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نادي �سباط القوات امل�سلحة يكرم �رشكاء 
النجاح للأوملبياد الرم�ساين ال�سابع ع�رش 

عربي ودويل

كني اأ�سلوب علجي حديث لعلج 
ال�سمنة دون اللجوء اإىل اجلراحة 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

تون�ص: ال انفراج يف االأفق 
للخروج من الّنفق..!

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأ�شحاب  اإىل  ال�شعيد  الفطر  عيد  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات  اهلل 
ال���دول العربية  واأم����راء  اجل��ال��ة وال��ف��خ��ام��ة وال�شمو م��ل��وك وروؤ����ش���اء 
ول�شعوبهم  وال�شعادة  ال�شحة  موفور  لهم  �شموه  ومتنى  والإ�شامية. 
واملجد  العزة  والإ�شامية  العربية  ولأمتنا  والرخاء  التقدم  من  مزيدا 

والرفعة. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقيات تهنئة مماثلة 
الدول  واأم��راء  وروؤ�شاء  ملوك  اإىل  ال�شعيد  الفطر  عيد  مبنا�شبة حلول 

   

يوم للغة العربية مبدار�س الدولة
)الفجر( تنفرد بن�شر اخلطة التنفيذية 

وتعديالت يف مقابالت املعلمني ودرجات التقومي
•• دبي – حم�شن را�شد 

ا�شتقطاب  وب��ه��دف   ، ح��ي��اة  كلغة  العربية  باللغة  اله��ت��م��ام  اإط���ار  يف 
عنا�شر متميزة من املعلمني للميدان الرتبوي ، قررت وزارة الرتبية 
والتعليم اأن ت�شم جلان املقابات لكافة املواد الدرا�شية ، متخ�ش�شني 
يف اللغة العربية وذلك لارتقاء باللغة ، و�شمان اختيار كوادر ذات 
اللغوي للمادة  الأمثل  التخ�ش�س وال�شتخدام  كفاءة عالية يف مادة 
وال�شتخدام  التوا�شل  لكفاية  املخ�ش�شة  الدرجة  زي��ادة  تقرر  كما   ،
 ، اجل���دد  املعلمني  مقابلة  ب��ط��اق��ات  يف  وامل���درج���ة   ، ال�شليم  ال��ل��غ��وي 
بالإ�شافة اإىل اإدخال تعديات واآليات جديدة ، يف مقابات املعلمني 
اجلدد ، من �شاأنها الك�شف عن ا�شتعدادات وقدرات املتقدمني ل�شغل 
وظائف التدري�س ، من حيث القدرات النف�شية والجتماعية للعمل 
ا�شتعدادات  اختبارات مقننة تك�شف عن  اإدخ��ال  ، فتقرر  النا�شئة  مع 
اآليات  اأح��د  الختبار  يكون هذا  اأن  ، على  اجل��دد وقدراتهم  املعلمني 

النجاح يف املقابلة.  
كما قررت الرتبية ا�شتبعاد )معلم ال�شرورة( يف مادة اللغة العربية 
تعيينها  الرتبية  ت�شطر  التي  العنا�شر  وه��ي   ، والتعيني  للرت�شيح 
خال العام الدرا�شي ل�شغل �شواغر امل�شح امليداين ، وجاء ذلك �شمن 
اخلرباء  من  جلنة  اأعدته  لتقرير  التطبيقي  والإط���ار  العمل  خطة 
والأكادمييني والإعاميني ح�شلت )الفجر( على ن�شخة منه ، ر�شد 
مبنظومة  ال�شلة  ذات  وامل��ق��رتح��ات  التو�شيات  م��ن  جمموعة  فيه 
، والتي متثلت يف اختبارات معلمي  ب��وزارة الرتبية والتعليم  العمل 
العربية  اللغة  ، ومناهج  الدرا�شية  امل��واد  كافة  وك��ذا   ، العربية  اللغة 
، وتدريب وتاأهيل معلميها ، والهتمام بثقافة القراءة ، اإ�شافة اإىل 
وقد   ، العربية  اللغة  تعليم  يف  التعليمية  والو�شائط  التقنيات  دور 
اأقرت الوزارة كافة املقرتحات والتو�شيات ، وب�شدد توجيه مناطقها 

التعليمية ببدء التنفيذ .
)التفا�شيل �س4(

احلكام يهنئون خليفة وحممد بن را�سد وقادة الدول الإ�سالمية بعيد الفطر

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
روؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية 
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عن�شران من اجلي�س احلر ي�شوران احدالقتلى خارج مطار منغ الع�شكري )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

اع���ل���ن ال��ت��ل��ف��زي��ون ال�������ش���وري ان 
ق��ت��ل��وا وا�شيب  ا���ش��خ��ا���س  ع�����ش��رة 
انفجار  يف  ب��ج��روح  اخ����رون   56
الثاثاء  م�شاء  مفخخة  ���ش��ي��ارة 
ي�شكنها  التي  جرمانا  منطقة  يف 
يف  وت����ق����ع  وم�������ش���ي���ح���ي���ون  دروز 

�شواحي دم�شق.
وق��������ال ال����ت����ل����ف����زي����ون ال���������ش����وري 
ا�شخا�س  ع�����ش��رة  ان  ال��ر���ش��م��ي 
ا�شت�شهدوا بينهم اطفال وا�شيب 
56 بجروح يف انفجار ت�شببت به 
�شيارة مفخخة يف �شاحة ال�شيوف 

يف جرمانا.
موعد  ق���ب���ل  ال���ت���ف���ج���ر  ووق��������ع 
تكون  وق��ت  مبا�شرة، يف  الف��ط��ار 

