل حمروم

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�شجيل العالمات التجارية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171969 :         بتاريخ :   12/   04/  2012 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: جمال النجم للتحف )�س.ذ.م.م ( 
وعنوانه: �س  ب: 93172 ،دبي االمارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور الأزالة الروائح الكريهة، عطور، و م�شتح�شرات جتميل  يف الفئة 03.

الواق�عة بالفئة: 03
باللون  اآخ��ر  م�شتطيل  �شكل  بداخله  يوجد  االأ�شفر  باللون  م�شتطيل  �شكل  عن  عبارة  العالمة:هي  و�شف 
وباللون  الالتينية  وباللغة  مبتكرة  بطريقة   Ruby Girl Collection بداخله  مكتوب  االأبي�س 

االأحمر وفوقها يوجد �شكل حجز كرمي من االأملا�س باللون االأبي�س واالأحمر داخل دائرة باللون االأبي�س.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

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

املودعة حتت رقم: 191819                      بتاريخ : 2013/5/19 
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:هدف اخلليج للخدمات التجارية �س.ذ. م.م
وعنوانه : دبي    �س. ب: 39757  هاتف: 3767555 04    فاك�س: 3869001 04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ون�شائح  ، معلومات جتارية  التجاربة  املعلومات  وكاالت   ، الغري  �شلع وخدمات  التجارية لرتخي�س  االإدارة 
وتوجيه  اإدارة    ، ال�شناعية  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  يف  امل�شاعدة   ،  ) امل�شتهلك  ن�شح  )حمل  للم�شتهلكني 

االأعمال ، الدعاية واالإعالن وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة:  كتبت الكلمة مبيعات باحلروف العربية، باللون االأزرق، ب�شورة متميزة، خ�شو�شا حرف 
وقد  احل�شان،  ب��راأ���س  اأ�شبه  �شكال  ليخلق  متعرج  بامتداد  ر�شم  حيث  منها،  العني  بحرف  امللت�شق  االأل��ف 
باللون  االأي�شر خم�شة خطوط متفاوتة الطول ذات قاعدة عري�شة ول�شان رفيع  ر�شمت فوقه من اجلانب 
الربتقايل. وحتت كلمة مبيعات بت�شميمها املذكور، كتبت نف�س الكلمة بطريقة نطقها باحلروف الالتينية 

االأزرق.   باللون   Mabeaat
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1050  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- منري نور الدين ابوزيد 2- عمار حممد عيد اخلوالده جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي / �شركة/ اك�شا للتاأمني اخلليج �س م ب ) م(   قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/18 حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف الدفع واملو�شوع بندب اخلبري احل�شابي 
�شاحب الدور يف اجلدول- مامل يتفق الطرفان على ت�شميته خالل ا�شبوع من تاريخه- لتكون ماأموريته 
االطالع على اوراق وما ت�شمنتها من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه له اخل�شوم منها واالنتقال اىل مقر 
ال�شركتني )املدعى عليها وال�شركة املدخلة( ان لزم لالطالع على دفاترهما التجارية الورقية او االلكرتونية 
و�شوال اىل االتي: 1- بيان تطور العالقة بني ال�شاحن ) �شركة دبي للكابالت التخ�ش�شية( واملدعى عليها 
 )39703( رقم  ال�شحن  بولي�شة  حمل  الب�شاعة  ت�شلمت  التي  اجلهة  بيان  اىل  و�شوال  املدخلني  واخل�شوم 
املوؤرخة 2011/11/20 . 2- بيان ما اذا مت ت�شليم الب�شاعة امل�شحونة على املقطرتني رقمي )39885، 55963( 
دبي اىل اجلهة املر�شل اليها بحالة جيدة من عدمه ويف احلالة االخرية بيان �شبب ذلك وم�شري الب�شاعة 
وقيمتها يف مكان الو�شول وزمانه. وحدد لها  املحكمة جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/27.ال�شاعة 9.30 

  ch1B.8  شباحا يف القاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/1414 مدين كلي  
اىل املدعى عليم:1/خالد عبداهلل حممد عبداهلل املعال 2- كري�شنان كوتى �شودا كاران- 
اخل�شم املدخل/ كونكورد لتجارة قطع غيار ال�شيارات ذ.م.م حيث ان املدعية/ ب�شارات 
ماد هافان. قد اقامت عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، تطالبكم فيها 
باخراجها من الرخ�شة التجارية اخلا�شة باملدعى عليها املدخلة والزامكم باأداء مبلغ 
ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  القانونية  للفائدة  باال�شافة  درهم(   172.000( وقدره 
الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذا  املحاماة.   اتعاب 
والن�شف من يوم 2013/8/19   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

فقدان جواز �سفرت
ح�شني  امل������دع������و/  ف����ق����د  
حم���م���د ع���ل���ي ت�����������نب     - 
ال�شودان اجلن�شية - جواز 
رقم )279393(   �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

050/3998245

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل����دع����و/  ���ش��ري  وايل 
خ��ان ي��ار داد      - باك�شتاين 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  من    )4110181(
اقرب  اىل  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ب���رج���اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م���رك���ز 

باك�شتاين م�شكوراً.

•• دبي-وام:

للحملة  دعمها  نخيل  �شركة  اأعلنت 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
مليون  لك�شوة  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
طفل حمروم حول العامل بتخ�شي�س 
م��ب��ل��غ ث��الث��ة م��الي��ني دره����م. واأكد 
جمل�س  رئي�س  لوتاه  بن  را�شد  علي 
ت�شليم  خ���الل  ن��خ��ي��ل  ���ش��رك��ة  اإدارة 
االأحمر  الهالل  لهيئة  التربع  �شيك 
انه انطالقا من حر�س �شركة نخيل 
على دع��م ه��ذا ال��ن��وع م��ن احلمالت 
وامل��ب��ادرات اخلريية كونها جزء من 
التي  واالإن�شانية  املجتمعة  املبادرات 
بها  امل�شاركة  على  ال�شركة  حتر�س 
خا�شة انها تاأتي بتوجيهات �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
للعمل  زاي��د  يوم  اأي�شا مع  وتتزامن 
الذكرى  ه��ذه  حتمله  وم��ا  االإن�شاين 
ال��ن��ب��ي��ل��ة م���ن م���ع���اين وق���ي���م للخري 
التي  العطاء  ب��ذرة  بف�شل  والعطاء 
التي  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  غر�شها 
ت��ن��م��و م���ع من���و امل��ج��ت��م��ع االإم���ارات���ي 
االأ����ش���ي���ل. وق�����ال حم��م��د ع��ب��د اهلل 
هيئة  م����دي����ر  ال������زرع������وين  احل��������اج 
ال��ه��الل االأح��م��ر ف��رع دب��ي ان حملة 

ك�����ش��وة م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم����روم حول 
العامل بلغت اأهدافها متاما وحققت 
جناحا باهرا من خالل تفاعل كافة 
االإماراتي معها من  املجتمع  �شرائح 
مواطنني و مقيمني ودعم ال�شركات 
احلكومية و اخلا�شة لتكون منوذجا 
للعطاء واملبادرات االإن�شانية العاملية 
ال�شمو  �شاحب  توقيع  حملت  الأنها 
مكتوم.  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
واأكد انه يف هذه االأيام التي تتزامن 

مع يوم زايد للعمل االإن�شاين وهذه 
زايد  دار  اأب���ن���اء  ي��ن��ت�����ش��ر  ال��ل��ح��ظ��ات 
اخل��ري وي��ت��وزع��ون يف اأك��رث م��ن 46 
معهم  يحملون  ال��ع��امل  ح���ول  دول���ة 
ك�����ش��وة ال��ف��رح مل��ل��ي��ون ط��ف��ل حمروم 
حول العامل من فيتنام اىل البو�شنة 
والنيجر  ت��ن��زان��ي��ا  اىل  ال��ي��م��ن  وم���ن 
االردن  ���ش��وري��ا يف  ب���اأط���ف���ال  م�����رورا 
وم�شر  فل�شطني  يف  ك��ذل��ك  ول��ب��ن��ان 

و�شوال اإىل حدود ال�شني. 

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 4072

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 10 دي�شمرب 1995  امل�شجلة حتت رقم : 3255  
الفئة : 5

 ، الهواء  الكريهة ومنقيات  الروائح  : مواد �شيدالنية وبيطرية و�شحية وم�شتح�شرات مزيالت  املنتجات  
م�شتح�شرات مطهرة ومانعات التعفن ، هالم برتل لالأغرا�س الطبية ، م�شتح�شرات زينة غري طبية. 

اال�شرتاطات : احلماية على كلمة فازلني ور�شم اليد. 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/26 

وحتى تاريخ : 2023/10/26. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

EAT 68730



10
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قب�ض من اأخالقه 

 �سجاعة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم
وع�شرة،  �شمتاً  النا�س  اأح�شن   � و�شلم  � �شلى عليه  اهلل  ر�شول  كان 
واأكملهم اأدبا وُخُلقاً، وقد و�شفه اهلل �شبحانه بذلك فقال : )َواإِنََّك 
َلَعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم( )القلم:4(، فما من خ�شلة من خ�شال اخلري 
اإال ولر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � اأوفر احلظ والن�شيب من 
التخلق بها، �شهد له بذلك القا�شي والداين، والعدو وال�شديق، 
ومن ثم كانت مكارم االأخالق �شمة بارزة يف قول النبي � �شلى اهلل 

عليه و�شلم � وفعله و�شريته .
وقد �شئلت اأم املوؤمنني عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � عن اأخالق ر�شول 
اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � فقالت: )كان خلقه القراآن( )اأحمد(، 
� كان يف م�شلكه اخُلُلقي  � �شلى اهلل عليه و�شلم  اأنه  وتريد بذلك 
الطيبة  ال�شفات  م��ن  اأح��ب��ه اهلل  م��ا  ك��ل  ال��ق��راآن يف  الأدب  حمققاً 

واالأخالق العظيمة ..
وِمن ذلك اأن اهلل تعاىل اأمر بالوفاء بالعهد فكان � �شلى اهلل عليه 
اخللق  اأك��رم  فكان  بالتوا�شع  واأم��ر  بعهده،  النا�س  اأوف��ى   � و�شلم 
العبادة،  على  اإق��ب��ااًل  العباد  اأك��رث  فكان  بالعبادة  واأم���ر  توا�شعاً، 
وحث على ال�شجاعة فكان اأ�شجع الب�شر، وحبب للموؤمنني ال�شفح 
واأ�شفحهم،  اخللق  اأعفى   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � فكان  والعفو 

وح�س على الرحمة والرب فال ُيعرف من يدانيه رحمة وبراً.. 
اأك��رم االأخالق  � �شلى اهلل عليه و�شلم � يرتجم بفعله  وهكذا كان 
التي رغب اهلل فيها عباده ال�شاحلني، فعن اأبي هريرة � ر�شي اهلل 
�: )اإمن��ا بعثت  � �شلى اهلل عليه و�شلم  � ق��ال: قال ر�شول اهلل  عنه 

الأمتم مكارم االأخالق( )اأحمد( . 
فتثبيت الف�شائل اخللقية وغر�شها يف الب�شرية كان مبثابة الهدف 

االأعلى لر�شالته � �شلوات اهلل و�شالمه عليه � .. 

ال�سجاعة املحمدية :
اإذا كانت يف العقل  ال�شجاعة خلق فا�شل وو�شف كرمي، ال �شيما 
والقلب، ويف الناحيتني املعنوية واحل�شية على ال�شواء، و�شاحبها 
� مثاًل  � �شلى اهلل عليه و�شلم  اأهل االإمي��ان والعلم، وقد كان  من 

اأعلى يف ال�شجاعة كلها .
وقد جتلت �شجاعته املعنوية يف وقوفه بدعوته الربانية يف وجه 
 � � �شلى اهلل عليه و�شلم  ُب��ِع��ث  ال��ع��امل ح��ني  اإذ ك��ان  الكفر واأه��ل��ه، 
املعا�شي واالآثام  ان�شرف عن طريق اهلل، وغ��رق يف بحر من  قد 
وال�شرك، فثبت النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � على دعوته يحتمل 
.. وقد حاولت قري�س معه  األ��وان االأذى والبالء  اأ�شد  يف �شبيلها 
خمتلف الو�شائل من اال�شطهاد واالإيذاء، واالإغراء باملال والن�شاء، 
والزعامة وامللك، فلم يزدد النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � اإال ثباتاً 
على دينه، وت�شميماً على اإبالغ دعوته، حتى كتب اهلل له الفالح 

والن�شر، واأظهر دينه على الدين كله ..
اأهل  بها  ل��ه  ي�شهد  ال��ع��ج��ب،  م��ن  فعجب  احل�شية  �شجاعته  اأم���ا 
يجهل،  ال  ال��ذي  باملكان  وال��ق��وة  ال�شجاعة  من  ك��ان  اإذ  البطولة، 
وال�شجعان،  االأبطال  عنه  وفر  ال�شعبة،  واملعارك  املواقف  ح�شر 
وهو ثابت ال يتزحزح، وُمْقِبل ال يدبر، وما �شجاع اإال وقد اأح�شيت 
� ر�شي  ق��ال علي   ،� � �شلى اهلل عليه و�شلم  اإال ر�شول اهلل  ف��رة  له 
ت احَلَدق، اتقينا بر�شول  اهلل عنه � : )كنا اإذا حمي الباأ�س، واْحمرَّ
اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � فما يكون اأحد اأقرب اإىل العدو منه( 

)اأحمد( .
� �شلى اهلل عليه  النبي  : )ك��ان  ق��ال   � � ر�شي اهلل عنه  اأن�س  وع��ن 
و�شلم � اأح�شن النا�س واأ�شجع النا�س، ولقد فزع اأهل املدينة ليلة، 
فخرجوا نحو ال�شوت، فا�شتقبلهم النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم �، 
وقد ا�شترباأ اخلرب وهو على فر�س الأبى طلحة ُعْري )جمرد من 
ال�شرج(، ويف عنقه ال�شيف، وهو يقول : مل تراعوا، مل تراعوا ..( 
)البخاري(.. مل تراعوا، مل تراعوا: اأي ال تخافوا وال تفزعوا .. 
ويف ذلك بيان ل�شجاعته � �شلى اهلل عليه و�شلم �، حيث خرج قبل 

النا�س وحده ملعرفة االأمر ليطمئنهم ..
اهلل  � �شلى  النبي  و�شرية  العملية من حياة  التطبيقية  واالأمثلة 
كان  فقد  كثرية  وثباته  �شجاعته  على  تدلل  التي   � و�شلم  عليه 
اجلهاد  اأ�شحابه يف  يتقدم   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل  ر�شول 

يف �شبيل اهلل، وقد �شج وجهه، وُك�ِشَرت َرَباِعَيُته - �شلى اهلل عليه 
و�شلم - يوم اأحد .

ويف يوم حنني ثبت النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � يف وجه االآالف 
من هوازن، بعد اأن تفرق عنه النا�س خوفا وا�شطراباًً من الكمني 

املفاجئ الذي تعر�شوا له . 
املوقف فيقول لرجل   � � ر�شي اهلل عنه  ع��ازب  ال��رباء بن  وي�شف 
�شاأله : اأكنتم وليتم يوم حنني يا اأبا عمارة ؟، فقال : )اأ�شهد على 
اء من  ، ولكنه انطلق اأِخفَّ نبي اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - ما وىلَّ
ر)من ال �شالح معهم( اإىل هذا احلي من هوازن وهم  النا�س وُح�شَّ
قوم رماة، فرموهم بر�شق من نبل كاأنها ِرْجل)قطيع( من جراد 
فانك�شفوا، فاأقبل القوم اإىل ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم – 
واأبو �شفيان بن احلارث يقود به بغلته، فنزل ودعا وا�شتن�شر وهو 
ل ن�شرك  يقول : اأنا النبي ال كذب . اأنا ابن عبد املطلب . اللهم نزِّ
.. قال الرباء : كنا واهلل اإذا احمر الباأ�س)احلرب( نتقى به، واإن 
ال�شجاع منا للذي يحاذى به . يعنى النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم 

-( )البخاري(.
" .. وهذا  اب��ن كثري يف تف�شريه بعد �شياق ه��ذا احل��دي��ث :  ق��ال 
اأنه يف مثل هذا اليوم يف  يف غاية ما يكون من ال�شجاعة التامة، 
بغلة،  انك�شف عنه جي�شه، وهو مع هذا على  الوغى، وقد  حومة 
ولي�شت �شريعة اجلري، وال ت�شلح لفر وال كر وال هرب، وهو مع 
هذا يرك�شها على وجوههم وينوه با�شمه، ليعرف من مل يعرفه - 
�شلى اهلل عليه و�شلم - دائما اإىل يوم الدين، وما هذا كله اإال ثقة 
باهلل، وتوكال عليه، وعلما منه باأنه �شين�شره، ويتم ما اأر�شله له، 

ويظهر دينه على �شائر االأديان " ..
وعن جابر بن عبد اهلل � ر�شي اهلل عنهما � قال : )غزونا مع ر�شول 
ف��اأَدرك��ن��ا ر�شول  ���د،  جَنْ ِق��َب��َل  َغ���َزاة   - اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم 
اِه  الِع�شَ كثري  واد  يف  القائلة  يف   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل 
 - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل  ر�شول  فنزل  ���ش��وك(،  فيه  )�شجر 
النا�س يف  اأغ�شانها، وتفّرق  ِمن  ن  ِبُغ�شْ �شيفه  َفعّلق  �شجرة  حتت 

الوادي ي�شتظلون بال�شجر .. قال : فقال ر�شول اهلل - �شلى اهلل 
عليه و�شلم - : اإِنَّ رجال اأتاين واأنا نائم فاأخذ ال�شيف فا�شتيقظت 
ْلتا)م�شلوال( يف يده، فقال: َمن  وهو قائم على راأ�شي، وال�شيف �شَ
ِغْمده(، فها هو  ال�شيفَ)رده يف  َنُعَك مني؟، قلت : اهلل، ف�شاَم  مَيْ
ذا جاِل�س، ثم مل يعِر�س له ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -( 

)م�شلم( .
قال ابن حجر يف فتح الباري : " ويف احلديث فرط �شجاعة النبي 
� �شلى اهلل عليه و�شلم � وقوة يقينه، و�شربه على االأذى، وحلمه 

عن اجلهال " .
 لقد كانت مواقف النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � واأخالقه م�شرب 
ق��وي يف موطن  ال�شجاعة،  �شجاع يف موطن  وال��ق��دوة، فهو  املثل 
ال��ق��وة، عفو يف م��وط��ن ال��ع��ف��و، رح��ي��م رف��ي��ق يف م��وط��ن الرحمة 

والرفق، ف�شلوات اهلل و�شالمه عليه .. 

والكال�شيوم  والدهون  الربوتينات  اأ�شا�شي من  ب�شكل  االأم  يتكون حليب 
و�شكر الالكتوز، وعند تكوين احلليب الطبيعي يف ج�شم االأم فان هذه 
العنا�شر ال تاأتي مبا�شرة من الغذاء الذي تتناوله بل من خمازن املواد 
الغذائية يف ج�شمها، فاإذا كانت االأم تتمتع ب�شحة جيدة وحتر�س على 
اإتباع نظام غذائي متوازن ومتكامل يف الفرتة التي ت�شبق رم�شان ويف 
املغذيات  ن�شبة  ثبات  لها  �شي�شمن  ذلك  فان  وال�شحور  االإفطار  وجبتي 

يف حليبها.
اأما بالن�شبة لكمية احلليب فذلك يعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على كمية ال�شوائل 
التي ت�شربها االأم، لذلك تن�شح املر�شعة باالإكثار من �شرب ال�شوائل مثل 
وحماولة  بالفيتامينات،  الغنية  الطبيعية  والع�شائر  واللنب  احلليب 
التقليل من املجهود الع�شلي قدر االإمكان اأثناء النهار حتى تتمكن من 

االحتفاظ باأكرب قدر ممكن من ال�شوائل وال�شعرات احلرارية.
اأنها  اأي  بالن�شبة لوجبة االفطار فهي تقريباً مماثلة لالأم احلامل  اأما 
يجب اأن تكون وجبة املتكاملة و املتوازنة يجب اأن حتتوي على املجموعات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ج��م��ي��ع��ه��ا ول��ك��ن ع���دد احل�����ش�����س ق���د ي��خ��ت��ل��ف اع��ت��م��ادا على 
االختالفات الفردية بني املر�شعات، اإال اأنها يجب اأن ال تقل عن: 3-2 
اأكواب من احلليب وبدائله وثالث حبات متو�شطة من الفواكه وكوبني 
وتتاألف احل�شة  وبدائلها:  اللحوم  من اخل�شروات و5-7 ح�ش�س من 
30 غم من اللحوم اأو ال�شمك اأو الدجاج اأو قطعة جبنة  اأو  من بي�شة 
اأن نن�شح  اأه��م ما ميكن  2 ملعقة كبرية لبنة. وم��ن  اأو  بي�شاء حم��الة 
به االأم املر�شع خالل �شهر رم�شان االإكثار من �شرب ال�شوائل وبخا�شة 
احلليب واللنب )على االأق��ل 6-8 اأك��واب من امل��اء(، وعدم اإهمال وجبة 

ال�شحور وحماولة تاأخريها قدر االإمكان، وتناول التمر والع�شل يف وجبة 
ال�شحور قد ي�شاعد املر�شعة يف احل�شول على كميات جيدة من ال�شعرات 

احلرارية والعنا�شر الغذائية ال�شرورية.
االإفطار،  عند  متو�شطة  وجبة  وجبتني،  على  االإف��ط��ار  وجبة  وت��وزي��ع 
االف��ط��ار، وكذلك  �شاعات من وجبة  اأرب��ع اىل خم�س  بعد  ثانية  ووجبة 
اإدرار  عملية  تثبط  اأن  املمكن  من  الأنها  واملنبهات  القهوة  عن  االبتعاد 
البهارات  كثرية  االأطعمة  وجتنب  الطفل،  تهيج  على  وتعمل  احلليب 

وامل�شببة لالنتفاخ )مثل امللفوف و الزهرة(.
وكما هو احلال يف االأم احلامل يجب على املر�شع اأن ال ت�شدد على نف�شها 
بال�شوم خ�شو�شاً اإذا ما �شعرت باالإعياء والتعب اأو اأح�شت باأعرا�س مثل 

ال�شداع امل�شتمر وزغللة العينني.

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�ض ول  اإذا خاف  نور ل يخافون  لعلى  واإنهم  لنور  اإن وجوههم  فواهلل 
ل  اهلل  اأولياء  اأن  األ   ( الكرمية  الآية  تال  ثم  النا�ض  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�ض 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�ض 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�ض بها ورجله التي مي�سي بها ولئن �ساألني لعطيته ولئن 
ا�ستعاذين لأعذته وما ترددت عن �سيء اأنا فاعله ترددي عن نف�ض عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

اأبو طالب املكي
اأنه رمبا  املحدثني يختلفون يف �شحة ن�شبته له حيث يري البع�س 
كان من اأعمال بع�س تالميذه الأنه ي�شري علي طريقته يف التاأليف. 

قوت القلوب
وكان  الطريقة  اأ���ش��رار  جممع  باأنه  القلوب  ق��وت  كتابه  و�شف  وق��د 
وكان  بقراءته  ويو�شي  بتدري�شه  يقوم  ال�شاذيل  احل�شن  اأ بو  ال�شيخ 
ال��دي��ن فيقول: كتاب  اإح��ي��اء علوم  ال��غ��زايل  ي��ق��ارن بينه وب��ني كتاب 
االأحياء يورثك العلم وكتاب القوت يورثك النور وين�شي املكي نف�شه 
الأنه  ع�شره  �شبقوا  ممن  والت�شوف  الزهد  اأه��ل  كبار  من  ع��دد  اإىل 
امل�شرب واالجتاه واملنهج وياأتي  راأي بينه ويبنهم ت�شابها وتقاربا يف 
على راأ�س هوؤالء احل�شن الب�شري الذي ي�شفه باأنه اأول من اأنهج يف 
�شبيل هذا العلم وفتق االأل�شنة به ونطق مبعانيه واأظهر اأنواره ثم 
يقول وهو اإمامه يف هذا العلم اأثره نقفو و�شبيله نتبع ومن م�شكاته 
�شديدة  عناية  مع  واأح��وال��ه  اأق��وال��ه  من  كثريا  اأورد  وق��د  ن�شت�شيء 
بتحديد معامل ومالمح �شخ�شيته النف�شية واخللقية وما كان يغلب 

عليه من خوف وحزن.
بهم  يلتق  واإن مل  بهم  تاأثر  الذين  ه��وؤالء  �شل�شلة  بعده يف  ياأتي  ثم 
ال�شويف الكبري ابراهيم بن ادهم وهو ي�شفه باأنه من اأئمته يف هذا 
العلم وباأنه كان اأحد امل�شتاقني وكانت له رحمه اهلل اأماكن من املحبة 

رفيعة مكا�شفات يف القرب عليه.
ال�شالكني من  اأحواله يف الزهد والورع والعبادة وتربية  كما يذكره 

املريدين على حب العمل.

اأ�سلوبه يف الت�سوف
واأخالق  الظاهر  طهارة  بني  يجمع  اأن  املكي  طالب  اأب��و  ح��اول  لقد 
معايرا  الباطن  علوم  للحديث عن  وو�شح  ال�شريعة  وعلوم  الباطن 

دقيقا حازما يقطع الطريق على اأدعياء الت�شوف ويف ذلك يقول:

فمن تكلم يف علم الباطن على غريه قواعد العلم الظاهر واأ�شوله 
الكتاب  ب��ني  والوقيعة  والوليجة  ال�شريعة  يف  االإحل����اد  م��ن  ف��ذل��ك 

وال�شنة .
الت�شوف وطريقته فيه حيث  �شلوكه يف  ومل يكن قوله بغريب عن 
حتدث عن �شلوك هذا الطريق فقال: وهذا طريق راأ�س ماله ال�شدق 
مل  وم��ن  يربح  مل  ال�شدق  ع��دم  فمن  التقوى  وقوته  ال�شرب  وزاده 

يتزود بال�شرب انقطع ومن مل يقنت التقوى هلك. 

مقام التوكل على اهلل
والتوكل على اهلل من اأعلى مقامات اليقني واأ�شرف اأحوال املقربني 
قال تعاىل )اإن اهلل يحب املتوكلني �شورة اآل عمران االآية 159 فجعل 

اهلل عز وجل املتوكل حبيبه واألقى عليه حمبته.
وقال تعاىل )وعلى اهلل فليتوكل املتوكلون( �شورة ابراهيم االآية .12 
ومن  ق��درت��ه)  وق��ال جلت  منه  وعلى مزيدهم  اإليه  املتوكلني  ف��رف 
اأي كافيه مما   .3 يتوكل على اهلل فهو ح�شبه( �شورة الطالق االآي��ة 
�شواه فمن كان اهلل تعاىل كافيه فهو �شافيه ومعافيه وال ي�شاأل عما 
الذين  الرحمن  املتوكل على اهلل تعاىل من عباد  هو فيه فقد �شار 
اأ���ش��اف��ه��م اإىل و���ش��ف ال��رح��م��ة وم���ن ع��ب��اده امل��ق��رب��ني ال��ذي��ن �شمن 
�شبحانه )وعباد  بقوله  الكتاب  الذين و�شفهم يف  الكفاية وهم  لهم 
االآية  ال��ف��رق��ان  ���ش��ورة  االأر����س ه��ون��ا(  ال��ذي��ن مي�شون على  الرحمن 
63 اإلخ اأو�شافهم ثم ينقل عن لقمان قوله يف و�شيته البنه : ومن 
االإمي��ان باهلل عز وجل التوكل على اهلل فاإن التوكل على اهلل يحبب 
العبد واإن التفوي�س على اهلل من هدى اهلل وبهدي اهلل يوافق العبد 

ر�شوان اهلل ومبوافقة ر�شوان اهلل ي�شتوجب العبد كرامة من اهلل.

اليقني
وكذلك جاء يف اخلرب كفي باليقني غني حينئذ نظر اإليه يف كل �شيء 

اأ�شرته  اأبو طالب حممد بن علي بن عطية احلارثي املكي كانت  هو 
ومل تورد امل�شادر ال�شوفية اإال القليل عنه.

تربي يف مكة املكرمة وبعد ذلك ا�شتقر يف الب�شرة ثم انتقل بني بغداد 
ووا�شط وتويف يف بغداد عام 386 ه�- 996 م . ومل ي�شل اإلينا من 
وو�شف  املحبوب  معاملة  يف  القلوب  ق��وت  عنوان  كتاب  غري  اأعماله 

طريق املريد اإىل مقام التوحيد ولذلك عرف ب�شاحب القوت.

دفاعا عن الت�سوف
وقد األف اأبو طالب املكي كتابه هذا دفاعا عن الت�شوف الأنه يف راأيه 
يحافظ على التعليم ال�شحيح وال�شلوك ال�شليم يف اأدق اتباع للر�شول 
اأبو طالب املكي من  اأقواله لذلك يكرث  �شلى اهلل عليه و�شلم ونقل 
و�شف العبادات باأدق تفا�شيلها و�شرح معانيها ويعترب كتابه من اأهم 
الكتب يف الت�شوف االإ�شالمي وله تاأثري وا�شع النطاق فيما بعده من 
ال�شوفية اأمثال اأبي حامد الغزايل الذي نقل عنه كالما كثريا نقال 

حرفيا بغري ذكره وكذلك ابن عطاء اهلل ال�شكندري وغريهما.
بعنوان  اآخ���ر  ك��ت��اب  ل��ه  ين�شب  الباحثني ك��م��ا  ول��ك��ن  القلوب  علم 

و�شرب  �شيء  باأدنى  منه  وقنع  �شيء  كل  دون  عليه  واعتمد  به  ووث��ق 
عليه ور�شي عنه اإذ البد له منه فثم ال يطمع يف �شواه وال يرجو اإال 
اإياه وال ي�شهد يف العطاء اإال يده وال يرى يف املنع اإال حكمته وال يعاين 
اإال قدرته هناك �شفت عبادته وخل�س توحيده  يف القب�س والب�شط 
ورازقه  ال��رزق عند معبوده  فعرف اخللق من معرفة خالقه وطلب 
ت��دع��ون م��ن دون اهلل عبادا  ال��ذي��ن  وق��ام ب�شهادة م��ا ق��ال تعاىل )اإن 
194 وقال ) اإن الذين تبعدون من  اأمثالكم( �شورة االأع��راف االآية 
دون اهلل ال ميلكون لكن رزقا فابتغوا عند اهلل الرزق واأعبدوه( �شورة 
العنكبوت االآية 17 فاملتوكل على اهلل قد علم بيقينه اذ كل ما يناله 
من العطاء من ذرة فما فوقها اأن ذلك رزقه من خالقه واأن رزقه هو 
له واأن ما له و�شل اإليه ال حماولة وهذا قد نظر اإىل ق�شمة ون�شيبة 
من مواله بعني بقينه الذي تواله من اإحدى ثالثة م�شاهدات نظرا 
اإىل ق�شمة من العطاء يف ال�شحيفة التي كتبت له عند ت�شوير خلقه 

فكتب فيها رزقه واأجله واأثره و�شقي اأو �شعيد .
ثم يقول فما يف يد اهلل تعاىل هو رزقك الوا�شل اإليك وهو عند اهلل 
ثالثة اأ�شياء ما اأكلت فاأفنيت اأو لب�شت فاأبلني اأو ت�شدقت فاأم�شيت 

فهذا هو الذي لك يف الدنيا واالآخرة .
ولذلك قال �شلى اهلل عليه و�شلم يقول ابن اآدم مايل تعجب من جهل 
الثالث  اإمن��ا مالك من مالك فذكر هذه   : اآدم وغفلته ثم قال  ابن 
اأو  فاأفنيت  اأكلت  ما  اأخ���رى: غايتها فقال  واح��دة  وا���ش��رتط من كل 
واالإب���الء  االإف��ن��اء  ف��ا���ش��رتط  فاأم�شيت  ت�شدقت  اأو  فاأبليت  لب�شت 
ال��وارث فهذه  واالإم�شاء ثم قال بعد ذلك وما �شوى ذلك فهو مال 
الثالث على هذه االأو�شاف هي رزق العبد وهي التي يف يد اهلل عز 
وجل له الوا�شلة اإليه فاأما ما جعله يف يد العبد فقد ال يكن له واإمنا 

هو م�شتودع اإياه وم�شتخلف فيه.
العبد من  اأجله ويقال لو هرب  العبد كما يطلبه  ال��رزق ليطلب  اإن 
رزقه كما لو هرب من املوت الأدركه ويف و�شية النبي �شلى اهلل عليه 
باهلل  فا�شتعن  ا�شتعنت  واإذا  اهلل  ف�شاأل  �شاألت  اإذا  عبا�س  الب��ن  و�شلم 
ما  يكتبه اهلل لك  ينفعوك مبا مل  اأن  لو جهدوا  اأن اخلالئق  واأعلم 
قدروا على ذلك ولو جهدوا اأن ي�شروك ب�شيء مل يكتبه اهلل �شبحانه 

لك مل يقدروا على ذلك طويت ال�شحف وجفت االأقالم.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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قراءة القراآن يف �سهر ال�سيام
مو�سى الذي

 �سما وا�ستوى 
•• بقلم الكاتب االإ�سالمي : زين ال�سماك   

ُحْكًما  اآَتْيَناُه  َوا�ْسَتَوى  ُه  ــدَّ اأَ�ــسُ َبَلَغ  ــا  َّ )َومَل
ِزي امْلُْح�ِسِننَي( َوِعْلًما َوَكَذِلَك َنْ

)14( من �شورة الق�ش�س
وعا�س مو�شى يف ق�شر فرعون وقد بلغ اأ�شده وا�شتوى 
بالعقل الراجح وتقوده الر�شالة ال�شماوية، ومل يكن 
وح��ده يف الق�شر بل ك��ان اهلل معه رغ��م اأن��ه يف ق�شر 
فرعون، فالق�شر يجمع ما بني فرعون ومو�شى ورب 
اأماكن وي�شرب  مو�شى، فاهلل ميلك كل �شيء فيبارك 
على م��ا ي��ق��ال يف اأم��اك��ن اأخ���رى، ول��ق��د م��ّن اهلل على 
مو�شى عليه ال�شالم ليعطيه احلكم، ليكون له كلمة 
اآمرة وحكمة بالغة فاإن قال كن فاإنه يكون باإذن اهلل، 
كما مّن اهلل عليه بعلم الغيب لريى بعقله امل�شتقبل 
القريب ويرى بروحه احلياة االأخ��رى، مبا فيها من 
حوله  طافت  وق��د  وعر�شه  اهلل  وج��ن��ات  القيامة  ي��وم 
الذي  امل��ق��ام  يف  ال�شالم  عليه  مو�شى  ف��ك��ان  امل��الئ��ك��ة، 
و�شفه القراآن اأنه كليم اهلل، وكلم اهلل مو�شى تكليما، 
وخملوق  خملوق  ب��ني  يحدث  ك��ال��ذي  ال��ك��الم  ولي�س 
باالأذن،  وال�شمع  بالل�شان  ال�شوت  على  يعتمد  لكونه 
األوهيته وحيا لت�شتقر يف قلب  فكلمة اهلل تخرج من 
املوحي اإليه اإن كان ب�شرا �شاحلا وتقيا، وت�شتقر يف كل 
اأمرا مق�شيا، وجمع مو�شى عليه ال�شالم بني  اخللق 
خا�شية احلكم الذى هو من اإرادة اهلل وخا�شية العلم 
ب��ه عليه، وم��ن هنا ع��رف طريقه فى  ال��ذي م��ّن اهلل 
احلياة ليحكم باالأحكام ال�شادرة من اهلل، فكان عينا 
هلل ترى ما يراه اهلل، و�شمعا هلل ي�شمع بقلبه كما ي�شمع 
ربانيا  عبدا  ك��ان  هنا  وم��ن  األوهيته،  خ��الل  م��ن  اهلل 
يقول لل�شيء كن فيكون، كما كان مو�شى عليه ال�شالم 
اهلل  وق��وم��ه، حيث جتلى  ف��رع��ون  يعلمه  ال  م��ا  يعلم 
عليه باملعرفة، فكان عارفا باهلل يتحدث مع قومه مبا 
يريده اهلل، ولقد خ�شه اهلل بهذه املواهب با�شطفاء 
اإلهي، ومل يبلغ مو�شى هذا ال�شاأن الروحي من خالل 
ما يفر�شه على نف�شه بكرثة التكاليف، وهناك يف هذا 
ال�شاأن قولة م�شهودة للعارف باهلل �شيدي على ال�شماك 
حيث ق��ال  من دلك على اهلل اأراح��ك ومن دلك على 
اأولياء اهلل تقوم على  اأتعبك ، فعبادة  كرثة التكاليف 
وامل��ع��روف وه��و اهلل  ال��ع��ارف  والتالقي بني  التعريف 
من  ال�شالم  عليه  مو�شى  ك��ان  وق��د  وتعاىل،  �شبحانه 
االإختيار، حيث كان بو�شعه  اأح�شنوا  الذين  املح�شنني 
اأن يكون اأمريا فى ق�شر فرعون وقد اتخذه فرعون 
الثياب وتنحني  اأفخر  االأمري يرتدي  كابن له، فهذا 
املاكوالت،  اأ�شهى  ويتناول  االأق��وي��اء  القادة  روؤو���س  له 
يحمل  اهلل  م��ن  قريبا  ليكون  االإخ��ت��ي��ار  اأح�����ش��ن  فقد 
خ�شائ�شها  من  والتي  بالتوراة  لياأتي  اإلهية،  ر�شالة 
اإن  اأن تتوارى ال�شيئات حتى حتجبها احل�شنات، حقا 
احل�شنات يذهنب ال�شيئات، فاإذا ما فعل االإن�شان �شيئة 
فعليه اأن ي�شرع باحل�شنة قوال وعمال، فليكتب مو�شى 
عليه ال�شالم التوراة بكلماته واأحداثه وتاريخه، فهي 
مكتوبة عند اهلل يف لوحه املحفوظ، وليت اأهل التوراة 
يقروؤونها كما كتبت يف �شماء اللوح املحفوظ، فاإن مل 
ي�شتطيعوا فيقروؤونها باأعينهم على اأوراق متثل كتابا 
متداوال بني االأجيال، والفارق �شا�شع بني قراءة الروح 

وقراءة النقل والعقل.

ْ ُاُموري  ـُهَمرّ اْرُزْقني فيِه َف�ْسَل َلْيَلِة اْلَقْدِر، َو�َسِيرّ َاللرّ

فيِه ِمَن اْلُع�ْسِر ِاَل اْلُي�ْسِر، َواْقَبْل َمعاذيري، َوُحَطرّ 

اِلنَي . ْنَب َواْلِوْزَر، يا َروؤوفًا ِبِعباِدِه ال�سرّ َعنرِّي الَذرّ

نفحات 

و�شماعه  املطهرون، فكذلك ال يخ�شع لتالوته 
اإال املطهرة قلوبهم وهي قلوب املتقني.

بكل  والتمعن  النف�س  وتزكية  القلب  ح�شور   -
اجلوارح يف اآيات اهلل التي توؤثر القلوب الوجلة، 
ِذيَن َيْخ�َشْوَن  قال تعاىل: )َتْق�َشِعُرّ ِمْنُه ُجُلوُد اَلّ
 )ِ ِذْكِر اهلَلّ اإِىَل  َوُقُلوُبُهْم  َتِلنُي ُجُلوُدُهْم  ُثَمّ  َرَبُّهْم 
)الزمر:23( اأي هذه �شفة االأبرار، عند �شماع 
كالم اجلبار، املهيمن العزيز الغفار، ملا يفهمون 
منه من الوعد والوعيد، والتخويف والتهديد، 
واخلوف:  اخل�شية  م��ن  جلودهم  منه  تق�شعر 
ملا   ) ِ اهلَلّ ِذْك��ِر  اإِىَل  َوُقُلوُبُهْم  ُجُلوُدُهْم  َتِلنُي  )ُث��َمّ 
يرجون ويوؤملون من رحمته ولطفه، الأنهم اإذا 
الرحمن خروا �شجدا وبكيا،  اآيات  تليت عليهم 
باأدب وخ�شية، ورجاء وحمبة، وفهم وعلم، قال 
وا  ُروا ِباآَياِت َرِبِّهْم مَلْ َيِخُرّ ِذيَن اإَِذا ُذِكّ تعاىل: )َواَلّ
ا َوُعْمَياًنا( )الفرقان: 73(، اأي: مل  ًمّ َعلَْيَها �شُ
عنها،  اله��ني  مت�شاغلني  �شماعها  عند  يكونوا 
بل م�شغني اإليها، فاهمني ب�شريين مبعانيها؛ 
فلهذا اإمنا يعملون بها، وي�شجدون عندها عن 
ب�شرية ال عن جهل ومتابعة لغريهم )اأي يرون 

غريهم قد �شجد في�شجدون تبعا له(.
قال عبد الرزاق: "حدثنا معمر قال: تال قتادة 
ِذيَن َيْخ�َشْوَن  رحمه اهلل: )َتْق�َشِعُرّ ِمْنُه ُجُلوُد اَلّ
 )ِ ِذْكِر اهلَلّ اإِىَل  َوُقُلوُبُهْم  َتِلنُي ُجُلوُدُهْم  ُثَمّ  َرَبُّهْم 
)الزمر: 23( قال: هذا نعت اأولياء اهلل، نعتهم 
اأعينهم،  وت��ب��ك��ي  ج��ل��وده��م،  ت��ق�����ش��ع��ر  ب����اأن  اهلل 
ينعتهم  ومل  اهلل،  ذك���ر  اإىل  قلوبهم  وتطمئن 

بذهاب عقولهم والغ�شيان عليهم، اإمنا هذا يف 
اأهل البدع، وهذا من ال�شيطان" )1(.

لو  عنه:  اهلل  ر�شي  عفان  ب��ن  عثمان  يقول 
طهرت قلوبنا ملا �شبعت من كالم اهلل.

اأم��رن��ا اهلل تعاىل يف كتابه  ال��ق��راآن:  - تدبر 
ال���ك���رمي ب��ت��دب��ر وف��ه��م ال����ق����راآن وال��ع��م��ل به 

القراآن غذاء الروح ونور القلوب وربيعها، كتاب 
رفيق  وهو  ال�شاعة،  تقوم  اأن  اإىل  املحفوظ  اهلل 
يف  و�شفيعنا  دنيانا  يف  وح�شتنا  وم��وؤن�����س  درب��ن��ا 
ب�شهر رم�شان  ق��وي��ا  ارت��ب��اط��ا  ارت��ب��ط  ق��ب��ورن��ا، 
بزيادة  ربه  العبد من  يتقرب  وفيه  اأن��زل  ففيه 
التالوة واال�شتماع والتدبر والعمل به واخل�شوع 
ْفلََح  اأثناء قراءته اأو �شماعه، فقال تعاىل: )َقْد اأَ
 . اَلِتِهْم َخا�ِشُعوَن  ُه��ْم يِف �شَ ��ِذي��َن  اَلّ  . امْلُ��وؤِْم��ُن��وَن 
)املوؤمنون:  وَن(  ُمْعِر�شُ اللَّْغِو  َعِن  ُهْم  ��ِذي��َن  َواَلّ

.)3  1-
عن  متخل  ق��ل��ب  م��ع  اإال  يتحقق  ال  واخل�����ش��وع 
العبد  بحال  ومرتبط  وم�شاغلها،  الدنيا  لهو 
املوؤمن لي�س فقط اأثناء العبادة، بل بحال قلبه 
ُهْم  ِذيَن  بعدها كما ذكرت االآية الكرمية: )َواَلّ
ذاق حالوة  ملن  بد  ال  اأي  وَن(  ُمْعِر�شُ اللَّْغِو  َعِن 
اخل�شوع اأن يحافظ عليه ويتعهده داخل قلبه، 
العبادة  موعد  ح��ان  اإذا  حتى  متوقدا  وي��رتك��ه 
ين�شغل  واأال  جديد،  من  ا�شت�شعره  اأخ��رى  م��رة 
مبا ي�شر قلبه وال يفيده، من �شماع لالأغاين 
وامل�شل�شالت؛ فال يجتمع يف قلب املوؤمن القراآن 
ومزمار ال�شيطان، ومن غيبة ومنيمة واخلو�س 

يف اأعرا�س امل�شلمني.

القراآن بعدة عوامل  ويتحقق اخل�سوع يف 
منها:

والتعلق  املعا�شي  �شوائب  من  القلب  تطهري   -
باأمور الدنيا، في�شبح القلب مهيئا لالرتواء من 
الفي�س الرباين واالرتقاء الروحي ليطاأ ال�شماء 
واأحكامه،  واآي��ات��ه  هلل  اخلا�شع  اخلا�شع  بقلبه 
اأن ال مي�س  اقت�شت  الربانية  القاعدة  اأن  وكما 
اإال  ال�����ق�����راآن 

القراآن  تدبر  الأن  اأحوالنا،  جميع  يف  وحتكيمه 
هو الغاية من اإنزاله قال تعاىل: )اأََفاَل َيَتَدَبُّروَن 
 ،)24 ْقَفاُلَها( )حممد:  اأَ ُقُلوٍب  َعلَى  اأَْم  اْلُقْراآَن 
هذا وقد نحرم من نعمة تدبره ب�شبب ذنوبنا اأو 

اإعرا�شنا عن كتاب اهلل.
ومن املوؤ�شف اأن جند م�شلمني كلما �شمعوا اآيات 
اهلل تتلى عليهم غ�شبوا وتولوا واأعر�شوا عنها، 
بل وا�شتهزوؤوا بها و�شخروا من تاليها، فهوؤالء 
مل تالم�س حالوة االإميان قلوبهم ومل يذوقوا 
لذة تدبر القراآن، نظرا لبعدهم التام عن كتاب 
ُمَباَرٌك  اإَِل��ْي��َك  اأَْن��َزْل��َن��اُه  )ِكَتاٌب  اهلل. قال تعاىل: 
ااْلأَْل��َب��اِب( )�س:  اأُوُل��و  َر  َوِلَيَتَذَكّ اآَي��اِت��ِه  ��ُروا  َبّ ِل��َي��َدّ

.)29
قال ابن القيم يف مدارج ال�شالكني: "لي�س �شيء 
اأنفع للعبد يف معا�شه ومعاده من تدبر القراآن 
تطلع  فاإنها  اآي��ات��ه؛  معاين  على  الفكر  وجمع 
بحذافريها  وال�شر  اخل��ري  معامل  على  ال�عبد 
وماآل  وثمراتهما  واأ�شبابهما  طرقاتهما  وعلى 
ال�شعادة  كنوز  مفاتيح  ي�ده  ف�ي  وتتل  اأهلهما، 
والعلوم النافعة، وتثبت قواعد االإميان يف قلبه، 
وتريه �شورة الدنيا واالآخ��رة واجلنة والنار يف 
اأه���ل اجل��ن��ة واأه���ل النار  قلبه، وت��ع��رف��ه ط��ري��ق 
اأهل  وم��رات��ب  و�شيماهم  واأح��وال��ه��م  واأعمالهم 

ال�شعادة واأهل ال�شقاوة".
"اإن  ق��ال:  اهلل عنه  ر�شي  بن علي  عن احل�شن 
ربهم  م��ن  ر�شائل  ال��ق��راآن  راأوا  قبلكم  ك��ان  م��ن 

فكانوا يتدبرونها بالليل �شذا
يف النهار".

القراآن  تدبر  م��ن  فيقول:  تيميه  اب��ن  اأم��ا 

طالبا الهدى منه، تبني له طريق احلق".
اإن  ق��ال:  اأن��ه  اهلل  رحمه  الب�شري  احل�شن  ع��ن 
القراآن ر�شائل من ربهم،  راأوا  من كانوا قبلكم 
فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها يف النهار.

جميعا  علينا  رم�����ش��ان  ثلثا  انق�شى  اأن  وب��ع��د 
حم��ا���ش��ب��ة ال��ن��ف�����س وم��ك��ا���ش��ف��ت��ه��ا و���ش��وؤال��ه��ا هل 
���ش��ع��رت ق��ل��وب��ن��ا ب��ل��ذة ال��ع��ب��ادة واالأن�������س باهلل، 
تلو  العبادة  وهل ذقنا ح��الوة االإمي��ان وانتظار 
واالنك�شار  واحل�شرة  بالطاعة،  والفرح  العبادة، 
باالإيجاب  رده  ك���ان  ف��م��ن  امل��ع�����ش��ي��ة،  ���ش��وؤم  م��ن 
ف��ق��د جن���ا، اأم���ا م��ن ك���ان ح��ال��ه غ��ري ذل���ك فقد 
حرم اخلري الكثري، واملحروم من حرم الطاعة 

ب�شبب مع�شيته وليحاول اإدراك ما فات.
رم�شان  وب��ع��د  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  هدفنا  وليكن 
ُلّ  َي�شِ َف��اَل  ُه��َداَي  َبَع  اَتّ )َفَمِن  تعاىل:  قول اهلل 
َواَل َي�ْشَقى( )طه: 123(، ولنبتعد عن �شفوف 
من قال فيهم اهلل عز وجل: )َوَمْن اأَْعَر�َس َعْن 

ِذْكِري َفاإَِنّ َلُه َمِعي�َشًة �َشْنًكا( )طه: 124(.
اأن  "واعلم  قال احلافظ ابن رجب رحمه اهلل: 
َدّ  اجْلِ ِم��ن��َك  َع��َرَف��ْت  اإن  داب��ت��ك،  نف�شك مبنزلة 
فيك،  طمعت  الك�شل  ِم��ن��ك  ع��َرَف��ت  واإن  َج���دت 

وطلَبْت منك حظوظها و�شهواتها".
"اأف�شل  ال��ب�����ش��ري رح��م��ه اهلل:  وق���ال احل�����ش��ن 

اجلهاد خمالفة الهوى".
وقال ابن القيم رحمه اهلل: "من اآثار املعا�شي: 
حرمان الطاعة فينقطع عليه بالذنب طاعات 
ك��ث��رية، ك��ل واح���دة منها خ��ري م��ن ال��دن��ي��ا وما 

فيها".

قراءة القراآن يف �سهر ال�سيام

 ما هو حكم ا�ستعمال ال�سواك يف رم�سان 
وال�سعور بطعمه يف الفم وابتالعه ؟ علمًا 
بعد  الفم  طعم  لتح�سني  اأ�ستخدمه  اأنني 

ال�ستيقاظ من النوم �سباحًا؟

وال�شالم  وال�����ش��الة  ال��ع��امل��ني،  رب  احل���م���دهلل 
اآله  وعلى  حممد  �شيدنا  املر�شلني  اأ�شرف  على 

و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..
فن�شاأل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يتقبل منا ومنك 

ال�شيام والقيام اإنه �شميع جميب.
وما �شاألت عنه اأخي الكرمي من حكم ا�شتعمال 
بينا حكمه يف  ن��ه��ار رم�����ش��ان فقد  ال�����ش��واك يف 

ال�شوؤال رقم )2414( فرنجو الرجوع اإليه.
واأم����ا ال�����ش��ق ال��ث��اين م��ن ���ش��وؤال��ك وه���و و�شول 
ذل��ك عمداً  ك��ان  ف��اإن  اإىل احللق  ال�شواك  طعم 
واأح�ش�شت بطعمه  ال�شواك يف فمك  ب��اأن حتلل 
عليك  يجب  املالكية  ال�شادة  فعند  ابتلعته  ثم 
اإن حتلل يف فمك  واأم���ا  ال��ك��ف��ارة،  م��ع  الق�شاء 
لعابك  خالط  ب��اأن  تعمٍد  دون  ابتلعته  ولكنك 
مع  ال�شواك  بطعم  واأح�ش�شت  اللعاب  وابتلعت 
ال��ل��ع��اب ال����ذي اب��ت��ل��ع��ت��ه وج�����اوز احللق 
يف  ذل��ك  ج��اء  ؛  فقط  الق�شاء  فعليك 
م��ن��ح اجل��ل��ي��ل ���ش��رح خم��ت�����ش��ر خليل 
يحرم  مل   : اأي   ) وج����از   ( فقال:" 
على ال�شائم ومل يكره ) �شواك 
( اأي : ا�شتياك اإذ ال تكليف 
مبا  اختياري  بفعل  اإال 
�شيء  منه  يتحلل  ال 
وك����ره ب��ال��رط��ب ملا 
فاإن  م��ن��ه،  يتحلل 
�شيء  م���ن���ه  حت���ل���ل 
حللقه  وو������ش�����ل 

فالق�شاء  واإال  وال��ك��ف��ارة  الق�شاء  ففيه  ع��م��داً 
فقط ) كل النهار ( لقوله �شلى اهلل عليه و�شلم 
بال�شواك  الأمرتهم  اأمتي  على  اأ�شق  اأن  ل��وال   (
اأم��ر اإيجاب وه��ذا يعم  عند كل �شالة ( ، اأي : 

ال�شائم وغريه" ا.ه�، واهلل تعاىل اأعلم.
من  م���احت���ل���ل  اب��ت��ل��ع��ت  اإن  واخل����ال�����ش����ة:   •
الكفارة  م��ع  ال��ق�����ش��اء  فعليك  ع��م��داً  ال�����ش��واك 
اإط���ع���ام �شتني  اأو  ���ش��ه��ري��ن م��ت��ت��اب��ع��ني  )���ش��ي��ام 
تعمد  اأو  ق�شد  بغري  ك��ان  اإن  واأم���ا  م�شكيناً(، 

فعليك الق�شاء فقط، واهلل تعاىل اأعلم.

هل يجوز للمراأة التي تطبخ الطعام وهي 
�سائمة اأن تتذوق الطعام دون اأن تبتلعه 

؟

وال�شالم  وال�����ش��الة  ال��ع��امل��ني،  رب  احل���م���دهلل 
اآله  وعلى  حممد  �شيدنا  املر�شلني  اأ�شرف  على 

و�شحبه اأجمعني، اأما بعد..
على  واأعانك  الفا�شلة  اأختي  فيك  اهلل  فبارك 
الزوجات  به من عمل وجعلك من  ماتقومني 
ال�����ش��احل��ات واالأم���ه���ات ال��ف��ا���ش��الت اإن���ه �شميع 

جميب.
بعد ذلك  م��ع جم��ه  الطعام  ت��ذوق  ب�شاأن  واأم���ا 
فلي�س  ���ش��يء  م��ن��ه  احل��ل��ق  اإىل  ي�����ش��ل  اأن  دون 
باتفاق  م��ك��روه��اً  ك���ان  واإن  ل��ل�����ش��ي��ام  م��ف�����ش��داً 
املذاهب االأربعة، واأما اإذا ابتلعه باأن جاوز حلقه 

فقد اأفطر.
قال العالمة علي�س املالكي يف منح اجلليل �شرح 
خمت�شر خليل: ) و ( كره لكل �شائم فر�شاً اأو 
نفاًل ) ذوق ملح ( لطعام لينظر اعتداله ولو 
�شانعاً حمتاجاً لذوقه وع�شل وخل ونحوهما...

اأو  ) ثم ميجه ( اأي: الريق ال��ذي ذاق به امللح 
علك به العلك وجوباً فيما يظهر(.

امل��و���ش��ل��ي احل��ن��ف��ي يف كتابه  ال��ع��الم��ة  وق�����ال 
لل�شائم  )وي���ك���ره  امل��خ��ت��ار:  لتعليل  االخ��ت��ي��ار 
م�شغ العلك والذوق والقبلة اإن مل ياأمن على 

نف�شه(.
وقال العالمة البجريمي ال�شافعي يف حا�شيته 
اأو غريه  وت���رك ذوق ط��ع��ام   ( على اخل��ط��ي��ب: 
العني  بفتح  وت��رك علك  خ��وف و�شوله حلقه، 
الأنه يجمع الريق، فاإن بلعه اأفطر يف وجه، واإن 

األقاه عط�شه وهو مكروه كما يف املجموع(.
منتهى  ����ش���رح  يف  ال���ب���ه���وت���ي  ال���ع���الم���ة  وق������ال 
ْطلََقُه  اأَ  ) َطَعاٍم  َذْوُق   ( َل��ُه  ُك��ِرَه   ) َو   ( االإرادات: 
َباأْ�َس  و�ُس َعْنُه : اَل  امْلَْن�شُ امْلَْجُد :  َوَقاَل  َجَماَعٌة 
لََحٍة َواْخَتاَرُه يِف التَّْنِبيِه َواْبُن  اَجٍة َوَم�شْ ِبِه ، حِلَ
َعبَّا�ٍس  اْبِن  َعْن  َواْلُبَخاِريُّ  اأَْحَمُد  َوَحَكاُه  َعِقيٍل 
َفَعلَى اْلَكَراَهِة : َمَتى َوَجَد َطْعَمُه ِبَحْلِقِه اأَْفَطَر( 

.
وعليه اأختي الفا�شلة فعليك االبتعاد عن ذلك 
قدر االإمكان، فاإن خفت غ�شب زوجك اأو اإف�شاد 
طعام كثري جاز لك اأن تتذوقي ولكن ب�شرط اأن 

التبلعي ريقك واأن تب�شقيه حتى التفطري.
يف  الطعام  تذوق  العلماء  كره  • واخلال�شة: 
اأن  الطعام  ت��ذوق  ملن  وي�شرتط  رم�شان،  نهار 
اأفطرت.  ريقك  ابتلعت  ف��اإن  يبتلع  وال  يب�شق 

واهلل تعاىل اأعلم

 9 اإىل   7 ال�سهرية من  عادة متتد دروتي 
قلياًل  راأيــت  ال�سابعة  الليلة  ويف   .. اأيــام 
من بقايا الدورة، وذهبت لأنام وقد نويت 
ال�سهرية  اأ�سبحت وانتهت دورتي  اإذا  اأنه 
النوم  من  اأقم  ومل   .. اليوم  اأ�سوم  �سوف 
حتى ال�ساعة 11 مع اأنني كنت قد نويت 
وجود  من  لأتــاأكــد  الفجر  قبل  اأقــوم  اأن 
ولكنني   .. للدورة  اأثر  اأي  وجود  اأوعــدم 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطريق االعلى 

CN 1281646:للمقاوالت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فهد جا�شم عبيد جا�شم الزعابي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم �شعيد عبداهلل يو�شفي احلمادي

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

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

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
الكهربائيات  لت�شليح  من�شور  ال�ش�����ادة/ابو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملكيفات رخ�شة رقم:CN 1086794 قد تقدموا الينا بطلب
جتديد رخ�شة

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ابو من�شور لت�شليح الكهربائيات واملكيفات

اىل/بينونة ل�شيانة التكييف املركزي 
BAINUNA CENTRAL AIR CONDITIONING MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح و�شيانة مكيفات الهواء معدات التربيد وتنقية الهواء )3312007(

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

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

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

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

العامة رخ�شة رقم:CN 1143246 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة تناي للنقليات العامة
THANOY TRANSPORT GENERAL EST

اىل/موؤ�ش�شة تناي لنقل الركاب باحلافالت 
THANOY TRANSPORT PASSINGERS BY BUS

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/احمد حنو للمقاوالت 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1097639 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 40*60 اىل 40*60

تعديل ا�شم جتاري:من/احمد حنو للمقاوالت العامة ذ.م.م
AHMAD HENNO GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/احمد حنو العمال احلدادة والنجارة امل�شلحة ذ.م.م 
AHMAD HENNO REINFORCED CARPENTRY & STEEL WORKS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م. ال�شل�شبيل للزهور والهدايا
SALSABEEL FOR GIFTS & FLOWERS طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:ال�شل�شبيل للزهور والهدايا 

املودعة بالرقم:155455       بتاريخ:2011/4/7 م
با�ش��م:م. ال�شل�شبيل للزهور والهدايا

وعنوانه:دولة االمارات العربية املتحدة ، ابوظبي ، �س.ب:25639 ، هاتف: 6675002 02 ، فاك�س: 6675003 02  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري وذلك 
)احللويات  وت�شمل  النقل  خدمة  ت�شمل  وال  احل��اج��ة  عند  و�شرائها  معاينتها  م��ن  الزبائن  عامة  لتمكني 
ال�شناعية -  الزهور والنباتات  الزهور والنباتات الطبيعية -  املك�شرات )حمم�شة( -  الهدايا -  ال�شرقية - 

ال�شوكوالته( .
و  العربية  باللغة  ال�شل�شبيل  كلمة  بداخله  وكتب  العنابي  باللون  مربع  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
يف  حرف  اخر  و�شل  مت  حيث  مبتكرة  بطريقة  الكلمتني  كتب  حيث  االجنليزية  باللغة   SALSABEEL
والهدايا  للزهور  عبارة  �شغري  بخط  ا�شفله  وكتب  اال�شفر  باللون  زهرة  �شكل  على  ب�شريط  الكلمتني 
GIFTS & FLOWERS باللغتني العربية واالجنليزية باللون االبي�س وا�شفلهما توجد ر�شم �شريط 
هدايا باللون اال�شفر واالبي�س مت�شل ببطاقة باللون االبي�س كتب يف داخله ال�شل�شبيل باللغة العربية و 

SALSABEEL باللغة االجنليزية  . 
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:توب تن بيوتي �شنرت
 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:top ten beuty centre توب تني بيوتي �شنرت

املودعة بالرقم:192320       بتاريخ:2013/5/28 م
با�ش��م:توب تن بيوتي �شنرت

وعنوانه:�شارع املرور ، �س.ب:683 ، هاتف: 6271575 02 ، فاك�س: 6263708 02  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للن�شاء مركز جتميل 

وعناية �شخ�شية للن�شاء مركز تدليك وا�شرتاخاء ن�شائي حمام �شرقي للن�شاء .
ميني  وعلى  االخ�شر  باللون  العلى  يد  كفة  �شكل  بداخلها  دائرة  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
 beuty centre ويدنوه top ten ال�شكل توب تن ويدنوه بيوتي �شنرت ويقابله من الناحية االخرى

باللون االخ�شر . 
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اراب�شك للتجارة العامة ذ.م.م
  A G T:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:192228       بتاريخ:2013/5/26 م
با�ش��م:اراب�شك للتجارة العامة ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، م�شفح ، �س.ب:133183 ، هاتف: 5512774 02 ، فاك�س: 5512775 02  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( .
االزرق  باللونني  م�شتطيل  �شبه  يتخلله  الربتقايل  باللون  م�شتطيل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
واالبي�س ويف منت�شفه �شكل �شبه مربع باللون الوردي وعلى ميني ال�شكل A G T بدرجات اللون االزرق 

غامق ومتو�شط وفاحت بالتدريج لكل حرف . 
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858 العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

امارات  الرميثي  �شعيد  اهلل خلفان مطر  ال�شيد/عبد  يعلن 
اجلن�شية عن فقدان �شهادات ا�شهم �شادرة من �شركة منازل 

العقارية بعدد 6 �شهادات حتمل االأرقام والكميات التالية :
1- رقم ال�شهادة 102476 بكمية ا�شهم 2000000
2- رقم ال�شهادة  103464 بكمية ا�شهم 1100000
3- رقم ال�شهادة 103465 بكمية ا�شهم  1000000

4- رقم ال�شهادة 103466 بكمية ا�شهم  100000
5- رقم ال�شهادة 103467 بكمية ا�شهم 90000
6- رقم ال�شهادة 103468 بكمية ا�شهم 10000

فعلى من يجدها برجاء ت�شليمها اىل ال�شركة املذكورة اعاله 
او االت�شال على رقم 0506999889

فقدان �سهادة ا�سهم

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مدر�شة وي�س جرين الدولية اخلا�شة
Wesgreen International School Sharjah:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:171853       بتاريخ:2012/4/10 م
با�ش��م:مدر�شة وي�س جرين الدولية اخلا�شة

وعنوانه:  
االعمال  وتوجية  وادارة  واالع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 

وتفعيل الن�شاط املكتبي.
و�شف العالمة:�شكل بي�شاوي داخله درع به كتابان متعاك�شان ومكتوب داخله 1991 على طرفية ربطه ب�شكل 
 Wesgreen International مميز باال�شافة اىل ا�شم املدر�شة ا�شفل ال�شكل البي�شاوي من حتت وهو

School Sharjah  باللونني االبي�س واال�شود. 
العالمة  عن  مبعزل   sharjah ال�شارقة  كلمة  ا�شتخدام  عن  ح�شري  بحق  املطالبة  اال�ش��رتاطات:عدم 

العتبارها منطقة جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مداد للطباعة والتغليف
medad:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:180996       بتاريخ:2012/10/23 م
با�ش��م:مداد للطباعة والتغليف

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية بال�شارقة خلف ال�شارع ال�شناعي الثاين رقم 12 ،
 �س.ب:1145 ، هاتف: 5728882-06 ، فاك�س:06-5728881  

االعمال  وتوجية  وادارة  واالع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العالمة:تتكون العالمة من ر�شم هند�شي على �شكل فرا�شة مائلة ناحية اليمني باللون االزرق الفاحت 
والغامق وكذلك باللون االخ�شر وحتتها كلمة medad باللغة االجنليزية. 

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:مداد للطباعة والتغليف
medad:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:180995       بتاريخ:2012/10/23 م
با�ش��م:مداد للطباعة والتغليف

وعنوانه:املنطقة ال�شناعية بال�شارقة خلف ال�شارع ال�شناعي الثاين رقم 12 ،
 �س.ب:1145 ، هاتف: 5728882-06 ، فاك�س:06-5728881  

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16 الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد 
الل�شق  مواد  القرطا�شية  الفوتوغرافية  ال�شور  الكتب  املطبوعات مواد جتليد  اخرى  فئات  واردة يف  وغري 
امل�شتعملة يف القرطا�شية او لغايات منزلية ومواد الفنانني فرا�شي الدهان او التلوين االالت الكاتبة واللوازم 
املكتبية )عدا االثاث( مواد التوجية والتدري�س )عدا االجهزة( مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف 

فئات اخرى( حروف الطباعة الكلي�شيهات )الرا�شمات( .
و�شف العالمة:تتكون العالمة من ر�شم هند�شي على �شكل فرا�شة مائلة ناحية اليمني باللون االزرق الفاحت 

والغامق وكذلك باللون االخ�شر وحتتها كلمة medad باللغة االجنليزية. 
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:االمارات لل�شيارات - مملوكة ل الفهيم
bespoke studio:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:190899       بتاريخ:2013/4/28 م
با�ش��م:االمارات لل�شيارات - مملوكة ل الفهيم

وعنوانه:م�شفح ال�شناعية ، �س.ب:279 ، هاتف: 026567000 ، فاك�س: 026567853  
الغري  ل�شالح  الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( وكالة 

ا�شترياد وت�شدير.
 .bespoke studio و�شف العالمة:العالمة عبارة

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

نيو او�سكار للمقاولت العامة والتنظيف - ذ م م
او�شكار  نيو  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
للمقاوالت العامة والتنظيف - ذ م م واخلا�س بت�شفية ال�شركة 
املذكورة اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعالة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعالن  تاريخ  من  يوم   45

املحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

بقالة النمو - ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية بقالة النمو - ذ 
اأعاله ، يعلن امل�شفى  م م واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة 
املذكورة اعالة فكل  ال�شركة  �شعد يو�شف عن ت�شفية  اأمري   /
علية  اعالة  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من 
 ، امل�شفى  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم 
وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم من تاريخ االإعالن 
، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة باالإعالن ي�شقط حقه 

باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10858 بتاريخ 2013/7/31   

الركن الرائع للمقاولت العامة - ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية الركن الرائع 
للمقاوالت العامة - ذ م م واخلا�س بت�شفية ال�شركة املذكورة 
اأعاله ، يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية ال�شركة 
ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، االإعالن  تاريخ  من 

باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون . 

 اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 2765
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 19 فرباير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1403  

الفئة : 30
املنتجات : اآي�س كرمي ، مثلجات ماء ، حلويات جممدة ، م�شتح�شرات الإعداد الب�شائع �شالفة الذكر جميعها 

م�شمولة يف الفئة 30
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/16 
وحتى تاريخ : 2023/10/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

EAT 68690

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2793

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 15 اأغ�شط�س 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2181  
الفئة : 30

املنتجات : �شاي. 
�شكلها  يف  حدة  على  كل   Thomas ، sir اال�شرتاطات : حماية العالمة يف جمملها والتنازل عن كلمتي

العادي.
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/17 

وحتى تاريخ : 2023/10/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

EAT 68717

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2943

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 05 نوفمرب 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2796  
الفئة : 3

الطبية(  ل��الأغ��را���س  اأو  ال�شناعية  العمليات  اأو  ال�شناعة  يف  لالإ�شتعمال  )لي�شت  منظفات   : املنتجات  
وحك  وق�شط  تنظيف  م�شتح�شرات   ، تبيي�س  م�شتح�شرات   ، املالب�س  لغ�شل  جميعها  وم��واد  م�شتح�شرات 

، �شابون.
اال�شرتاطات : احلماية للعلمة يف جمملها

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/25 
وحتى تاريخ : 2023/10/25. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

EAT 68704

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 2790
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 07 �شبتمرب 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2293  

الفئة : 5
 ، ال��ه��واء  وتنقية  الكريهة  ال��روائ��ح  م��زي��الت  م�شتح�شرات   ، و�شحية  وبيطرية  �شيدلية  م��واد   : املنتجات 
طبية  �شحية  م�شتح�شرات   ، الطبية  ل��الأغ��را���س  ب��رتول  ه��الم   ، للعفونة  ومانعة  مطهرة  م�شتح�شرات 

والواقعة بالفئة 5.
اال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/17 
وحتى تاريخ : 2023/10/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

EAT 68722

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2787

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 12 �شبتمرب 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2308  
الفئة : 3

املنتجات : �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل وم�شتح�شرات زينة غري طبية ، هالم معطر 
الأغرا�س التجميل ، زيوت وكرميات وحماليل للب�شرة ، زيوت وكرميات وحماليل لل�شعر ، هالم حمام ود�س ، 

زيت حمام ورغوة ، بوردة الطلع ، م�شادات العرق ومزيالت الروائح الكريهة لالإ�شتعمال ال�شخ�شي.
اال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/17 
وحتى تاريخ : 2023/10/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  31  يوليو 2013 العدد 10858

EAT 68725
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اإىل  يبداأ امللك االأردين عبداهلل الثاين اليوم االأربعاء، زيارة ر�شمية 
دولة الكويت وذكر الديوان امللكي الها�شمي يف بيان، اأن امللك عبداهلل 
يجري  الكويتية،  للعا�شمة  ر�شمية  زي���ارة  االأرب��ع��اء  �شيبداأ  ال��ث��اين 
اأمري  ال�شباح  اجلابر  االأح��م��د  �شباح  ال�شيخ  مع  مباحثات  خاللها 

دولة الكويت .
التعاون  عالقات  مباحثاتهما  يف  �شيتناوالن  الزعيمني  اأن  واأو���ش��ح 
اإ�شافة  امل�شرتك،  االإهتمام  ذات  والق�شايا  تعزيزها  و�شبل  الثنائي 
الكويتي  ال�شفري  وك��ان  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  الراهنة  التطورات  اإىل 
لرفع حجم  ب��الده تطمح  اأن  اأخ��ريا  اأعلن  الدعيج،  اأحمد  يف عمان، 
ا�شتثماراتها يف االأردن خالل ال�شنوات ال� 10 املقبلة من 10 مليار 

دينار كويتي )اأكرث من 30 مليار دوالر( اإىل 100 مليار.

-ا ف ب:
اعلنت وزارة الدفاع االذربيجانية الثالثاء مقتل جندي اذربيجاين 
على حدود ناغورين قره باخ اجليب االنف�شايل الذي ت�شيطر عليه 

القوات االرمنية.
واو�شحت الوزارة ان اجلندي كينات عبدالالييف قتل م�شاء االثنني 
لوقف  انتهاك  اث��ر  احل��دودي��ة  املنطقة  يف  ال��وا���ش��ع  ت��رت��ار  اقليم  يف 

اطالق النار من قبل القوات االرمنية.
ويجري تبادل اطالق النار بني القوات االرمنية واالذربيجانية ب�شكل 
املاأهولة  االنف�شالية  املنطقة  وهذه  باخ  قره  ناغورين  حول  منتظم 
ال�شوفياتية،  احلقبة  ابان  باذربيجان  احلقت  والتي  ارمنية  بغالبية 
كانت �شببا حلرب ا�شفرت عن �شقوط 30 الف قتيل ا�شافة اىل نزوح 

مئات االف الالجئني بني 1988 و1994.
باكو ويريفان  1994 لكن  النار يف  اط��الق  اتفاق لوقف  وق��د وق��ع 
توتر  م�شدر  تبقى  التي  املنطقة  و�شع  على  اتفاق  اىل  تتو�شال  مل 
يف جنوب القوقاز املنطقة اال�شرتاتيجية الواقعة بني ايران ورو�شيا 

وتركيا.
 

بتقنية  اأو�شربي تعمل  12 طائرة  �شفينة �شحن على متنها  و�شلت 
اإىل قاعدة ع�شكرية  الثالثاء،  ام�س  لتغيري االجت��اه  القابلة  امل��راوح 
اأمريكية يف غرب اليابان، قبيل خطط ن�شرها ال�شهر القادم، وذلك 

رغم االإعرتا�س املحلي على ذلك.
اأن  اليابانية،  الدفاع  وزارة  عن  اليابانية،  كيودو  اأنباء  وكالة  ونقلت 
�شفينة �شحن على متنها 12 طائرة اإم يف22- اأو�شربي ، و�شلت اإىل 
اإيواكوين اجلوية االأمريكية يف حمافظة ياماغو�شي، قرابة  قاعدة 

ال�شاعة 7:45 �شباحاً بالتوقيت املحلي.
�شتخ�شع الأع��م��ال �شيانة  اأو���ش��ربي  اأن ط��ائ��رات  ال����وزارة  واأ���ش��اف��ت 
اجلوية  فوتينما  ق��اع��دة  يف  تن�شر  اأن  قبل  اأ�شبوع  لنحو  واخ��ت��ب��ارات 
للقوات البحرية االأمريكية يف جزيرة اأوكيناوا يف اأوائل اآب-اأغ�شط�س، 

حيث مت ن�شر 12 طائرة من هذا الطراز يف وقت �شابق.
اأوكيناوا  حمافظة  يف  رحالتها  اأوىل  نفذت  اأو���ش��ربي  طائرة  وكانت 
ن�شرتها  بعدما  املا�شي،  االأول-اأك��ت��وب��ر  ت�شرين  يف  اليابان،  بجنوب 
القوات االأمريكية يف هذه املحافظة، وذلك بعد اأيام على تظاهر اآالف 
االأ�شخا�س، اأمام قاعدة فوتينما االأمريكية للتعبري عن احتجاجهم 

على ن�شر هذه الطائرات.

عوا�سم

عمان

طوكيو

باكو

جمل�س الأمن يدين الهجوم الإرهابي 
على ال�سفارة الرتكية يف مقدي�سيو

•• نيويورك -وام:

اأدان اأع�شاء جمل�س االأمن الدويل الهجوم االإنتحاري ب�شيارة مفخخة موؤخرا 
على اأحد املباين الرئي�شية لل�شفارة الرتكية يف العا�شمة ال�شومالية مقدي�شو 
ما اأدى اإىل وفاة �شخ�س وجرح اآخرين كما اأدان اأع�شاء جمل�س االأمن يف بيان 
الدبلوما�شيني  املمثلني  �شد  املتكررة  العنف  اأع��م��ال  املا�شية  قبل  الليلة  لهم 
والقن�شليني التي تعر�س اأرواحا بريئة للخطر وتعيق ب�شكل خطري عمل هوؤالء 
اأ�شكاله ومظاهره  االإره��اب بجميع  اأن  االأمن  اأع�شاء جمل�س  واأكد  امل�شوؤولني. 
ي�شكل واحدا من اأخطر التهديدات لل�شالم واالأمن واأن اأية اأعمال اإرهابية هي 
اأعمال اإجرامية ال ميكن تربيرها بغ�س النظر عن دوافعها واأيا كان مرتكبوها. 
ودعوا اإىل �شرورة الت�شدي بجميع الو�شائل للتهديدات التي يتعر�س لها ال�شلم 
املتحدة  االأمم  مليثاق  االإرهابية وذلك وفقا  نتيجة لالأعمال  الدوليان  واالأم��ن 
الدولية  االإن�شان  �شيما حقوق  الدويل ال  القانون  وجميع االلتزامات مبوجب 
والالجئني والقانون االإن�شاين. وطالبوا ب�شرورة تقدمي مرتكبي هذا العمل 
االإجرامي اإىل العدالة ..موؤكدين دعمهم املتوا�شل للعملية ال�شيا�شية واإحالل 
ال�شالم واال�شتقرار يف ال�شومال. كما اأدان اأمني عام لالأمم املتحدة بان كي مون 
الهجوم االإرهابي على ال�شفارة الرتكية يف مقدي�شو ..وقال يف بيان من�شوب اإىل 
املتحدث با�شمه اإن تركيا �شريك مهم للحكومة االحتادية يف ال�شومال وحتاول 
يف ظل ظروف �شعبة جدا م�شاعدة ال�شعب ال�شومايل يف جهوده الرامية اإىل 
حتقيق ال�شالم واال�شتقرار والتنمية .. م�شريا اإىل اأن هذا النوع من الهجمات 
االإرهابية يجب اأال يردع �شركاء ال�شومال اأو ي�شعف عزمهم على الوقوف اإىل 

جانب �شعب وحكومة ال�شومال وهم يعملون على بناء ال�شالم يف بالدهم. 