فيه احلركة ن�شطة.
مقاتلو  �شيطر  اخ���رى  جهة  م��ن 
امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة ام�����س على 
مدينة  يف  الع�شكري  منغ  م��ط��ار 
معارك  بعد  ال��ب��اد  �شمال  حلب 
������ش�����اري�����ة م������ع ق����������وات ال����ن����ظ����ام 
على  ا���ش��ه��ر،  ع���دة  م��ن��ذ  م�شتمرة 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اف��اد  ما 

الن�شان.
على  ي�شيطرون  املقاتلون  وك���ان 
اأج������زاء وا���ش��ع��ة م���ن امل���ط���ار قبل 
الإدارة  مبنى  ع��ل��ى  ي�شتولوا  اأن 

تعليق اأعمال املجل�س التاأ�شي�شي 
حمدد  غيير  لأجييل  التون�شي 

•• تون�س-الفجر:

رئي�س  بن جعفر  اعلن م�شطفى 
)الربملان(  التا�شي�شي  امل��ج��ل�����س 
ام�س تعليق ا�شغال املجل�س املكلف 
اىل  لتون�س  جديد  د�شتور  كتابة 
انتظار حل  م�شمى يف  غ��ر  اج��ل 
اججها  خ��ان��ق��ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ازم�����ة 
اغ��ت��ي��ال امل��ع��ار���س ال���ب���ارز حممد 

الرباهمي نهاية ال�شهر املا�شي.
وق��ال بن جعفر يف خطاب توجه 
به اىل التون�شيني عرب التلفزيون 
م�شوؤوليتي  احت���م���ل  ال���ر����ش���م���ي 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ك���رئ���ي�������س 
املجل�س  ا�شغال  لأعلق  التا�شي�شي 
احل�������وار.. ان����ط����اق  ح������دود  اىل 
خ��دم��ة ل��ت��ون�����س ل�����ش��م��ان تامني 

النتقال الدميوقراطي.
وح�����ذر م���ن خ���ط���ورة ال��و���ش��ع يف 
املعار�شني  اغ��ت��ي��ال  اإث����ر  ت��ون�����س 
���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د يف ال�����ش��اد���س من 
���ش��ب��اط ف��رباي��ر امل��ا���ش��ي وحممد 
يف  الربملان  يف  النائب  الرباهمي 
وقتل  املا�شي  يوليو  مت��وز   25
جنود تون�شيني على احل��دود مع 
الرهابية  وال��ع��م��ل��ي��ات  اجل���زائ���ر 
ال���ت���ي اح��ب��ط��ت��ه��ا ق������وات الم����ن 

موؤخرا.
وقال رغم خطورة الو�شع وعو�س 
ال�����ش��ف ومل  ن��ح��و مل  ن��ذه��ب  ان 
وتوحيد  املوقف  وتوحيد  ال�شمل 
ل��ا���ش��ف ذه��ب��ت قيادات  ال��ك��ل��م��ة، 

الحزاب يف الجتاه املعاك�س.

ع�سرات القتلى واجلرحى بانفجار �سيارة مفخخة يف �سواحي دم�سق 

املعار�شة ت�شيطر على مطار ع�شكري يف حلب

33 قتيال ب�شل�شلة هجمات يف بغداد 
•• بغداد-ا.ف.ب:

الهجمات  �شل�شلة  100 بجروح يف  اكرث من  وا�شيب  33 �شخ�شا  قتل 
التي �شربت مناطق متفرقة يف بغداد الثاثاء، بح�شب ح�شيلة جديدة 

افادت بها م�شادر امنية وطبية وكالة فران�س بر�س.
يف  ب��ج��روح   15 وا�شيب  قتلوا  ا�شخا�س  خم�شة  ان  امل�شادر  واو�شحت 
النهروان  يف  �شعبي  ���ش��وق  عند  نا�شفة  وع��ب��وة  مفخخة  �شيارة  انفجار 
)جنوب �شرق(، فيما قتل ثاثة ا�شخا�س وا�شيب 20 يف هجوم مماثل 

يف الزعفرانية )جنوب(.
ب�شيارة  هجوم  يف  بجروح  اخ��رون   17 وا�شيب  ا�شخا�س  خم�شة  وقتل 
ان يقتل  ال��دورة )جنوب( قبل  اي�شا يف منطقة  نا�شفة  مفخخة وعبوة 

اربعة ا�شخا�س وي�شاب 13 بجروح يف ال�شعب )�شمال �شرق(.
اخرون   15 وا�شيب  الق��ل  على  ا�شخا�س  اربعة  قتل  لح��ق،  وق��ت  ويف 
اىل  الواقعة  احل�شينية  منطقة  يف  مفخخة  �شيارة  انفجار  يف  ب��ج��روح 
ال�شمال ال�شرقي من مدينة بغداد، بينما قتل خم�شة ا�شخا�س وا�شيب 
�شخ�س  قتل  )و�شط(..كما  ال��ك��رادة  يف  مفخخة  �شيارة  انفجار  يف   16

القوات  الذي كانت تتح�شن فيه 
اإن  �شام  �شبكة  وقالت  النظامية. 
ال��ط��ران احل��رب��ي ال�����ش��وري �شن 
غ������ارات ع��ل��ى حم��ي��ط امل���ط���ار يف 
حم��اول��ة مل��ن��ع ���ش��ق��وط��ه، لكنه مل 
واأع���ق���ب �شقوط  ذل����ك.  ي��ف��ل��ح يف 
قتلى  اأوق�����ع�����ت  غ���������ارات  امل�����ط�����ار 
وجرحى يف بلدتي اإعزاز والأتارب 

بريف حلب.
النباء  وك��ال��ة  نقلت  جهتها،  م��ن 
ال��ر���ش��م��ي��ة )����ش���ان���ا(، ع���ن م�شدر 
حماية  ع���ن���ا����ش���ر  ان  اع�����ام�����ي 
جميعهم  ح���ل���ب  يف  م���ن���غ  م���ط���ار 
بخر واملجموعات التي و�شفتها 
كبرة  خ�شائر  تتكبد  بالرهابية 

جدا حول املطار وداخله.