مع ا�ستمرار اعت�سام الرحيل والحتجاجات

العري�س يرف�س ا�ستقالة حكومته ويهّدد بال�سارع..!
 

 العري�س يقرتح النتهاء من الد�ستور يف اأغ�سط�س و17 دي�سمرب لإجراء النتخابات
 املعار�سة ترف�س تهديد ال�سعب وتتم�سك ب�سروطها

 ال�سيناريو الأقرب للخروج من الأزمة: ت�سكيل حكومة وحدة وطنية والإبقاء على التاأ�سي�سي
•• الفجر – تون�س - خا�س

ال�شيا�شي  االحتقان  حالة  ت�شتمّر 
حيث  ت���ون�������س،  يف  واالج���ت���م���اع���ي 
توا�شلت املواجهات واال�شطرابات 
ال���ب���الد، فيما  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
املن�شحبني  ال��ن��واب  ق��ائ��م��ة  ت����زداد 
ات�شاعا  التاأ�شي�شي  املجل�س  م��ن 

لتتجاوز عدد ال�شبعني نائبا.
رئ���ي�������س  خ������ط������اب  اأّن  وي�������ب�������دو 
العري�س  ع��ل��ي  امل��وؤق��ت  احل��ك��وم��ة 
التون�شي  ال�����ش��ارع  ان��ت��ظ��ره  ال���ذي 
ي�شاهم  مل  ال�شيا�شية   والطبقة 
ي��خ��ف��ف من  ال��ف��ت��ي��ل ومل  ن���زع  يف 
القائم  واالنق�شام  التجاذب  ح��ّدة 
اأّن  ي��رى  املراقبني من  ان من  بل 
تون�س اأ�شبحت بعد هذا اخلطاب 
اقرب ما يكون اإىل املواجهة وعلى 

مرمى عود ثقاب.
اأّن كلمة  امل��ع��ار���ش��ة  اع��ت��ربت  وق��د 
العري�س جاءت خارج ال�شياق ويف 
واأنها  الواقع،  حقيقة  مع  قطيعة 
ت��اأت بجديد وك��ل ما يف االأمر  مل 
املعزوفة  وذات  ي���ع���اد  ق����دمي  ه���و 
االأول  امل�شوؤول  اأّن  معتربة  تتكّرر، 
يف احل��ك��وم��ة ق��د خ��اط��ب جمهور 
ومل  االإ���ش��الم��ي��ة  النه�شة  ح��رك��ة 

يخاطب عموم التون�شيني.

جهل مبتطلبات الواقع
الر�شمي  ال���ن���اط���ق  و����ش���ف  وق�����د 
ل��ل��ح��زب اجل���م���ه���وري اح����د اب���رز 
م���ك���ون���ات ج��ب��ه��ة االإن����ق����اذ، واح���د 
املجل�س  م��ن  املن�شحبني  ال���ن���واب 
رئي�س  خ����ط����اب  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي، 
احلكومة  باأنه خطاب تاأكيد ف�شل 
عن  التام  وبعدها  النه�شة  حركة 
وعدم  التون�شي  ال�شعب  مطالب 
متطلبات  اإىل  احل��ك��وم��ة  ت��ف��ط��ن 

الو�شع الراهن.
وق����ال ال�����ش��اب��ي ك���ان م���ن االأج����در 
للعري�س اأن يتخذ القرار ال�شائب 
وعن  احل��ك��م  ع��ن  تخليه  يعلن  و 
حل هذه احلكومة الفا�شلة عو�س 

تهديد ال�شعب . 
اإجراء  تاريخ  اأن  ال�شابي  ق��ال  كما 
القادم  ���ش��ب��ت��م��رب  يف  االن��ت��خ��اب��ات 
العري�س حديث  اأعلن عنه  ال��ذي 
غ�����ري ج������دي و غ�����ري ع���م���ل���ي وال 
انه  قائال  ال�شّحة  من  له  اأ�شا�س 
ائتمان احلكومة الإعداد  ال ميكن 
يهدده  امني  مناخ  يف  االنتخابات 

االإرهاب.
ال��ع��ري�����س لن  اأّن  ال�����ش��اب��ي  و���ش��دد 
التاأ�شي�شي  ن��ّواب  اإرج��اع  ي�شتطيع 

الرباهمي،  حممد  اغتيال  ت�شبق 
الإ�شقاط  ال�����دع�����وات  م�����ش��ت��ن��ك��را 
ب��ع��د عملية  م��ب��ا���ش��رة  احل��ك��وم��ة 

االغتيال.  
واعترب اأّن دوافع الداعني الإ�شقاط 
احل��ك��وم��ة ال ع��الق��ة ل��ه��ا باحلزن 
ع��ل��ى ال��رباه��م��ي واإمن�����ا الأه����داف 
على  واالن���ق�������ش���ا����س  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
التون�شي  ال�شعب  داع��ي��ا  احل��ك��م، 
اإّت����ب����اع م���ن و���ش��ف��ه��م ب�  اإىل ع����دم 
يف  احل��ك��م  الإ���ش��ق��اط  الفو�شويني 
من  هناك  اأّن  اإىل  م�شريا  تون�س، 
�شيقة  مل����اآرب  االإره�����اب  ي�شتغّلون 
على  االنق�شا�س  ويحاولون  جدا 
امل�شلحة  ي�����راع�����ون  وال  احل���ك���م 

الوطنية . 
التون�شية  احلكومة  رئي�س  واأ�شار 
اأح������زاب  ب��ع�����س  ت���ط���رح���ه  م����ا  اأن 
املعار�شة يندرج يف �شياق فو�شوي 
واأن  وعدمي،  وانتهازي  وانقالبي 
ت�شمح  ل���ن  ب�����الده  يف  ال�����ش��ل��ط��ات 
بال�شرعية  و���ش��ت��ت��م�����ش��ك  ب���ذل���ك 

االنتخابية.
التي  التون�شية  املعار�شة  وتطالب 
�شكلت يف اأعقاب اغتيال الرباهمي 
املجل�س  ب��ح��ل   ، ل���الإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة 
وبحل   ، ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي  ال���وط���ن���ي 
احلكومة ورحيلها، والتوجه نحو 
ت�شكيل حكومة اإنقاذ وطني تتاألف 
م�شتقلة  وط��ن��ي��ة  �شخ�شيات  م��ن 
تكون مهمتها االإعداد لالنتخابات 

املرتقبة.
اأّن  على  �شّدد  العري�س  علي  لكن 
و�شتوا�شل  ت�شتقيل  لن  حكومته 
ب���اب  م�����ن  ل���ي�������س  واج����ب����ه����ا  اأداء 
احل���ر����س ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة واإمّن�����ا 
اآخ����ر  اإىل  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  حت���ّم���ال 
والإجناح  بعهودها  واإي��ف��اء  حلظة 

امل�شار الدميقراطي.
املجل�س   ع��ل��ى  ال��ع��ري�����س  واق����رتح 
قبل  ال��د���ش��ت��ور  اإن��ه��اء  التاأ�شي�شي 
ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر اغ�����ش��ط�����س ال���ق���ادم، 
 23 قبل  االنتخابية  وال��ق��وان��ني 
اآخر  االنتخابات  واإج���راء  اأكتوبر، 
دي�شمرب،   17 ي���وم  ال�����ش��ن��ة  ه���ذه 
ويوافق هذا التاريخ ذكرى اإ�شرام 
ج�شده  يف  النار  بوعزيزي  حممد 
االأو���ش��اع يف  ليفّجر   2010 �شنة 

تون�س.
ال���ت���زام ح��ك��وم��ت��ه  بتطبيق  واأك����د 
التنظيمات  ك����ل  ع���ل���ى  ال���ق���ان���ون 
�شمنية  اإ�������ش������ارة  يف  امل���خ���ال���ف���ة، 
ال����ث����ورة التي  ل���راب���ط���ات ح��م��اي��ة 
تدعو املعار�شة اإىل حلها وتتهمها 
حركة  خدمة  يف  ميلي�شيات  باأّنها 

توحيد  ب���ا����ش���ت���ح���ال���ة  ال���ن���ه�������ش���ة 
املعار�شة   اأط���ي���اف  ب���ني  امل���واق���ف 
ويبقى امليدان هو الورقة االأخرية 

للطرفني.

ال�سيناريو الأقرب للخروج 
من املاأزق

�شيكون  ال�����ذي  امل���وق���ف  ع���ن  اأم�����ا 
حا�شما يف �شياغة احلل ال�شيا�شي 
املن�شود فهو موقف االحت��اد العام 
التون�شي لل�شغل بالنظر اإىل ثقله 
بالفرقاء  وع��الق��ت��ه  اجل��م��اه��ريي 

واحلراك االجتماعي وال�شيا�شي.
الع�شا  م�شك  االحت��اد  اختار  وق��د 
الهيئة  وق����������ّررت  ال����و�����ش����ط  م����ن 
االإدارّية لالحتاد خالل اجتماعها 
ت�شكيل  اال�شتثنائّي م�شاء االثنني 
وبعث  م�شتقلة  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة 
جرائم  يف  للتحقيق  وطنية  هيئة 
والعمليات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  االغ��ت��ي��ال 
االإره��اب��ّي��ة وح���ل راب��ط��ات حماية 
ال�����ث�����ورة وت���ك���ل���ي���ف جل���ن���ة خ����رباء 
ل�����درا������ش�����ة م���������ش����ودة ال���د����ش���ت���ور 
الوطني  املجل�س  اإىل  وت��ق��دمي��ه��ا 

التاأ�شي�شي للم�شادقة عليها.
وتتلخ�س اأهم القرارات يف:

تتكون  ج��دي��دة  حكومة  ت�شكيل   *
�شخ�شية  وت��راأ���ش��ه��ا  ك���ف���اءات  م��ن 

م�شتقلة.
الوطني  املجل�س  ع��ل��ى  االإب���ق���اء   *
اآلية ل�شبط  اإيجاد  التاأ�شي�شي مع 

عمله.
الأنها  احلالية  احلكومة  تغيري   *
موا�شلة  ع���ل���ى  ق��������ادرة  ت���ع���د  مل 

عملها.
واأفاد االأمني العام الحتاد ال�شغل 
االحت������اد  اإن  ال���ع���ب���ا����ش���ي  ح�������ش���ني 
ب��ح��ل احل��ك��وم��ة احلالية  ي��ط��ال��ب 
مع االإبقاء على املجل�س التاأ�شي�شي 
ل��ت�����ش��ري��ع عمله  اآل����ي����ات  و���ش��ب��ط 
و�شبط اخت�شا�شه ويعتزم تقدمي 
مبادرة وطنية �شيتم طرحها على 
ملناق�شة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ق���وى  ك���ل 
اأّن  م��راق��ب��ون  وي���رى  م�شمونها. 
هذا ال�شيناريو هو االأقرب للنجاح 
ل��ل��خ��روج م��ن االأزم����ة اخل��ان��ق��ة يف 
من  �شندا  يجد  انه  خا�شة  تون�س 
عديد االأطراف من بينها منظمة 
رج����ال االأع���م���ال ومب���ا ف��ي��ه��ا احد 
حزب  احلاكمة  الرتويكا  مكونات 
التكتل برئا�شة م�شطفى بن جعفر 
الذي  التاأ�شي�شي  املجل�س  رئي�س 
وحدة  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  اإىل  دع���ا 
الت�شريبات  بع�س  اإّن  بل  وطنية، 
قبلت  ال��ن��ه�����ش��ة  اأّن  اأم�������س  اأك�����دت 

تكوين  م��ط��ل��ب  ع���ن  امل��ن�����ش��ح��ب��ني 
ح��ك��وم��ة ك���ف���اءات م�����ش��ت��ق��ل��ة حتى 
ل���و ق���ام مب���ن���اورات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة يتم 
وزاري  حتوير  �شكل  يف  اقرتاحها 
ق�شية  لي�شت  اليوم  الق�شية  الن 
م�شاركة  ق�شية  اأو  وزاري  حتوير 
يف احل��ك��م ب���ل ه���ي ق�����ش��ي��ة تغيري 

جذري للحكومة.
البارودي  ال��ن��ائ��ب حم��م��ود  وع��ّل��ق 
قائال  العرّي�س  علي  خطاب  على 
اأّن  يقني  على  يجعلنا  خطاب  اإن��ه 
�شاعاتها.  اآخ���ر  تعي�س  ال��رتوي��ك��ا 
واأ����ش���اف خم��ط��ئ م���ن ي��ع��ت��ق��د اأّن 
امل�شلحة  ُتغّلب  اأن  النه�شة ميكن 
بت�شويات  وت����ق����ب����ل  ال����وط����ن����ي����ة 
وتوافقات تنحاز للوطن.  معتربا 
الدميقراطّية  تون�س  م�شتقبل  اأّن 
ي���ب���داأ م���ن ب������اردو، يف اإ�����ش����ارة اإىل 
�شاحة  حت��ت�����ش��ن  ال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة 

اعت�شام الرحيل.
م��������ن ج������ه������ت������ه، ق�����������ال االأم�����������ني 
العام  ل����الإحت����اد  امل�����ش��اع��د  ال���ع���ام 
املنظمات  اك��رب  لل�شغل،  التون�شي 
وعامل  واأع���رق���ه���ا  اجل��م��اه��ريي��ة 
موؤّثر يف م�شتقبل احلراك الدائر 
االآن،  بلقا�شم العياري، اأن ما جاء 
يف خ��ط��اب رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة علي 
جملة  اإىل  ي���رت���ق  مل  ال��ع��ري�����س 
التون�شي  ال��ع��ام  االإحت���اد  تطلعات 
ب�شاحة  وامل���ت���ظ���اه���ري���ن  ل��ل�����ش��غ��ل 

باردو.
خطاب  اأن  ال����ع����ي����اري  واع�����ت�����رب 
ال��ع��ري�����س ك���ان خ��ط��اب��ا ع��ام��ا ومل 
ما  ب�������ش���اأن  ج��زئ��ي��ة  اأي  ي��ت�����ش��م��ن 
اغتيال حممد  بعد  تون�س  تعي�شه 

الرباهمي. 

ر�سائل م�سّفرة ورف�ض ملطالب 
املعار�سة

رئي�س  ال���ع���ري�������س  ع���ل���ي  وك��������ان 
احل��ك��وم��ة امل���وؤق���ت وال���ق���ي���ادي يف 
حركة النه�شة االإ�شالمية، عر�س 
خالل موؤمتر �شحفي عقده م�شاء 
االقرتاحات  م��ن  جملة  االث��ن��ني، 
ال�شيا�شية  االأزم�����ة  م��ن  ل��ل��خ��روج 
االنتخابات  تنظيم  الراهنة، منها 
واالنتهاء  دي�شمرب   17 يف  املقبلة 
القادمني،  اأوت  يف  ال��د���ش��ت��ور  م��ن 
باقية،  حكومته  اأن  اأك��د  اأن��ه  غ��ري 
املعار�شة،  ب���ه  ت��ط��ال��ب  م���ا  ع��ك�����س 
مهددا ب��اأّن حكومته لن ت��رتدد يف 

تعبئة ال�شارع �شد اخل�شوم.
ه���ن���اك  اأّن  ال����ع����ري���������س  وق����������ال 
امل�شار  ع��ل��ى  ل��الن��ق��الب  حم���اول���ة 
ال���دمي���ق���راط���ي يف ت��ون�����س ك���ادت 

النه�شة االإ�شالمية. 
التخلي عن  اإمكانية  اإىل  اأمل��ح  كما 
ال�شيا�شي،  ال��ع��زل  ق��ان��ون  م�شروع 
مطالبون  ال��ن��واب  اإّن  ق���ال  ح��ي��ث 
ب��اإن��ه��اء ال��د���ش��ت��ور واالب���ت���ع���اد عن 
اإثارة اأية م�شائل اأخرى من �شاأنها 
اإح��داث جتاذبات  اأو  تعطيل عمله 

�شيا�شية داخل املجل�س.
احلكومة  اإّن  العري�س  علي  وق��ال 
م��ن��ف��ت��ح��ة ع���ل���ى احل�������وار م����ع كل 
اأدائ��ه��ا، ولكن  االأط���راف لتح�شني 
بالقوة  وال  ال�������ش���ارع  ع���رب  ل��ي�����س 
ب��ل ع��ل��ى ط��اول��ة احل�����وار، راف�شا 
ال�شعبية  للتحركات  اال�شتجابة 
ت�شكيل  اإىل  ال�شاعية  وال�شيا�شية 
حكومة اإنقاذ وطني وحل املجل�س 

التاأ�شي�شي.
ول�������ّوح ال���ع���ري�������س ب���ال���ل���ج���وء اإىل 
ا�شتفتاء �شعبي حول نهج حكومته 
ال���ذي و�شفه  امل��ع��ار���ش��ة  ، وخ��ي��ار 
واملدمر  واالن���ت���ه���ازي  امل��غ��ام��ر  ب���� 
والعدمي، متهما اأطرافا خارجية 
التجربة  اإف�����������ش�����ال  مب����ح����اول����ة 
الدميقراطي  لالنتقال  التون�شية 

باملال والتدخالت.
ودعا علي العري�س ال�شعب حلماية 
االنتخابية  ح��ك��وم��ت��ه  ���ش��رع��ي��ة 
للدعوة  م�شتعدون  نحن  م��وؤك��دا 
اقت�شت  اإذا  ال�������ش���ارع  مل���واج���ه���ات 
ال�شلطة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  امل�����ش��ل��ح��ة 

ونحن قادرون على ذلك.
العري�س  اأّن  م���راق���ب���ون  وي�����رى 
م�شفرة،  ر���ش��ائ��ل  كلمته  يف  وّج����ه 
االأغلبية  حل��زب  زعيما  ب��دا  وق��د 
اأكرث من كونه رئي�شا حلكومة كل 

التون�شيني.
ح�شم  اأن  م���ف���اده���ا  ر����ش���ال���ة  وج����ه 
ال�شراع ال�شيا�شي لن يكون اإال يف 
ال�شارع ورغم تلميحه بحل روابط 
حماية الثورة عن طريق الق�شاء 
وتلميحه اأي�شا اإىل تعليق النقا�س 
فاإن  ال�شيا�شي  العزل  قانون  حول 
بع�س  ت�شّمن  ال��ع��ري�����س  خ��ط��اب 
توجه  قد  التي  ال�شرية  الر�شائل 
اأجل  من  النه�شوية  القواعد  اإىل 
ا���ش��ت��ن��ف��ار ال���ق���وى وال���ت���وج���ه اإىل 
�شاحة االعت�شام وخو�س ال�شراع 

ميدانّيا.
اأ������ش�����ار وزي����ر  ال�������ش���ي���اق  ويف ه�����ذا 
النه�شة  يف  ال���ق���ي���ادي  ال��ف��الح��ة 
مليونية  تنظيم  �شامل  بن  حممد 
ل�����دع�����م احل�����ك�����وم�����ة وامل���ج���ل�������س 
ال�شعب  واأن  �شتخرج  التاأ�شي�شي 

�شيقول كلمته مل�شاندة ال�شرعية.
يغذيه يقني حركة  امل��وق��ف  وه��ذا 

بت�شكيل حكومة وحدة وطنية.
وق�����د اأك�������دت م��ن��ظ��م��ة االأع�������راف 
االأع���م���ال يف جمموعة  واأ���ش��ح��اب 
التو�شيات التي اأ�شفر عنها اجتماع 
ت�شكيل  ع��ل��ى  االإداري،  جمل�شها 
كفاءات  حكومة  ج��دي��دة  حكومة 
اإن��ق��اذ م�شيقة  وط��ن��ي��ة وح��ك��وم��ة 
احلالية  الفرتة  وموا�شلة  العدد 
اإىل حني اإجراء انتخابات، واإعادة 
النظر يف الت�شميات على م�شتوى 
جانب  اإىل  واجل����ه����ات  االإدارات 
الوطني  امل��ج��ل�����س  م���ه���ام  حت���دي���د 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وحت��دي��د م���دة عمله 
وكفاءات  خ����رباء  جل��ن��ة  وت��ك��وي��ن 

للم�شادقة على الد�شتور.
ال�شيا�شية  ال�������ش���اح���ة  وت�������ش���ه���د 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة م�����ش��اع ج���دي���دة لفتح 
ق����ن����وات احل�������وار ال�����ش��ي��ا���ش��ي من 
ج���دي���د ب���ني ع����دد م���ن االأط������راف 
�شواء كانت حزبية اأو من منظمات 
انقطعت  اأن  بعد  امل���دين  املجتمع 
ك��ل اأ���ش��ك��ال احل���وار ب��ني الرتويكا 
امل�شهد  م��ك��ون��ات  وبقية  احل��اك��م��ة 

ال�شيا�شي املعار�س.
ويف تطور الفت على جبهة تن�شيق 
املعار�شة �ُشّجل اأم�س الثالثاء، يف 
رئي�س حزب  اجتماع  اأوىل،  �شابقة 
نداء تون�س الباجي قائد ال�شب�شي 
للجبهة  ال����ر�����ش����م����ي  ب����ال����ن����اط����ق 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ح��م��ة ال��ه��م��ام��ي وذلك 
للتحاور حول اآخر التطورات التي 

ت�شهدها البالد .
ميثالن  احل��زب��ني  اأّن  اإىل  وي�����ش��ار 
واأكرثها  امل��ع��ار���ش��ة  اأح�����زاب  اأه����ّم 
النه�شة،  ح��رك��ة  ل�شيا�شة  رف�شا 
ت���ون�������س تيار  ن������داء  ح���ي���ث مي���ث���ل 
ال������و�������ش������ط وال���������������ذي ت���ر����ش���ح���ه 
ا���ش��ت��ط��الع��ات ال������راأي ب��ال��ف��وز يف 
ال���ق���ادم���ة، يف حني  االن���ت���خ���اب���ات 
ائتالف  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  مت��ث��ل 
كقوة  وت��اأت��ي  وال��ق��وم��ي��ني  الي�شار 

ثالثة يف ا�شتطالعات الراأي.
ي�شكل  ق��د  الطرفني  ب��ني  واللقاء 
ق��وة �شغط كبرية وحت��ول جذري 
امل�شهد  يف  ال�����ق�����وى  ت����������وازن  يف 
ال�شيا�شي التون�شي. فهل �شت�شتمر 
ال������ّذراع وت��ت��ط��ور اإىل  ع��م��ل��ّي��ة يّل 
اأّن اجلميع يف  اأم  مواجهة �شوارع، 
واأّن  و�شط،  حمّطة  اإىل  طريقهم 
ع��ل��ّو ���ش��ق��ف امل��ط��ال��ب جم����ّرد اأداة 

لتح�شني �شروط التفاو�س؟
ويبدو  املمكن..  فّن  هي  ال�شيا�شة 
اأّن هذا الّتعريف مل يغب عن روؤية 
بع�س االأطراف مّما يرّجح منطق 

الّت�شويات..!

�س�يخ الأزه�ر يدين العتداءات على اجلنود واملن�ساآت 
•• القاهرة-يو بي اأي:

اجلنود  �شد  ُترتكب  التي  لالعتداءات  اإدان��ت��ه  الثالثاء،  ام�س  الطيب  اأحمد  الدكتور  م�شر  يف  االأزه��ر  �شيخ  ج��ّدد 
واملن�شاآت الع�شكرية يف �شيناء، وا�شفاً اإياها باالإرهابية .

وقال الطيب اإن امل�شا�س بجنود م�شر البوا�شل هو م�شا�س باالأمن القومي امل�شري ، مطالباً اجلميع باحلفاظ على 
اأمن الوطن والت�شدي للمحاوالت الدنيئة الرامية للم�شا�س بجي�س م�شر البا�شل اأو �شرفه عن مهمته الوطنية 

د على ُحرمة �شفك الدماء والتحري�س على �شفكها. االأ�شيلة و�شدَّ
وت�شهد مناطق عدة ب�شمال �شحراء �شيناء ب�شكل يومي، منذ عزل الرئي�س ال�شابق حممد مر�شي م�شاء 3 متوز-

وم�شابني  قتلى  �شقوط  عن  اأ�شفرت  حيوية  وم�شالح  اأمنية  ونقاط  مراكز  على  م�شلحة  هجمات  اجل��اري،  يوليو 
اإجراء  امل�شلحني وتوقيف عدد كبري يتم  االأمن من قتل ع�شرات  نت عنا�شر  من عنا�شر اجلي�س وال�شرطة، ومتكَّ

حتقيقات معهم.

الدعاء يوجه التهام مل�سرف يف اغتيال بوتو 
•• ا�سالم اباد-ا ف بك

اكد حمامون ام�س ان مدعني يف حمكمة باك�شتانية �شيوجهون اال�شبوع املقبل للرئي�س الباك�شتاين 
ال�شابق برويز م�شرف تهمة التاآمر الرتكاب جرمية واغتيال زعيمة املعار�شة بنازير بوتو .

املنفى  ارب��ع �شنوات من  ال�شابق بعد  اذار-م��ار���س  ب��الده يف  ال��ذي ع��اد اىل  املتقاعد،  ويقبع اجل��رنال 
االختياري، قيد االقامة اجلربية يف فيلته الواقعة على م�شارف ا�شالم اباد منذ 19 ني�شان-ابريل 

ومثل الثالثاء �شخ�شيا امام حمكمة خمت�شة بق�شايا االرهاب.
وتوجيه االتهام لقائد �شابق للجي�س �شيكون خطوة ال �شابقة لها يف دولة خ�شعت حلكم اجلي�س الكرث 
رئا�شة  تولت  التي  وبوتو  امل�شلحة.  القوات  ل�شلطة  لذلك كتحد  وينظر كثريون  من ن�شف عمرها. 
احلكومة الباك�شتانية مرتني، اغتيلت يف اطالق نار وهجوم بقنبلة يف كانون االول-دي�شمرب 2007 
بعد حملة انتخابية يف مدينة روالبندي. وقال املدعي �شودري ازهر لوكالة فران�س بر�س ان برويز 

م�شرف مثل ام�س الثالثاء امام حمكمة تنظر يف ق�شايا االرهاب .

حالة ت�سّمم يف �سفوف تالميذ و�سباط طالئع الدرك التون�سي   24
•• الفجر - تون�س

احلر�س  طالئع  و�شباط  تالميذ  من  �شخ�شا  ع�شرون  و  اأربعة  اأم�س  نقل 

الوطني)الدرك( بواد الزرقة من حمافظة باجة �شمال تون�س للم�شت�شفى 
تعر�شهم  اإث��ر  وامل��ع��دة  البطن  م�شتوى  على  �شحية  لوعكة  تعر�شهم  بعد 

حلاالت ت�شمم.
لت�شمم  تعر�شوا  للم�شت�شفى  نقلوا  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س  اإّن  م�شدر  وذك���ر 

ناجت عن اأكل مادة غذائية غري �شاحلة لال�شتهالك ويف انتظار التحاليل 
املخربّية ملعرفة ال�شبب احلقيقي للت�شمم.

ومن  حاليا  م�شتقرة  للم�شابني  ال�شحية  احل��ال��ة  اأن  امل�شدر  نف�س  واك��د 
بعد  ال��ق��ادم��ة  القليلة  ال�����ش��اع��ات  خ���الل  للم�شت�شفى  م��غ��ادرت��ه��م  امل��ن��ت��ظ��ر 
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ع�سرات اجلرحى يف ا�ستباكات مبحافظة الإ�سماعيلية

نواب اأمريكيون يطالبون بال�سفافية مبعونات م�سر 
•• وا�سنطن-القاهرة-وكاالت:

مبجل�س  جمهوريون  اع�شاء  حث 
ال�����ش��ي��وخ االم���ري���ك���ي ع��ل��ى مزيد 
ايل  املعونات  ب�شان  ال�شفافية  من 
�شريحة  نهاية  يكن  مل  ان  م�شر 
البالغ  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ل��ل��م�����ش��اع��دات 

قيمتها 3ر1 مليار دوالر �شنويا.
وق����دم ال�����ش��ن��ات��ور ران����د ب���ول وهو 
العالقات اخلارجية  بلجنة  ع�شو 
مل�شروع  تعديال  ال�شيوخ  مبجل�س 
النقل  و����ش���ائ���ل  مت����وي����ل  ق����ان����ون 
امل�شاعدات  ي��ن��ه��ي  ان  ���ش��اأن��ه  م���ن 
قانون  مبقت�شى  مل�شر  الع�شكرية 
ام���ري���ك���ي ي��ح��ظ��ر امل����ع����ون����ات ايل 
انقالب  فيها  يحدث  التي  ال��دول 
االموال  توجيه  ويعيد  ع�شكري 
للبنية  حم���ل���ي���ة  م�������ش���اري���ع  ايل 

التحتية.
وقال معاونون يف جمل�س ال�شيوخ 
ان م�شروع القانون والتعديل الذي 
اقرتحه ال�شناتور بول من املرجح 
ان يقدما ايل اقرتاع هذا اال�شبوع 
اي��ام فقط من موافقة جلنة  بعد 
مبجل�س  ل��ل��م��خ�����ش�����ش��ات  ف��رع��ي��ة 
ال�����ش��ي��وخ ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة تقدمي 
املعونات مل�شر لكن وفقا ل�شروط.

امريكيون  م�������ش���وؤول���ون  وي���ج���د 
�شعوبة يف كيفية الرد على الو�شع 
اجلي�س  اأط����اح  ان  م��ن��ذ  م�����ش��ر  يف 
ب��ال��رئ��ي�����س حم��م��د م��ر���ش��ي اوائ���ل 

م�����ش��اء 3 مت��وز-ي��ول��ي��و اجل����اري، 
يومية،  عنف  واعمال  مبظاهرات 
احلكم  اإىل  ب���ع���ودت���ه  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
ي��ع��ت��ربون��ه االنقالب  م��ا  ورف�����س 
على ال�شرعية والرئي�س املنتخب، 
اإىل  اح��ت��ج��اج��ات��ه��م  حت��ول��ت  فيما 
حماولة  اأبرزها  كان  عنف  اأعمال 
اجلمهوري  احل��ر���س  دار  اق��ت��ح��ام 
واإ�شابة   42 مقتل  اإىل  اأدى  م��ا 
اأه����ايل  م���ع  وا���ش��ت��ب��اك��ات   ،322
التذكاري  للن�شب  جماورة  اأحياء 
ل��ل��ج��ن��دي امل��ج��ه��ول اأ����ش���ف���رت عن 
م�شاء   748 واإ���ش��اب��ة   74 مقتل 

اجلمعة و�شباح ال�شبت الفائتني.
م�شاء  �شخ�شاً   15 قتل  قد  وك��ان 
قتلوا  �شخ�شا   13 بيهم  االثنني، 
باعة  ب����ني  م�������ش���اج���رة  يف  ح����رق����ا 
جائلني يف منطقة االأزهر بو�شط 
ق���ال م�شدر  م��ا  ح�شب  ال��ق��اه��رة، 

اأمني لوكالة فران�س بر�س.
لفران�س  االأم���ن���ي  امل�����ش��در  وق����ال 
بر�س قتل 15 �شخ�شا بينهم 13 
م�شاجرة  فى  حرقا  قتلوا  �شخ�شا 
البائعني  م���ن  ع����دد  ب���ني  وق���ع���ت 
بني  منطقة  يف  لعائلتني  ينتمون 
ال�����ش��وري��ن اأ���ش��ف��ل ك��وب��ري االأزه���ر 
خالفات  ب�شبب  امل��و���ش��ك��ي  ب�����ش��ارع 
وبداأت  البيع  اأم��اك��ن  على  قدمية 
�شخ�شني  مب���ق���ت���ل  امل���������ش����اج����رة 
ب���ال���ر����ش���ا����س وال���ط���ع���ن وه�����و ما 

تفاقم الحقا.

اجلمهوريون  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س 
جون�شون  ورون  روب���ي���و  م���ارك���و 

وجيم ريت�س وجون بارا�شو.
اللجنة  ف��وري من  رد  ي�شدر  ومل 
ع��ل��ى ال��ر���ش��ال��ة ال��ت��ي ار���ش��ل��ت بعد 
ع����ن جل�شة  االع��������الن  م����ن  اي������ام 
اال�شتماع ومل يوقع على الر�شالة 
ثالثة اع�شاء جمهوريني اخرين 
وجون  ك��روك��ر  ب��وب  ه��م  باللجنة 
ذلك،  ،اىل  ف��ل��ي��ك  وج��ي��ف  م��ك��ني 
ا�شتباكات  يف  �شخ�شاً   17 اأُ�شيب 
اأن�شار  بني  الثالثاء،  فجر  وقعت 
ال��رئ��ي�����س امل��ع��زول حم��م��د مر�شي 
االإ�شماعيلية  مبدينة  ومعار�شيه 

�شرق القاهرة.
 17 اإن  امل�شري،  التلفزيون  وقال 
بني  ا�شتباكات  يف  اأُ�شيبوا  �شخ�شاً 
اأن�����ش��ار ال��رئ��ي�����س امل���ع���زول حممد 
معار�شيه يف مدينة  وبني  مر�شي 
االإ�شماعيلية )على قناة ال�شوي�س 
اأن  ����ش���رق ال����ق����اه����رة(، م���و����ش���ح���اً 
امل�شابني  ب��ني  م��ن  اأ���ش��خ��ا���س   7

اأُ�شيبوا بطلقات خرطو�س.
وك����ان����ت م���ن���او����ش���ات ن�����ش��ب��ت بني 
اجلانبني مبحيط مبنى مديرية 
حاول  جينما  االإ�شماعيلية  اأم���ن 
بعد  املبنى  اقتحام  مر�شي  اأن�شار 
يف  اأحياء  ع��دة  مب�شرية  طافوا  اأن 

املدينة.
وي�����ق�����وم ب��ل��ط��ج��ي��ة م�����ن اأن�������ش���ار 
ال�شلطة  ع��ن  ع��زل��ه  منذ  م��ر���ش��ي، 

خرباء  فقط  ت�شم  اخلمي�س  ي��وم 
من اخل��ارج ولي�س م�شوؤولون من 

االدارة.
الر�شالة  يف  ي���ق���ول  ب����ول  وك���ت���ب 
م�شر يف حالة ا�شطراب واالجتاه 
الذي ت�شلكه البالد �شيوؤثر ب�شكل 
م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى ���ش��ي��ا���ش��ة ال���والي���ات 
اهمية  ل��ه��ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ت��ح��دة 
عميقة وم�شتمرة منذ وقت طويل 
يف  و���ش��ارك  بلدنا  واأم���ن  القت�شاد 
اع�شاء  ال��ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 

ال�شهر احلايل.
ودون ان يلقي باللوم ب�شكل حمدد 
البيت  اأدان  امل�شري  اجلي�س  على 
االبي�س يوم االثنني اراقة الدماء 
التي حثت يف م�شر يومي اجلمعة 
وال�شبت عندما قتل ما ال يقل عن 
80 من موؤيدي جماعة االخوان 
امل�شلمني التي ينتمي اليها مر�شي 
لكنه قال انه مل يتخذ اأي خطوات 
الع�شكرية  امل�������ش���اع���دات  ل��ت��ع��ل��ي��ق 
يبلغ  ال��ذي  البلد  ايل  االمريكية 

عدد �شكانه 84 مليون ن�شمة.
وار�����ش����ل ب����ول اي�����ش��ا ر����ش���ال���ة ايل 
اخلارجية  العالقات  جلنة  رئي�س 
اي�شا  وق��ع��ه��ا  ال�����ش��ي��وخ  مب��ج��ل�����س 
اربعة اع�شاء جمهوريني باللجنة 
بوزارة  م�شوؤولني  ح�شور  تطلب 
اخل���ارج���ي���ة االم��ري��ك��ي��ة ل����الدالء 
حول  ا�شتماع  جل�شة  يف  بال�شهادة 
اال�شبوع  ه���ذ  م�����ش��ر  يف  ال���و����ش���ع 
يف  ال�������ش���ه���ود  ف������ان  االن  وح����ت����ى 
�شتعقد  ال���ت���ي  اال���ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ة 

بريطانيا اإىل  هجرة  طلبات  قّدموا  حرب  جمرم   100

•• �سنغهاي-رويرتز:

ال�شني  ان  ام�����س  دي��ل��ي  ت�����ش��اي��ن��ا  �شحيفة  ق��ال��ت 
ان  بعد  اليابان  مع  قمة  عقد  احتمال  ا�شتبعدت 
فتيل  لنزع  م�شعى  يف  االجتماع  طوكيو  اقرتحت 
ال�شني  البلدين ح��ول ج��زر يف بحر  ب��ني  خ��الف 
ال�شرقي وياأتي تقرير ال�شحيفة الذي ينقل عن 
بيان ادىل به م�شوؤول �شيني مل يك�شف عن ا�شمه 

ي��وم االث��ن��ني اث��ن��اء زي���ارة ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية 
الياباين اكيتاكا �شايكي.

م�شاعي  �شل�شلة  يف  االح���دث  ه��ي  �شايكي  وزي���ارة 
لتح�شني  اأب���ي  �شينزو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء  لرئي�س 
العالقات بني طوكيو وبكني والتي تاأزمت ب�شبب 
بها  ماأهولة يطالب  املرير على جزر غري  النزاع 

كل من البلدين.
ال�شلطة يف  ع��زز قب�شته على  ال��ذي  اأب��ي  وي�شدر 

يف  رغبة  ايل  ا���ش��ارات  املا�شي  اال�شبوع  انتخابات 
احلوار مع ال�شني رغم ان اليابان زادت تقييمها 

خلطر ت�شاعد القوة الع�شكرية لل�شني.
وذك������رت ت�����ش��اي��ن��ا دي���ل���ي وه����ي ���ش��ح��ي��ف��ة ت�شدر 
امل�شوؤول  ان  اخل���ارج  اىل  وم��وج��ه��ة  باالجنليزية 
ال�����ش��ي��ن��ي ح���ث احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ع��ل��ى اتخاذ 
خطوات ملمو�شة لتح�شني الروابط املتوترة بدال 

من ال�شعارات اجلوفاء.