واك��د امل�شدر ان امل��ط��ار خ��ال من 
العتاد احلربي والطائرات.

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ���ش��ن الطران 
احل�����رب�����ي ال���������ش����وري ع�������ددا من 
ي�شيطر  م���واق���ع  ع��ل��ى  ال����غ����ارات 
حلب،  ري��ف  يف  معار�شون  عليها 

ح�شب املر�شد.
ا�شخا�س  ثاثة  قتل  اع���زاز،  ويف 
جراء الق�شف بالرباميل املتفجرة 
على بلدة اعزاز عند منت�شف ليل 
الثنني الثاثاء، كما قال املر�شد 
الذي ا�شار اىل وقوع غارات اي�شا 
ع��ل��ى ق���رى وب���ل���دات ال�����ش��ي��خ علي 
وت���ق���اد والت������ارب وال���ب���اب بريف 

حلب.
قتل  ن��ف�����ش��ه��ا  ح��ل��ب  م��دي��ن��ة  ويف 

خ��م�����ش��ة ا����ش���خ���ا����س ع���ل���ى الق����ل 
بينهم امراأتان وطفان يف ق�شف 
الذي  ال�شكري  �شوق يف حي  على 

ت�شيطر عليه املعار�شة.
ع��ل��ى �شعيد اخ���ر ق���ال ع�����ش��و يف 
الثورة  لقوى  الوطني  الئتاف 
حكومة  اإن  ال�شورية  وامل��ع��ار���ش��ة 
قبل  �شتت�شكل  املنفى  يف  ���ش��وري��ة 
نهاية ال�شهر اجلاري و�شيرتاأ�شها 
باعتباره  طعمة  اأح��م��د  امل��ع��ار���س 
بالإجماع  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  ال���ش��م 
جتمع  دع���ا  ح���ني  يف  الآن.  ح��ت��ى 
الأ�شد  رف���ع���ت  ي���ق���وده  م���ع���ار����س 
-نائب الرئي�س ال�شوري ال�شابق- 
�شوريا  اإىل �شحوة وطنية لإنقاذ 
املعار�شة ب�شقيها املدين  مهاجما 

والع�شكري.
-الذي  الئ��ت��اف  واأو���ش��ح ع�شو 
رف�������س ال��ك�����ش��ف ع���ن ا����ش���م���ه- يف 
الأملانية  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح 
رئي�س  -ن���ائ���ب  م����روة  ه�����ش��ام  اأن 
الئتاف-  يف  القانونية  اللجنة 
اأعلن ا�شم املر�شح اأحمد طعمة يف 
اجتماعات الهيئة ال�شيا�شية اأم�س 
اإجماع  �شبه  ه��ن��اك  وك���ان  الأول 
الهيئة  يف  الت�شويت  وبقي  عليه، 
اجتماعها  �شتعقد  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
يف ال��ع�����ش��ري��ن م��ن اأغ�����ش��ط�����س اآب 

اجلاري يف تركيا.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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الربادعي يوؤكد التزام احلكومة بتنفيذ بنود خارطة امل�ستقبل

ماكني وليند�شي يدعوان للحوار وجتنب العنف
•• القاهرة-وكاالت:

حث ع�شوان يف جمل�س ال�شيوخ المريكي خال زيارة 
مل�شر ام�س طريف الأزمة ال�شيا�شية يف الباد على بدء 

حوار وطني وجتنب العنف.
جون  وال�شناتور  ج��راه��ام  ليند�شي  ال�شناتور  ويقوم 
يف  للم�شاعدة  اوب��ام��ا  ب���اراك  للرئي�س  مبهمة  مكني 
حممد  الرئي�س  ع��زل  بعد  اندلعت  التي  الزم��ة  حل 
مر�شي ال�شهر املا�شي. ودعا الثنان اىل اطاق �شراح 
ال�شجناء ال�شيا�شيني. وقال يف موؤمتر �شحفي ان قطع 
امل�شاعدات الع�شكرية عن م�شر ردا على عزل اجلي�س 

ملر�شي �شيبعث با�شارة خاطئة يف وقت خاطئ.
وب��ح��ث ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���ربادع���ي، ن��ائ��ب الرئي�س 
ال�شيناتورين  م���ع  ال���دول���ي���ة  ل��ل��ع��اق��ات  امل�������ش���ري 
واقع  غ��راه��ام  وليند�شي  م��اك��ني  ج���ون  الأم��رك��ي��ني 

الأو�شاع يف م�شر.
والقوات  الدفاع  الربادعي مع ع�شوي جلنة  وناق�س 
امل�شلحة بالكونغر�س الأمركي ماكني وغراهام اآفاق 

املرحلة النتقالية يف م�شر حالياً والتطورات اجلارية 
فيها.

كما التقى مبعوث الحتاد الأوروب��ي اخلا�س ملنطقة 
جنوب املتو�شط برناردينو ليون، الذي يزور القاهرة.

بنود  بتنفيذ  امل�شرية  احلكومة  التزام  داً  جم��دَّ واأك��د 
التي تلت  املرحلة النتقالية  امل�شتقبل خال  خارطة 
العملية  واآف��اق  مر�شي  حممد  ال�شابق  الرئي�س  عزل 

الدميقراطية يف الباد.
تاأمني حياة  ال��ربادع��ي عن حر�س م�شر على  وع��ربَّ 
الأمن  وحفظ  ممتلكاتهم  على  واحلفاظ  مواطنيها 
وال��ن��ظ��ام وال��ق��ان��ون م��ع م��راع��اة ن��ب��ذ ال��ع��ن��ف وحقن 
ال�شيا�شية  امل�شاحلة  امت��ام  يف  قدماً  وامل�شي  الدماء 

ال�شاملة.
مكثفاً  دب��ل��وم��ا���ش��ي��اً  ن�����ش��اط��اً  ح��ال��ي��اً  ال��ق��اه��رة  وت�شهد 
يتمثَّل بزيارات متتالية من جانب كبار امل�شوؤولني يف 
الأوروبي  والحت��ادي��ن  الأمركية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
والأفريقي، ووزراء عرب للوقوف على واقع الأو�شاع 

يف م�شر عقب عزل الرئي�س ال�شابق حممد مر�شي.