بكني ت�ستبعد عقد قمة �سينية يابانية 

خماوف من غرق 31 مهاجرًا قبالة ليبيا 
•• روما-رويرتز:

قالت مفو�شية االمم املتحدة ل�شووؤن الالجئني ان هناك خماوف من غرق 
الليبية  ال�شواحل  قبالة  حوامل  ن�شاء  وارب��ع  ر�شيع  بينهم  مهاجرا   31
اىل  الو�شول  يحاولون  كانوا  بينما  وغ��رق  حل��ادث  قاربهم  تعر�س  بعدما 
ال�شواحل اجلنوبية الوروبا وابلغ 22 مهاجرا انقذوا من البحر ونقلوا اىل 
 53 يقل  كان  املطاطي  القارب  ان  الالجئني  جزيرة المبيدو�شا مفو�شية 

�شخ�شا عندما واجه �شعوبات يوم اجلمعة وهو اليوم الثالث يف رحلتهم.
وقالوا ان القارب امتال باملياه بعد ان حدث ثقب به وبداأ الوقود يف الت�شرب 
من املحرك مما اأدى ال�شابة خم�شة ا�شخا�س بحروق. وقال الناجون انهم 
ظلوا يف املياه خلم�س �شاعات قبل ان ت�شل اليهم �شفينتان جتاريتان بعد ان 
29 ميال  ال�شواحل االيطايل م�شارهما لتنقذهم على م�شافة  حول خفر 
تقريبا من ال�شاحل الليبي حيث نقلوا اىل مراكز ايواء يف ايطاليا. واليزال 
31 �شخ�شا اخرون بينهم ر�شيع وثماين ن�شاء اربع منهن حوامل مفقودين 
ويخ�شى انهم غرقوا وقالت مفو�شية الالجئني ان بع�س املفقودين اقارب 
ما�شة  بحاجة  انهم  وا�شافت  ال�شدمة  بحالة من  ا�شيبوا  الذين  للناجني 
ال�شاحل  اىل  و�شلوا  مهاجر   7800 ان  ت��ق��دي��رات  وت��ق��ول  نف�شي  ل��ع��الج 
العام. ومتثل منطقة  االوىل من هذا  ال�شتة  اال�شهر  االيطايل على مدار 
�شمال افريقيا نقطة انطالق للهجرة اىل جنوب اوروبا حيث تكون ايطاليا 
الهجرة  حاولوا  عندما  حتفهم  اال�شخا�س  االف  ولقي  الرئي�شي  املق�شد 

بحرا على منت قوارب مكتظة غالبا ما تكون غري امنة.

 اأوغلي يدين اأعمال العنف يف ليبيا 
•• الريا�س-يو بي اأي:

اأدان االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�شالمي الربوف�شور اأكمل الدين اإح�شان 
العنف والقتل والتفجريات يف ليبيا وخا�شة  اأعمال  ب�شدة توا�شل  اأوغلي، 
ال�شعب  اأف��راد  كل  الثالثاء،  ام�س  بيان  اأوغلي يف  ودع��ا  بنغازي.  يف مدينة 
املوؤ�ش�شات  وبناء  واال�شتقرار  االأم��ن  يف  العليا  ليبيا  م�شالح  لو�شع  الليبي 
�شرورة  موؤكداً  اعتبار،  كل  فوق  االإنتقالية  املرحلة  هذه  يف  الدميقراطية 
واحلكم  الدميقراطية  اإر�شاء  يف  امل�شروعة  الليبي  ال�شعب  تطلعات  حتقيق 
والنا�شط  املحامي  الغتيال  ال�شديدة  اإدان��ت��ه  عن  اأوغلي  واأع��رب  الر�شيد. 
عقب  م�شجٍد  م��ن  خ��روج��ه  ل��دى  امل�شماري  ال�شالم  عبد  ال��ب��ارز  ال�شيا�شي 
اأدائه لل�شالة. وكانت 3 انفجارات هزت، اأول اأم�س، عدة موؤ�ش�شات ق�شائية 
كما  جرحى،  عدة  ل�شقوط  اأدى  ما  ليبيا،  �شرق  �شمايل  الواقعة  املدينة  يف 
وقع انفجار مبنطقة باب العزيزية يف العا�شمة طرابل�س من دون ت�شجيل 
�شقوط �شحايا. ويف وقت اقتحم ع�شرات امل�شلحني مقر جمل�س الوزراء يف 
�شالح  الليبي  العدل  وزير  اأكد  م�شتحقاتهم،  ب�شرف  للمطالبة  طرابل�س 
املرغني اأن �شل�شلة االغتياالت التي �شهدتها البالد خالل االأيام واالأ�شابيع 

املا�شية حتمل طابعاً �شيا�شياً، متعهداً بالقب�س على املنفذين.

•• عوا�سم-وكاالت:

ندد رئي�س جلنة التحقيق امل�شتقلة 
حول �شوريا باولو �شريجيو بينري 
اأ�شماه الو�شع اليائ�س الآالف  مبا 
امل��خ��ط��وف��ني يف هذا  االأ���ش��خ��ا���س 

البلد.
للجمعية  جل�شة  يف  بينريو  وق��ال 
العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك 
ح�����ول االأو������ش�����اع االن�������ش���ان���ي���ة يف 
النزاع  اأوج��ه  اأكرث  اأحد  اإن  �شوريا 
اآالف  اختفاء  هو  ب�شاعة  ال�شوري 
على  اأو  منازلهم  من  االأ�شخا�س 

حواجز يف ال�شارع .
االع���ت���ق���االت  ه������ذه  اأن  واع����ت����رب 
ه���ي ال���ب���اب امل��ف��ت��وح ع��ل��ى جرائم 
وجهة  م��ن  التعذيب  مثل  اأخ���رى 
اأن  م��وؤك��دا  التحقيق،  جلنة  نظر 
املعطيات التي لديه ت�شري اإىل اأن 
منهجي  ب�شكل  ميار�س  التعذيب 
االأوق��ات داخل  ومعمم ويف غالب 
الأجهزة  التابعة  االحتجاز  مراكز 

ا�شتخبارات احلكومة.
واأ���ش��اف اأم���ام االأع�����ش��اء ال�193 
التعذيب  اأن  العامة  اجلمعية  يف 
امل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات  يف  ا�����ش����ت����خ����دم 
الدولة،  وم�شت�شفيات  الع�شكرية 
م�شريا اإىل اأن اجلماعات امل�شلحة 
امل��ع��ار���ش��ة ارت��ك��ب��ت ه���ي االأخ����رى 
اأثناء  تعذيب بحق جنود  عمليات 
اأن  اإىل  اأي�شا  ولفت  ا�شتجوابهم 
جمازر واغتياالت نفذت من دون 

اأي عقاب .
واعترب بينريو اأن �شوريا يف حالة 
معتربا  ح���را،  �شقوطا  اأ���ش��م��اه  م��ا 
مكانها  ت����راوح  ه��ن��اك  احل���رب  اأن 
الأن اجلانبني يتحركان بناء على 

الع�شكري  االنت�شار  باأن  توّهمهم 
اأمر ممكن، وفق تعبريه.

واأ�شاف اأن احلرب يف �شوريا �شجل 
قبل  م��ن  ال�شائعة  ال��ف��ر���س  م��ن 
الدويل،  واملجتمع  املوؤثرة  ال��دول 
اأنه ال يوجد حل ع�شكري  موؤكدا 

لهذا ال�شراع.
وراأى اأن الذين يقدمون االأ�شلحة 
املتحاربة  االأط���راف  خمتلف  اإىل 
لتحقيق  االأر����ش���ي���ة  مي���ه���دون  ال 
الن�شر بل لوهم االنت�شار ، و هذا 
وه��م خطري وغ��ري م�����ش��وؤول الأنه 
ال  م��ا  اإىل  احل��رب  ا�شتمرار  يتيح 

نهاية .
من جهته انتقد ال�شفري ال�شوري 
اجلعفري  ب�شار  املتحدة  االأمم  يف 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي اأورده�����ا حمققو 
االأمم املتحدة، وا�شفا اإياها باأنها 

و�������ش������ادر ع�����ن ج����ام����ع����ة ال�������دول 
العربية.

للجي�س  ال��ت��اب��ع  امل��ج��ل�����س  و����ش���دد 
ال�����ش��وري احل���ر يف ت��ع��م��ي��م حمل 
الرقم 23، على حرمة االإفطار يف 
رم�شان من غري عذر، مذكرا اأن 
املوحد،  العربي  القانون اجلزائي 
التطبيق،  واج��ب  كقانون  املعتمد 
�شهر  ح��رم��ة  ينتهك  م��ن  ي��ع��اق��ب 
مكان  يف  علنا  ب��االإف��ط��ار  رم�شان 
ع���ام ب��ال�����ش��ج��ن مل���دة ���ش��ن��ة ، فيما 
باملجاهدين  �شماهم  من  ا�شتثنى 
عليهم  متمنيا   ، ال��ع��ذر  اأ���ش��ح��اب 
اأن ال يجاهروا يف االإفطار حتى ال 

يتهموا يف دينهم .
 20 امل��ك��ّون من  واأو���ش��ح املجل�س، 
ال�شرعيني  م���ن  )ع�����ش��رة  ع�����ش��وا 
و�شبعة  ال�����ش��رع��ي،  ال��ع��م��ل  وذوي 

غري منطقية .
ي���ع���اين �شكان  اآخ������ر،  م���ن ج���ان���ب 
امل��ح��ررة يف مدينة حلب  امل��ن��اط��ق 
�شيطرة  م����ن  ����ش���وري���ا(  )����ش���م���ال 
ال�شرعية،  االإ���ش��الم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
دينية  ف��ت��اوى  ت�شدر  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
املجتمع  ع���ن  غ��ري��ب��ة  م��ت�����ش��ددة 
احل��ل��ب��ي، ال�����ذي اع���ت���اد االل���ت���زام 
بطريقة  االإ���ش��الم��ي��ة  بالتعاليم 
م��ع��ت��دل��ة وو���ش��ط��ي��ة ب��ع��ي��دة عن 
الغلو والتطرف. فمع بداية �شهر 
رم�����ش��ان امل��ب��ارك، اأ���ش��در جمل�س 
يق�شي  ق������رارا  امل���وح���د  ال��ق�����ش��اء 
باالإفطار  يجاهر  من  كل  ب�شجن 
اأن قراره  اإىل  �شنة كاملة، م�شريا 
اجلزائي  ال��ق��ان��ون  م���ن  م�شتمد 
قانون  وه�����و   ، امل����وح����د  ال���ع���رب���ي 
االإ�شالمية  ال�شريعة  م�شتمد من 

من املحامني، وثالثة ق�شاة(، اأن 
القرار �شدر بعدما تالقت جهود 
داخل  العاملة  ال�شرعية  الهيئات 
ك��ت��ائ��ب ال���ث���وار م��ع ج��ه��ود جتّمع 
امل��ح��ام��ني امل��ن��ا���ش��ري��ن ل��ل��ث��ورة يف 

�شوريا .
الهيئة  ن�����ش��رت  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
ال�������ش���رع���ي���ة يف ح���ل���ب، ف���ت���وى يف 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  �شفحتها 
، قالت  ب���وك  ف��ي�����س  االج��ت��م��اع��ي 
ف��ي��ه��ا اإن������ه ي���ح���رم خ������روج امل������راأة 
باالألب�شة  م���ت���ربج���ة،  امل�����ش��ل��م��ة 
معامل  منها  تظهر  التي  ال�شيقة 
على  باالأ�شباغ  مزينة  اأو  ال��ب��دن، 
جميع  ع���ل���ى  م��ت��م��ن��ي��ا   ، وج���ه���ه���ا 
االأخ�������وات االل����ت����زام ب��ط��اع��ة اهلل 

والتم�شك باآداب االإ�شالم .
رئا�شة  الهيئة من مكتب  وتتكون 
ينبثق عنه عدة مكاتب، من بينها 
ومكتب  والتعليم،  الرتبية  مكتب 
واملكتب  امل�شاجد،  و�شوؤون  االإفتاء 
اخلدمي، واملكتب الطبي، واملكتب 
ال���ق�������ش���ائ���ي، وم���ك���ت���ب احل���ب���وب 
مكتب  ول���ك���ل  امل���ط���اح���ن،  واإدارة 
الهيئة  وت�����ش��رف  م��ه��ام حم����ددة. 
خمالفي  ن��ق��ل  ي��ت��م  �شجنني  ع��ل��ى 

اأحكامها اإليهما. 
وقد كان الفتا القرار الذي اأعلنته 
ت��ع��م��ي��م حمل  اأخ������ريا يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
الرقم 8 وت�شمن فتوى بتحرمي 
ن��وع من  ، وه��و  الكروا�شان  تناول 
بالزبدة،  امل��ع��ج��ون��ة  امل���خ���ب���وزات 
ا�شتعمارية  باعتباره يحمل داللة 
ون�����������ش�����رت م������واق������ع ال����ت����وا�����ش����ل 
الفتوى  ع��ن  ن�شخة  االج��ت��م��اع��ي 
ممهورة بختم ال�شيخ اأبو حممد، 
م���ن رئ��ا���ش��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��رع��ي��ة . 

مقتل 7 من عائلة يف ق�سف على ريف حم�ض

املناطق املحررة يف �سوريا تعاين من فو�سى الهيئات والفتاوى 

•• لندن-يو بي اأي:

ك�شفت هيئة االإذاعة الربيطانية بي بي �شي ام�س، اأن حوايل 
طلبات  ق��دم��وا  فيهم  امل�شتبه  احل���رب  جم��رم��ي  م��ن   100

هجرة اإىل اململكة املتحدة يف العام املا�شي.
الداخلية  وزارة  م��ن  اأرق���ام  على  ح�شلت  اإن��ه��ا  الهيئة  وق��ال��ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة مب��وج��ب ق��ان��ون ح��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات اظ��ه��رت اأن 
االأ�شهر  800 حالة خ��الل  م��ن  م��ا يقرب  االأخ���رية بحثت يف 
باأن  ا�شتبهت   ،2012 يناير  ال��ث��اين  بكانون  املنتهية   15 ال��� 
ا���ش��ح��اب��ه��ا م��ت��ورط��ون ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م ح���رب وج���رائ���م �شد 

االإن�شانية.

وا�شافت اأن الوزارة قّدمت تو�شيات �شلبية بحق 99 �شخ�شاً 
تقدموا بطلبات للح�شول على اجلن�شية الربيطانية اأو اللجوء 
ال�شيا�شي اأو االقامة الدائمة يف اململكة املتحدة، م�شرية اإىل اأن 
اآخرين بارتكاب جرائم حرب قدموا طلبات اأي�شاً  16 متهماً 

لدخول اململكة املتحدة.
رّحلت  الربيطانية  الداخلية  وزارة  اأن  اإىل  �شي  بي  ولفتت بي 
 20 املا�شي، ورف�شت منح  العام   99 ال�  امل�شتبه فيهم  3 من 

اللجوء ال�شيا�شي و 46 اآخرين اجلن�شية الربيطانية.
فيهم  امل�شتبه  احل���رب  جم��رم��و  ي��ك��ون  اأن  اح��ت��م��ال  ورج��ح��ت 
يقيمون يف اململكة املتحدة منذ عدة �شنوات وينتمون اإىل دول 
من بينها، افغان�شتان وايران والعراق وليبيا ورواندا و�شربيا 

اأن  بعد  الك�شف جاء  اإن هذا  �شي(  بي  )بي  وقالت  و�شريالنكا 
اقرتحت اأرقام �شابقة اإن اأكرث من 700 من جمرمي احلرب 
امل�شتبه فيهم يقيمون يف اململكة املتحدة ومت التعرف عليهم من 
قبل م�شوؤويل الهجرة خالل الفرتة من 2005 اإىل 2012. 
وا�شافت اأن وزارة الداخلية الربيطانية ا�شّرت على اأن اململكة 
جماعات  دع��ت  فيما   ، احل��رب  ملجرمي  م���الذاً  لي�شت  املتحدة 
حقوق االإن�شان اإىل مالحقة امل�شتبهني بارتكاب جرائم حرب 
الربيطانية  املحاكم  منعت  اأن  بعد  االإن�شانية  �شد  وج��رائ��م 
ترحيلهم عن بريطانيا الأ�شباب تتعلق بحقوق االإن�شان خوفاً 

من تعر�شهم للتعذيب اأو املوت يف بلدانهم.
ون�����ش��ب��ت )ب���ي ب���ي ���ش��ي( اإىل رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ملنع 

االإبادة اجلماعية النائب، مايكل ماكان، قوله اإن هذا الك�شف 
يف  احلكومة  قبل  من  ال�شفافية  من  املزيد  اإىل  احلاجة  يربز 
امل�شتبه فيهم، بعد ف�شل  التعامل مع ق�شايا جمرمي احلرب 
وكالة احلدود الربيطانية امل�شوؤولة عن ذلك وعلى كثري من 

امل�شتويات املختلفة .
وكانت تقارير �شحافية ك�شفت من قبل نقاًل عن اأرقام ر�شمية 
اأن اأكرث من 200 �شخ�س يعي�شون يف اململكة املتحدة وُي�شتبه 
بارتكابهم جرائم حرب، مثل القتل اجلماعي واالغت�شاب، وال 
ب�شبب  بالدهم  اإىل  ار�شالهم  الربيطانية  ال�شلطات  ت�شتطيع 
اأن طلبوا  االإن�����ش��ان يف االحت���اد االأوروب����ي بعد  ق��وان��ني حقوق 

اللجوء على اأرا�شيها.

الداخلية العراقية حتذر
 من التعامل مع الإرهابيني

•• بغداد-يو بي اأي:

من  م��ع  التعامل  م��ن  ب��الده��ا  مواطني  العراقية  الداخلية  وزارة  ح���ذرت 
و�شفتهم باالإرهاببني ودعتهم اىل عدم اإيوائهم او دعمهم تنفيذاً للقوانني 
املرعية. واأعلنت الوزارة، يف بيان الثالثاء، تخ�شي�س مكافاآت مالية كبرية 
ملن يديل مبعلومات اإ�شتخبارية تك�شف عن خاليا االإره��اب وو�شعت حتت 
ت�شرف املواطنني رقم هاتف �شاخن ال�شتقبال املعلومات اال�شتخبارية التي 

من �شانها اال�شهام يف ك�شف خاليا االإرهاب يف بغداد واملحافظات .
وياأتي البيان بعد يوم واحد من �شل�شلة التفجريات الدامية التي �شربت 
بال�شيارات املفخخة حمافظات بغداد، ووا�شط، واملثنى، والب�شرة، موقعة ما 

يزيد على 250 �شخ�شاً بني قتيل وجريح بح�شب احدث ح�شيلة.
م�شوؤوليته عن هذه  ام�س  بيان  اأعلن يف  العراق،  القاعدة يف  تنظيم  وك��ان 
التنظيم  ه��ذا  بيان  يف  العراقية  الداخلية  وزارة  حملت  كما  التفجريات 
مدن  ع��دة  املفخخة  بال�شيارات  �شربت  التي  الهجمات  م�شوؤولية  امل��ذك��ور 

عراقية بينها بغداد االثنني.
وقالت الوزارة اإن العراق اأ�شبح يف مواجهة حرب معلنة ت�شنها قوى طائفية 
التي  االأهلية  احل��رب  اإنتاج  واإع���ادة  الفو�شى  يف  اإغراقها  ت�شتهدف  دموية 

جتاوزها العراقيون بت�شحياتهم ووعيهم.
واأفادت اخر ح�شيلة لهذه التفجريات التي ا�شتخدمت فيها نحو 20 �شيارة 
االجهزة  �شفوف  يف  واأعلنت  جريحا  و262  قتيال   86 ب�شقوط  مفخخة 
و�شفت  التي  التفجريات  هذه  اثر  العراقية  املحافظات  جميع  يف  االمنية 

بانها االأعنف منذ اأ�شهر، حالة ا�شتنفار ق�شوى حت�شبا لتكرارها.
يف  ال��ث��الث��اء،  ب��ج��روح،  العراقية  ال�شرطة  م��ن  عنا�شر   5 ا�شيب  ميدانيا 
بناية  ب��واب��ة  اأم���ام  اأمنية  تفتي�س  نقطة  ا�شتهدف  مفخخة  �شيارة  انفجار 

جمل�س حمافظة �شالح الدين مبدينة تكريت مركز املحافظة.
انتحارياً  ان  يعتقد  ب�شيارة مفخخة  اإن هجوماً  اأمني حملي  وقال م�شدر 
يقودها، ا�شتهدف �شباحاً نقطة تفتي�س اأمنية عند بوابة الق�شور الرئا�شية 
بو�شط تكريت، والتي يتخذها جمل�س املحافظة مقراً، ما اأ�شفرعن اإ�شابة 
5 من عنا�شر النقطة بجروح . واأ�شاف اأن قوة اأمنية �شارعت اإىل اغالق 

مكان احلادثة، ونقلت اجلرحى اإىل م�شت�شفى قريب.

ويعني   ، ال��ك��روا���ش��ان  اإن  وت��ق��ول 
على  �شنعت  بالفرن�شية،  الهالل 
�شكل هالل لياأكله االأوروبيون يف 
على  بالن�شر  ويحتفلوا  اأعيادهم 
امل�شلمني، اإذ اإن الهالل كان �شعار 

الدولة االإ�شالمية.
اىل ذلك، قامت القوات النظامية 
حم�س  ري����ف  يف  ق���ري���ة  ب��ق�����ش��ف 
ا����ش���ف���ر ع����ن مقتل  )و�����ش����ط( م����ا 
نزحت  ا�شخا�س  �شبعة  عائلة من 
ع��ن ح��ي اخل��ال��دي��ة ال���ذي �شيطر 
ع�شكرية  حملة  بعد  النظام  عليه 
حزب  م��ن  ب��دع��م  �شهرا  ا�شتمرت 
اف�����اد  ح�����ش��ب��م��ا  ال����ل����ب����ن����اين،  اهلل 
الثالثاء املر�شد ال�شوري حلقوق 

االن�شان.
ب��ي��ان ان عائلة  امل��ر���ش��د يف  وذك���ر 
ا���ش��خ��ا���س هم  �شبعة  م��ك��ون��ة م��ن 
رج���ل وزوج���ت���ه و���ش��ق��ي��ق��ة زوجته 
جراء  ا�شت�شهدت  اط��ف��ال  واأرب��ع��ة 
له  تعر�ش�������ت  ال���ذي  الق�ش��������ف 
حم�س  بريف  تريمعل����������ة  قرية 
ع����ن����د م���ن���ت�������ش���ف ل����ي����ل االث����ن����ني 
ال��ث��الث��اء وا���ش��ار امل��ر���ش��د اىل ان 
حي  من  نزحت  قد  كانت  العائلة 

اخلالدية .
�شريطا  ب��ي��ان��ه  يف  امل��ر���ش��د  وب����ث 
م�شورا يبني عددا من اجلثامني 
وكتب  بي�شاء  باكفان  لفت  ال��ت��ي 
ال��ق��ت��ل��ى ممددين  ا���ش��م��اء  ع��ل��ي��ه��ا 

على االر�س.
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جمل�س ال�سيوخ يوافق على كومي مديرًا ل� )اإف بي اآي( 
الربامج ال�شرية ملراقبة االت�شاالت على نطاق وا�شع والتي 
ك�شفها ادوارد �شنودن واثناء جل�شة اال�شتماع اليه امام جمل�س 
ال�شيخ، عرب جيم�س كومي بحذر عن انفتاحه الجراء نقا�س 

حول �شفافية هذه الربامج.
وردا على �شوؤال حول ما اذا كان م�شتعدا للعمل مع الكونغر�س 
الدخ����ال ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت��ن��ظ��م التج�ش�س 
ال�شفافية قيمة  ان  ان��ا موافق معكم على  ق��ال  االل��ك��رتوين 
بني  للموازنة  حاجة  هناك  تكون  عندما  خ�شو�شا  ا�شا�شية 
احلرية واالمن وا�شاف ب�شكل عام اعرف ان جمع املعلومات 

وحتليلها و�شيلة هامة ملكافحة االرهاب .

•• وا�سنطن-ا ف ب:

باراك  الرئي�س  خيار  على  االمريكي  ال�شيوخ  جمل�س  واف��ق 
التحقيقات  مكتب  راأ���س  على  كومي  جيم�س  لتعيني  اوباما 

الفدرايل )اف بي اآي(.
الرئي�س  ادارة  يف  م�ش���������وؤوال  ك��ان  ال������ذي  كوم��������ي  وح�شل 
�شوؤون  يف  ومتخ�ش�شا  عاما  ومدعيا  ب��و���س،  ج��ورج  ال�شابق 
93 �شوتا  20 عاما، على  اك��رث من  االم��ن القومي خ��الل 
مقابل �شوت �شد تعيينه هو �شوت ال�شناتور اجلمهوري راند 

بول.

بعد اعتداءات 11 ايلول-�شبتمر 2001، مع موافقته على 
اجلزء االكرب منها. ويف نهاية املطاف ترك االدارة يف العام 
ال�شناعات  عمالق  مارتن  لوكهيد  اىل  لالن�شمام   2005

الع�شكرية االمريكية.
ويخلف جيمي كومي على راأ�س اف بي اآي روبرت مولر الذي 
قبل  مبا�شرة  االم��ريك��ي��ة  ال��ف��درال��ي��ة  لل�شرطة  م��دي��را  ع��ني 

اعتداءات 11 ايلول-�شبتمرب .
وهيمنت على والية مولر م�شائل االرهاب فيما يبداأ كومي 
واليته يف وقت يجد فيه مكتب التحقيقات الفدرايل نف�شه 
م��ع وك��ال��ة االم����ن ال��وط��ن��ي��ة يف م��رم��ى االن���ت���ق���ادات ب�شبب 

ام���ام اع�����ش��اء جمل�س  اق��وال��ه  واث��ن��اء جل�شة اال���ش��ت��م��اع اىل 
ال�����ش��ي��وخ يف م��ط��ل��ع ه����ذا ال�����ش��ه��ر اع��ل��ن ج��ي��م�����س ك��وم��ي ان 
نوع من  بالغرق هي  االيهام  با�شم  املعروفة  التحقيق  تقنية 
وزارة  الثاين يف  الرجل  ك��ان  ال��ذي  و�شرح كومي   . التعذيب 
العدل )2003-2005( يف عهد جورج بو�س كيف عار�س 
ب�شدة هذه اال�شاليب التي كانت وكالة اال�شتخبارات املركزية 
االم��ريك��ي��ة )���ش��ي اي اي����ه( ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا ب�����ش��ك��ل ���ش��ري مع 

حمتجزين ا�شالميني ب�شكل خا�س.
االبي�س  البيت  لدفع   2004 عام  باال�شتقالة  كومي  وهدد 
اعتمدت  التي  ال�شرية  التج�ش�س  برامج  اح��د  مراجعة  اىل 

العربي واآ�ستون يبحثان الأو�ساع امل�سرية والإقليمية 
•• القاهرة-يو بي اأي:

بحث االأمني العام جلامعة الدول 
واملمثلة  ال��ع��رب��ي،  نبيل  ال��ع��رب��ي��ة 
العليا لل�شيا�شة اخلارجية واالأمن 
كاثرين  االأوروب��������ي،  االحت�����اد  يف 
اآ�شتون، ام�س الثالثاء، التطورات 
امل�شرية  ال�شاحتني  على  اجلارية 
الق�شية  خ���ا����ش���ة  واالإق���ل���ي���م���ي���ة 

الفل�شطينية واالأزمة ال�شورية.
وذك������ر ب���ي���ان اأ�����ش����درت����ه االأم����ان����ة 
العامة للجامعة، اأن اآ�شتون اأكدت 
للقيام مبا  ا�شتعدادها  على كامل 
يلزم من اأجل اإيجاد �شيغة تدعم 
م�شر  يف  ال���دمي���ق���راط���ي  امل�������ش���ار 

وتهدئة االأو�شاع الراهنة .
املوقف  ا�شتعر�س  اللقاء  اإن  وقال 
الفل�شطينية  للق�شية  بالن�شبة 
يف ���ش��وء ب���دء ج��ول��ة ج��دي��دة من 
كما  وا����ش���ن���ط���ن،  يف  امل���ف���او����ش���ات 
ت��ط��رق احل��دي��ث اإىل ال��و���ش��ع يف 
���ش��وري��ا وال��ع��ن��ف امل�����ش��ت��م��ر الذي 
من  ه��ائ��ل��ة  اأع������داد  ب��ح��ي��اة  اأودى 

ال�شوريني ..
�شوريا،  يف  �شامل  دم��ار  اإىل  واأدى 
اإيجاد  اأج��ل  من  العمل  وموا�شلة 
ت�����ش��وي��ة ���ش��ل��م��ي��ة ل���ه���ذه االأزم������ة. 

العام  االأم���ني  اأن  البيان  واأ���ش��اف 
جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة حتدث 
حول املبادرة التي تقرتح اجلامعة 
التعاون  منظمة  م��ع  ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام 
االإ�����ش����الم����ي وال����ت����ي ت���دع���و اإىل 
م��ن��ا���ش��دة ج��م��ي��ع االأط�����راف وقف 
القتال يف �شوريا خالل فرتة عيد 
الفطر املبارك حتى ميكن جلهود 

اإىل  ت�شل  اأن  االإن�شانية  االإغ��اث��ة 
ال�شعب ال�شوري .

وكانت اآ�شتون و�شلت اإىل القاهرة 
زي���ارة مل�شر هي  االأح���د، يف  م�شاء 
خ��الل مت��وز- نوعها  م��ن  الثانية 

اأج�����رت خاللها  اجل�����اري  ي��ول��ي��و 
امل�شريني  ال���ق���ادة  م��ع  م��ب��اح��ث��ات 
وم����ع ال��رئ��ي�����س امل����ع����زول حممد 

م��ر���ش��ي ت���رك���زت ع��ل��ى االأو�����ش����اع 
امل�شرية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  ال��راه��ن��ة 
االأوروبي  واأك��دت حر�س االحت��اد 
لتهدئة  امل��م��ك��ن��ة  اجل���ه���ود  ل���ب���ذل 
االأو�������ش������اع اجل�����اري�����ة م���ن���ذ عزل 
م��ر���ش��ي ر���ش��م��ي��اً م�����ش��اء 3 مت��وز-
رهن  وخ�شوعه  اجل����اري،  يوليو 

االإقامة اجلربية.

•• الفجر - تون�س - خا�س:

عاد االإرهاب لي�شرب من جديد يف 
ب��خ��ط��ورة اكرب  امل���رة  تون�س و ه��ذه 
ح�شيلة  يف  اأدت  م�����ش��ب��وق��ة  وغ����ري 
رميا  ج���ن���ود  مقتل8  اإىل  اأول����ي����ة 
بالر�شا�س يف كمني ن�شبته عنا�شر 
جم��م��وع��ة اإره��اب��ي��ة م�����ش��اء االثنني 
حمافظة  م���ن  ال�����ش��ع��ان��ب��ي  ب��ج��ب��ل 
اأ�شفر  فيما  تون�س  غرب  الق�شرين 
 . جنود   3 اإ�شابة  عن  لغم  انفجار 
5 جنود  اأّن  ع�شكري  واأف��اد م�شدر 
انه  اإىل  م�شريا  ذب��ح��ه��م،  مت  منهم 
التنكيل  لتم  العاجل  التدخل  ل��وال 

بجثث جميع اجلنود. 
املجموعة  اأّن  امل�شدر  نف�س  واأ�شاف 
مالب�س  ب���ن���زع  ق���ام���ت  االإره����اب����ي����ة 
واأ���ش��ل��ح��ة اجل���ن���ود وت��ت��م��ث��ل اأط����وار 
للدورية  كمني  ن�شب  يف   ، العملية 
بعملية  ق��ي��ام��ه��ا  ل���دى  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
مت�شيط باملنطقة ، حيث مت اإطالق 

النار عليها من قبل امل�شلحني.
االإنعا�س  ب��ق�����ش��م  ال��ط��ب��ي��ب  واأق�������َر 
ال�شاذيل  ال��ق�����ش��ري��ن  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
امل��ف��ق��ودي وه���و ال����ذي ب��ا���ش��ر جثث 
الع�شكريني باأن عدد اجلنود الذين 
لقوا حتفهم على اثر الكمني الذي 
تعر�شوا له قبل موعد االإفطار من 

قبل اإرهابيي ال�شعانبي ثمانية.
املفقودي  ال�شاذيل  الدكتور  و�شدد 
متعر�شة  اجل��ث��ث  ج��م��ي��ع  اأّن  ع��ل��ى 
ناري  ط��ل��ق  ق��ائ��ال  ال���ن���اري،  للطلق 
كثيف ج��دا واأ���ش��اف واجل��ث��ث التي 
موؤكدا   5 ع��دده��ا  للذبح  تعر�شت 
انها تعر�شت للتنكيل، والطعن باآلة 
حادة . واأ�شاف الطبيب باأن اجلنود 
الثياب،  منزوعي  امل�شت�شفى  و�شلوا 
تعبريه.  وف����ق  ع�����راة  ���ش��ب��ه  ق���ائ���ال 
يكون  اأن  امل��ب��ا���ش��ر  الطبيب  ورّج����ح 
الطلق الناري قد �شبق عملية الذبح 
التون�شية،  ال��دف��اع  وزارة  وح����ذرت 
من عملية اإرهابية اكرب بعد �شرقة 
الثمانية  اجل��ن��ود  اأ���ش��ل��ح��ة  و  اأزي����اء 
من  ال�شعانبي  بجبل  قتلوا  ال��ذي��ن 

جنود   9 ا�شت�شهاد  وب��ع��د  ب��راه��م��ي 
قتلوا يف كمني يف جبل ال�شعانبي.

حققوا  ق���د  االإره���اب���ي���ني  اأّن  واأك�����د 
ن�شف اأهدافهم بتزايد الفرقة بني 
بع�س.  بع�شهم  و�شرب  التون�شيني 
ال  اأن  �شرورة  على  املرزوقي  و�شدد 
ُي�شمح لهم بتحقيق الن�شف االآخر 
اأهدافهم من خالل تالحمهم  من 

حتى ال تدمر الدولة من الداخل.
العبدولAي  ال���ت���وه���ام���ي  وق�����ال 
ال�شابق يف  كاتب الدولة للخارجية 
حكومة حمادي اجلبايل، اأن حركة 
العري�س تقف وراء  النه�شة وعلي 
ال�شعانبي  ج��ب��ل  يف  اجل��ن��ود  مقتل 
العري�س  ع��ل��ي  ال���ع���ب���دويل  وق�����ال 
اأع���ط���ى اإ����ش���ارة م���ن خ���الل خطابه 
االث����ن����ني ل��ل��ج��م��اع��ات االإره���اب���ي���ة 
اجلماعات  م�����ش��ي��ف��ا   ، ل��ل��ت��ح��رك 
ت��رت��ب��ط بحركة  ال���ت���ي  االإره���اب���ي���ة 
خالل  م��ن  اأوام�����ر  ن��ف��ذت  النه�شة 

تلقيها اإ�شارات وا�شحة .
م�شريات  ت���ون�������س  ����ش���ه���دت  وق������د 
مناطق  يف  اجل��ي�����س  م��ع  ت�شامنية 
اعت�شام  واأعلن  البالد،  عديدة من 
االأمن  ق��وات  مع  ت�شامنه  الرحيل 

واجلي�س.
واأكد مدير املركز العربي للدرا�شات 
جنيف،  يف  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
الثالثاء،  اأم�س  ال�شيداوي  ريا�س 
يف  ت����وف����رت  ع����وام����ل   3 ه���ن���اك  اأن 
ت���ون�������س ك���م���وؤ����ش���رات ف��ع��ل��ي��ة على 
دخولها يف دوامة االإرهاب املتوا�شل 
والعراقي  اجل��زائ��ري  النموذج  عن 

وال�شوري والليبي.
وتكمن هذه املوؤ�شرات بح�شب نف�س 
امل�شدر يف توفر ال�شالح داخل تون�س 
ودخوله عرب ليبيا ب�شكل كبري جدا 
وك��ذل��ك يف ال��دع��وات ال�����ش��ادرة عن 
قيادات  م��ن  وع���دد  ال�����ش��ي��وخ  بع�س 
اإىل  للتوجه  ال�شيا�شية  االأح�����زاب 
فتاوي،  ف��و���ش��ى  اإط������ار  يف  ���ش��وري��ا 
التي  ال�شيا�شية  االأزم��ة  عن  ف�شال 
متر بها البالد والتي ت�شتفيد منها 

هذه املجموعات ب�شكل كبري.

وقالت  اإره��اب��ي��ة.  جمموعة  ط��رف 
ال��وزارة يف بالغ لها انه بعد �شرقة 
اأزي���اء و م��ع��دات اجل��ن��ود ،مي��ك��ن اأن 
االإرهابية  امل��ج��م��وع��ة  ه����ذه  ت��ك��ون 
حت�����ش��ر ل��ع��م��ل��ي��ة اأك�����رب م���ن خالل 
هذه  با�شتعمال  الت�شلل  حماولتهم 
االأزي��اء واأ���ش��ارت ال��وزارة اإىل اإن��ه يف 
ظل حالة االرتباك البع�س منا مل 
اأزي��اء ومعدات  ل�شرقة  اأهمية  يعط 
نحبهم  ق�����ش��وا  ال���ذي���ن  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
دف���اع���ا ع���ن ال���وط���ن ورّك�������زوا على 

ب�شاعة ا�شت�شهادهم.

جماعة اأبو فداء
 وراء العتداء

ويف ع���الق���ة ب���ه���ذا احل������ادث ذك���رت 
حتقيقات  اأّن  اإع���الم���ي���ة  م�������ش���ادر 
اأف�شت  اجل��زائ��ري��ة  االأم���ن  م�شالح 
مع االإرهابي كمال بن عربية املكّنى 

الغابّية  املناطق  و  ال�شعانبي  جبال 
على احلدود بني اجلزائر و تون�س 
الن�شاط  و  للتحرك  خلفية  قاعدة 
االإره����اب����ي ال����ذي ي�����ش��ت��ه��دف قوات 
االأم������ن واجل���ي�������س يف ال���ب���ل���دي���ن، و 
ال�شالفة  العنا�شر  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت 
ال���ذك���ر ك��ان��ت ت��ن�����ش��ط حت���ت اإم����ارة 
االإره����اب����ي ك���م���ال ب���ن ع��رب��ي��ة قبل 
اإلقاء القب�س عليه من طرف قوات 
الوادي  مبنطقة  اجلزائرية  االأم��ن 
و  لتون�س،  اجلنوبية  احل���دود  على 
ّنف كاإرهابي خطري، كان البحث  �شُ
ق��ب��ل م�شالح  م���ن  ب�����ش��اأن��ه  ج�����اري 
رفقة  التون�شية واجلزائرية  االأمن 
يزال  ال  الذين  عنا�شر جمموعته، 
واأو�شحت  ب�شاأنهم.  ج��اري  البحث 
االثنني  م��ا ح��دث  اأن  امل�����ش��ادر  ذات 
التون�شية،  ال�شعانبي  منطقة  يف 
من  ع�شكريني   9 اغتيال  مت  حيث 

اليا�س اأبو فداء الذي القي القب�س 
اإىل احل�����ش��ول على  ع��ل��ي��ه م���وؤخ���را 
هوية باقي العنا�شر االإرهابية التي 
تتحرك على م�شتوى احل��دود بني 
اجلزائر وتون�س، و يتعلق االأمر بكل 
من خالد حمادي �شايب، اإ�شماعيل 
غري�شي، حممود �شعد ح�شني، عبد 
احمد  ب��ن  اح��م��د  وحي�شي،  ال��غ��اين 
م�شعود  بن  العربي  حممد  و  بكار، 
التي  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ه���ي  و  ع���ل���ي،  ب���ن 
اجلزائرية  االأم���ن  م�شالح  ت��رج��ح 
االإرهابي  االع���ت���داء  وراء  وق��وف��ه��ا 
ال��ت��ون�����ش��ي مبنطقة  ع��ل��ى اجل��ي�����س 
البلدين،  ح����دود  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ان��ب��ي 
املتح�شنة  املجموعة  مع  بالتن�شيق 

هناك.
وقالت م�شادر اأمنية جزائرية ، اأن 
امل��ج��م��وع��ة االإره��اب��ي��ة ع��ل��ى عالقة 
من  تتخذ  التي  بالعنا�شر  وطيدة 

مرتبط  تون�شية  اإرهابية  جمموعة 
املغرب  ب���الد  يف  ال��ق��اع��دة  بتنظيم 
م�شتوى  ع��ل��ى  ت��ن�����ش��ط  االإ����ش���الم���ي 
م�شتغلة  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني  احل������دود 
ت��ده��ور االأو���ش��اع االأم��ن��ي��ة يف ليبيا 

وانت�شار االأ�شلحة.