العربية والإ�شامية. 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  وب��ع��ث 
مماثلة  تهنئة  برقيات  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأ�شحاب اجلالة والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول  اإىل 

العربية والإ�شامية مبنا�شبة حلول عيد الفطر ال�شعيد. 
الأع��ل��ى حكام  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  بعث  اأخ���رى  م��ن جهة 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اإىل �شاحب  تهنئة  الم��ارات برقيات 
نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد ..داعني 
العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة على �شموه مبوفور ال�شحة والعافية 

وعلى �شعب الإمارات والأمتني العربية والإ�شامية باخلر واليمن 
والربكات.                                                                   )التفا�شيل �س2(

بتوجيهات رئي�س الدولة 

حممد بن زايد ياأمر بتوزيع 1326 م�شكنا على املواطنني يف مدينة الفالح
حممد بن زايد يوؤدي �شالة عيد 

الفطر مب�شجد ال�شيخ زايد الكبر 
•• اأبوظبي-وام:

يوؤدي الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
الكبر  زاي��د  ال�شيخ  مب�شجد  املبارك  الفطر  عيد  �شاة 
�شموه  جانب  اإىل  ال�شاة  ي��وؤدي  كما  اأبوظبي.  مبدينة 
وجموع  وامل��واط��ن��ني  امل�شوؤولني  وك��ب��ار  ال�شيوخ  م��ن  ع��دد 
امل�شلني. وي�شتقبل �شمو ويل عهد اأبوظبي جموع املهنئني 
بهذه املنا�شبة ال�شعيدة بعد اأداء �شاة العيد وذلك بق�شر 

امل�شرف يف اأبوظبي يف اأول اأيام عيدالفطر ال�شعيد.

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
حفظه اهلل .. اأمر الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بتوزيع 1326 م�شكنا حكوميا 
من املرحلة الثالثة مل�شروع مدينة الفاح ال�شكنية يف اأبوظبي على امل�شتفيدين 

الذين اعتمدت ا�شماوؤهم موؤخرا.

وت�شم مدينة الفاح ال�شكنية بنية حتتية متكاملة ومرافق خدمية وفق اأرقى 
معاير اجلودة وال�شتدامة ومبا يواكب التطور العمراين واحل�شاري الذي 

ت�شهده الدولة.
4857 فيا وجمموعة من  امل�شروع الذي يتم تنفيذه على مراحل  وي�شم 
املرافق موزعة على 5 احياء لكل منها مرافق عامة ت�شم م�شاجد ومدار�س 

وخدمات جمتمعية اخرى.
)التفا�شيل �س2(

•• �شنعاء-وكاالت:

اعلن م�شوؤول قبلي ميني ان عنا�شر قبلية ا�شقطت 
مروحية للجي�س اليمني الثاثاء ما ادى اىل مقتل 
ثمانية جنود. وا�شاف امل�شدر نف�شه ان العميد ح�شن 
م�شعبة املكلف حماية املن�شاآت النفطية كان على منت 
املروحية، وان ا�شتباكات ن�شبت بني اجلي�س وعنا�شر 
للنفط يف حمافظة  ان��وب  ا�شاح  كانت متنع  قبلية 

ماأرب تعر�س لتفجر ال�شبوع املا�شي.
يف غ�شون ذلك اأعلن م�شدر اأمني ميني مقتل اأربعة 
من عنا�شر القاعدة فجر ام�س يف غارتني نفذتهما 
طائرة بدون طيار، يعتقد باأنها اأمركية، على �شيارة 
�شرقي  �شمايل  م���اأرب  مبحافظة  �شبوان  منطقة  يف 
اليمن. وقال اإن بني القتلى قياديا بارزا من التنظيم 

4 قتلى من القاعدة ووا�سنطن جتلي رعاياها وبريطانيا ت�سحب دبلوما�سييها 
اإ�شقاط مروحية للجي�س اليمني ومقتل ثمانية جنود

�شاعات  بعد  الغارتان  ونفذت  �شالح جماطي.  يدعى 
اأ�شماء  من اإعان اللجنة الأمنية العليا باليمن عن 

ارهابية.  عمليات  لتنفيذ  يخططون  مطلوبا   25
الأمركية)البنتاغون(  الدفاع  اىل ذلك قالت وزارة 
اإن طائرتي نقل ع�شكريتني هبطتا يف اليمن، لإجاء 
مواطنني اأمركيني، وذلك بعد دعوة وزارة اخلارجية 
واملواطنني  بال�شفارة  الأ�شا�شيني  غ��ر  للموظفني 
ان(  ان  )�شي  �شبكة  ونقلت  ف��ورا.  الباد  مغادرة  اإىل 
الأمركية عن املتحدث با�شم البنتاغون، جورج ليتل، 
ف��اأن �شاح الطران  اإن��ه بطلب من وزارة اخلارجية 

قام بنقل اأ�شخا�س خارج العا�شمة �شنعاء.
انها  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  جهتها  من 
اليمن  يف  ال��ع��ام��ل��ني  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ي��ه��ا  ج��م��ي��ع  �شحبت 