ا�ستغراب ودعوة 
لتجاوز اخلالفات

ا�شت�شهاد  ح��ادث��ة  على  تعليقه  ويف 
ح�شني  اعترب  التون�شيني،  اجل��ن��ود 
العبا�شي االأمني العام لالحتاد العام 
التون�شي لل�شغل، اأنه من الغريب اأّن 
ع�شابة االإرهاب مل يطلها اأّي �شوء 
اأو اإيقافات  لي�س من بينها اإ�شابات 
بل اأكرث من هذا وقع التنكيل وذبح 

اجلنود ... 
اأننا  نعاهد اجلنود  العبا�شي   وق��ال 
الن�شال  ب�����ش��الح  ن��ل��ق��ي  ل���ن  ���ش��وف 

ن��ر���ش��خ الأم�����ر يفر�س  ل���ن  ����ش���وف 
نبقى  و���ش��وف  ف��ر���ش��ا  �شعبنا  ع��ل��ى 
نق�شي  حتى  منا�شلني  �شامدين 
على االإره��اب وجنتثه من بالدنا.. 
م�شيفا: اأنه يف اليوم الذي مازالت 
الرباهمي  ج��راح  تلملم  تون�س  فيه 
ا�شت�شهاد باجلملة يف  ت�شتفيق على 
قوات اجلي�س املرابط على احلدود 
اأّن  اإاّل  االإره��اب��ي��ة  الع�شابات  يتابع 
الع�شابات نالت منه ومل ينل منها 

وفق تعبريه.
التون�شي  الرئي�س  دع��ا  جهته  م��ن 
املرزوقي  امل��ن�����ش��ف  حم��م��د  امل���وؤق���ت 
يف خ��ط��اب ل���ه اث����ر ال��ع��م��ل��ي��ة كافة 
ومنظمات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  االأط�������راف 
جت�������اوز  اإىل  امل�����������دين  امل����ج����ت����م����ع 
ملواجهة  واالإحت�����������اد  خ���الف���ات���ه���م 
بها  مت��ر  التي  ال��ك��ربى  ال�شعوبات 
تون�س بعد اغتيال املعار�س حممد 

تكون  ق��د  التون�شي،  اجلي�س  ق��وات 
البحث  اجل����اري  امل��ج��م��وع��ة  وراءه 
بن  كمال  لالإرهابي  والتابعة  عنها 
عربية، كرد فعل انتقامي على اإلقاء 
طرف  م��ن  اأم��ريه��م  ع��ل��ى  القب�س 
ق���وات االأم����ن اجل��زائ��ري��ة، وتابعت 
امل��ج��م��وع��ة م�����ش��وؤول��ة عن  اأن ه���ذه 
ت��دخ��ل يف �شناعة  ال��ت��ي  امل���واد  نقل 
املتفجرات والقنابل تقليدية ال�شنع 
ليبيا  اجل��زائ��ر،  ب��ني  كالفو�شفاط، 
وتون�س، ا�شتعدادا لعمليات اإرهابية 
ك��ان��ت اجل���زائ���ر ق��د ح����ذرت تون�س 
االإرهابية  اجلماعات  حت�شري  من 
�شد م�شالح  البلدين  يف  لتنفيذها 
�شد  و  وفرن�شية،  اأمريكية  غربية 

موؤ�ش�شات وهيئات يف البلدين.
االإرهابي  اأن  امل�شادر  ذات  واأ�شافت 
املقبو�س عليه ك�شف مل�شالح االأمن 
اأن  التحقيقات  خ���الل  اجل��زائ��ري��ة 

مقتل 8 جنود تون�سيني من بينهم 5 مّت ذبحهم 

وزارة الدفاع التون�سية حتّذر من عملية اإرهابية اأكرب

باك�ستان تنتخب رئي�سًا جديدًا خلفًا لزرداري 
•• ا�سالم اباد-ا ف ب:

بداأ النواب واع�شاء جمل�س ال�شيوخ 
الت�شويت  ام�������س  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ون 
النتخاب رئي�س للبالد خلفا الآ�شف 
مفاجاأة  ال  اق��رتاع  يف  زرداري،  علي 
اح���د  ي���ح���م���ل  ان  وي����ف����رت�����س  ف���ي���ه 
امل��ق��رب��ني م��ن رئ��ي�����س ال�����وزراء نواز 

�شريف اىل ال�شلطة.
باك�شتان  يف  ال��رئ��ي�����س  ينتخب  وال 
تنتخبه  ل��ك��ن  ال�����ش��ع��ب��ي،  ب���االق���رتاع 
اع�شاء  م��ن  م��وؤل��ف��ة  م�شغرة  جلنة 
جمال�س  واع�شاء  الربملان  جمل�شي 

الواليات االربع.
بالعدد نف�شه من  وتتمتع كل والية 
على  االنتخابات  ه��ذه  يف  اال���ش��وات 
ت��اأم��ني ح��د ادنى  ق��اع��دة تهدف اىل 
ال��ب��الد التي يعي�س  ال��ت��وازن يف  م��ن 
اكرث من ن�شف �شكانها يف البنجاب. 
 30 وق���دم���ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا اىل 
متوز-يوليو، موعد هذه االنتخابات 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت م���ق���ررة يف 
قرار  يف  اآب-اغ�شط�س  من  ال�شاد�س 
الباك�شتاين  ال�شعب  ح���زب  ان��ت��ق��ده 
املعار�شة يف اعقاب  انتقل اىل  الذي 
هزميته يف االنتخابات النيابية التي 
باك�شتان  م�شلمي  راب��ط��ة  ب��ه��ا  ف���از 

بزعامة نواز �شريف.

تاريخ  يف  ال������وزراء  رئ��ي�����ش��ة  من�شب 
ال��ب��الد ب��ن��ازي��ر ب��وت��و ال��ت��ي اغتيلت 
يف ك��ان��ون االول-دي�����ش��م��رب 2007، 
لوالية جديدة  لن يرت�شح  ان��ه  اك��د 
االنتخابات  يف  ح��زب��ه  ه��زمي��ة  ب��ع��د 
املقاطعة  ه����ذه  وب���ع���د  ال���رئ���ا����ش���ي���ة. 
ورف�س  املر�شحني  بع�س  وان�شحاب 
اثنان  زال  م��ا  ال��رت���ش��ي��ح��ات،  بع�س 

الباك�شتاين،  ال�شعب  ح��زب  واع��ل��ن 
اب��رز اح��زاب املعار�شة ال��ذي ازعجه 
ق��������رار ال����ق���������ش����اء، م���ق���اط���ع���ة ه���ذه 
االنتخابات الرئا�شية التي ال تتوافر 
حال.  اي  يف  بها،  للفوز  امكانية  له 
وكان الرئي�س ورئي�س حزب ال�شعب 
زرداري،  ع��ل��ي  اآ���ش��ف  ال��ب��اك�����ش��ت��اين، 
ت�شلمت  التي  الوحيدة  امل���راأة  ارم��ل 

فقط يتناف�شان للفوز بلقب رئي�س. 
و����ش���ي���واج���ه مم���ن���ون ح�������ش���ني، احد 
باك�شتان  م�شلمي  راب���ط���ة  اق���ط���اب 
والذي جمع ثروته يف قطاع الن�شيج 
وت��وىل ف��رتة وج��ي��زة من�شب حاكم 
 ،1999 يف  اجلنوبي  ال�شند  اقليم 
وجيه الدين احمد، القا�شي ال�شابق 

املتقاعد يف املحكمة العليا .

اأكد اأّن وزارته خمرتقة من عّدة اأطراف

وزير الداخلّية التون�سّية م�ستعّد لال�ستقالة!
•• الفجر - تون�س - خا�س:

ت�شريح  يف  الثالثاء  اأم�س  ج��دو  بن  لطفي  التون�شي  الداخلية  وزي��ر  ق��ال 
داخل  امل�شوؤولني  اإىل عدد كبري من  باالإ�شافة  اال�شتقالة  ينوي  اأنه  اإذاع��ي 

الوزارة يريدون اال�شتقالة هم اأي�شا من مهامهم بالوزارة .
انه  ا�شتقالته م�شددا على  ق��رار  درا�شة  انه ب�شدد  اأك��د بن جدو  من جهته 
و حكومة  تكوين حكومة وطنية  ف��ورا يف حالة  ت��رك من�شبه  اإىل  م�شتعد 
اإنقاذ وطني . وطالب الوزير ال�شيا�شيني الو�شول اإىل عدد من التوافقات 
وحتديد خارطة طريق وا�شحة للخروج بالبالد من عنق الزجاجة بح�شب 
اإنقاذ  اإىل تكوين حكومة  ال�شيا�شية  . ودع��ا بن جدو كل االأط��راف  تعبريه 
وطني يف ظرف ال يتجاوز االأ�شبوع ترعى م�شالح ال�شعب التون�شي و بعيدة 

عن كل التجاذبات ال�شيا�شية .
واأكد وزير الداخلية يف احلكومة املوؤقتة اأن الوزارة خمرتقة من قبل عدة 

اأطراف وجهات وحتى من املنتمني للتيار ال�شلفي، م�شريا اإىل اأنه ال علم له 
بوجود اأية كوادر تابعة حلركة النه�شة يف وزارة الداخلية م�شيفا يف ال�شياق 
اخرتاقات  بوجود  علم  عندما  االأمنية  ال��ك��وادر  بع�س  بعزل  ق��ام  اأن��ه  ذات��ه 
املجموعة  اأن  على  ج��دو  بن  و�شدد  املطار.  اأم��ن  بفرقة  ذل��ك  م�شت�شهدا يف 
االإرهابية املتورطة يف اغتيال كل من �شكري بلعيد وحممد الرباهمي هي 
اأن  ال��وزارة، موؤكدا على  جمموعة خطرة للغاية وهي ق��ادرة على اخ��رتاق 
الفرق االأمنية التي تتابعها هي االأكرث عدة وعتادا من بني الفرق االأمنية 

التون�شية وباأن هناك اإرادة كبرية الإيقاف عنا�شرها على حد تعبريه.
وقال لطفي بن باأن لوزارة الداخلية معلومات باأن اأحزمة نا�شفة ترتب�س 
قبل  من  �شخ�شيا  مهدد  اإن��ه  على  م�شددا  احلكومة  يف  امل�شوؤولني  ببع�س 
زعيم التيار ال�شلفي اجلهادي يف تون�س اأبو عيا�س وي�شار اإىل اأن لطفي بن 
جدو من ال�شخ�شيات امل�شتقلة التي ان�شمت اإىل حكومة القيادي يف حركة 

النه�شة علي العري�س.

الأمن الربيطاين يحظر احلوا�سيب 
ال�سينية خوفًا من القر�سنة

•• لندن-يو بي اأي:

ذكرت �شحيفة اندبندانت ام�س اأن وكاالت االأمن الربيطانية، ومن بينها 
6(، حظرت  اآي  )اإم  واالأم��ن اخلارجي   )5 اآي  )اإم  الداخلي  االأم��ن  جهازا 
ال�شينية،  )لينوفو(  �شركة  قبل  من  امل�شّنعة  الكمبيوتر  اأجهزة  ا�شتخدام 

ب�شبب خماوف من اأنها قابلة لالخرتاق.
وقالت ال�شحيفة اإن جهاز )اإم اآي 5( ووكالة التن�شت، املعروفة با�شم )مقر 
االت�شاالت احلكومية(، وجدتا بعد االختبارات اأن اأجهزة �شركة )لينوفو( 
ال�شينية، التي ُتعد اأكرب منتج للحوا�شيب يف العامل، حتتوي على تعديالت 
معرفة  دون  وم��ن  بعد  ع��ن  اإليها  ب��ال��دخ��ول  ت�شمح  اأن  ميكن  دوائ��ره��ا  يف 

اأ�شحابها.
والواليات  بريطانيا  يف  التن�شت  وك��االت  قاد  االكت�شاف  هذا  اأن  وا�شافت 
وكندا  وا�شرتاليا  االم��ريك��ي،  القومي  االأم��ن  كالة  وكالة  يف  مبا  املتحدة، 

ونيوزيلندا، اإىل حظر ا�شتخدام كمبيوترات �شركة )لينوفو( ال�شينية.

املرزوقي يف اجتماع بقيادات اجلي�س التون�شي

وزير الداخلية التون�شي

موكب تاأبني اجلنود ام�س 
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العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/294  جت جز- م ت-ب- اأظ

مدعى/ ن�شار احمد عزيز الرحمن اجلن�شية: باك�شتان   مدعي عليه: رفعت 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  م�شر   اجلن�شية:  واخرون  مو�شى  ح�شن 
8000 درهم  املطلوب اعالنه/ رفعت ح�شن مو�شى   اجلن�شية: م�شر  عنوانه: 
بالن�شر)العالن ب�شيغة اليمني حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
ابوظبي االبتدائية - 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 االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/699  مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعى/ موؤ�ش�شة موف كار لتاجري ال�شيارات بوكالة ه�شام العربي اجلن�شية: 
االمارات   مدعي عليه: طالل داود �شف�شوف النعيمي اجلن�شية: االمارات    
مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 3920 درهم  املطلوب اعالنه/ طالل داود 
�شف�شوف النعيمي اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام 
 2013/9/18 املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري   �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
�شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها 

بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/743  مد جز- م ر-ب- ع ن

اجلن�شية:  العربي  ه�شام  بوكالة  ال�شيارات  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
مو�شوع  ايران   اجلن�شية:  لطفي  م�شكني  احمد  عليه:  مدعي  االمارات  
الدعوى: مطالبة مببلغ 7353 درهم  املطلوب اعالنه/  احمد م�شكني لطفي 
اجلن�شية: ايران    عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
ب� حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  ال�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2013/559     

العنوان:  �شيثو ماده/ هندي  االنوار  �شاجار  املدعي عليه: كري�شنا  اىل 
بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح/ �شامل عبيد �شامل الظاهري /
االمارات  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: يف مادة جتارية- 
االف  )�شبعة  درهم  للمدعي مبلغ 7500  يوؤدي  بان  املدعى عليه  بالزام 
وخم�شمائة درهم( وامل�شاريف.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 
وختم  بتوقيعي  �شدر  امل�شتند.  هذا  لت�شلمك  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

املحكمة 2013/7/30   
القا�سي /د.ا �سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31   
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/630 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/عبداهلل 
على  الت�شديق  وطلب  االم����ارات    اجلن�شية:  مهري  اب��و  املهريي  حممد  عبداهلل  را�شد 
التوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )بلدك�ض للتجارة العامة ذ.م.م 
( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )51141( وامل�شجل 
املهريي  علي  �شعيد  علي  ال�شيد:عبدالرحمن  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  لدى 
ليكن  االردن    اجلن�شية:  يامني  عبداهلل  جميل  ن�شال  مبوافقة:  االم���ارات  اجلن�شية: 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
    اعالن بالن�سر 

املدعي: املكتب اخلا�س ل�شمو ال�شيخ/ طحنون بن حممد اآل نهيان
املدعى عليه: عادل �شعيد �شالح ف�شل الربيكي

امام  املنظورة  ايجارية  منازعات   )  2013/1598( رقم  الق�شية   تقرر يف  لقد 
املكتب  من/  واملرفوعة  اخلام�شة(  )اللجنة  االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 
اآل نهيان- العالن املدعى عليه /  اخلا�س ل�شمو ال�شيخ/طحنون بن حممد 
عادل �شعيد �شالح ف�شل الربيكي- ن�شرا حل�شور جل�شة يوم االربعاء املوافق 
2013/10/2 يف ال�شاعة 6.00 م�شاء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع 
الدفاع منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2- الطابق 

االول- وذلك على نفقة املدعى.  

جلنة ف�ض املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31   
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/279 )جتاري كلي) بوا�سطة الن�سر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�شتار جيجا ا�شتابلي�شمنت ليميتد  اقام املدعي/�شامي بدر الدين عنوانه/ 
دبي- ديرة- �شارع املكتوم- بناية ال�شيخ را�شد  الدعوى برقم 2013/279 
-جتاري - كلي- عجمان- ومو�شوعها املطالبة مببلغ 101000 درهم فانت 
او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  امام حمكمة عجمان  باحل�شور  مكلف 
�شهر  4 من  ي��وم  امل��واف��ق   11.00 ال�شاعة  وذل��ك يف  وكيل معتمد  بوا�شطة 
عليه.  م��دع��ى  بو�شفك  الق�شية  يف  للنظر  وذل���ك   2013 ل�شنة  �شبتمرب 

حتريرا يف 2013/7/24
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31   
اعادة اعالن بالن�سر  

 للح�سور امام حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم  2013/91)اداري - كلي)      

واالوقاف  اال�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  املدعية:  طلب  على  بناًء 
عنوانه: تنوب عنها ادارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل - اىل املدعى عليه/ 
عبدالغفور احمد كوبا عنوانه: بالن�شر  انت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
االدارية الكلية مبحكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية  �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 9.00 من يوم 13 �شهر 8 �شنة 2013 وذلك 

للنظر يف الدعوى بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ : 2013/7/8.
           رئي�ض قلم الكتاب

  وزارة العدل 
 حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1019 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- البداية للمقاوالت �س ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ م�شطفى ابراهيم حممد مامون ابراهيم    قد 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
املنفذ به وقدره ) 28035.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   1583 مبلغ  اىل  .باال�شافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 414 /2013 جتاري جزئي                        

ب��اول��و جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  اىل امل��دع��ى عليه /1-هيرنيكو ه��اردي��ن 
املدعي / م�شرف الهالل �س م ع وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    قد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وثبوت احلجز التحفظي رقم 
وق��دره )36977.78  املدعى عليه مببلغ  بالزام  2013/1 حجز حتفظي جت��اري 
بالكفالة.   املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب  وال��ر���ش��وم  دره���م( 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/8/25  االحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
ch2D.19  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 412 /2013 جتاري جزئي                        

اىل املدعى عليه /1-ر�شوان بن الهادي الق�شامي جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / م�شرف الهالل �س م ع وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن    
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)19670.31 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/8/25 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2D.19 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة  اجلل�شة بثالثة 

ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1403  جتاري كلي                

����س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  الي��ت  ه��اي  �شركة  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اال�شباغ  م�شانع  �شركة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
الوطنية املحدودة وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن  نعلنكم 
بان املحكمة قررت بجل�شتها املنعقدة  بتاريخ 2013/7/25 يف الدعوى 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/3 ال�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/878   مدين كلي                  
اىل املحكوم عليه /1- علي عبدالرحمن ن�شر اهلل العارف  جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/5/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
يوؤدي  بان  املدعى عليه  بالزام  نهيان  ال  ال�شيخ حممد بن طحنون بن حممد   / ل�شالح 
للمدعي مبلغ 2300000 درهم ) اثنني مليون وثالثمائة الف درهم( والفائدة على هذا 
املبلغ بواقع 9% تبداأ من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2010/2/12 وحتى متام ال�شداد 
على اال جتاوز املبلغ املق�شي به والزمت املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�ض الق�سم                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/703  مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعى/ مكتب لندن لتاجري ال�شيارات بوكالة/ ه�شام ح�شن عبداهلل العربي 
البلو�شي  عبداهلل  احمد  حاجي  ح�شني  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�شية: 
اجلن�شية: باك�شتان   مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ  700 درهم   املطلوب 
اعالنه/   ح�شني حاجي احمد عبداهلل البلو�شي اجلن�شية: باك�شتان    عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر 
االربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة 
املركز االداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/763  مد جز- م ر-ب- ع ن

مدعى/ موؤ�ش�شة ال�شيارة لتاجري ال�شيارات وكيال عنها/ حممد امني يحيى 
اجلن�شية:  القباين  عادل  عمر  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�شية:  العبيدي 
�شوريا مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 2050 درهم  املطلوب اعالنه/   
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا  اجلن�شية:  القباين  عادل  عمر 
 2013/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري   �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
�شدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها 

بتاريخ  2013/7/29
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/797  جت جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
امل�شلحة وميثلها/ �شاران جيت  مدعى/ موؤ�ش�شة خال�شاه العمال احلداده والنجارة 
ذ.م.م اجلن�شية:  االرياف لالن�شاءات  �شركة  االمارات مدعي عليه:  �شينغ اجلن�شية: 
اعالنه/   املطلوب  درهم    62710 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  االمارات 
�شركة االرياف لالن�شاءات ذ.م.م اجلن�شية: االمارات    عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
2013/8/4 موعدا  املوافق  االحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  امل�شتنداتك موقعا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة التجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
 يف الق�سية رقم 2013/575  جتاري جزئي      

اىل املدعى عليه: موؤ�ش�شة الع�شو�س للمقاوالت وال�شيانة العامة
املذكورة  الدعوى  يف  حما�شبيا  خبريا  ندبنا  االبتدائية  العني  حمكمة  قررت  حيث 
اعاله املرفوعة من م�شنع البيت ال�شرقى للزخرفه واحلجر ال�شناعى. حيث اقامت 
)ثمانية   48.105.50 مببلغ  مطالبة  فيها  يطلبون  اعاله  املذكورة  الدعوى  عليك 
اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  دراهم وفل�س 50(  الفا ومائة وخم�شة  واربعون 
اخلبري  مكتب  يف  �شيعقد  الذى  اخلربة  اجتماع  ح�شوركم  يقت�شى  لذا  املحاماة. 
مع  حمدان  �شارع  تقاطع   - ابوظبي  بامارة  الكائن  و�شركاه  عبا�س  ا�شعد  ال�شادة/ 
متام  يف  وذلك   301 مكتب  الثالث-  الدور  ب  مدخل  االقت�شاد  وزارة  مبنى  املرور- 
ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا يوم الثالثاء املوافق 2013/8/6 لتقدمي ما لدكيم من 
دفاع وم�شتندات ويف حال تخلفكم عن احل�شور او ار�شال وكيل عنكم ف�شوف تبا�شر 

اخلربة اعمالها يف غيابكم.
اخلبري احل�سابي املنتدب بالدعوى/ ا�سعد عبا�ض   

اعالن املدعى عليه ن�سرا
العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     

 يف الدعوى رقم 2012/360  عقاري كلي        
  املدعى عليهما: 1- احالم ال�شحراء لال�شتثمارات والتطوير العقاري 
احالم  املفو�س  املمثل  ب�شفته  خان-  اعجاز  حممود   -2 .ذ.م.م  �س 
حمكمة  قرار  على  بناء  العقاري.  والتطوير  لال�شتثمارات  ال�شحراء 
لدى  باجلدول  املقيدين  من  هند�شي  خبري  بندب  االبتدائية  دبي 
املحكمة فقد مت ندبي الأعمال اخلربة، وعلى ذلك يرجى من االطراف 
 2013/8/4 املوافق  االحد  يوم  اخلربة  الجتماع  احل�شور  املذكورة 
الطابق  واالمالك-  االرا�شي  دائرة  يف  �شباحا  ع�شر  احلادية  ال�شاعة 

الثالث- مكتب رقم 303 
اخلبري املهند�ض/ علي احمد غافان

اعالن اجتماع خربة
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 461 /2013 عقاري  كلي                   

اىل املدعى عليه /1-ب�شت هوم االمارات العقارية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
اعجاز احمد وميثله: احمد حممد مبارك عبداهلل   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
بتاريخ  ال��دويل  للتحكيم  دبي  املعني من مركز  املحكم  ق��رار  على  بالت�شديق  املطالبة 
عليها  املدعى  وال��زام  ال��دويل  للتحكيم  دبي  مركز   2012/50 الدعوى  يف   2012/9/19
بان توؤدي للمدعيان مبلغ )318.223 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/1 ال�شاعة 11.00 �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 االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاو العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2013/1802 

اليها: �شركة طيف  املنذر  املنذر : املخبز اجلديد )ذ.م.م( بوكالة املحامية/ بدرية مالك �شد: 
االمارات ملقاوالت البناء )�س.ذ.م.م( )جمهولة حمل االقامة(

املو�شوع: ا�شتنادا للمادة )25( فقرة )اأ( من القانون رقم )33( ل�شنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س 
احكام القانون رقم )26( ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف 

امارة دبي. فاننا نخطركم ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكني املرجتعني االآتي بيانهما.

اعاله  واملذكورين  املرجتعني  ال�شيكني  قيمة  �شداد  ة  ب�شرور  اليها  املنذر  املنذرة،  تنذر  لذلك: 
خالل ثالثون يوما من تاريخ تبليغكم باالنذار واال �شوف ن�شطر التخاذ االجراءات القانونية 

�شدكم ملطالبتكم ب�شداد االجرة واالخالء.
الكاتب العدل      

البنك امل�شحوب عليه مبلغ ال�شيك رقم ال�شيك
بنك دبي التجاري
 بنك دبي التجاري

139.500 درهم 
139.500 درهم 

تاريخ     
2013/4/1
2013/1/1

000201
000200

م
1
2

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

والثقيلة   اخلفيفة  بال�ساحنات  العامة  املــواد  لنقل  القد�ض  ال�شركة:  ا�شم 
)�ض.ذ.م.م ( العنوان: مكتب ملك �شلطة مواينء دبي- احلمرية ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    597683 الرخ�شة:  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1012829 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/7/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/7/9 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �سفيان الغا و�سركاه 
ديرة-  ال�شام�شي-  عبداهلل  رحمة  ملك   4 مكتب  العنوان:  قانونيون   حما�سبون 
بور�شعيد  هاتف: 2955248 04 فاك�س/2950081 04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
العنوان:  قانونيون  حما�سبون  و�سركاه  الغــا  �سفيان  امل�شفي/  ا���ش��م 
 2955248 هاتف:  بور�شعيد  دي��رة-  ال�شام�شي-  عبداهلل  رحمة  4 ملك  مكتب 
04 فاك�س/2950081 04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية القد�ض لنقل املواد العامة 
بال�ساحنات اخلفيفة والثقيلة )ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2013/7/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/7/9  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

رقم  ـــض.ذ.م.م(-  �( التجارية  للو�ساطة  فيك�ض  �سي�سون�ض  ال�����ش��رك��ة:  ا���ش��م 
-بر  ال��ف��ردان  علي  بن  ف��ردان  ملك   )808( رق��م  مكتب  عنوانها:   608011 الرخ�شة 
القيد بال�شجل  القانوين: ذات م�شئولية حم��دودة رق��م  ال�شكل  دب��ي- احل��م��ري��ة     
التجاري: 1025254 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي بانه قد مت 
التا�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء واملوثق لدى ال�شيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/128185(  بتاريخ )2013/7/10( وعلى من لديه اي اعرتا�س 
او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�س )2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�شفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�شم 
بانه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطني  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التا�شري  مت  ق��د 
بت�شفية   �سي�سون�ض فيك�ض للو�ساطة التجارية)�ض.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب 
رقم )808( ملك فردان بن علي الفردان -بر دبي- احلمرية وذلك مبوجب القرار 
حتت  العدل  الكاتب  ال�شيد  لدى  واملوثق  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى   )2013/7/10( بتاريخ   .)2013/1/128185( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�شطحبا معه كافة 
امل�شتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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فاطمة بنت هزاع ت�سهد اأم�سية رم�سانية اأقامتها اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية

حفل افتتاح اأنيق للبطولة الدولية.. وفرج يقود العني اإىل فوز ثنائي على اأ�سود احلنينية

حتت رعاية جمل�س اأبوظبي الريا�سي... ختام الدورة الرم�سانية مبركز غياثي

ا�ستقبال بالورود لبعثة منتخب املعاقني يف مطار دبي 

الهاملي : النتائج امل�سرفة لفر�سان الإرادة يف مونديال فرن�سا ت�ستحق التقدير

تعيني بن �سليم رئي�سًا لفريق عمل هدفه و�سع خطة ع�سرية لتطوير ريا�سة ال�سيارات عامليًا

نائب رئي�س الحتاد الدويل لل�سيارات يوؤكد باأن ال�ستقرار الوطني والإقليمي هو اأ�سا�س لزدهار الريا�سة عامليًا

•• العني - الفجر:
ت�شوير – حممد معني:

انطلقت م�شاء اول ام�س االثنني الن�شخة اخلام�شة 
من بطولة العني الدولية لكرة القدم، حتت رعاية 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، م�شت�شار االأمن 
الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي، 
النائب  العني،  نادي  االأول لرئي�س  النائب  اأبوظبي، 

االأول لرئي�س هيئة ال�شرف.
مباراة  وح�شر  واأنيقاً،  مب�شطاً  االفتتاح  حفل  وجاء 
االف��ت��ت��اح ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل 
نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني لكرة القدم، 
وال�شيخ زايد بن طحنون بن حممد اآل نهيان، نائب 
ومعايل  االإم����ارات،  زعيم  ل�شبكة  الفخري  الرئي�س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الهاجري،  مبارك  را�شد 
ن����ادي ال��ع��ني ل��ك��رة ال���ق���دم، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة العليا 
حمدون،  عبيد  حممد  و���ش��ع��ادة  للبطولة،  املنظمة 
القدم، مدير  لكرة  العني  ن��ادي  اإدارة  ع�شو جمل�س 
الوطني  ال�����ش��الم  ب��ع��زف  امل��را���ش��م  وب����داأت  البطولة. 
فقرات  وا�شتهلت  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
احل��ف��ل ب���اآي���ات ع��ط��رة م��ن ال���ق���راآن ال���ك���رمي، تالها 
ال�شبل عمار جمال العب اأكادميية نادي العني لكرة 
القدم واأعلن رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة، 
معايل را�شد مبارك الهاجري عن انطالقة الن�شخة 
بالتوفيق  ال�شادقة  اأمنياته  ع��ن  معرباً  اخلام�شة، 
جلميع الفرق امل�شاركة يف البطولة الدولية، ليتم بعد 
ذلك اإطالق بالونات الهيليوم البنف�شجية وامللونة يف 

�شماء ملعب خليفة بن زايد بنادي العني.

فوز م�ستحق
البحريني  ال��رف��اع  على  م�شتحقاً  ف��وزاً  العني  حقق 
من  االفتتاحية  املباراة  يف  وذل��ك  2-�شفر،  بنتيجة 
والتي   ،2013 القدم  لكرة  الدولية  العني  بطولة 
جرت م�شاء اليوم على ملعب خليفة بن زايد بنادي 
العني. وكان �شوط اللعب االأول قد انتهى بالتعادل 
ال�شاب  العني  اأه��داف، وجنح مهاجم  ب��دون  ال�شلبي 
الدقيقتني  الزعيم يف  ت�شجيل هديف  فرج جمعة يف 
ثالث  اأول  ال��ع��ني  ي�شع  ال��ي��وم  وب��ف��وزه   .  83-71
امل��وؤق��ت��ة، حتى  ال�����ش��دارة  ن��ق��اط يف ر���ش��ي��ده ليعتلي 
مبواجهة  غ���ٍد  ي���وم  م�����ش��اء  االأوىل  اجل��ول��ة  تختتم 

الهالل ال�شعودي وكاظمة الكويتي.
ب�����ش��ورة الف��ت��ة على  وب���دا ال��ع��ني امل��واج��ه��ة �شاغطاً 
اإىل  االأخ����ري  لي�شطر  ال��ب��ح��ري��ن��ي،  ال���رف���اع  م��رم��ى 
العيناوية  الهجمات  خ��ط��ورة  م��ن  للحد  ال��رتاج��ع 
العيناوي  امليدان  متو�شط  العب  واأطلق  املتوا�شلة، 
منطقة  خ��ارج  من  قوية  ت�شديدة  الغافري  �شلطان 
اجل���زاء ارت��ط��م��ت يف اأح���د م��داف��ع��ي ال��رف��اع قبل اأن 

تتحول اإىل ركلة ركنية مل ي�شتثمرها العني 10 .

فر�ض �سائعة
الوح�شي  را�شد  خليفة  العني  فريق  مهاجم  واأه��در 
فر�شة هدف حمقق عندما تلقى عك�شية رائعة من 
اجلانب االأمين اأر�شلها بندر حممد، ليجد الوح�شي 
البحريني  امل��رم��ى  م��ن  خ��ط��وت��ني  ب��ع��د  ع��ل��ى  نف�شه 
لري�شل ت�شديدة راأ�شية تاألق احلار�س حمد الدو�شري 
يف ال�شيطرة عليها برباعة عالية منقذاً �شباكه من 

هدف حمقق 24 .

و�شهدت الدقيقة 26 اأول حماولة هجومية للفريق 
ال�شيف، وذلك عندما اأطلق ال�شوري حممود املوا�س 
ت�شديدة قوية مرت اأر�شية زاحفة اإىل جانب القائم 
العيناوي  احلار�س  عي�شى  خالد  مرمى  من  االأي�شر 

. 29
وك���اد ال��ع��ي��ن��اوي حم��م��د ���ش��امل ال�����ش��اع��دي اأن يحرز 
هدفاً رائعاً عندما تلقى كرة عك�شية من بندر حممد 
يف اجلانب االأمين ليقابلها االأول بت�شديدة هوائية 
ولكن  العيناوية،  اجلماهري  معها  تفاعلت  خلفية 
برباعة  حتويلها  يف  جنح  البحريني  املرمى  حار�س 
حمد  ال�شاحة  حكم  ليعلن   ،  32 ركنية  اإىل  عالية 
ال�شلبي  بالتعادل  االأول  ال�شوط  انتهاء  عن  ال�شيخ 

بدون اأهداف.

تبديالت تكتيكية 
وح����ر�����س م����درب����ا ال���ف���ري���ق���ني ع���ل���ى اإج��������راء بع�س 
ال�شيطرة  اأج��ل  من  ال�شفوف  الفنية يف  التعديالت 
ع��ل��ى جم���ري���ات ال��ل��ع��ب، ح��ي��ث دف���ع اأح���م���د عبداهلل 
بت�شعة العبني هم حممود املا�س، فهد جمعة، �شقر 
حممد ربيع، عبداهلل ال�شيبة، �شعيد م�شبح املنهايل، 
اأحمد �شهل و�شالح خلفان  حمد املري، ريان ي�شلم، 
النعيمي بداًل عن خالد عي�شى وحممد علي عاي�س 
وحممد  الوح�شي  را�شد  وخليفة  الغافري  و�شلطان 
نا�شر  و�شلطان  ال�شام�شي  واأحمد  ال�شاعدي  �شامل 

وفرج جمعة وبندر حممد.
10 تغيريات ق�شت  يف ح��ني اأج���رى م��درب ال��رف��اع 
بدخول كل من �شعد القبي�شي، عبدالرحمن مبارك، 
علي،  عي�شى  فريد،  ح�شن  خمي�س،  مبارك  عبداهلل 
�شعد،  حممد  اأح��م��د،  �شلمان  ع��ب��دال��وه��اب،  حممد 

اأحمد جالل و�شلمان مال بخ�س.

تاألق فرج
واأج��اد امل��درب اأحمد عبداهلل غ��زال العني يف خطته 
ال�شيوف، وكثف  على  اأن تفوق ميدانياً  بعد  الفنية 
العني من حماوالته الهجومية حتى جنح يف اإحراز 
 18 ف��رج جمعة  ع��ن طريق مهاجمه  ال�شبق  ه��دف 
�شنة ، والذي تطاول عالياً لعك�شية متقنة من اجلهة 
ال�شباك  ف��رج  ليودعها  حممد  بندر  اأر�شلها  اليمنى 

براأ�شية ذكية مانحاً االأف�شلية لفريقه 71 .
وعزز فرج جمعة فوز فريقه بهدفه ال�شخ�شي الثاين 

ال�شام�شي  اأحمد  من  �شاحرة  متريرة  تلقى  اأن  بعد 
جعلته يف و�شع انفراد كامل بحار�س مرمى الرفاع 
ل��ي��ودع ال��ك��رة ال�����ش��ب��اك ب��ه��دوء حم����رزاً ه��دف��اً رائعاً 
للعني 83 ، لتنتهي املواجهة بفوز العني على الرفاع 

بنتيجة 2-�شفر.

ت�سكيلة العني

خالد عي�شى، هزاع �شامل، حممد علي عاي�س، �شامل 
اأحمد  الغافري،  �شلطان  نا�شر،  �شلطان  العزيزي، 
عبداهلل ال�شام�شي، بندر حممد، فرج جمعة، حممد 

�شامل ال�شاعدي وخليفة را�شد الوح�شي.

ت�سكيلة الرفاع البحريني
داوود  العنزي،  راك��ع  حمد  الدو�شري،  حممد  حمد 
الدو�شري،  �شلطان  دع��ي��ج،  حم��م��ود  ���ش��ل��م��ان،  �شعد 
حممد خليفة م�شعود، عبداهلل عبده عمر، حممود 
امل���وا����س، حم��م��د ن���ور زع��ب��ي��ة، ج��وف��ان��ك��ي��ك مالدين 

واأدواردو.

احلكام
على  عاونه  لل�شاحة،  حماً  ال�شيخ  حمد  امل��ب��اراة  اأدار 
بن  وحم��م��د   ، اأول  م�شاعد  عبيد  �شبت  اخل��ط��وط 
غ��ل��ي��ط��ة م�����ش��اع��د ث����اين وي��ح��ي��ى امل����ال ح��ك��م راب����ع ، 

وراقبها خالد الدوخي. 