و�شت�شتمر يف اغاق �شفارتها يف �شنعاء.
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احلكام يهنئون رئي�س الدولة ونائبه وقادة الدول الإ�شالمية بعيد الفطر
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
اآل نهيان  اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  الفجرة برقية تهنئة اإىل 
اأطيب  عن  فيها  اأع��رب  ال�شعيد  الفطر  عيد  مبنا�شبة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن  القدير  العلي  ..داعيا  املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 
العربية  والأم��ت��ني  الإم���ارات  �شعب  وعلى  والعافية  ال�شحة  مبوفور  �شموه  على 
والإ�شامية باخلر واليمن والربكات..كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة 
برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وبعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اإىل اأ�شحاب اجلالة وال�شمو قادة دول جمل�س 
والإ�شامية  العربية  ال���دول  وم��ل��وك  وروؤ���ش��اء  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
والتقدم  ال��رق��ي  م��ن  امل��زي��د  ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة  م��وف��ور  لهم  ..متمنيا 

ولاأمتني العربية والإ�شامية العزة والزدهار.
ال�شيخ  الفجرة �شمو  ال�شرقي نائب حاكم  ال�شيخ حمد بن �شيف  كما بعث �شمو 
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرة بربقيات تهنئة مماثلة اإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء 

العهود.
الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  حاكم عجمان برقية تهنئة اىل �شاحب 

رئي�س الدولة حفظه اهلل مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد.
التهاين  واأ���ش��دق  اأط��ي��ب  ع��ن  برقيته  يف  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  واأع����رب 
والتربيكات بهذه املنا�شبة الغالية على نفو�س امل�شلمني داعيا اهلل العلى القدير ان 
يعيدها على �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة مبوفور ال�شحة والعافية وعلى �شعب 

المارات والمتني العربية وال�شامية باليمن والربكات.

العربية  ولاأمة  والتقدم  الرقي  من  املزيد  ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة  موفور 
والإ�شامية العزة والزدهار.

كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
نائب  ال�شمو  الدولة و�شاحب  رئي�س  ال�شمو  اإىل �شاحب  تهنئة مماثلة  بربقيات 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
الأع��ل��ى ح��ك��ام الإم�����ارات واأول���ي���اء ال��ع��ه��ود ون����واب احل��ك��ام مبنا�شبة ع��ي��د الفطر 

ال�شعيد. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
اأم القيوين برقية تهنئة اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد.
التهاين  وا�شدق  اطيب  برقيته عن  القيوين يف  ام  ال�شمو حاكم  واأع��رب �شاحب 
والتربيكات بهذه املنا�شبة الغالية على نفو�س امل�شلمني ..داعيا العزيز احلكيم ان 
يعيدها على �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة مبوفور ال�شحة والعافية وعلى �شعب 

المارات والمتني العربية وال�شامية باليمن والربكات.
كما بعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
واإىل  رع��اة اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
اأول �شمو ال�شيخ  اأ�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى حكام الم��ارات والفريق 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وبعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اىل ا�شحاب اجلالة وال�شمو قادة دول جمل�س 
لهم  ..متمنيا  العربية  ال���دول  وم��ل��وك  وروؤ���ش��اء  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
العربية  ولاأمة  والتقدم  الرقي  من  املزيد  ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة  موفور 

وال�شامية العزة والزدهار.
كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل عهد اأم القيوين بربقيات 
تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وا�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى 

حكام المارات واولياء العهود ونواب احلكام مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد. 

كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم عجمان برقيات تهنئة مماثلة اىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاة اهلل واإىل اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اع�شاء املجل�س العلى حكام المارات 
والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة. وبعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اىل ا�شحاب اجلالة 
الدول  العربية وروؤ�شاء وملوك  التعاون لدول اخلليج  وال�شمو قادة دول جمل�س 
العربية و ال�شامية متمنيا لهم موفور ال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد من 

التقدم و الزدهار ولاأمتني العربية وال�شامية العزة التقدم.
كما بعث �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان بربقيات تهنئة 
مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وا�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اع�شاء املجل�س العلى 

حكام المارات واولياء العهود ونواب احلكام مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد.
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ���س  حاكم 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد.
داعيا   .. املنا�شبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  اأطيب  برقيته عن  �شموه يف  واأع��رب 
مبوفور  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل  عز  اهلل 
باليمن  والإ���ش��ام��ي��ة  العربية  والأم���ة  الإم����ارات  �شعب  وعلى  والعافية  ال�شحة 

واخلر والربكات.
اإىل �شاحب  تهنئة مماثلة  برقيات  راأ���س اخليمة  ال�شمو حاكم  بعث �شاحب  كما 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
الإمارات  الأعلى حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  حاكم دبي رعاه اهلل واإىل 
والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة.
وبعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اإىل اأ�شحاب اجلالة وال�شمو قادة دول جمل�س 
لهم  متمنيا   .. العربية  ال��دول  وملوك  وروؤ���ش��اء  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 

حممد بن زايد يهنئ رئي�س 
الدولة ونائبه واحلكام 

مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد
•• اأبوظبي-وام:

بعث الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
برقية تهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مبنا�شبة عيد الفطر 
والتربيكات  التهاين  خال�س  ع��ن  فيها  اأع���رب  امل��ب��ارك 
يعيد  اأن  املوىل عز وجل  داعيا  ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه 
والعافية  ال�شحة  مب��وف��ور  �شموه  على  املنا�شبة  ه��ذه 
والإ�شامية  العربية  والأم��ت��ني  الإم���ارات  �شعب  وعلى 

باليمن واخلر والربكات.
كما بعث �شمو ويل عهد اأبوظبي برقيات تهنئة مماثلة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اإىل �شاحب 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
العهود  واأول��ي��اء  ون��واب احلكام  الإم���ارات حفظهم اهلل 
املنا�شبة  بهذه  ال��ويف  الم��ارات  �شعب  �شموه  .. كما هناأ 

املباركة.
وبعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اإىل اأ�شحاب اجلالة 
وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
متمنيا لهم موفور ال�شحة والعافية ول�شعوبهم املزيد 
والإ�شامية  العربية  ولاأمتني  والتقدم  ال��رق��ي  م��ن 

العزة واملجد. 