توج فريق تكرير بكاأ�س كرة القدم يف ختام فعاليات 
الثقايف  الريا�شي  الظفرة  لنادي  الثانية  البطولة 
رع��اي��ة جمل�س  اقيمت حت��ت  وال��ت��ي  غياثي  مب��رك��ز 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي،وذل��ك ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى فريق 

جا�شكو يف املباراة اخلتامية بهدف دون مقابل. 
املن�شوري  ق��ران  �شويد  را�شد  اخلتام  حفل  وح�شر 
املراكز  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
االأندية  ق�شم  رئ��ي�����س  اجل��اب��ري  وج��اب��ر  اخل��ارج��ي��ة 
املجتمعية مبجل�س اأبوظبي الريا�شي و �شامل اأحمد 
و�شيف  الظفرة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  امل��زروع��ي 
لقطاع  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  املن�شوري  عبيد 

خدمات املدن و�شواحيها ببلدية غياثي.
اآيات  اأ���ش��م��ى  امل��ن�����ش��وري  وخ���الل كلمته وج��ه را���ش��د 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتربيكات  ال�شكر 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والفريق 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات امل�شلحة و�شمو 
احلاكم  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
باملنطقة الغربية كما ثمن املن�شوري اجلهود املبذولة 
ال�شيخ  الريا�شي برئا�شة �شمو  اأبوظبي  من جمل�س 

الدائم واحلثيث  نهيان وحر�شه  اآل  زايد  بن  نهيان 
بدعم  اأبوظبي،م�شيداً  باإمارة  الريا�شة  رعاية  على 
اجلهات الراعية والداعمة للدورة والتي �شاهمت يف 

اإجناحها واإخراجها ب�شكل م�شرف والئق .
وقال رئي�س املراكز اخلارجية بنادي الظفرة اأن اليوم 

هو نتائج جمع ح�شاد وثمار جد واجتهاد االأبطال يف 
خمتلف الريا�شات مثل كرة القدم والبلياردو وتن�س 
ال��ط��اول��ة و���ش��ب��اق ال���دراج���ات و ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة اإىل 
املرة  اأن��ه��ا  اىل  م�شرياً  ف��وت  والبيبي  ريا�شة  جانب 
الثانية على التوايل التي ن�شهد فيها اإقبال االأهايل 

من ال�شغار والكبار ب�شغف على ممار�شة الريا�شة.
و���ش��ارك يف ال���دورة ع��دد 9 ف��رق يف ك��رة القدم وهي 
وبينونه  وغياثى  جا�شكو  و�شباب  وتكرير  الظفرة 
ال�شرطة  وفريق  غياثي  وم�شت�شفى  املدين  والدفاع 
اىل  ال��ف��رق  تق�شيم  ومت  للتوزيع  اب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
جا�شكو  فريق  االوىل  املجموعه  ت�شدر  جمموعتني 
ت�شدر  الثانية  املجموعه  وف��ى  ثانيا  الظفرة  وج��اء 
تكرير املجموعة وجاء فريق غياثي يف املركز الثاين 
و�شباب  تكرير  فريقا  النهائية  امل��ب��اراة  اىل  وو���ش��ل 
مباراة  بعد  باللقب  تكرير  تتويج  مت  حيث  جا�شكو 
مثرية من الطرفني كما ومت تنظيم دروة للنا�شئني 
ف��ى ك��رة ال��ق��دم وق��د ���ش��ارك فيها ع��دد 4 ف��رق هى 
اجلزيرة والوحدة واجلاليه الهندية واالحتاد وفاز 
اي�شا يف   ، ثانيا  االحت���اد  وج���اء  ال��وح��دة  ف��ري��ق  بها 
وفاز  ال�شغار  للرباعم  مباراة  اقامت  مت  القدم  كرة 

باملباراة براعم الظفرة .
�شركة  ف��رق هي   5 ع��دد  �شاركت  الطائرة  الكرة  ويف 
والنيبال  وال��ن��م��ور  وال�����ش��واه��ني  وت��ك��ري��ر  ال�����رباري 
الرباري  تكرير وج��اء فريق  بالدورة فريق  فز  وقد 
يف امل��رك��ز ال��ث��اين ، ام��ا يف ال��ع��اب ال�����ش��االت فاأقيمت 

مناف�شات يف البلياردو وتن�س الطاولة والبيبي فوت 
باملركز  وف��از  40 الع��ب  ع��دد  �شارك  البلياردو  ففي 
وفاز  ال��ري��وم  �شركة  م��ن  ال�شيد  حممد  وليد  االول 
باملركز الثاين احمد جمدي يف بطولة تن�س الطاوله 
الالعب  االول  باملركز  وف��از  38 الع��ب  ع��دد  �شارك 
وجاء  غياثي  م�شت�شفى  م��ن  ال��ن��ج��ار  اح��م��د  حممد 

الالعب مبارك م�شلم املزروعي يف املركز الثاين.
37 العب حيث  يف بطولة البيبي فوت �شارك عدد 
فاز باملركز االول الالعب احمد عو�س وجاء الالعب 

غيث على يف املركز الثاين .
وف���ى ���ش��ب��اق ال����دراج����ات ف��ق��د ح�����ش��ل را����ش���د ماجد 
م��ط��ر على  وج�����اء  االول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  امل���ن�������ش���وري 
املن�شوري يف املركز الثاين وحممد عيالن يف املركز 
ع�شكر  وعلى  ال��راب��ع  املركز  يف  را�شد  و�شيف  الثالث 

النقيب يف املركز اخلام�س.
ويف ختام احلفل مت توزيع الدروع والهدايا التذكارية 
واجلوائز على الفائزين واجلهات الراعية والداعمة 

للمهرجان. 

و�شلت بعثة املنتخب الوطني لقوى املعاقني اإىل الدولة اأول من 
اأم�س ،بعد نهاية م�شاركته يف مونديال فرن�شا الدويل مب�شاركة 
95 دولة يف االإعاقات احلركية  1088 العبا والعبة ميثلون 
مبطار  حافل  با�شتقبال  البعثة  وحظيت  وال�شمعية  والب�شرية 
دبي الدولة وزينت اعناقها بالورود ،تقديرا لالإجناز امل�شرف يف 
البطولة ،بعد ح�شول املنتخب على ميدالتني ف�شية وبرونزية 
 T34 و400 مرت يف الفئة T34 يف �شباقي 800 مرت للفئة
اأي�شا ،عن طريق الالعب حممد القايد. ونال املنتخب ال�شدارة 
 44 وال  عربيا  الرابع  ب��ات  ،كما  البطولة  نهاية  يف  اخلليجية 
عامليا وجنح العبو والعبات املنتخب يف احراز نتائج جيدة خالل 
م�شاركتهم يف مونديال فرن�شا الدويل للمعاقني يف مدينة ليون 
جديد  �شخ�شي  رق��م  على  الظاهري  را�شد  الالعب  ح�شل  ،اإذ 
 T54 يف م�شابقة الكرا�شي املتحركة مل�شافة 200 مرت الفئة،
 26.44 ب��زم��ن وق���دره  امل��رك��ز العا�شر  ،ح��ي��ث جن��ح يف اح���راز 
ثانية ،خالل م�شاركته االأوىل يف بطولة العامل ،متخطيا رقمه 

 . ثانية   26.74  2013 ال��دويل  �شوي�شرا  ملتقى  يف  ال�شابق 
وح�شلت الالعبة مرمي املطرو�شي على املركز الرابع يف نهائي 
رمي الرمح الفئة F46 ،مع بعد اأن رمت الرمح مل�شافة 26 م 
،بفارق 3 اأمتار فقط عن الالعبة اليابانية كاتو التي ح�شدت 
الربونزية مب�شافة 29 م . كما ح�شل الالعب حممد الكعبي 
20 عاما ،على املركز التا�شع يف نهائي رمي القر�س يف الفئتني 
التي  االأوىل  امل���رة  ب��اأن��ه��ا  ،علما  الع��ب��ا   14 ،م��ع   F36،  F35
يخو�س فيها هذا الالعب ال�شاب التحدي يف مناف�شة عاملية مع 
الر�شيدي  �شهام  الالعبة  ونالت   . العامل  االأبطال حول  اأف�شل 
 F58،  F57 املركز اخلام�س يف نهائي رمي الرمح يف الفئتني
18.60 م وح�شلت الالعبة �شارة  ، مع ع�شر العبات ،حمرزة 
القبي�شي على رقم �شخ�شي جديد يف رمي ال�شوجلان يف الفئات 
رقمها  ،متخطية  م   14.99 ،حم���رزة   F51  ،F32،  F31
ال�شابق يف بطولتي فزاع الدولية 13.21 م وال�شارقة الدولية 
يف  ،لتحل  الدولية  املناف�شات  يف  لها  ظهور  اأول  ،يف  م   14.21

بتح�شني  الربيكي  زينب  زميلتها  جنحت  ،بينما  العا�شر  املركز 
لت�شجل  13.43م  ال��دول��ي��ة  ف���زاع  ب��ط��ول��ة  ال�����ش��اب��ق يف  رق��م��ه��ا 
14.19 م ،فجاءت يف املركز احلادي ع�شر . وا�شتحقت الالعبة 
 F33 عائ�شة اخلالدي املركز الرابع يف نهائي الرمح بالفئتني
ا�شيوي جديد هو  رق��م  على  ،فح�شلت  11 العبة  ،م��ع   F34،
11.50م يف  اح����رزت  ب��اأن��ه��ا  ،ع��ل��م��ا  م   11.56 ع��امل��ي��ا  ال���راب���ع 
بطولة العني و 11.50 يف بطولة الت�شيك . واأكد رئي�س احتاد 
امل�شرف  االإجن���از  اأن  الهاملي  فا�شل  حممد  حممد   ، املعاقني 
لالعبني  مهما  داف��ع��ا  �شيمثل  فرن�شا  م��ون��دي��ال  يف  ل��الع��ب��ني 
�شهر  خالل  هولندا  يف  املقبلة  العالية  البطولة  يف  والالعبات 
الكثري  تعني  اجل��ي��دة  النتائج  مرحلة  اأن  ،خ�شو�شا  �شبتمرب 
مرحلة  على  للحفاظ  يتطلع  ال��ذي  للمنتخب  االإيجابيات  من 
النتائج اجليدة يف البطوالت العاملية ،بعد اأن بات مناف�شا قويا 
على االألقاب ونوه اإىل اأن الالعبني والالعبات كانوا مبت�شوى 
املحفل  يف  ل��ل��وط��ن  العظيمة  الت�شحيات  وق��دم��وا  التطلعات 

�شهر  ،يف  البطولة  رافقت  التي  الظروف  برغم  الكبري  العاملي 
النتائج  على  البعثة  اأع�شاء  جميع  ن�شكر   : واختتم  رم�شان. 
التي  اجليدة  النتائج  املقبلة  املرحلة  ت�شهد  اأن  ونتمنى  اجليدة 
توؤكد جدارة فر�شان االإرادة بالتمثيل امل�شرف للدولة يف املحافل 
اخلارجية. وبدوره عرب نائب رئي�س االحتاد االآ�شيوي لريا�شة 
املعاقني ورئي�س البعثة ،ماجد الع�شيمي ،عن �شعادته بالتقدير 
واال�شتقبال الرائع الذي حظيت البعثة يف مطار دبي وقال اإنه 
يوؤكد االهتمام الذي يحظى به املنتخب ،خ�شو�شا بعد ظهوره 
التي  املمتازة  والنتائج  فرن�شا  يف  العاملية  البطولة  يف  ال��رائ��ع 
امل�شرفة  الواجهة  ب��ات  املنتخب  اأن  اأعتقد   : واأ���ش��اف   . حققها 
الالعبني  جميع  ون�شكر  املختلفة  العاملية  املنا�شبات  يف  للدولة 
والالعبات على االأداء القوي الذي ي�شري اإىل عزميتهم القوية 
ال��دول��ة يف  ب��ا���ش��م  ال��وط��ن��ي  التمثيل  ال��رائ��ع ملعنى  وت��ق��دي��ره��م 
اأف�شل من خالل  اأن يكون القادم  املناف�شات اخلارجية ونتمنى 

بطولة هولندا والبطوالت االأخرى .

 اإناز م�سرف 
طارق   ، املعاقني  لريا�شة  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س  نائب  وام��ت��دح 
مونديال  يف  املعاقني  ملنتخب  ال��رائ��ع  االإجن���از  خ��ادم  بن  �شلطان 
بكل  ال��دول��ة  ا�شم  رف��ع��وا  وال��الع��ب��ات  الالعبني  اإن  وق��ال  فرن�شا 
فخر يف البطولة وكانوا مب�شتوى التوقعات ،اأمام املناف�شة القوية 
اأن املنتخب قدم �شورة  من املنتخبات العاملية االأخرى . واأو�شح 
م�شرفة يف املونديال ،واأمتنى اأن يتابع ظهوره القوي يف البطوالت 
يف  املنتخبات  جلنة  رئي�س  واأو���ش��ح  العامل  م�شتوى  على  املقبلة 
املنتخب  اأن العبي والعبات  املهريي  �شامل  ذيبان  املعاقني  احتاد 
كانوا مب�شتوى التوقعات ،فنجحوا يف تتويج جهودهم بالبطولة 
من خالل احل�شول على امليدالتني الف�شية والربونزية. واأ�شاف 
لتعزيز  دبي  البعثة مبطار  ا�شتقبال  على  االإحت��اد  ق��ادة  :حر�س 
البطولة  يف  لهم  القوية  م�شاندتها  وت��اأك��ي��د  الالعبني  ع��زمي��ة 
املقبلة  امل�شابقات  يف  اجليدة  النتائج  مرحلة  ت�شتمر  اأن  ونرجو 

،لتاأكيد احل�شور امل�شرف للدولة يف البطوالت العاملية .

قام االحت��اد ال��دويل لل�شيارات فيا ، اجلهة الدولية 
الدكتور  بتعيني  ال�����ش��ي��ارات،  ري��ا���ش��ة  على  امل�شرفة 
حممد بن �شليم لرياأ�س فريقا خا�شا لو�شع خطة 

ع�شرية بهدف تطوير ريا�شة ال�شيارات عامليا. 
تاريخ  يف  نوعها  م��ن  االأوىل  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعترب 
االحتاد الدويل لل�شيارات، املنظمة العاملية لل�شيارات 
العا�شمة  يف  ���ش��ن��وات   109 ق��ب��ل  ت��اأ���ش�����ش��ت  ال���ت���ي 
من  اأك��رث  مظلتها  حت��ت  وت�شم  باري�س،  الفرن�شية 
230 ناديا لل�شيارات حول العامل ميثلون اأكرث من 

60 مليون م�شتخدم للطرقات واحللبات.
�شليم،  ب��ن  �شي�شتهل  االأ���ش��ب��وع اجل����اري،  م��ن  وب���دءا 
رئي�س نادي االإمارات لل�شيارات ونائب رئي�س االحتاد 
الدويل لل�شيارات فيا ، عمله كرئي�س فريق تطوير 
ريا�شة ال�شيارات، والذي بدوره �شيبداأ بالت�شاور مع 

كبار امل�شوؤولني يف ريا�شة ال�شيارات.
و���ش��ت��ب��داأ ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ل��ق��ائ��ه م�����ش��وؤول��ني رف��ي��ع��ني يف 
التابعة  ال�شيارات  ن��وادي  اأع�شاء  من  االأمريكيتني 
لالحتاد الدويل لل�شيارات، وذلك يف اجتماع اأمريكا 
االأرجنتينية  العا�شمة  يف  �شيقام  ال��ذي  الالتينية 
اأغ�شط�س   3-1 بني  ما  الفرتة  يف  اآيري�س  بويني�س 

املقبل.
نوادي  اأع�شاء  با�شت�شارة  اأي�شا  �شليم  ب��ن  و�شيقوم 
ال�شيارات يف اأفريقيا خالل لقاء بوت�شوانا يف الفرتة 
بتقدمي  ي��ق��وم  اأن  قبل  اأغ�شط�س   30-28 ب��ني  م��ا 
ملخ�س اأمام املجل�س العاملي لريا�شة ال�شيارات حول 
اآخر امل�شتجدات يف لقاء اأع�شاء املجل�س املزمع عقده 
يف �شبتمرب يف كرواتيا، والذي �شيتم خالله تر�شيح 

باقي االأع�شاء امل�شاركني يف فريق العمل اجلديد.

الفريق  �شيقوم  ال��ق��ادم��ة،  القليلة  االأ���ش��ه��ر  وخ���الل 
ب��ا���ش��ت�����ش��ارة ع���دد اأك���رب م��ن اأ���ش��ح��اب ال���ق���رار وكبار 
امل�شوؤولني يف ريا�شة ال�شيارات، مبن فيهم ال�شركات 
ال�شانعة، االإعالم، املروجني، امل�شجعني وغريهم من 
الدويل  لالحتاد  املن�شمة  ال�شيارات  ن��وادي  اأع�شاء 

لل�شيارات من خمتلف اأنحاء العامل. 
لتطوير  ع�شرية  ا�شرتاتيجية  خطة  تقدمي  و�شيتم 
اجلمعية  اجتماع  خ��الل  ال�شيارات  ريا�شة  وتنمية 
للح�شول  وذل���ك   2014 ال��ع��ام  اأواخ����ر  العمومية 
بنود  تطبيق  لبدء  االأخ�شر  وال�شوء  املوافقة  على 

اخلطة. 
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى امل��و���ش��وع، ���ش��رح ب��ن ���ش��ل��ي��م، قائال: 
ال�شروري  م��ن  ف��ع��ال��ة،  وخ��ط��ة  عمل  اآل��ي��ة  لتطوير 
امل�شوؤولني،  ج��م��ي��ع  وا���ش��ت�����ش��ارة  ���ش��ام��ل  ف��ه��م  و���ش��ع 

وال�شماح لهم باالإدالء باآرائهم يف الكيفية التي ميكن 
من خاللها تطوير ريا�شة ال�شيارات خالل ال�شنوات 

الع�شر القادمة .
اأب��ح��اث حول  بعقد  اأي�����ش��ا  �شنقوم  ق��ائ��ال:  واأ���ش��اف 
االقت�شاد العاملي والتوجهات الريا�شية للم�شاعدة يف 
ت�شكيل ور�شم �شورة وا�شحة ملا قد نحتاجه لتطوير 

وتنمية ريا�شة ال�شيارات يف امل�شتقبل القريب .
واأ����ش���اف: م��ن ال��وا���ش��ح اأن ال��ك��ث��ري م��ن ه���ذا النمو 
اآ�شيا،  النا�شئة، وبالتحديد من  االأ�شواق  �شياأتي من 
ك��م��ا ه��و االأم����ر م��ع ب��اق��ي ال��ق��ط��اع��ات. ل��ك��ن وحتى 
علينا  عاملي،  م�شتوى  على  ال�شيارات  ريا�شة  تزدهر 
اأوال و�شع االأ�شا�شات ال�شليمة على امل�شتويني املحلي 

واالإقليمي .
مع  امل�����ش��اورات  ملبا�شرة  ا�شتعد  ال�شبب  لهذا  وت��اب��ع: 

لل�شيارات  ال��دويل  لالحتاد  التابعة  النوادي  اأع�شاء 
ومناق�شة  ي��واج��ه��ون��ه��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��اك��ل  ل�شماع   ، ف��ي��ا 
احللول االأن�شب لهم واملتطلبات التي يجب تنفيذها 

للتقدم بريا�شة ال�شيارات لالأمام .
هذا و�شاهم بن �شليم، اأول عربي يتم انتخابه ملقعد 
االرتقاء  يف  ال�شيارات،  لريا�شة  العاملي  املجل�س  يف 
اأبرز  من  واح��دا  لي�شبح  لل�شيارات  االإم���ارات  بنادي 
ن���وادي ال�����ش��ي��ارات الوطنية، وب��خ��ربات وم��ع��ارف يف 
اأ�شتلم  اأن  بعد  وذل��ك  والتعليم،  والبحث  التدريب 

مهام رئا�شة النادي عام 2006.
املهمة الأنها  وافقت على هذه  لقد  �شليم:  بن  وق��ال 
ولالحتاد  ب��ل  فقط،  يل  لي�س  ك��ب��ريا،  حتديا  ت�شكل 
ر�شم  يف  املهمة  ه��ذه  �شت�شاهم  ل��ل�����ش��ي��ارات.  ال���دويل 

الطريق لالحتاد لينمو ويتطور .

اأق���ام���ت اأك���ادمي���ي���ة ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
اأم�شية رم�شانية بقاعة ال�شقر  للريا�شة الن�شائية 

بفندق فريمونت باب البحر باأبوظبي.
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شهدتها  التي  االأم�شية  ب��داأت 
هزاع بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة اأكادميية 
الن�شائية،  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
اإفطار جمع امل�شوؤوالت واملدربات والالعبات  بحفل 
والكوادر الن�شائية الريا�شية بهدف تعزيز التوا�شل 
بني االأ�شرة الريا�شية الن�شائية واإ�شاعة اأجواء من 

االألفة واملحبة بني الريا�شّيات.
اأخالقيات  ب��ع��ن��وان  حم��ا���ش��رة  االأم�����ش��ي��ة  وت�شمنت 
الهيئة  م��ن  ال�شام�شي  اع��ت��دال  قّدمتها  الريا�شة 

قامت  ث��م  واالأوق����اف،  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة 
ال�شيخ  ج��ام��ع  بر�شم  فنّية  ف��ق��رة  يف  ال��ك��ن��دي  وف���اء 
ت�شمنتها  واأجوبة  اأ�شئلة  م�شابقة  ثم  الكبري،  زاي��د 
جوائز ت�شجيعية وحتفيزية للم�شاركات من الفرق 
اأخ����رى تظهر  ال��ري��ا���ش��ي��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ف��ق��رات 
االأكادميية  توليه  ال���ذي  وال���دور  الريا�شة  اأهمية 

للريا�شة الن�شائية.
اآيات  اأ�شمى  اأع��رب احل�شور عن  االأم�شية  ويف ختام 
ال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الن�شائي العام الرئي�س  اأم االإم��ارات رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئي�س  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
املتوا�شل  دعمها  على  والطفولة،  لالأمومة  االعلى 

امل�شاركات  تقدمت  كما  الن�شائية،  الريا�شة  لقطاع 
بال�شكر اجلزيل لل�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد 
الرم�شانية،  لالأم�شية  ح�شورها  على  نهيان  اآل 
م���ع���ربات ع���ن ف��خ��ره��ن ب��امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل يف 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال����ربام����ج  امل�����ش��اب��ق��ات 

االأكادميية.
وق��د ح�شر االأم�����ش��ي��ة ك��ّل م��ن ���ش��ع��ادة ن���ورة خليفة 
العام رئي�شة  الن�شائي  ال�شويدي مدير عام االحتاد 
جمل�س  ع�شو  الن�شائية  للريا�شة  االم���ارات  جلنة 
اهلل  عبد  حممد  م��رمي  و���ش��ع��ادة  االأك��ادمي��ي��ة  اإدارة 
االأ�شرية  التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال��رم��ي��ث��ي 
دولة  ل��دى  امل�شري  ال�شفري  ر���ش��وان ح��رم  ود. مها 

االإمارات والرئي�شة ال�شرفّية جلمعية �شيدات م�شر 
االحتياجات  ذوي  قطاع  رئي�شة  القبي�شي  وم��رمي 
املزروعي  ونعيمة  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  يف  اخلا�شة 
م���دي���رة دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة وف��اط��م��ة عبيد 
�شيدات  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  رئي�شة  اجل��اب��ر 
اأعمال اأبوظبي اإىل جانب اأمل العفيفي والدكتورة 
اأمنيات الهاجري والدكتورة موزة ال�شحي ع�شوات 
املدربات  اإىل  باالإ�شافة  االأك��ادمي��ي��ة،  اإدارة  جمل�س 
والالعبات من كليات التقنية العليا واحتاد املبارزة 
القدم واحت��اد االإمارات  ك��رة  ال�شلة واحت��اد  واحت��اد 
املعنّيات  م��ن  غفري  وج��م��ع  اجل��ل��ي��دي��ة،  للريا�شات 

بالريا�شة الن�شائية.
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اجلائزة  بطولة  ال�شت�شافة  التنازيل  العد  ب��دء  مع 
الكربى للجودو يف يومي 22 و23 نوفمرب القادم 
التابع  )اأدنيك(  للمعار�س  ال��دويل  اأبوظبي  مبركز 
م�شاركة  و�شط  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة 
ري��ا���ش��ي��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول ال���ع���امل من 
ل��الإم��ارات جم��ددا موا�شلة  تعود  ،وال��ت��ي  اجلن�شني 
ل��ن��ج��اح��ات احت����اد االإم�������ارات ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل����ودو 
التظاهرة  ت��ل��ك  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف  بوك�شينج  وال��ك��ي��ك 
الدويل  االحت���اد  يحر�س  ال��ت��ي  العاملية  الريا�شية 
اأهم  م��ن  واح���ده  باعتبارها  جناحها  علي  ل��ل��ج��ودو 
م�شاركة  ت�شهد  ال��ت��ي  االأرب���ع���ة  ال��دول��ي��ة  ب��ط��والت��ه 
500 الع��ب��ا والعبه  م���ن  اأك����رث  ت��ت��ج��اوز  ق��ي��ا���ش��ي��ة 
بجانب الوفود االإدارية والفنية واالإعالمية والذي 
مي��ث��ل ت��روي��ج��ا ���ش��ي��اح��ي��ا ل��ل��دول��ة وال���ت���ي يحر�س 
االحتاد الدويل للجودو االإعداد لها دائما قبل اأربعة 
كافه  انطالقتها حر�شا منه علي توفري  اأ�شهر من 
ثعلوب  بن  حممد  واأ���ش��اف  لها.   النجاح  متطلبات 
الدرعي رئي�س احتاد االإم��ارات للم�شارعة واجلودو 

والكيك بوك�شينج عقب االجتماع املطول الذي عقده 
م�شاء اأم�س االأول مبقر االحتاد مبنطقة امل�شرف يف 
عمر  بح�شور  باالحتاد  الت�شويق  جلنة  مع  اأبوظبي 
باالحتاد  اال�شتثمار  جلنة  رئي�س  ال�شحي  حل��ة  ب��ن 
بان  ذك��ر  وال��ذي  املنبثقة  اللجنة  اأع�شاء  من  وع��دد 
االجتماع خرج مبقرتحات وتو�شيات واأفكار هادفة 
البطولة  واي��ج��اب��ي��ات  �شلبيات  ع��ل��ي  ال���وق���وف  ب��ع��د 
حققت  وال���ت���ي   2011 يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  امل��ا���ش��ي��ة 
الكثري من النتائج االيجابية التي اأ�شاد بها االحتاد 
الدويل للجودو وجعلها منوذجا لبطوالته ال�شنوية 
والتي طالب يف تعميمه كافه االحتاد االأع�شاء بان 
تقل  ال  لدرجة  تنظمها  التي  البطوالت  كافه  ترفع 
بطوالت  لكافه  ت��وف��رت  ال��ت��ي  اجل���ودو  معايري  ع��ن 
اأب�����و ظ��ب��ي ل���ل���ج���ودو. واأ�����ش����اف حم��م��د ب���ن ثعلوب 
التنوير  لقاء  خ��الل  االفتتاحية  كلمته  يف  ال��درع��ي 
الريا�شي  للحدث  ت�شتعد  التي  الت�شويق  جلنة  مع 
االإ�شادة  تلك  بان  القادم  نوفمرب  للجودو يف  العاملي 
الراعية  وال�شركات  الت�شويق  وجلنة  االحت��اد  ت�شع 

وال��ل��ج��ان امل��ن��ظ��م��ة وك��اف��ه امل��ت��ط��وع��ني حت��ت �شغط 
امل�شوؤولية الوطنية للمحافظة على ال�شمعة الطيبة 
دولة  ع��ا���ش��م��ة  وجن���اح���ات  ب��ط��والت  اكت�شبها  ال��ت��ي 
كان  ما  والتي  الريا�شية  اأبوظبي  مدينة  االإم���ارات 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  دع��م  ل��و  تتحقق  اأن  لها 
كافه  وت��ع��اون  ل�شياحة،  اأبوظبي  هيئة  واهتمامات 
واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  والهيئات  ال���وزارات  اجلهات 
لتوفري  تطلعا  العالقة،  ذات  وال�شياحية  الوطنية 
اأق�شى درجات احلر�س واالهتمام مبا يعك�س الوجه 
امل�����ش��رق ل��ري��ا���ش��ة االإم�������ارات ال��ت��ي حت��ظ��ى برعاية 
احتاد  رئي�س  واأ���ش��ار   . الر�شيدة  القيادة  من  كرمية 
بوك�شينج  والكيك  واجلوجيت�شو  واجلودو  امل�شارعة 
رئي�س  للجودو  العربي  لالحتاد  الفخري  الرئي�س 
الكربى  للجائزة  اأبوظبي  لبطولة  املنظمة  اللجنة 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  ر�شالة  ب��ان  املقبلة،  للجودو 
فايزر،  م��اري��و���س  امل��ج��ري  برئا�شة  للجودو  ال���دويل 
التي اأ�شاد فيها بروعة ودقة التنظيم خالل البطولة 
اأبوظبي  باإحدى �شاالت مركز  اأقيمت  التي  املا�شية 

اأك����دت ب���ان م��وق��ع البطولة  ل��ل��م��ع��ار���س )اأدن����ي����ك(، 
الفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  ال���ش��ت�����ش��اف��ة  ك���ان من��وذج��ي��اً 
تلك  الريا�شية اجلماهريية،ومن خالل  واالأحداث 
لها  الو�شول  ي�شهل  التي  املخ�ش�شة  امل�شاحات  مثل 
والدخول اإليها واخلروج منها يف اأمن واأمان ،والتي 
حتيط بها املطاعم املتنوعة، اإ�شافة اإىل الفنادق ذات 
غرفها  جمموع  يتجاوز  والتي  املختلفة  امل�شتويات 
الو�شول  ي�شهل  غ��رف��ة مم��ا  اآالف  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���رث 
10 دقائق منه  اللعب، والتي تقع علي بعد  ل�شالة 
ال��دويل للجودو  ب��االأق��دام مما �شجع االحت��اد  �شرياً 
اال�شت�شافة علي ح�شاب  علي جتديد موافقته علي 
اجلراند  بطولة  ا�شت�شافة  رغبة  اأب��دت  عريقة  دول 
البطوالت  م��ن  واح����دة  بو�شفها  ل��ل��ج��ودو  بريك�س 

املهمة لدى االحتادات واملوؤهلة لالأوملبياد.
وق����ال ال���درع���ي ل��ق��د اأ���ش��ه��م��ت ال��ك��ث��ري م��ن اجلهات 
البطوالت  اإجن��اح  يف  واخلا�شة  احلكومية  الوطنية 
،وخا�شة  االحت��اد  ا�شت�شافها  التي  املا�شية  االأرب��ع��ة 
التغطية االإعالمية املتميزة للبطولة التي يحر�س 

يف  اأ�شهمت  والتي   ، للجودو  ال��دويل  االحت��اد  عليها 
التلفزيوين  النقل  باالإ�شادة  اإبراز فعالياتها، وخ�س 
املبا�شر املتميز الذي قامت به قناة اأبوظبي الريا�شية 
الي���ف ال��ت��اب��ع��ة ل�����ش��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم، والتي 
املحلية  امل�شتويات  كافه  على  احل��دث  بحجم  كانت 
البطولة  اأك�شب  ما  والعاملية،  والعربية  واخلليجية 
�شهره وتاألقاً بف�شل طريقه النقل االحرتافية، التي 
واكبت التنظيم االحرتايف الذي خرجت به البطولة 
ال��دويل للجودو درج��ة التميز  التي منحها االحت��اد 
ب��ال��درج��ة ال��ذه��ب��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ب��ج��ان��ب ج��ه��ود قنوات 
امل��ح��ل��ي��ة واخلليجية  وال�����ش��ح��ف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���دول���ة 
مما  اال�شادة  تلك  من  ن�شيبها  نالت  التي  والعربية 
ي�شاعف االهتمام خالل البطولة املقبلة التي تعترب 

حتديا اأمام اجلميع .
له  ال��درع��ي يف ت�شريحات  ثعلوب  ب��ن  وذك��ر حممد 
عقب االجتماع الذي امتد حتى ال�شاعات االأوىل من 
ال�شباح بان طموحات احتاد اجلودو خالل فعاليات 
ال��ب��ط��ول��ة امل��ق��ب��ل��ة تختلف مت��ام��ا ع��ن امل�����ش��ارك��ة يف 

املا�شية ،حيث يتطلع االحتاد من خالل  البطوالت 
التتويج  من�شة  لبلوغ  لها  ا�شتعد  ال��ت��ي  م�شاركته 
اأب��و ظبي بعد ت��األ��ق ج��ودو االإم����ارات يف  الذهبية يف 
ب��ط��ول��ة اجل��ائ��زة ال��ك��ربى ال��ت��ي اأق��ي��م��ت م��وؤخ��را يف 
م��ن��ه��ا اجل�����ودو مبيداليتني  وال���ت���ي خ���رج  م��ن��غ��ول��ي��ا 
برونزية يف وزن حتت 73 كغ ،وذهبية حتت 81كغ 
تلك  االإم����ارات يف  م�شاركات  ت��اري��خ  يف  االأوىل  وه��ي 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ج��ودو ،وال���ت���ي ت��ع��ت��رب اجن���ازا 
لالأ�شرة  ان�شمت  ال��ت��ي  اللعبة  جم���ال  يف  ت��اري��خ��ي��ا 
اأهم بطوالت العامل  الدولية من خالل واحده من 
وا�شعة  اأ�شداء  تركت  للجودو،والتي  الكربى  االأرب��ع 
يف ال�شاحة االإقليمية والدولية واملواقع اليكرتونية 
العربية  وال�شحف  الف�شائية  والقنوات  والوكاالت 
والعاملية مما ي�شاعف امل�شوؤولية الفنية والتنظيمية 
الذي  املقبل  الريا�شي  احل��دث  الإب���راز  واالإع��الم��ي��ة 
ي��ت��زام��ن م��ع اإط���الل���ه اح��ت��ف��االت االإم������ارات باليوم 
الوطني ال�شنوي مما يتطلب العمل با�شتمرار الإنهاء 

كافه التكليفات بوقت مبكر الإجناح البطولة .

االأربعاء  ال��ي��وم  م�شاء  ال��ع��ا���ش��رة  ال�شاعة  يف  تنطلق 
م��ن��اف�����ش��ات ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي مل�����ش��اب��ق��ة ك���رة قدم 
تقام  التي  الرم�شانية  ال�شبا  ند  لبطولة  ال�شاالت 
حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي،  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد 
بدبي  نوعه  من  االأ�شخم  احل��دث  ويعد  الريا�شي، 
خالل �شهر رم�شان الف�شيل مبجموع جوائز مالية 
5 م�شابقات ريا�شية  6 ماليني درهم، وت�شم  يبلغ 
ي�شارك 1500 ريا�شي حملي ودويل، وهي: الكرة 
للجري،  االأول  ال���دويل  ال�شبا  ن��د  �شباق   ، ال��ط��ائ��رة 
وكرة  تن�س  بادل  ريا�شة  للدراجات،  ال�شبا  ند  �شباق 
ال�شالة  مناف�شاتها  وحتت�شن  اأي�شا،  ال�شاالت  قدم 
ال�شتار على  ال�شبا، وي�شدل  بند  الريا�شية احلديثة 

فعالياته يوم ال�شبت املقبل )3 اأغ�شط�س املقبل(.
وي�شهد الدور ربع النهائي اإقامة 4 مباريات، جتمع 
االأوىل بني: اجلوكر وجمريا، يليها لقاء ور�شان 11 
اأف  بي  يلتقي  دب��ي، فيما  �شمو ويل عهد  مع مكتب 

جي مع مرغم، و�شكاي دايف مع اجلوارح.
باأن فرق مكتب �شمو ويل عهد دبي واجلوارح  علما 
ربع  ال��دور  بلوغ  قد �شمنت  كانت  ومرغم وجمريا، 
النهائي بعد حتقيقها الفوز يف ختام مناف�شات الدور 
االأول ليلة اأول من اأم�س االثنني، وذلك بعدما تغلب 
مكتب �شمو ويل عهد دبي على اجلوارح بنتيجة 4-6 
بن  حممد  فريق  عن  االأه���داف  بفارق  معه  ليتاأهل 
مكتوم الذي مل يكفيه الفوز على اخلوانيج بنتيجة 
على  مرغم  تفوق  فيما  الثالثة،  املجموعة  يف   1-2

العا�شفة  8-3 وجمريا على �شقور  بنتيجة  نريان 
ب�شباعية نظيفة يف املجموعة الرابعة.

املطرو�سي: لقاءات متقاربة امل�ستوى
وع�شو  الفنية  اللجنة  رئي�س  املطرو�شي  ع��ادل  اأك��د 
اللجنة املنظمة للبطولة اأن اجلماهري �شتكون على 
القوية  وامل��ب��اري��ات  ب��االإث��ارة  امل��وع��د م��ع ليلة حافلة 
نظرا لتقارب م�شتوى الفرق املتاأهلة اإىل الدور ربع 
النهائي، وقال  الفرق التي بلغت الدور ربع النهائي 
كانت االأف�شل واالأقوى فنيا خالل مناف�شات الدور 
االأول، �شواء من ناحية االأرقام التي اأكجت تفوقها اأو 
االأداء الفني ب�شكل عام التي تك�شف عن ا�شتعداداتها 

املكثفة خلو�س البطولة .
واأ����ش���اف م��ن امل��ت��وق��ع اأن حت��ف��ل امل��واج��ه��ات ب����االأداء 
ال��ف��وز وح���ده �شيح�شم  اأن  اأي�����ش��ا ح��ي��ث  ال��ه��ج��وم��ي 
هداف  لقب  على  التناف�س  اأن  كما  اللقاءات،  نتيجة 
امل�شابقة �شي�شيف املزيد من التحدي لالعبني، علما 
اإىل  ال�شوط  زي��ادة مدة  اعتمدت  الفنية  اللجنة  باأن 

20 دقيقة بداية من الدور ربع النهائي .