بتوجيهات رئي�س الدولة 

حممد بن زايد ياأمر بتوزيع 1326 م�شكنا على املواطنني يف مدينة الفالح ال�شكنية
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل .. اأمر الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بتوزيع 1326 م�شكنا 
اأبوظبي  ال�شكنية يف  الفاح  الثالثة مل�شروع مدينة  املرحلة  حكوميا من 

على امل�شتفيدين الذين اعتمدت ا�شماوؤهم موؤخرا.
خدمية  وم��راف��ق  متكاملة  حتتية  بنية  ال�شكنية  الفاح  مدينة  وت�شم 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على توجيهاته 
الوطن  �شالح  ت�شب يف  ال��ت��ي  الوطنية  وامل�����ش��اري��ع  امل��ب��ادرات  اط���اق  يف 
املتوا�شلة  ومتابعته  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  وح��ر���س  وامل��واط��ن 
لتوفر احلياة الكرمية لأبنائه املواطنني وتاأمني امل�شكن املائم لاأ�شرة 
الماراتية ..م�شرا �شموه اىل ان هذه التوجيهات هي امتداد لنهج بداأه 
اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اذن اهلل تعاىل  له  املغفور 
ثراه يف جعل املواطن الماراتي حمور اهتمامه و اأولوياته من اأجل ان 
يحيا حياة كرمية و�شعيدة. ويعد م�شروع مدينة الفاح ال�شكني املتكامل 

العمراين  التطور  يواكب  ومبا  وال�شتدامة  اجل��ودة  معاير  اأرق��ى  وفق 
واحل�شاري الذي ت�شهده الدولة. وي�شم امل�شروع الذي يتم تنفيذه على 
5 احياء لكل  4857 فيا وجمموعة من املرافق موزعة على  مراحل 

منها مرافق عامة ت�شم م�شاجد ومدار�س وخدمات جمتمعية اخرى.
واأكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ان دولة المارات 
العربية املتحدة ما�شية يف تنفيذ روؤيتها ب�شاأن الهتمام والعناية باملواطن 
وتوفر كافة املتطلبات احلياتية واملعي�شية له باعتبار الرثوة الب�شرية هي 
اأغلى ما متلكه دولة المارات. ووجه �شموه بالغ ال�شكر ل�شاحب ال�شمو 

حكومة  اأطلقتها  التي  املواطنني  م�شاكن  م�شاريع  م��ب��ادرات  م��ن  ج��زءا 
�شكنية متنوعة  اإىل تطوير خيارات  تهدف  والتي   2010 عام  ابوظبي 
امل�شروع  ويتميز  الوطنية.  الهوية  تعزيز  اىل  تهدف  القادمة  لاأجيال 
بت�شاميم معمارية مبتكرة تتما�شى مع منط احلياة الأ�شرية للمواطنني 
الإماراتيني وي�شهم يف تقوية الروابط الجتماعية من خال املنتزهات 
وال�شاحات التي تتخلل املرافق ال�شكنية والتجارية والرتفيهية للم�شروع 
حيث تتكون الت�شاميم من ثاثة اأمناط معمارية جتمع النمط احلديث 

مع الحتفاظ يف الوقت ذاته بطابع الرتاث املحلي.
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نائب رئي�س الوزراء امل�شري ي�شتقبل عبداهلل بن زايد 

عبداهلل بن زايد يوا�شل لقاءاته مع عدد من قادة 
الأحزاب والقوى الوطنية يف م�شر 

الونروا تثمن م�شاهمات موؤ�ش�شة خليفة الن�شانية يف دعم الالجئني الفل�شطينيني

•• القاهرة -وام:

رئي�س  نائب  الدين  بهاء  زي��اد  الدكتور  معايل  ا�شتقبل 
ال����وزراء ل��ل�����ش��وؤون الق��ت�����ش��ادي��ة وزي���ر ال��ت��ع��اون الدويل 
بجمهورية م�شر العربية يف القاهرة ام�س �شمو ال�شيخ 
وزي��ر اخلارجية..مت خال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اأوج���ه ال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة الم���ارات  ال��ل��ق��اء ا�شتعرا�س 
ال�شتثماري  والتعاون  القت�شادية  املجالت  يف  وم�شر 
والطاقة  الت�شنيع  جم��الت  يف  امل�شرتكة  وامل�شروعات 

وال�شكان.
خال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
الوقوف  ع��ل��ى  و�شعبا  ق��ي��ادة  الإم������ارات  ح��ر���س  ال��ل��ق��اء 
الراهنة وتقدمي  املرحلة  بجانب م�شر بكل قوة خال 
كافة اأ�شكال الدعم املمكن لها لتوفر متطلبات احلياة 
الأزمة  جتاوز  يف  وم�شاندتها  امل�شري  لل�شعب  الكرمية 

القت�شادية.

امل�شاركة  دول��ة الم��ارات عازمة على  ان  اكد �شموه  كما 
يف تنفيذ برامج تنموية يف الأجلني املتو�شط والطويل 
القت�شاد  قطاعات  من  العديد  واإع���ادة  تطوير  بهدف 
القومي واأهمها قطاع الطاقة عرب ال�شتثمار مبجالت 
البحث وال�شتك�شاف حتى ت�شبح تلك القطاعات قادرة 

على مواجهة جميع التحديات بكفاءة وفاعلية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اد ال��دك��ت��ور زي���اد ب��ه��اء ال��دي��ن مبوقف 
دول����ة الإم������ارات ووق��وف��ه��ا اإىل ج��ان��ب ت��ط��ل��ع��ات �شعب 
م�شر لتمكني احلكومة النتقالية من تطبيق خارطة 
الطريق واخل��روج من الزم��ات القت�شادية واحلياتية 

التي متر بها م�شر حاليا.
وقال ان ال�شعب امل�شري وقيادته لن ين�شى مطلقا هذه 
وقيادتها  الم����ارات  ل��دول��ة  النبيلة  وامل��ب��ادرات  امل��واق��ف 

الر�شيدة و�شعبها الويف.
ح�شر اللقاء معايل حممد بن نخرة الظاهري �شفر 

الدولة بالقاهرة وعدد من كبار امل�شوؤولني امل�شريني.

•• القاهرة-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  يوا�شل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
لقاءاته مع عدد من قادة الحزاب 
حيث  امل�شرية  الوطنية  وال��ق��وى 
ام�س  ال���ق���اه���رة ظ��ه��ر  اج��ت��م��ع يف 
على حده مع كل من رئي�س حزب 
حزب  ورئي�س  الح���رار  امل�شريني 
التيار  جم��م��وع��ة  ورئ��ي�����س  ال���ن���ور 

الوطني امل�شتقل.
كما التقى �شموه يف وقت لحق مع 
العام  ال�شيد عمرو مو�شى المني 

ال�شابق للجامعة العربية.
وا�����ش����ت����ع����ر�����س �����ش����م����وه م�����ع ه����ذه 
وال�شيا�شية  احلزبية  ال�شخ�شيات 
م�شر  يف  ال����راه����ن����ة  ال����ت����ط����ورات 
و������ش�����رورة اخل�������روج م����ن الزم�����ة 
الراهنة عرب احلوار ال�شلمي ونبذ 

العنف والتطرف.

وح����ث ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ق�����ادة الح�����زاب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
التقاها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  وال���ق���وى 
الطريق  خارطة  دعم  اأهمية  على 
النتقالية  احلكومة  م��ع  والعمل 
م����ن اأج�������ل اخل��������روج م����ن امل�������اأزق 
ال�شلمي  احل�������وار  ع����رب  ال����راه����ن 
املبا�شر ونبذ العنف والتطرف مبا 
يوؤمن ا�شتقرار م�شر وتقدمها يف 

املجالت كافة.

كما اكد �شموه جمددا ان ا�شتقرار 
ج���م���ه���وري���ة م�����ش��ر ال���ع���رب���ي���ة هو 
اأمنها  وان  للعرب جميعا  ا�شتقرار 
العربية  ل����ل����دول  وح����ي����وي  م���ه���م 

وللمنطقة باأ�شرها.
ق��ادة الحزاب  �شموه جميع  وح��ث 
والقوى الوطنية على التطلع اإىل 
الأمام ودعم احلكومة املوؤقتة لكي 
تنجح يف قيادة م�شر اإىل م�شتقبل 

اأف�شل. 

•• عمان-وام:

اأكد بيرت فورد ممثل املفو�س العام لاأونروا ان موؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�شانية هي واحدة 
م��ن اأك���رث م��ان��ح��ي الأون������روا دع��م��ا ل�����ش��ال��ح الاجئني 

الفل�شطينيني.
واأو����ش���ح ف����ورد يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي وزع����ه م���ن مقره 
بالإ�شافة  ان���ه  و���ش��ائ��ل الع�����ام  ع��ل��ى  ام�����س  يف ع��م��ان 
لأكرث  الغذائي  الدعم  بتوفر  املوؤ�ش�شة  اإ�شتمرار  اإىل 
فقد  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية  ال�شفة  يف  ف��ق��را  الاجئني 
بتحمل  الإن�شانية  لاعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  �شاهمت 
تكاليف مدر�شة منذ عام 2010 �شميت مدر�شة خليفة 

نحو  بها  يدر�س  للبنني  الإبتدائية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
موؤ�ش�شة خليفة  ان  وذك��ر   . وطالبة  الف طالب  ثاثة 
مع  وبالتعاون  الإن�شانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اإفطار  الرم�شاين  امل�شروع  ال��ع��ام  ه��ذا  نفذت  الأون����روا 
�شائم يف قطاع غزة وذلك لل�شنة اخلام�شة على التوايل 
وبف�شل هذه امل�شاهمة ح�شل اأكرث من 25 الف لجئ 
على وجبات الإفطار ال�شاخنة الغنية بالربوتني خال 

ال�شهر املبارك.
وقال انه مت اختيار امل�شتفيدين من �شمن اأفقر العائات 

ومن الأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة.
وقد مت توزيع الوجبات ال�شاخنة من خال 20 مركزا 

جمتمعيا تغطي كافة اأنحاء قطاع غزة. 

•• القاهرة-وام:

اأم�س الول  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن  التقى �شمو 
امل�شرية بح�شور حممد �شاح  اأبريل   6 العام حلركة  املن�شق  اأحمد ماهر 
ع�شو احلركة وذلك يف اإطار اللقاءات التي يجريها �شموه حاليا يف القاهرة 

مع عدد من قادة الأحزاب والقوى ال�شيا�شية امل�شرية ل�شتعرا�س التطورات 
الأو�شاع  تطورات  اللقاء  وتناول  امل�شرية.  ال�شاحة  ت�شهدها  التي  الراهنة 
احلكومة  مع  والعمل  الطريق  خارطة  دعم  واأهمية  امل�شرية  ال�شاحة  على 
ونبذ  املبا�شر  ال�شلمي  احل��وار  عرب  ال��راه��ن  امل���اأزق  من  للخروج  النتقالية 

العنف والتطرف مبا يوؤمن ا�شتقرار م�شر وتقدمها يف املجالت كافة. 