اجلوكر ي�سد رحاله اإىل جمريا 
يف اأول مواجهات الدور ربع النهائي �شيكون اجلوكر 
الدور  وب��ل��وغ  ج��م��ريا  ال��ع��ادة الجتياز  ف��وق  مر�شحا 
واخلالب  الراقي  االأداء  بعد  وذل��ك  النهائي،  ن�شف 
االأول  بالدور  اآخر مبارياته  الفريق يف  الذي قدمه 
ال��ت��ي ح��ق��ق ف��ي��ه��ا ال��ف��وز ع��ل��ى ب��ي اأف ج��ي بنتيجة 

كبرية بلغت 12-�شفر، �شمن بها �شدارة املجموعة 
االأوىل، ويربز يف �شفوف اجلوكر الثالثي: فيليبينو 
اإىل ج��ان��ب ه���داف الفريق  وم��وري��ن��ي��و ورودري��غ��ي��ز، 

بامل�شابقة ها�شم �شفر ورفاقهم املتاألقني.
من جانبه لكن يكون جمريا �شديا �شهال للجوكر، 
بامل�شابقة  للفريق  القوية  امل�شتويات  بعد  خ�شو�شا 
حلد االآن وحتقيقه الفوز يف ثالث مباريات بالدور 
ب�شباعية  العا�شفة  �شقور  على  اآخ��ره��ا  ك��ان  االول 
نظيفة يف اللقاء احلا�شم ليلة اأول من اأم�س االثنني. 
الذي  جمريا  العبي  بني  وا�شحا  االن�شجام  وظهر 
و�شجل  دقائقه،  ط��وال  اللقاء  جمريات  على  �شيطر 
له كل من: ه�شام القيوري 3 اأهداف وبالل اأ�شويف 

2 وعبداهلل جا�شم وعبد العزيز حممد.

العهد  ويل  �سمو  مكتب  بــني  مبكرة  قمة 
وور�سان 11

تتوا�شل مباريات الدور ربع النهائي بقمة مبكرة بني 
فريقي ور�شان 11 ومكتب �شمو ويل عهد دبي، حيث 
كان ور�شان 11 قد ت�شدر ترتيب املجموعة الثانية 
بعدما حقق العالمة الكاملة بفوز بجميع مبارياته 
املتاألق خليفة احل��وري مت�شدر  معتمدا على جنمه 
ترتيب هدايف امل�شابقة بر�شيد 17 هدفا، اإىل جانب 
امتالكه لالعبني اأ�شا�شيني ودكة احتياط متكاملة، 
يبزر فيها: م�شعود جمعة، اأحمد �شعيد،عمر فاروق، 

�شعيد حممد، اأن�س ر�شاد واأحمد ه�شام.
دبي  �شمو ويل عهد  فريق مكتب  انتظر  من جانبه 

حتى اللقاء االأخري ليك�شف عن وجهه احلقيقي يف 
للفوز  املر�شحني  اأح��د  نف�شه  ع��ن  ويعلن  املناف�شات 
باللقب، وذلك بعدما حقق فوزا مهما على اجلوارح 
ختام  يف  االثنني  اأم�س  من  اأول  ليلة   4-6 بنتيجة 

مواجهات املجموعة الثالثة.
اأه��داف مكتب �شمو ويل عهد دبي، الثالثي  و�شجل 
�شانتو�س  ورافائيل  اأه��داف   4 اأمليدا  تياجو  املرعب: 
وم���ارك���و ب����اري����را، ف��ي��م��ا ���ش��ج��ل اأه������داف اجل������وارح: 
ا���ش��م��اع��ي��ل ح���م���داوي ه��دف��ني وك����رمي ب���ايل وخالد 

حمداوي.
املجموعة  ب�����ش��دارة  االأول  ال����دور  اجل�����وارح  واأن���ه���ى 
9 نقاط، متقدما على مكتب �شمو  الثالثة بر�شيد 
ب��ف��ارق االأه������داف، ف��ي��م��ا ودع فريق  ويل ع��ه��د دب���ي 
اخلوانيج  على  ف���وزه  رغ��م  امل�شابقة  مكتوم  حممد 

2-1 ب�شبب تاأخره بفارق االأهداف عن الفريقني.
و���ش��ج��ل ه���ديف حم��م��د ب��ن م��ك��ت��وم، ك��ل م���ن: اأحمد 
العزيز هدف  ف��ريوز وماجد حرت، فيما �شجل عبد 

اخلوانيج الذي جتمد ر�شيده عند نقطة وحيدة.

 بي اأف جي يواجه مرغم
اأما املباراة الثالثة بالدور ربع النهائي، فتجمع بني 
املتوازن  االأداء  �شاحبي  ومرغم  اأف جي  بي  فريقي 
اأن الكفة متيل قليال لفريق  ن�شبيا باملناف�شات رغم 
الرابعة  امل��ج��م��وع��ة  ت��رت��ي��ب  ت�����ش��در  ال�����ذي  م���رغ���م 
ك�شب  ب��ع��دم��ا  وذل����ك  ال��ك��ام��ل��ة،  ال��ع��الم��ة  بتحقيقه 
اأم�س  م��ن  اأول  ليلة   3-8 بنتيجة  ن��ريان  مواجهة 

االثنني يف ختام مناف�شات املجموعة الرابعة.
ويدين مرغم بالف�شل بهذا الفوز لكل من: حممد 
ومهران  اللقاء،  هذا  يف  الثالثية  �شاحب  ا�شماعيل 
حم��م��د وح�����ش��ني حم��م��د ب��ع��دم��ا ���ش��ج��ل ك���ل منهما 
اأهداف  �شجل  فيما  ه��دف��ا،  تياغو  واأ���ش��اف  ه��دف��ني، 

نريان: جواد حكمت هدفني وعلي حممد.
للدور  تاأهل  فريق  اأول  جي  اأف  بي  ك��ان  جانبه  من 
الطف  ف��رق:  على  ال��ف��وز  بعدما حقق  النهائي  رب��ع 
وا�شتوديو زعبيل ونا�س، لكن اخل�شارة القا�شية اأمام 
اجلوكر �شفر-12 يف اآخر مباراة جتعل منه مطالبا 

مبحو هذه ال�شورة الليلة.

�سكاي دايف يرتقب اجلوارح
تختتم مناف�شات الدور ربع النهائي مبواجهة جتمع 
بني �شكاي دايف واجل��وارح، وتعد واح��دة من اأقوى 
اللقاءات الليلة نظرا للم�شتوى الفني املتطور الذي 

قدمه الفريقان خالل م�شوارهما بالبطولة.
واعتمد �شكاي دايف على مبداأ املدوارة بني الالعبني 
احلا�شمة،  ل����الأدوار  وحت�شريهم  اإع���داده���م  ب��ه��دف 
وبرز يف �شفوفه: ن�شر حمود النيادي قائد الفريق، 
ال��رح��م��ن عمر  اأح��م��د، ع��ب��د  ه��ا���ش��م غ��ل��وم، �شلطان 
امل��رك��ز الثاين  ال��ف��ري��ق  وم����رزوق ع��ن��رت، حيث حقق 
جانبه  م��ن  ن��ق��اط.   9 بر�شيد  الثانية  باملجموعة 
يعد اجل��وارح واح��دا من اأق��وى ف��رق البطولة التي 
يف  وي���ربز  امل��ن��اف�����ش��ات،  على  ب�شمتها  ب��رتك  جنحت 
اللذان  حمداوي  وخالد  ا�شماعيل  الثنائي  �شفوفه 

يجيدا �شناعة األعاب الفريق، فيما يتوىل كرمي بايل 
عبد  ج��ه��اد  م��ن  مب�شاندة  االأه����داف  ت�شجيل  مهمة 
باإقامة  املناف�شات  وتتوا�شل  اأحمد.  ورا�شد  ال�شالم 
 ، اخلمي�س  غ��د  ي��وم  النهائي  ن�شف  ال���دور  مباراتي 
حتديد  مواجهتي  اجلمعة  غ��د  بعد  ي��وم  تقام  فيما 
كرة  وم�شابقة  القدم  كرة  م�شابقة  يف  الثالث  املركز 
الطائرة التي يلتقي فيها فريقا ور�شان 11 و�شكاي 
ال�شبت  ي��وم  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  ي�شهد  ان  داي���ف، على 
الطائرة  ك��رة  نهائي  اإق��ام��ة  اأغ�شط�س(   3( املقبل 
بني نا�س وحممد بن مكتوم، تليها املباراة النهائية 
مل�شابقة كرة قدم ال�شاالت، ومن ثم احلفل اخلتامي 

اجتم���اع جلن���������ة الت�سوي�������ق باحت�������اد اجل������������ودو

مكتب ويل عهد دبي واجلوارح ومرغم وجمريا تكمل عقد الفرق املتاأهلة

�سالت بطولة ند ال�سبا الرم�سانية الليلة  كرة  نهائي  ربع  يف  قوية  مواجهات   4
عادل املطرو�سي: اجلماهري ترتقب ليلة حافلة بالإثارة نظرًا لتقارب م�ستوى الفرق ال�ساعدة 

ختام الدورة الرم�سانية يف قيادة �سالح التموين والنقل 
اختتمت قيادة �شالح التموين والنقل م�شاء اأم�س 
االول فعاليات الدورة الرم�شانية يف مدينة زايد 
�شيف  ح��م��د  ال��رك��ن  العقيد  بح�شور  الع�شكرية 
�شباط  من  وع��دد  ال�شالح  قائد  النعيمي  خمي�س 
القوات  اإطفاء  كتيبة  فريق  وتوج  امل�شلحة  القوات 
القدم  ك��رة  مناف�شات  يف  للبطولة  بطال  امل�شلحة 
والنقل  التزويد  جمموعة  فريق  ون��ال  والطائرة 

املركز االأول يف مناف�شات �شد احلبل.
امل�شلحة  القوات  اإطفاء  كتيبة  فريق  تتويج  وج��اء 
فريق  على  القدم  لكرة  النهائية  املباراة  يف  بفوزه 

فاز  بينما  الرتجيحية  بالركالت  ال�شالح  ق��ي��ادة 
احلبل  �شد  مبناف�شات  ال�����ش��الح  جمموعة  ف��ري��ق 
امل�شلحة  ال���ق���وات  اإط���ف���اء  كتيبة  ع��ل��ى  تغلبه  ب��ع��د 

باجلولتني.
اإن  له  التموين والنقل يف كلمة  وقال قائد �شالح 
ال��ه��دف م��ن اإق��ام��ة مثل ه��ذه ال��ب��ط��والت ه��و رفع 
ال�شالح  منت�شبي  ل��دى  البدنية  اللياقة  معدالت 
االإع���داد  يف  امل��ه��م  الرئي�شي  اجل��ان��ب  تعترب  ال��ت��ي 
بني  ال�شريف  والتناف�س  االأل��ف��ة  ول��زي��ادة  البدين 
امل�شاركني مما ي�شهم يف االرتقاء بالروح الريا�شية 

ال�شباط  بني  التعارف  من  ملزيد  الفر�شة  ويتيح 
قيادة  منت�شبي  م��ن  واالأف������راد  ال�����ش��ف  و���ش��ب��اط 
ال�شالح. ويف ختام الليلة االحتفالية للبطولة التي 
انطلقت منذ ال� 15 من وا�شتمرت حتى ال�29 من 
يوليو احلايل ومب�شاركة العديد من الفرق التابعة 
الركن  العقيد  قام  والنقل  التموين  �شالح  لقيادة 
العقيد  النعيمي راعي احلفل يرافقه  حمد �شيف 
قائد  نائب  الكعبي  �شبيح  حممد  عو�س  ال��رك��ن 
اجلوائز  وت��وزي��ع  الفائزة  ال��ف��رق  بتتويج  ال�شالح 

والهدايا التذكارية على الالعبني وامل�شاركني.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:  

���ش��ه��د ال��ع��ق��ي��د اأح���م���د ���ش��امل ال�����ش��ل��وم��ي، مدير 
ب�شرطة  والعقابية  االإ���ش��الح��ي��ة  املن�شاآت  اإدارة 
الرم�شانية  البطولة  ختام  حفل  اخليمة  راأ���س 
املن�شاأة  ون��زي��الت  ل��ن��زالء  اخلام�شة  الريا�شية 
والتي اأقيمت خالل �شهر رم�شان الكرمي �شمن 
ترفيهية  بيئة  خ��ل��ق  اإىل  ه���دف  ���ش��ام��ل  ب��رن��ام��ج 

واأخرى تعليمية وتثقيفية للنزالء .
الفائزين  بتكرمي  ال�شلومي  اأحمد  العقيد  وقام 
رم�شان  ببطولة  املن�شاأة  ن��زالء  م��ن  وال��ف��ائ��زات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال���ت���ي ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
االألعاب الريا�شية ومنها تن�س طاولة، �شطرجن، 
اإىل  باالإ�شافة  وغريها،  القدم  ك��رة  احلبل،  �شد 
حفظ  مب�شابقة  وال��ف��ائ��زات  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ة العامة 

ال�شلومي  واأكد   . االإ�شالمية واالأوق��اف  لل�شوؤون 
حر�س القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة على 
دم��ج ال��ن��زالء م��ع املجتمع اخل��ارج��ي م��ن خالل 
تنظيم العديد من االأن�شطة والفعاليات املتنوعة 
التي تعمل على اإدخ��ال البهجة يف نف�س النزالء 
وتخفف عنهم فرتة اإقامتهم باملن�شاأة . واأ�شار اإىل 
اأن املن�شاة االإ�شالحية ت�شعى من خالل توا�شلها 
م���ع دوائ�����ر امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي��ة اإىل ت��و���ش��ع��ة هذه 

الربامج التعليمية املختلفة والتي يتم تقدميها 
تتم  حتى  ال��الزم��ة  املتطلبات  وت��وف��ري  ل��ل��ن��زالء 
للنزالء بحيث  بنجاح بغر�س توفري جو مالئم 
اليدوية  الثقافية واحلرف  ي�شاركوا يف الدورات 
غرف  من  ال�شجن  وحتويل  املن�شاة  يف  امل��وج��ودة 
اأوقاتهم  النزالء  يق�شي  علم  حلقات  اىل  �شجن 
امل�شتمر  والدعم  التوجيهات  بف�شل  وذلك  فيها 

من �شمو قائد عام ال�شرطة .

خت���ام ن���اج���ح لبطول����ة ن����زلء املن�س����اآت الإ�س���الحي�����ة 
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ختام بطولة �سركة احلفر الوطنية الرم�سانية للبولينج لفئة ال�سباب 
تختتم م�شاء اليوم ب�شالة خليفة الدولية للبولينج 
ال�����ش��ب��اب �شمن  ب��ط��ول��ة  اأب���وظ���ب���ي م��ن��اف�����ش��ات  يف 
 )NDC(فعاليات بطولة �شركة احلفر الوطنية
تقام  ال��ت��ي  للبولينج  ع�شرة  الثالثة  الرم�شانية 
بالتعاون مع احتاد البولينج ومدينة زايد الريا�شية 
،والتي  اجلن�شني  من  م�شاركا   137 �شمت  والتي 
ا�شتملت علي عده مناف�شات فردية ،والتي توا�شلت 
ال�شركة  لها  ر�شدت  ،وال��ت��ي  يوما   20 من  الأك��رث 
نقدية م�شاهمة  درهم كجوائز  األف   150 حوايل 
يف دع���م م�����ش��رية ال��ل��ع��ب��ة ،وال���ت���ي ���ش��ه��دت م�شاركة 
اأكرث  ميثلون  ال��ذي��ن  االإم����ارات  �شباب  م��ن  وا�شعة 
من %60و�شط اهتمام كبري من احتاد البولينج 

الذي ر�شد العديد من االأ�شماء الواعدة .

�سدارة ال�سام�سي
قبل  اجلولة  �شوء  علي  ال�شباب  فئة  ختام  وي��اأت��ي 
اأم�������س لتحديد  اأق��ي��م��ت م�����ش��اء  ال���ت���ي  اخل��ت��ام��ي��ة 
ال��الع��ب��ني ال�����ش��اع��دي��ن ل��ل��م��رب��ع ال��ذه��ب��ي بعدما 
احتفظ ال�شاعد خمي�س �شعيد ال�شام�شي ب�شدارته 
من  ب��ال��رغ��م  ال��ذه��ب��ي  للقب  متطلعا  للمجموعة 
هنان  �شامنثا  الربيطانية  م��ن  ال��ق��وي��ة  املناف�شة 
التي حتتل املركز الثاين، والدويل ال�شاب �شلطان 
ي�����ش��ك��ل تهديدا  ال��ق��ب��ي�����ش��ي،ال��ذي  حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة 
نتائج  ���ش��وء  علي  املناف�شة  قائمة  ،ويف  ل��ل�����ش��دارة 

واأحمد  امل����ال،  ع���ب���داهلل  جن���د  االأول  اأم�������س  ج��ول��ة 
اجلنيبي  حممد  القبي�شي،العراقي  خليفة  حممد 
وتراجع   ، �شابعا  امل��ا���س  يو�شف  البحريني  وت��ق��دم 
نبيل  وع��ب��داهلل   ، الثامن  للمركز  التميمي  �شهيل 
القبي�شي  خليفة  حممد  يعقوب  واأ���ش��ب��ح  تا�شعا، 
التاأهل ،فيما خرج من  العا�شر يف قائمة  يف املركز 

القائمة اأحمد املال.

61 لعبا
عدد  ارتفع  فقد  املفتوحة  الرئي�شية  البطولة  اأم��ا 
امل�شاركني اإىل 61 العباً والعبة ،وقد احتفظ بطل 
العامل االإماراتي حممد خليفة القبي�شي ب�شدارة 

الرتتيب العام ومت�شك باملركز الثاين الدويل عبد 
العطار  حممود  والثالث  ب���وب«،   « �شامل  الرحمن 
اإبراهيم  �شيد  ال���دويل  واحتفظ  ال��ل��ق��ب«،  »ح��ام��ل 
ب��امل��رك��ز ال���راب���ع ،وج���دي���د اجل��ول��ة امل��ا���ش��ي��ة تقدم 
الكويتي جا�شم دروي�س للمركز الثامن بعد حممد 
امل���رزوق���ي وب��ا���ش��ل ���ش��ع��ي��د، وال�����دويل ن��اي��ف عقاب 
الالعب  مت�شك  اال�شتثنائية  ال��ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت 
عبداهلل القبي�شي مبركزه االأول ،ويف املركز الثاين 
املحرمي  ���ش��امل  ثالثا  وح��ل  اأوج�����ش��ت��ني،  الفلبيني 
اللطيف  عبد  ال�شابق  املت�شدر  الهندي  وت��راج��ع 
اإميان  االأردين  وت��ق��دم  ال��راب��ع  للمركز  القري�شي 

عبداهلل خام�شا .

ناحات تنظيمية وفنية كبرية واإ�سادات وا�سعة من رموز احلركة الريا�سية 

نتائج متميزة لأبناء الإمارات يف م�سابقات الأوملبياد الرم�ساين ال�سابع ع�سر 
���ش��رب اأب���ن���اء االم�����ارات م��وع��دا م��ع االجن����ازات 
امل�شابقات  يف  التتويج  من�شات  وبلوغ  واالأل��ق��اب 
الريا�شية الوملبياد نادي �شباط القوات امل�شلحة 
الريا�شية بن�شخته ال�شابعة ع�شرة والتي اأقيمت 
ع��ل��ى م���دى 20 ي��وم��ا حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
واأكد نادي �شباط القوات امل�شلحة دوره الريادي 
مبوا�شلة  الريا�شية،  احلركة  مل�شرية  وال��داع��م 
 17 م��دى  على  الرم�شاين  لالوملبياد  تنظيمه 
امل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي يوليها  ع��ام��ا ، يف ظ��ل 
لكعبي  ه��الل  حممد  م.  ال��رك��ن  الفريق  �شعادة 
رئي�س جمل�س اإدارة فندق ونادي ال�شباط رئي�س 
البطولة  حتظى  كما   ، العليا  املنظمة  اللجنة 
كرة  وجلنة   ، الريا�شي  ابوظبي  جمل�س  بدعم 
الرعاة  من  كبري  ع��دد  بجانب  لل�شيدات  القدم 

والداعمني من ال�شركات الوطنية .
وح��ق��ق��ت ال��ب��ط��ول��ة ب��دورت��ه��ا ال�����ش��اب��ع��ة ع�شرة 
ال�شعيد  ع��ل��ى  م�شبوقة  غ��ري  ك��ب��رية  جن��اح��ات 
ال��ف��ن��ي وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وامل�����ش��ارك��ة ال��ك��ب��رية التي 
املجتمع  ف���ئ���ات  وع���م���وم  ال��ري��ا���ش��ي��ني  ���ش��ج��ل��ه��ا 
ريا�شية  اآالف   3000 ع���دده���م  ب��ل��غ  وال�����ذي 
كما  ع��امل��ي��ة،  جن�شية   45 مي��ث��ل��ون   ، وري��ا���ش��ي��ة 
اللجان  كافة  ك��وادر وطنية يف  بتخريج  اأ�شهمت 
على  اأك��دت  التي  والفنية  واالإداري���ة  التنظيمية 
املثالية  ال�شورة  الفاعل وعك�س  قدرتها ودوره��ا 
الأبناء االمارات يف احت�شان الفعاليات والدورات 
املحلي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ال���ك���ب���رية  ال���ري���ا����ش���ي���ة 

واالإقليمي والدويل.
وحظيت الدورة ال�شابعة ع�شرة با�شادات وا�شعة 
واهتمام   ، والريا�شية  احلكومية  القيادات  من 
الوطني  �شعارها  م��ن  ،ان��ط��الق��ا  كبري  اإع��الم��ي 
التالحم  ق�ش�س  ج�شد  وال���ذي  متوحد  البيت 
ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ع��ب ، اىل ج��ان��ب م��ا ت�شكله  ب��ني 
وداعم  ال��ع��ط��اء  مل�شرية  وراف���د  تنموي  دور  م��ن 
الريا�شية  الريا�شي بجميع االحت��ادات  للقطاع 
واملنتخبات الوطنية بالطاقات االإدارية والقدرات 

التدريبية واملواهب الفنية من الالعبني.
بينها  ومن  امل�شابقات  النتائج يف  م�شتوى  وعلى 
نا�شئة  �شيطرة  �شهدت  التي  ال�شطرجن  م�شابقة 
ال��ث��الث��ة االأوىل يف فئة  امل��راك��ز  االم�����ارات ع��ل��ى 
ادري�س  �شيف  ت��وج  حيث   ، �شنة   16 النا�شئني 
احلامد  علي  اهلل  وعبد  االول  باملركز  احل��ام��د 
ال��ث��اين ،وح��ل �شعيد ع��ادل احلو�شني  امل��رك��ز  يف 
رافيري  راوؤول  الهند  بينما ح�شل العب   ، ثالثا 
على املركز الرابع وجاء اليمني ح�شن اجليالين 
ال�شاد�س للم�شري اندريه  خام�شا وذهب املركز 
ناجي. و يف بطولة ال�شيدات توجت البلجيكية اأنا 
زوزو ليا بلقب املركز االأول فيما جاءت ال�شورية 
ه���دى ال��ن��ج��ار يف امل��رك��ز ال��ث��اين ووق��ف��ت كوبرا 
وحلت   ، الثالث  باملركز  اأذربيجان  من  باجراين 
رابعا  الزرعوين  خلود  الوطني  منتخبنا  العبة 
باملركز اخلام�س ويف  �شامل  اآمنة  وج��اءت بعدها 
االآرغا،  فاطمة  ال�شورية  ج��اءت  ال�شاد�س  املركز 
االمارات  لالعبات  ت�شجيعية  ج��وائ��ز  منح  ومت 
ثنوة حممد و لطيفة الدرمكي و �شم�شة عامر و 
فاطمة اأحمد و فاطمة بخيت ونالت �شوق اأحمد 
م�شابقة  يف  حققتها  نتيجة  اأف�شل  جائزة  على 
اخلاطف  ال�شطرجن  بطولة  ويف  ال�شيدات.  فئة 
جاء  و  بطاًل  باجراين  اأولفي  االأذربيجاين  توج 
الثاين  امل��رك��ز  يف  رحمانوف  األك�شندر  الرو�شي 
ل���الأوك���راين مايكل  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ذه���ب  فيما 
األك�شاندر  ال���رو����ش���ي  ت����وج  ح���ني  ك�����وزاك�����وف،يف 
الرو�شي  ج��اء  فيما  لالأ�شاتذة  بطاًل  رحمانوف 
الثالث فكان  املركز  اأما  ثانياً  �شريجي فوركوف 
من ن�شيب الفلبيني املجتهد جوليو�س راميو�س 
ف���ادمي بعد  البلجيكي  ال��راب��ع  امل��رك��ز  و ج��اء يف 
لالأوكراين  اخلام�س  امل��رك��ز  ذه��ب  و  مالختكو 
منتخبنا  الع����ب  ن����ال  و  ك����وزاك����وف  م��ي��خ��ائ��ي��ل 
اأف�شل  جائزة  خ��وري  حممد  اإبراهيم  الوطني 

نتيجة يف امل�شابقة .
اإقباال  االأر����ش���ي  ال��ت��ن�����س  م�شابقة  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
اىل  بعودتها  االأن��ظ��ار  مميزا جذبت من خالله 
والتي   ، الرم�شاين  االوملبياد  م�شابقات  قائمة 
من  للنا�شئني  منتخبنا  لنجوم  الفر�شة  اأتاحت 
االحتكاك وك�شب اخلربات من نخبة امل�شاركني 

على امل�شتوى العربي ، ويف ختامها توج الالعب 
التن�س االأر�شي يف  االأ�شود بلقب  االأردين حمزة 
القطري  ال��زي��ارة  ، ومتكن جا�شم  ال��ف��ردي  فئة 
مواطنة  من  املهزومني  دوري  لقب  ان��ت��زاع  من 
ع��ب��داهلل ���ش��ن��ان، وي��ذك��ر ب����اأن ال��ف��ري��ق االأردين 
كان  القطب  ومو�شى  االأ���ش��ود  حمزة  من  املكون 
قد ح�شل على املركز االأول يف فئة الزوجي قبل 

يوم من ختام البطولة .
ويف م�شابقة اجلودو توج نادي ابوظبي الريا�شي 
على  وت��رب��ع   ، اخلليجية  االأن��دي��ة  بطولة  بلقب 
قمة االأندية امل�شاركة يف البطولة املقامة �شمن 
فعاليات اوملبياد ال�شباط الرم�شاين يف ن�شخته 
يف  ال��ك��وي��ت��ي  ال�شليبخات  ن���ادي  وج���اء   17 ال 
امل��رك��ز ال��ث��اين وك���ان امل��رك��ز الثالث م��ن ن�شيب 

نادي مركز الطفل خورفكان .
وب��رز ع��دد كبري م��ن الالعبني االإم��ارات��ي��ني يف 
الرجال  ومناف�شات  �شنة   18 حت��ت  مناف�شات 
وكما اأفرزت بطولة النا�شئني عدد من الالعبني 
ال��واع��دي��ن ال��ذي��ن وج���دوا االإ����ش���ادة م��ن خرباء 
اجلمهور  وم��ن  التعاون  جمل�س  دول  يف  اللعبة 
احلا�شد الذي �شهد البطولة و�شجع الالعبني .

باملركز  اجلوية  القوات  فريق  توج  املالكمة  ويف 
االأول، وفريق نادي ال�شيخ حممد ال�شرقي ويل 
الفجرية  ومركز  الثاين  باملركز  الفجرية  عهد 

باملرتبة الثالثة.
وعلى م�شتوى الفردي فاز بذهبية وزن 56 كج 
عبدالغني يحى من القوات اجلوية ونال خالد 
على  وح��از  ابوظبي  ن��ادي  م��ن  الف�شية  في�شل 
ال��ق��وات اجلوية،  م��ن  �شعيد  اح��م��د  ال��ربون��زي��ة 
روانبيك  �شاهريوك  60 كج  وتوج بذهبية وزن 
امل��دين من  ال��ق��وات اجلوية وح�شل حممد  من 
نادي ال�شيخ حممد ال�شرقي على الف�شية ونال 
الفجرية  مركز  من  حممد  عبداهلل  الربونزية 
القوات اجلوية  ، وا�شتحق ارمندو مراوويا من 
الذهبية يف وزن 64 كج ون��ال حممد اك��رم من 
وكانت  الف�شية  ال�شرقي  حممد  ال�شيخ  ن���ادي 
من  �شالح  ح�شن  �شالح  ن�شيب  من  الربونزية 
م��رك��ز ال��ع��ني، وح��ق��ق ����ش���ريداد ب��ي��ك م��ن نادي 
69 كج  ال�����ش��رق��ي ذه��ب��ي��ة وزن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
اجلوية  القوات  مفتاح من  بالف�شية عمر  وفاز 
ال����ربون����زي����ة اىل ع���ث���م���ان ط���اه���ر من  وذه����ب����ت 
بالذهبية  ف��از  ك��ج   75 وزن  ويف  ابوظبي  ن��ادي 
ال���ق���وات اجلوية  ال��ي��ع��ق��وب��ي م���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�شيخ  ن��ادي  من  ابوبكر  حممد  الف�شية  ون��ال 
حممد ال�شرقي وح�شل على الربونزية �شريف 
الباروت  قا�شم  وف��از  العني  مركز  م��ن  كالمني 
 ، كج   81 وزن  الذهبية يف  ال��ق��وات اجلوية  من 
نادي  من  مبارك  ابراهيم  اىل  الف�شية  وذهبت 
ابوظبي وح�شل على الربونزية عبداهلل ايياف 
نال  91 كج  القوات اجلوية ويف وزن حتت  من 
عبداحلكيم وحيد من القوات اجلوية الذهبية 
نادي  من  مطر  عبداملجيد  الف�شية  على  وح��از 
اىل  الربونزية  وذهبت  ال�شرقي  حممد  ال�شيخ 
حممود ابراهيم من نادي ابوظبي وحقق مدحت 
احل�شني من نادي ال�شيخ حممد ال�شرقي ذهبية 
وزن فوق 91 كج ، وفاز عبدالرحمن ب�شار من 
ال��ربون��زي��ة جابر  ون���ال  الف�شية  ال��ع��ني  م��رك��ز 

عبداهلل من القوات اجلوية .
وا�شتطاع فريق اآي جي جي )اأ( من الفوز بلقب 
البطولة  وكاأ�س  لل�شيدات  القدم  كرة  خما�شيات 
واملركز االأول بعد تغلبه يف املباراة النهائية على 
الريا�شي ج��ام��ا بهدفني  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  ف��ري��ق 
ويتوج  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ش��ة  ل��ي��ع��ت��ل��ي  م��ق��اب��ل  دون 
للبطولة،  املالية  واجلائزة  الذهبية  بامليداليات 
بينما حل فريق نادي اأبوظبي الريا�شي األفا يف 
املركز الثالث وح�شل على امليداليات الربونزية 
بعد فوزه على اآي جي جي )ب( الذي حل رابعاً 

بهدف نظيف.
وحازت فاطمة رودريجز من فريق اآي جي جي 
)اأ( على جائزة اأف�شل العبة ونالت لقب الهداف 
 13 بر�شيد  الفريق  نف�س  من  فلوري�س  نتايل 
حار�س  اأف�شل  لقب  على  ح�شلت  بينما  ه��دف��اً، 
م��رم��ى يف ال��ب��ط��ول��ة ن���ورة امل���زروع���ي م��ن فريق 
ن����ادي اأب����و ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي األ���ف���ا، وت����وج فريق 

مدر�شة اليحر اخلا�شة بجائزة الفريق املثايل.
�شراع  وب��ع��د  احل��دي��دي  ال��رج��ل  مناف�شات  ويف 

مثري ا�شتمر لثالثة اأيام تناف�س خاللها اأربعون 
العبا من خمتلف اجلن�شيات مت تق�شيمهم اىل 
5 جم��م��وع��ات ، ت��ك��ون��ت ك���ل جم��م��وع��ة م���ن 8 
العبني ، حاول كل منهم تقدمي اأف�شل ما لديه 
للو�شول اىل اجلائزة الكربى ، وقد اأظهرت هذه 
اأنها تتطلب نوع معني من الالعبني  املناف�شات 
ممن يتمتعون بقدر كبري من اال�شتعداد البدين 
واتقان مهارات الريا�شات الثالثة وهي ال�شباحة 
�شباقات  وه��ي   ، واجل���ري  الهوائية  وال��دراج��ات 
عالية  درج���ة  بها على  امل�����ش��ارك  ي��ك��ون  اأن  يجب 
موؤهال  ليكون   ، فيها  الريا�شية  الفورمة  م��ن 
املتناف�شني معه  باقي الالعبني  اأرق��ام  لتحطيم 

ليدخل املناف�شة على اللقب بقوة .
وكانت نهاية املناف�شة قد اأعلنت عن فوز كل من : 
نيكوال�س تيبري 31 عاما باملركز االول حمققا يف 
ال�شباحة زمنا قدره 04:01:01 ويف الدراجات 
الهوائية 19: 32: 18 ويف اجلري 08: 12: 
عاما   30 ج����وردون  جيم�س  ث��ان��ي��ا  وح���ل   ،  11
بزمن 06:21:55 يف ال�شباحة ويف الدراجات 
كان  اجل��ري  ويف   18:05:18 حقق  الهوائية 
مات�س  ديفيد  ثالثا  وج��اء   ،07:91:45 منه 
قدره  زم��ن��ا  ال�شباحة  يف  حقق  ال���ذي  ع��ام��ا   48
04:40:48 ويف الدراجات الهوائية كان منه 
 08:70:58 حقق  اجلري  ويف   19:13:18
27 عاما  �شعادي  �شكري  اأح��م��د  راب��ع��ا  ووق��ف   ،
05:13:70 ويف  ال�شباحة  حيث كان رقمه يف 
يف  واأخ���ريا   18:25:66 الهوائية  ال��دراج��ات 

اجلري حقق 08:91:95 .
وظهر الواعد االإماراتي حممد اأحمد الكثريي 
18 عاما مب�شتوى مميز جعله ينال لقب اأف�شل 
اأ�شغر العب يف البطولة حمققا يف ال�شباحة زمنا 
الهوائية  ال��دراج��ات  ويف   04:30:23 وق��دره 

24:11:00 ويف اجلري 08:14:32 .
على  قا�شرة  لي�شت  اأنها  الريا�شة  هذه  واأثبتت 
ال�����ش��ب��اب ف��ق��ط ول��ك��ن��ه��ا ال ت��ت��وق��ف ع��ل��ى عمر 
، وظهر  ل��ل��ج��م��ي��ع مم��ار���ش��ت��ه��ا  م��ع��ني ومي���ك���ن 
اي����وان بيفنيكوف  ال��الع��ب ج��ربي��ال  ذل���ك م��ع 
ال�شباحة  وال��ذي حقق يف  54 عاما  ال  �شاحب 
الهوائية  ال���دراج���ات  ويف   07:28:20 زم��ن��ا 

21:56:20 ويف اجلري 07:64:60 .
وم���ع دخ����ول ه���ذه امل�����ش��اب��ق��ة اىل اأومل��ب��ي��اد نادي 
ال�شباط للمرة االأوىل وظهورها بهذا امل�شتوى 
فمن   ، واللياقة  واالإب���داع  التناف�س  من  ال��رائ��ع 
اإق���ب���اال ال  ال��ق��ادم��ة  االأع�����وام  اأن ت�شهد  امل��ت��وق��ع 
للم�شاركة  اأك���رب  م��ن خ��الل حم��اول��ة  ل��ه  مثيل 
ت�شهد  اأن  املحتمل  م��ن  ال��ت��ي  البطولة  ه��ذه  يف 
اقباال جماهرييا يفوق الريا�شات االأخرى ، ويف 
االأربعة  الفائزين  تتويج  �شيقام  نف�شه  ال�شياق 
اخلمي�س،  اليوم  م�شاء  احلديدي  الرجل  بلقب 
اأك���رب عدد  وال��ذي��ن متكنوا م��ن احل�����ش��ول على 
التي  اجلوجيت�شو  م�شابقة  ويف   . ال��ن��ق��اط  م��ن 
 30 اأك��رث م��ن  180 الع��ب��اً ميثلون  ���ش��ارك بها 
ميدالية   14 االم����ارات  اأب��ط��ال  ح�شد   ، دول���ة 
يف ال��ب��ط��ول��ة ب���واق���ع خ��م�����س ذه��ب��ي��ات وثالث 
قدموا  كما   ، برونزية  ميداليات  و�شت  ف�شية 
من  ع���دد  منهم  وب���رز  ع��ال��ي��ة  فنية  م�شتويات 
�شهيل  اح��م��د  ال��ب��ط��ل  مقدمتهم  يف  االب��ط��ال 

بن هويدن الكتبي والذي حقق ذهبية احلزام 
الوزن  كلغ وف�شية   76 البنف�شجي وزن حتت 
املفتوح يف احلزام البنف�شجي وحممد القبي�شي 
فوق  وزن  البنف�شجي  احل���زام  ذهبية  �شاحب 
76كلغ . وتوج االبطال يف فئة احلزام االبي�س 
حم��م��د ���ش��امل ال��ظ��اه��ري ن��ائ��ب رئ��ي�����س احتاد 
اجلوجيت�شو و�شالح ال�شلومي مدير البطولة 
والدكتور م�شبح الكعبي املن�شق العام وكما توج 
ابطال احلزام البنف�شجي ال�شيخ �شقر بن عمر 
البطران ع�شو  القا�شمي ويو�شف  بن عبداهلل 

احتاد اجلوجيت�شو .
ت����وج حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����ش��ي رئي�س  ك��م��ا 
اإحت��اد االإم��ارات للبولينج الفائزين يف بطولة 
املبتدئني  ال�����ش��ب��اب  وف��ئ��ة  امل��ف��ت��وح��ة  البولينج 
الرم�شاين  ال�شباط  باأوملبياد  �شنة   17 حتت 
نايف  ، ومتكن  امل�شلحة  القوات  �شباط  لنادي 
عقاب العب منتخبنا الوطني من ح�شم لقب 
النهائي  ب��ال��ي��وم  ل�����ش��احل��ة  ال��ب��ول��ي��ن��ج  ب��ط��ول��ة 
االآخرين  الالعبني  م��ع  قوية  مناف�شة  و�شط 
، ح��ي��ث مت��ك��ن م���ن ح�����ش��د ال��ل��ق��ب ال���ث���اين يف 
حارب  وحل   ، البطولة  بهذه  م�شاركاته  تاريخ 
ال�����ش��وي��دي ويف  يليه ح�شني  ث��ان��ي��اً  امل��ن�����ش��وري 
املركز  ال��ه��ام��ل��ي ويف  ال���راب���ع ح��ل��ي��م��ان  امل���رك���ز 
املركز  ويف  القبي�شي  خليفة  حممد  اخلام�س 
امل��رك��ز ال�شابع  ال��ع��ط��ار ويف  ال�����ش��اد���س حم��م��ود 
علي  �شاكر  الثامن  املركز  ويف  الزعابي  يو�شف 
.  واختتمت بطولة الرماية للرجال وال�شيدات 
ب���ن���ادي ك���راك���ال ب�����ش��راع م��ث��ري ب���ني 24 من 
الرماة والراميات ، بعد مناف�شة حمتدمة بني 
و26  الرجال  من   91 املتناف�شني  من   127
 12 النهائي  ال���دور  اىل  و���ش��ل  ال�شيدات  م��ن 
ال�����ش��راع بينهم اىل  ���ش��ي��دة و���ش��ل  رج���ل و12 
كان   ، بالبطولة  منهم  �شتة  ت��وج  حتى  ذروت���ه 
للرجال ن�شيب االأ�شد حيث جاء باملركز االول 
فايز عمر �شامل عمر من وزارة �شئون الرئا�شة 
، وج��اء باملركز   ) 87 نقطة ) �شيارة بيجو  ب 
نقطة   86 ب  حممود  �شلطان  حممد  ال��ث��اين 
�شامل  ع��اف  ثالثا  وح��ل   ،) دره���م   20000  (
حممد ابراهيم ب 85 نقطة ) 10000 درهم 
( ووقف رابعا حممد خلف احلمريي من وزارة 
�شوؤون الرئا�شة ب 85 نقطة ) 5000 درهم 
اخل��ام�����س منى عبيد عيد  ب��امل��رك��ز  وج���اءت   ،)
الزعابي ب 84 نقطة ) 3000 درهم ( ، ووقف 
نتائج  واأ�شفرت  القبي�شي.  غمران  علي  �شاد�شا 
كرة القدم االلكرتونية – البالي �شتي�شن عن 
ال�شيد  ال�شديق  الرحمن  عبد  ال�شوداين  فوز 
القراي باملركز االأول واحل�شول على اجلائزة 
الكربى وهي �شيارة ، وح�شل االماراتي ح�شن 
وجائزة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  وه���الن  اهلل  عبد 
الثالث  واملركز   ، دره��م   8000 بقيمة  نقدية 
الكتبي  �شعيد  خ��ال��د  ال��ل��ع��ب  ن�شيب  م��ن  ك���ان 
ومبلغ 6000 درهم ، وح�شل ح�شني بن عبد 
اهلل على املركز الرابع وجائزة 5000 درهم ، 
اأما املركز اخلام�س فح�شل عليه حممد حمد 
الرتتيب  وك��ان   ، دره��م   4000 ومبلغ  �شامل 
ال�شاد�س واالأخ��ري قد ذهب اىل خالد من�شور 

املعمري باالإ�شافة اىل مبلغ 3000 درهم .

ي���ب���دو امل���ه���اج���م ال�������دويل ال�������ش���وي���دي زالت�����ان 
على  لل�شري  طريقه  يف  ابراهيموفيت�س 

خطى زميليه الربازيلي تياغو �شيلفا 
وااليطايل ماركو فرياتي والتمديد 
ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان الفرن�شي  م��ع 
مقابل ح�شوله على 16 مليون يورو 

كراتب �شنوي، وذلك بح�شب ما ك�شفت 
�شحيفة ليكيب الريا�شية.

ال�شحيفة  ك�شفت  ان  و�شبق 
تو�شل  ج���رم���ان  ����ش���ان  ان 
اىل اتفاق مع �شيلفا الذي 

بر�شلونة  اه��ت��م��ام  ي��ث��ري 
ومان�ش�شرت  اال���ش��ب��اين 

�شيتي االنكليزي، من 
اج���ل مت��دي��د عقده 
 2018 ح�������ت�������ى 

راتبه  رف����ع  م��ق��اب��ل 
 12 اىل  ال�����ش��ن��وي 

مليون يورو، كما 
احلال بالن�شبة 

ل�������ف�������ريات�������ي 
مدد  ال������ذي 
حتى  عقده 
 2 0 1 8

اي�شا مقابل 
بن�شبة  راتبه  رفع 

200باملئة  تتجاوز 
 850 م������������ن  اي 

ال���ف ي����ورو ���ش��ن��وي��ا اىل 
مليوين يورو.

القطرية  االدارة  وت��ع��ت��زم 
ل�������������ش������ان ج��������رم��������ان ق���ط���ع 
املهتمة  الفرق  ام��ام  الطريق 

ب��ن��ج��وم��ه��ا وب���ال���ت���ايل اغ����رت 
ال����ذي يثري  اب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س 

اال�شباين،  مدريد  ري��ال  اهتمام 
رات����ب يف  اع��ل��ى  ���ش��اح��ب  بجعله 
ال������دوري ال��ف��رن�����ش��ي م���ن خالل 
�شنويا  ي��ورو  مليون   16 منحه 

عو�شا عن 14 مليون.
املدير  ان  ل��ي��ك��ي��ب  وذك�������رت 
ل�شان جرمان جان- االداري 

كلود بالن التقى مدير اعمال 
اال�شبوع  راي��وال  مينو  ابراهيموفيت�س 

املا�شي من اجل التفاو�س حول متديد 
امل��و���ش��وع قبل  ال��ع��ق��د وق���د يح�شم ه���ذا 

ع��ط��ل��ة ن���ه���اي���ة اال����ش���ب���وع احل�����ايل، 
الباري�شي  النادي  ان  اي�شا  كا�شفة 

ي�شعى اي�شا اىل متديد عقود ثالثة 
الع��ب��ني اخ��ري��ن ه��م م��ام��ادو �شاكو وباليز 

ارتباطهم  ينتهي  الذين  مينيز  وجريميي  ماتويدي 
ببطل ليغ 1 يف نهاية املو�شم املقبل.

يف  ينتهي  البراهيموفيت�س  احل��ايل  العقد  ان  يذكر 
 2018 ���ش��ان ج��رم��ان حتى  2015 وق��د ال مي���دده 
ال�شويدي  املنتخب  قائد  يبلغ  اذ  العمر  عامل  ب�شبب 
حاليا احلادية والثالثني من عمره، يف حني ان �شيلفا 

 23 و�شاكو  عاما   20 وف��ريات��ي  عاما   28 يبلغ 
وماتويدي ومينيز 26 عاما.

وياأتي احلديث عن متديد عقد ابراهيموفيت�س 
انه  ا�شبوع  قبل  نف�شه  ال��الع��ب  ك�شف  ان  بعد 
اتخذ قراره ب�شاأن م�شتقبله مع �شان جرمان 

لكن دون ان يعلنه.
نقراأ كل �شيف باين �شاألعب مع جميع 
االندية االوروبية، يف هذا النادي 
او ذل���ك ال��ن��ادي ، ه���ذا ما 
ابراهيموفيت�س  ق��ال��ه 
م��������ن �����ش����ت����وك����ه����ومل، 
م�شيفا انهم يقومون 
االم�����������ر من  ب������ه������ذا 
اج�������ل ب����ي����ع امل����زي����د 
م�������ن ال���������ش����ح����ف. 
ان���ا م�����ش��ي��ط��ر على 
ال������و�������ش������ع واع�����ل�����م 
�شيح�شل  م���������اذا 
ان�����ه  ك����ا�����ش����ف����ا   ،
التحدث  ي��ن��وي 
م�����������ع رئ�����ي�����������س 
�����ش����ان ج���رم���ان 
القطري نا�شر 
اخل��ل��ي��ف��ي: مل 
بعد  ال�����ت�����ق�����ه 
واريد ان ا�شع 
على  ال��ن��ق��اط 
احل�����������روف يف 
بع�س امل�شائل.

على  ردا  ووا������ش�����ل 
���ش��وؤال ح���ول م��ا ي��ري��د قوله 
احلديث  ال����ن����ادي:  ل��رئ��ي�����س 
�شيكون عن كل �شيء، االقامة، عن 

كل املوا�شيع. نحن على ات�شال م�شتمر .
�شيتي  مان�ش�شرت  ان  ذك����رت  نف�شها  ليكيب  وك��ان��ت 
تعوي�س  اج��ل  م��ن  ابراهيموفيت�س  ب��خ��دم��ات  مهتم 
يوفنتو�س  اىل  املنتقل  تيفيز  ك��ارل��و���س  االرجنتيني 
االيطايل ومواطنه �شريخيو اغويرو املرجح ان�شمامه 

لريال مدريد اال�شباين بح�شب ال�شحيفة.
القادرة  القليلة  ال��ف��رق  م��ن  �شيتي  ان  ليكيب  وراأت 
ال�شويدي، لكنها  ال�شنوي للمهاجم  الراتب  على دفع 
ادين�شون  االوروغ��وي��اين  م��ع  التعاقد  ان  اىل  ا���ش��ارت 
اقناع  ق��د ي�شاهم يف  االي��ط��ايل  ن��اب��ويل  ك��اف��اين م��ن 
وان���رت ميالن  ويوفنتو�س  ال��ه��ول��ن��دي  اي��اك�����س  الع��ب 
وم��ي��الن االي��ط��ال��ي��ة وب��ر���ش��ل��ون��ة ���ش��اب��ق��ا ب��ال��ب��ق��اء يف 

النادي الباري�شي.
و���ش��ب��ق ان اك���د رئ��ي�����س ال��ن��ادي ال��ب��اري�����س القطري 
نا�شر اخلليفي ان ابراهيموفيت�س باق مع الفريق 
ذات��ه مدير  �شيلفا، ثم كرر االم��ر  كما حال تياغو 
و�شائل  م��ن  الكثري  لكن  ال�شويدي  ال��الع��ب  اع��م��ال 
الذي  الباري�شي  ال��ن��ادي  ع��ن  رحيله  توقعت  االع���الم 
االول  مو�شمه  يف  وق��اده  املا�شي  ال�شيف  اليه  ان�شم 
معه اىل الفوز بلقب الدوري املحلي للمرة االوىل منذ 
1994 بت�شجيله 30 هدفا يف 34 مباراة، خ�شو�شا 
بعد رحيل املدرب االيطايل كارلو ان�شيلوتي اىل ريال 

مدريد وقدوم مدرب فرن�شا ال�شابق لوران بالن.

اإبراهيموفيت�س يف طريقه 
للتمديد مع �سان جرمان 

�ستو�سور ويانكوفيت�س يف الدور 
الثاين بدورة كارل�سباد 

تاأهلت اال�شرتالية �شامانتا �شتو�شور وال�شربية يلينا يانكوفيت�س امل�شنفتان خام�شة و�شاد�شة على التوايل اىل الدور 
الثاين من دورة كارل�شباد االمريكية الدولية لكرة امل�شرب املقامة على ار�س �شلبة والبالغة جوائزها 795 األف 

دوالر.
و1-6،   5-7 ليب�شنكو  فارفارا  االمريكية  على   ،2011 املتحدة  الواليات  بطولة  لقب  حاملة  �شتو�شور،  وف��ازت 

لتلتقي الفائزة بني االملانية يوليا جورج والكازاخ�شتانية �شي�شيل كاراتانت�شيفا.
اما يانكوفيت�س، امل�شنفة اوىل عامليا �شابقا، فتخطت االمريكية مالوري بورديت 4-6 و6-1 و6-4، لتلتقي الفائزة 

بني البولندية ارو�شوال رادفان�شكا والنيوزيلندية مارينا ايراكوفيت�س املتاأهلة من الت�شفيات.
7-6 )7-4( و7-6 )8-6(  بينيتا  تاأهلت االيطالية فرانت�شي�شكا �شكيافوين على ح�شاب مواطنتها فالفيا  كما 

و6-4، لتلتقي البيالرو�شية فيكتوريا ازارانكا امل�شنفة اوىل.
الفائزة بني  لتلتقي  و4-6،   2-6 كوزنت�شوفا  �شفتالنا  الرو�شية  رازان��و على ح�شاب  الفرن�شية فريجيني  وتاأهلت 
على  �شاندز  ماتيك  بيتاين  االمريكية  وف��ازت  اي�شيزو.  �شات�شي  واليابانية  الثامنة  نافارو  �شواريز  كارال  اال�شبانية 

البورتوريكية مونيكا بويغ 2-6 و6-1 و6-2، لتلتقي االيطالية روبرتا فينت�س الرابعة.
الثالثة وفينت�شي الرابعة  الثانية والت�شيكية برتا كفيتوفا  انيي�شكا رادفان�شكا  ازارانكا االوىل والبولندية  واعقيت 

من خو�س الدور االول.
وكانت ال�شلوفاكية دومينيكا �شيبولكوفا، التي تلعب مع ال�شربية انا ايفانوفيت�س ال�شابعة، توجت بلقب الن�شخة 

االخرية على ح�شاب امل�شنفة اوىل الفرن�شية ماريون بارتويل 6-1 و5-7.



اأ�سنان ب�سرية م�سدرها.. البول!! 
اأغرب  من  لكن  �شغري،  ب�شن  �شبيه  هيكل  تكوين  �شينيون  علماء  ا�شتطاع 

م�شدر، وهو البول الب�شري.
معاهد  يف  الباحثني  اأن  ���ش��ي(  ب��ي  )ب��ي  الربيطانية  االإذاع����ة  هيئة  وذك���ت 
غوانغجو للطب احليوي وال�شحة ا�شتخدموا البول كنقطة بداية لتكوين 

هيكل �شبيه ب�شن الب�شر.
ال��ب��ول كم�شدر  ا���ش��ت��خ��دام  ب��االإم��ك��ان  ب��اأن��ه  نتيجة  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  وت��و���ش��ل 
للخاليا اجلذعية التي بدورها ميكن اأن تنمو اإىل هياكل �شبيهة باالأ�شنان 

ال�شغرية.
ب����اأن ت�����ش��ب��ح ت��ق��ن��ّي��ت��ه��م ط��ري��ق��ة ال���ش��ت��ب��دال االأ�شنان  وي���اأم���ل ال��ب��اح��ث��ون 
خاليا  لت�شبح  املخترب  يف  البول  من  اخلاليا  زرع  على  املت�شاقطة،وعملوا 

جذعية.
وبعدها عمل العلماء على زرع مزيج من هذه اخلاليا ومواد اأخرى اأخذت 
ب���داأت جمموعة اخلاليا  اأ�شابيع   3 اأخ���رى، وبعد  ف��ئ��ران  ف���اأرة، داخ��ل  م��ن 

ت�شبح �شبيهة ب�شن لكنه غري قا�س كال�شن الطبيعي.
وقال العامل يف اخلاليا اجلذعية بجامعة لندن كري�س ما�شون اإن البول قد 

يكون اأ�شواأ م�شدر، حمذراً من خطر التلوث.

اكت�ساف اأ�سرار تنوع منو النبات 
بع�س  كون  �شبب  اكت�شفوا  قد  النبات  علماء  اأن  اإندبندنت  ن�شرت �شحيفة 
النباتات تنمو طوال با�شتقامة وبع�شها يتمدد عر�شا، م�شرية اإىل اأن ذلك 
املحا�شيل  اإن��ت��اج  ال��زراع��ة يعزز  ع��امل  ث��ورة يف  اأن يحدث  ه��ام ميكن  تقدم 
النباتات  بها  ت�شتجيب  التي  الطريقة  كانت  العامل.  وقد  اأنحاء  يف جميع 
للجاذبية وال�شوء مفهومة جيدا منذ اأمد بعيد، لكن العلماء بجامعة ليدز 
الربيطانية حددوا اآلية م�شادة للجاذبية يف االأفرع تعمل كقوة ثقل موازن 
اأن  اإىل  وي�شار  وتتنوع عن غريها.  االأجنا�س  بع�س  اأق��وى يف  االآلية  وه��ذه 
كل النباتات لديها هرمون اأوك�شني ، الذي ي�شتجيب للجاذبية وهو الذي 
التي  النباتات  ويف  للجاذبية.  امل�شادة  التوازن  اآلية  حجم  يف  اأي�شا  يتحكم 
تنمو عموديا تكون هذه االآلية اأ�شعف، يف حني اأن االأ�شجار التي لها اأفرع 

ممتدة اإىل اخلارج يكون لديها اآلية توازن م�شادة للجاذبية اأقوى.
وهذه االآلية تكون ن�شطة يف كل من الرباعم واجلذور ويعتقد العلماء اأن 
احلجم ميكن اأن يزداد اأو يقل يف حما�شيل خمتلفة ليجعلها اأكرث مالءمة 
لرتبة وظروف بيئية معينة وهو ما يعزز اإنتاج الثمار. ويف الرتبة الفقرية 
حيث تكون املغذيات قريبة من ال�شطح لكنها تنت�شر اإىل اأ�شفل فاإن عملية 
التمدد  ج��ذور حما�شيل احلبوب على  اإجبار  تكون يف  اأن  التح�شني ميكن 

اأفقيا بدال من النمو اإىل اأ�شفل.
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اأ�سالة اأول �سورية تغني 
يف فل�سطني منذ 67 

الفل�شطينيني  م���ن  ك��ث��ري  ف��وج��ئ 
اأ�شالة  امل��ط��رب��ة  م�شاركة  ب��اإع��الن 
ليايل  مهرجان  اختتام  يف  ن�شري 
ب����رك ���ش��ل��ي��م��ان ، ث��ال��ث اأي�����ام عيد 
فنانة  ك�������اأول  ال�������ش���ع���ي���د،  ال���ف���ط���ر 
�شورية تزور ال�شفة الغربية، منذ 
احتاللها يف العام 1967، اذ متنع 
فنانيها  زي��ارة  ال�شورية  ال�شلطات 
ذريعة  حت��ت  لل�شفة،  ومواطنيها 

التطبيع مع االحتالل .
لل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  واأع��ل��ن��ت 
اأن الرتتيبات  الفل�شطينية  املدنية 
ال����الزم����ة ال���ش��ت��ق��ب��ال اأ����ش���ال���ة يف 
الفطر  ع��ي��د  اي���ام  ث��ال��ث  فل�شطني 

ال�شعيد انتهت.
وقال وزير ال�شوؤون املدنية ح�شني 
اإن ط��واق��م��ه ع��م��ل��ت على  ال�����ش��ي��خ، 
ا�شدار الت�شاريح الالزمة مل�شاركة 
املطربة ال�شورية يف مهرجان ليايل 
برك �شليمان ثالث ايام العيد، وان 
ال��ع��م��ل ج���اٍر ل��رتت��ي��ب ق���دوم بقية 

الفنانني العرب امل�شاركني.

ي�سور زوجته وهي تنتحر 
حادثة غريبة �شهدتها العا�شمة اللبنانية بريوت، ورمبا 
هي املرة االأوىل التي يقوم بها رجل بت�شوير زوجته وهي 

تنتحر، عرب اإلقاء نف�شها من الطبقة الثامنة.
ويف التفا�شيل، ق�شت اآمنة �شميح ا�شماعيل بعدما القت 
ال��ذي تقطنه يف  املبنى  الثامنة من  الطبقة  بنف�شها من 
مفاو�شتها  ي��ح��اول  زوج��ه��ا  ك��ان  فيما  البي�شاء،  الرملة 
لعدم اقدامها على االنتحار و�شور الزوج تلك اللحظات 
بقيت  فيما  االن��ت��ح��ار،  على  اأق��دم��ت  اأن��ه��ا  ليوؤكد  بهاتفه 

اال�شباب التي دفعتها لذلك جمهولة.

ناٍد يلزم لعبيه بال�سري على اجلمر
االإجنليزي  �شاوثهامبتون  لنادي  الفني  اجلهاز  ا�شتعان 

لكرة القدم باجلمر يف اإحدى احل�ش�س التدريبية. 
الفريق  م����درب  اإن  ال��ك��وي��ت��ي��ة  االأن����ب����اء  ج���ري���دة  وق���ال���ت 
االأرجنتيني ماوري�شيو بوت�شيتينو طلب من العبيه امل�شي 
حفاة فوق اجلمر.  واأظهر مقطع فيديو، قالت اجلريدة 
اإن موقع النادي ن�شره على �شبكة االنرتنت، املدرب وهو 
يطلب م��ن الع��ب��ي��ه امل�����ش��ي ح��ف��اة ع��ل��ى ك��ت��ل ���ش��غ��رية من 
ورافق  ع��ل��ي��ه.   بامل�شي  �شبقهم  ق��د  ك��ان  اأن  بعد  اجل��م��ر، 
الالعبني خالل احل�شة التدريبية اأع�شاُء اجلهاز الطبي 

للفريق حت�شباً لتعر�س اأحد الالعبني الأي اأذى. 
و���ش��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ه���و اأح����د اأن���دي���ة امل���وؤخ���رة يف ال����دوري 
ك��ان ق��د احتل  ، حيث  ال��ربمي��ري ليغ  املمتاز  االإجن��ل��ي��زي 

املركز الرابع ع�شر خالل املو�شم املن�شرم. 

ي�سكب زيتًا مغليًا على �سقيقاته 
امل��غ��ل��ي ع��ل��ى �شقيقاته  ال��زي��ت  ���ش��ع��ودي ب�شكب  ���ش��اب  ق���ام 
اإ�شابتهن  اإىل  اإدى  مم��ا  القطيف،  حمافظة  يف  ال��ث��الث 
ب���ح���روق، اإح����داه����ن ح��ال��ت��ه��ا خ���ط���رة، ب��ح�����ش��ب �شحيفة 
الريا�س ال�شعودية.  ونقلت الفتيات الثالث اإىل امل�شت�شفى 
اأ�شيبت  اإح��ده��ن  اأن  االأط��ب��اء  اأف���اد  ال��ع��الج، حيث  لتلقي 
بحروق خطرية من الدرجة االأوىل والثانية، فيما اكدوا 
ا�شتقرار حالة �شقيقتيها.  وتبحث ال�شرطة يف املحافظة 
عن االأخ الذي اأقدم م�شاء ال�شبت على �شكب الزيت على 
�شقيقاته الثالث يف منزلهم، اإثر خالف حدث بينهم بعد 
اأن زوجته ال  ب�شبب  اإحداهن منحه وجبة فطور،  رف�س 
تفا�شيل  وت�شري  والطبخ.   الفطور  اإع��داد  يف  ت�شاعدهن 
اإ�شعاف  التحقيقات اإىل اأن مركز �شرطة تاروت تبلغ عن 
ثالث فتيات اثر تعر�شهن الإ�شابات متفرقة ب�شبب قيام 
خالف  نتيجة  عليهن  الطبخ  زي��ت  م���ادة  ب�شكب  اخيهم 
اجراءات  با�شروا  بال�شرطة  املخت�شني  واأن  بينهم،  ن�شب 
ال��واق��ع��ة وال��ب��ح��ث ع��ن اجلنائي.   ال�����ش��ب��ط اجل��ن��ائ��ي يف 
ب���دوره���م، ق���ال م��ق��رب��ون م��ن ال��ع��ائ��ل��ة اأن ال�����ش��اب البالغ 
�شقيقاته،  الزيت على وجه  �شكب  العمر )22 عاماً(  من 
اأن اجلريان تدخلوا بعد �شماع ال�شراخ يف  اإىل  م�شريين 
املركزي،  القطيف  م�شت�شفى  اىل  الفتيات  ونقلوا  املنزل، 
فيما نقلت اإحداهن اإىل م�شت�شفى الدمام املركزي، لتلقى 

العالج ب�شبب حالتها اخلطرة. 

البطاطا مفيدة للقلب والب�سرة
ي�شاهم تناول البطاطا يف احلد من خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب لغناها بالربوتينات والن�شويات والكال�شيوم 
والفيتامينات C وB املركبة التي تعمل اأي�شاً على �شبط �شغط الدم كما يحتوي البطاطا على الكاروتني امل�شادة 

لالأك�شدة التي تلعب دوراً ا�شا�شياً يف احلفاظ على �شحة القلب وعلى ال�شحة عامًة.
- حتتوي البطاطا على كل املكونات الالزمة حفاظاً على ال�شحة عامًة وعلى �شحة الب�شرة، فكلها فيتامينات 

ومعادن ممتازة. لذلك ميكن اأن �شنع قناعاً للوجه من البطاطا املهرو�شة مع الع�شل.
- قد حتد البطاطا من خطر تكون احل�شى يف الكلى، فقد اأظهرت درا�شات عدة اأن البطاطا التي تعترب م�شدراً 
وظائف  حت�شني  على  البطاطا  تناول  ي�شاعد   - الكلى.  يف  الكال�شيوم  تكون  من  تخفف  قد  للمغنيزيوم  ممتازاً 
الدماغ ويحتاج الدماغ اإىل مكونات معينة ليعمل ب�شكل �شليم كاالأك�شيجني والفيتامينات B املركبة وم�شتويات 
3 وغريها. وحتتوي البطاطا عليها كلها ما يربز دورها يف  متوازنة من الغلوكوز واالأحما�س الدهنية اوميغا 
تن�شيط الدماغ وحت�شني وظائفه. - ي�شاهم تناول البطاطا يف احلد من االلتهابات اذ حتتوي على ن�شبة عالية من 
الن�شويات والكال�شيوم والربوتينات وااللياف ما يجعلها �شهلة اله�شم. كما اأن الفيتامني C املوجود فيها يعطيها 
دوراً مهماً كم�شادة لالأك�شدة ما ي�شاعد يف جتدد اخلاليا. لذلك تو�شف البطاطا يف معاجلة االلتهابات املعوية 

واجلهاز اله�شمي.  - تعترب البطاطا م�شدراً ممتازاً للطاقة للريا�شيني. 

االربعاء   - 31   يوليو    2013 م    -    العـدد    10858
Wednesday    31    July     2013  -  Issue No   10858

يت�سولن بجثة ر�سيع ميت
بجثة  بالت�شول  االأربعينية  ابنته  م��ع  �شتيني  ميني  رج��ل  ق��ام 
ر�شيع عمره )خم�شة اأ�شهر(، مات قبل اأيام عدة. واأكد م�شدر 
ان  »ال���راي«  ل�  �شنعاء  العا�شمة  يف  الغربية  املنطقة  �شرطة  يف 
البالغة  وابنته  ال�شتيني  الرجل  مع  جارية  الت��زال  التحقيقات 
من العمر )41 عاما( و�شحة قرابة الر�شيع من عدمه، و�شبب 
الت�شول به منذ وفاته قبل ثالثة ايام، و�شبب الوفاة، حيث ادعيا 
انهما ال ميلكان نفقة دفنه، بينما معروف يف املجتمع اليمني اأن 
اأي متوفى اأ�شرته فقرية يتم دفنه وتكفينه على نفقة اجلريان. 
يف  غالباً  االأطفال  بالر�شع  الت�شول  ظاهرة  اليمن  يف  وتنت�شر 
واحلديدة  وع��دن  ك�شنعاء  الكبرية  امل��دن  وخا�شة  مناطق عدة 
واال�شواق  امل�شاجد  يف  املت�شوالت  من  ع��دد  ُي�شاهد  حيث  وتعز، 
واأر�شفة الطرقات وهن يحملن اأطفااًل ر�شع وميددن اأيديهن 
للمطالبة بال�شدقات، بينما ا�شبح اغلب املت�شولني يعترب ذلك 
مهنة ال ميكن اال�شتغناء عنها رغم امتالكهم ملنازل يوؤجرونها. 
وك�شف م�شوؤول ميني ل� »ال��راي« يف وزارة ال�شوؤون االجتماعية 
والعمل عن اكت�شاف مت�شولني لديهم مبان كبرية، يوؤجرونها 
وتدر عليهم االأموال وخا�شة التي فيها فتحات للمحاالت على 

�شوارع مهمة. 

يقتل طفلته بت�سميم طعامها
�شبطت اأجهزة االأمن اليمنية �شخ�شا يف اإحدى مقابر حمافظة 
تتجاوز  ال  التي  ابنتة  يدفن  وهو  �شنعاء  العا�شمة  �شرق  ذم��ار 
ال�14 ع��ام��ا م���ن ع��م��ره��ا.  وق����ال م��وق��ع مي���ن ب��ر���س اإن����ه بعد 
التحري، تبني اأن الرجل د�س ال�شم للطفلة يف الطعام.  ونقل 
مبحافظة  اجلنائي  البحث  مدير  ع��ن  اليمني  اجلي�س  موقع 
ان  ارادت  اهلل  ارادة  اإن  قوله  احل��دي  العقيد حممد علي  ذم��ار 
تف�شحه الرتكابه جرميه قتل ابنته يف ال�شهر املبارك.  واأ�شاف 
الطفلة  والد  بالتحقيق مع  ب��داأت  االأمنية  االأجهزة  اأن  احلدي 
فاعرتف اأنه عذبها و�شربها للتخل�س منها وعندما ف�شل، د�س 

لها ال�شم يف الطعام. 

يطلب �سطرية عليها 1000 �سريحة جبنة 
دم عمال مطعم )برغر كينغ( للوجبات ال�شريعة حني طلب  �شُ
 1000 عليها  ي�شعوا  اأن  وا�شرتط  برغر،  �شطرية  زب��ون  منهم 
ديلي  �شحيفة  وقالت  ال�شفراء.  اجلبنة  من  ا�شافية  �شريحة 
�شتار اإن �شطائر اجلبنة االإ�شافية حتتوي على 45.661 �شعرة 
ال�شعرات احلرارية  18 مرة من متو�شط  ب�  اأك��رث  اأي  حرارية، 
التي ي�شتهلكها اأي رجل يف اليوم وا�شافت اأن الرجل قام بت�شوير 
نف�شه وهو يحمل �شطرية الربغر العمالقة التي حتتوي على 
1000 �شريحة من اجلبنة على �شينية قبل اأن يبداأ يف التهامها، 
وكاأنه م�شارك يف م�شابقة. وا�شارت ال�شحيفة اإىل اأن الرجل بداأ 
اأكل �شطرية الربغر من االأعلى، لكنه وجد �شعوبة يف التعامل 
مع �شرائح اجلبنة كونها �شّكلت كرة �شخمة فوق الربغر، مما 
دفعه على تق�شيمها اإىل اأجزاء اأ�شغر لكي يتمكن من ابتالعها. 
اإن الرجل ف�شل على ما يبدو يف مهمته، وغ��ادر مطعم  وقالت 
)برغر كينغ( بعد اأن اأخذ ما بقي من �شطرية الربغر العمالقة 

ليكمل عليها يف وقت اآخر.
را�شيل بيل�شون لدى ح�شورها حفل CW، CBS و�شوتامي 2013 يف لو�س اأجنلي�س بكاليفورنيا. )اأ ف ب(

هين�سرتيدج تطلب 
الطالق ر�سميًا 

طلبت املمثلة الكندية احل�شناء، ناتا�شا 
ه��ي��ن�����ش��رتي��دج، ال��ط��الق ر���ش��م��ي��اً من 
انف�شال  داريو�س كامبل، بعد  زوجها 
دام 3 اأ�شهر. وذكر موقع )تي اإم زي( 
ن�شخة  على  ح�شل  ال���ذي  االأم��ريك��ي 
من وثائق الدعوى التي تقدمت بها 
�شبب  اأنها عزت  املحكمة  اإىل  النجمة 
حلها  مي��ك��ن  ال  خ��الف��ات  اإىل  طلبها 
عدم  دعواها  يف  هين�شرتيدج  وطلبت 
لالآخر.  زوجية  اإعانة  فريق  اأي  دفع 
عاماً(،   38( هين�شرتيدج  اأن  ويذكر 
اآذار- يف  تزوجا  ع��ام��اً(   32( وكامبل 

يف  ينف�شال  اأن  ق��ب��ل   2011 م��ار���س 
اإىل  ي�شار  املا�شي.  ني�شان-اأبريل   10
هذا  م��ن  لهما  اأط��ف��ال  ال  الثنائي  اأن 
لديها  هين�شرتيدج  اأن  غ��ري  ال���زواج، 
ط��ف��الن م��ن زواج ���ش��اب��ق. وي��ذك��ر اأن 
عدة  ر�شيدها  يف  لديها  هين�شرتيدج 
فيلم  دوره���ا  اأهمها  م�شهورة،  اأف���الم 
الرعب ف�شائل ، التي توؤدي فيه دور 
التزاوج  يحاول  خالب  ف�شائي  كائن 

مع الب�شر.

را�سيل وود ترزق 
مبولودها الأول 

اإيفان  االأم��ريك��ي��ة،  املمثلة  رزق���ت 
من  االأول  مبولودها  وود،  را�شيل 
جيمي  الربيطاين،  املمثل  زوجها 
وود، يف  با�شم  وق��ال متحدث  بيل. 
ماغازين  اإ�س  يو  ملوقع  ت�شريحات 
را�شيل  اإي�����ف�����ان  اإن  االأم������ريك������ي، 
اأ�شبحا  ب��ي��ل  جيمي  وزوج��ه��ا  وود 
وال���دي���ن ل��ذك��ر رائ�����ع، م���وؤك���دا اأن 
يرام  م��ا  على  والطفل  االأم  �شحة 
اأو  ومل يذكر املتحدث ا�شم املولود 

تاريخ ميالده.
ويذكر اأن وود 25 عاماً ، وبيل 27 
عاماً ، اأعلنا اأنهما ينتظران مولوداً 

يف كانون الثاين يانري املا�شي.
موقع  ع���ل���ى  ك��ت��ب��ت  وود،  وك����ان����ت 
 6 يف  تويرت  االإجتماعي  التوا�شل 
اأّنى للمرء اأن  متوز يوليو اجلاري 
يكون بهذا احلما�س للقاء �شخ�س 

مل يلتقه قط؟

ما ال�شّر الذي يدفع بع�س الثدييات اإىل اختيار �شريك 
ذكور  اأن  اإىل  ج���دي���دة  درا����ش���ة  ت��و���ش��ل��ت  ل��ق��د  واح�����د؟. 
لتحمي �شغارها  االأح����ادي  ال����زواج  اخ��ت��ارت  ال��ث��دي��ي��ات 
على  اآخ��رون  باحثون  ي�شّر  فيما  املناف�شة،  الذكور  من 
ال��ذك��ور من حماية  ال���زواج االأح���ادي تطور ليتمكن  اأن 
من  فريقاً  اأن  �شيان�س(  )ديلي  موقع  وذك��ر  ال�شريكة. 
بيانات  ق��ارن��وا  واالأ�شرتاليني  الربيطانيني  الباحثني 
م����دى ماليني  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��اً  ح���ي���وان���اً   230 اإىل  ت��ع��ود 
ال�شنني، وتو�شلوا اإىل ا�شتنتاج يفيد باأن التهديد مبقتل 
بهم �شلة قرابة،  تربطهم  ذك��ور ال  اأي��دي  ال�شغار على 
كان ال�شبب االأ�شا�شي الذي دفع باجتاه الزواج االأحادي. 
اإنه  لندن،  اأوب��ي، من جامعة  الباحث كري�شتوفر  وق��ال 
مبا اأن ال�شغار تعتمد على االأم ب�شكل اأ�شا�شي، ومبا اأن 
من  باملزيد  احلمل  توؤجل  الرئي�شة  احليوانات  يف  االأم 
�شيجد  �شغارها،  رعاية  من  انتهائها  حني  اإىل  ال�شغار 
االأنثى  اأجنبتهم  الذين  ال�شغار  قتل  يف  فائدة  الذكور 
االأم.  على  احل�شول  م��ن  يتمكنوا  حتى  اآخ���ر،  ذك��ر  م��ن 
لي�س  ال�شغري  اأن  ي��ع��رف  الأب  بالن�شبة  اأوب���ي  واأ���ش��اف 
�شيحر�س  الأن���ه  ال�شغري  ق��ت��ل  م��ن  ي�شتفيد  ق��د  م��ن��ه، 
حينها االأم على اأن تعود اإىل مرحلة االإبا�شة وباإماكنه 
الذكور  يتبعها  قد  و�شيلة  اإنها  وتابع   ، معها  يتزاوج  اأن 

املقبل . وبح�شب الدرا�شة  اإىل اجليل  لينقلوا جيناتهم 
التي ن�شرت يف دورية االأكادميية الوطنية للعلوم ، راجع 
الباحثون مدى انت�شار قتل ال�شغار لدى اأنواع خمتلفة 
اإىل  وتو�شلوا  الزمن  مّر  على  الرئي�شة  احليوانات  من 

رابط بني هذا التهديد وبدء ظهور الزواج االأحادي.
غري اأن درا�شة اأخرى ن�شرت يف دورية العلوم ت�شري اإىل 
ال��ذك��ر م��ن حماية  ال���زواج االأح����ادي ت��ط��ور لتمكني  اأن 
االأنثى. وبح�شب الباحثني من جامعة كامربيدج، فاإن 
الذكر عن حماية  ب�شبب عجز  تطور  االأح���ادي  ال���زواج 
عدد كبري من االإن��اث التي تعي�س يف بيئته، فكان عليه 
اأن  اختيار واحدة لريكز عليها. وكان يعتقد يف ال�شابق 
الزواج االأحادي تطور حلاجة االأنثى اإىل ذكر ي�شاعدها 
يف رعاية ال�شغار من خالل تاأمني الطعام وغريه، ولكن 
الدرا�شتني ت�شريان اإىل اأن ال�شلوك الذكري تطور بعد 
ب��ال��ف��ع��ل. واأف�����ادت درا�شة  ال����زواج االأح�����ادي  ت��واج��د  اأن 
ل��دى االأجنا�س  ال���زواج االأح���ادي تطور  اأن  ك��ام��ربي��دج، 
ولكن  النوعية  عالية  غذائية  م��وارد  على  تعتمد  التي 
والفاكهة،  اللحم  مثل  اجلهد  يتطلب  عليها  احل�شول 
ن���ادر ل��دى احليوانات  ال��ع��الق��ات  ال��ن��وع م��ن  فيما ه��ذا 
اإيجاده  ميكن  طعام  من  توفر  ما  تقتات  التي  العا�شبة 

يف كافة االأماكن.

�سر الزواج الأحادي للثديات

اأجنلينا جويل اأكرث النجوم ربحًا
ت�شدرت النجمة االأمريكية، اأجنلينا جويل، الئحة جملة )فورب�س( االأمريكية للممثالت االأكرث جنياً 

لالأرباح يف هوليود. وذكرت املجلة اأن جويل احتلت املركز االأول على الئحتها للممثالت االأكرث جنياً 
لالأرباح، حيث طلبت مبلغ 15 مليون دوالر مقابل امل�شاركة يف فيلم ماليفي�شنت، الذي يعر�س يف 

�شاالت ال�شينما ال�شيف املقبل، كما جمعت بني حزيران-يونيو 2012 وحزيران-يونيو 2013 
مليون   26 جنت  اإذ  الثاين  املركز  لوران�س  جنيفر  النجمة  واحتلت  دوالر.  مليون   33 نحو 

دوالر، متقدمة على املمثلة االأمريكية، كري�شنت �شتيوارت التي جمعت 22 مليون دوالر. 
خالل  اأرباحها  وق��ّدرت  الرابع  املركز  يف  اأن�شتون،  جنيفر  االأمريكية،  النجمة  وحلت 

هذه الفرتة ب�20 مليون دوالر، يف حني كان املركز اخلام�س من ن�شيب املمثلة اإميا 
16 مليون دوالر. وحل يف املركز ال�5 االأخ��رى على التوايل كل  �شتون التي جمعت 
من ت�شارليز ثريون �شاد�شة )15 مليون دوالر(، و�شاندار بولوك �شابعة )14 مليون 
دوالر(، وناتايل بورمتان ثامنة )14 مليون دوالر( وميال كوني�س تا�شعة )11 مليون 

دوالر(، وجوليا روبرت�س عا�شراً )11 مليون دوالر(.