عبد اهلل بن زايد يلتقي اأع�شاء حركة 6 اأبريل امل�شرية

و�شل واجلامعة الكندية توقعان اتفاقية 
لدعم الكوادر الوطنية بالتعليم العايل

•• دبي-وام:

مع  تعاون  اإتفاقية  دبي  يف  مبقرها  الأ�شول  لإدارة  و�شل  جمموعة  وقعت 
درا�شية ملوظفيها للح�شول على  اإىل توفر منح  الكندية تهدف  اجلامعة 
ال�شنة بدءا من  الأعمال بواقع موظف واحد يف  اإدارة  املاج�شتر يف  درجة 

الف�شل الدرا�شي املقبل.
وقع الإتفاقية عن جمموعة و�شل لإدارة الأ�شول عبداهلل عبيد اهلل مدير 
العمليات وعن اجلامعة الكندية يف دبي �شعادة بطي �شعيد الكندي رئي�س 

اجلامعة.
وتاأتي التفاقية يف اإطار تعزيز التزام املجموعة اإزاء التعليم وترجمة ملبادرة 
يوم التعليم التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي لارتقاء مب�شتوى  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
التعليم وتطويره كونه ميثل واحدة من ال�شرورات الوطنية وجزءا اأ�شا�شيا 

من روؤية دبي 2021.
وحت��ر���س جم��م��وع��ة و���ش��ل ع��ل��ى ت�شجيع م��واط��ن��ي دول����ة الإم������ارات على 
اللتحاق بالتعليم على م�شتوى عاملي وقبلت بهذا العر�س كجزء من جهود 

التوطني فيها.
وقال عبيد اهلل اأن املجموعة تبدي درجة عالية من اللتزام جتاه التعليم 
دع���م تقدمهم  اأج���ل  م��ن  ف��ق��ط  لي�س  امل��ه��ن��ي ملوظفيها  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ع��ايل 
عن  معربا   .. ع��ام  ب�شكل  املجتمع  يف  م�شاهمتهم  لتعزيز  واإمن��ا  الوظيفي 

�شروره بتحقيق ذلك مب�شاعدة �شريك مثايل مثل اجلامعة الكندية.
يذكر اأن اجلامعة الكندية تعد واحدة من اجلامعات املهمة يف دبي حيث مت 
برنامج  العلمي ويحظى  والبحث  العايل  التعليم  اعتمادها من قبل وزارة 
واحتل  ال��دويل  امل�شتوى  على  ب��الع��رتاف  لديها  الأع��م��ال  اإدارة  ماج�شتر 
موؤخرا املرتبة الأوىل يف دبي والثانية يف دولة الإمارات والثالثة يف الوطن 

العربي وفق الت�شنيف الذي و�شعته جملة فورب�س ال�شرق الأو�شط.

موؤ�ش�شة خليفة توزع مئات الوجبات الرم�شانية على الأ�شر الفقرة يف القد�س ال�شريف 
•• القد�س-وام: 

اآل  زاي��د  وزع��ت موؤ�ش�شة خليفة بن 
مئات  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��اأع��م��ال  نهيان 
ال�شر  على  الرم�شانية  ال��وج��ب��ات 
الفقرة واملتعففة من اأهايل القد�س 
ال�شريف. فقد مت اأم�س الول توزيع 
الأ�شر  ع��ل��ى  اف���ط���ار  وج��ب��ة   500
القدمية  البلدة  اأحياء  يف  الفقرة 
الطواقم  واو���ش��ل��ت��ه��ا  ال��ق��د���س  م��ن 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ذل��ك اىل ب��ي��وت اله���ايل 
املجتمعية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  وم����راك����ز 
الن�شاين.  امل�����ش��روع  ب��ه��ذا  امل��ه��ت��م��ة 
اأنه  ال��ت��وزي��ع  على  امل�شرفون  واأف���اد 
وجبة   500 ت��وزي��ع  اأي�����ش��ا  �شيتم 

 150 اإىل  بالإ�شافة  اأخ��رى  اإفطار 
ال�شعيد  الفطر  بعيد  خا�شة  هدية 
القد�س.  اأه���ايل  م��ن  للم�شتحقني 

واملوؤ�ش�شات  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
الرم�شانية  براجمها  على  خرية 
الرا�شي  يف  نفذتها  التي  الوا�شعة 

واأ�شاروا اإىل اأن الأ�شر التي ا�شتفادت 
م���ن ه����ذه ال���ت���وزي���ع���ات ع����ربت عن 
المارات  لدولة  و�شكرها  امتنانها 

وبالخ�س  العام  هذا  الفل�شطينية 
يف مدينة القد�س و�شاحات امل�شجد 

الق�شى املبارك .

�شفارة الدولة يف بنغالدي�س توزع متورا قدمتها موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية 
•• داكا -وام: 

قدمتها  التي  التمور  بتوزيع  بنغادي�س  يف  الإم���ارات  دول��ة  �شفارة  قامت 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�شانية.

وا�شتفاد من هذه التمور نحو 15 األف �شخ�س فى كل من العا�شمة داكا و 
مدن رانغفور و نيلفماري وديناج بور و نر�شندي و كوميا و كوك�س بازار 

و غازيفور.
اأقامت املوؤ�ش�شة اإفطارات خال ال�شهر املبارك يف املدن نف�شها ا�شتفاد  كما 

منها 12 األف �شخ�س.
من جانبها قامت هيئة الهال الأحمر بتوزيع التمور حتت اإ�شراف �شفارة 
الإم��ارات يف بنغادي�س يف كل من داكا و كوك�س بازار و �شيتاغون وموؤمن 

�شاهي وغازيفور ا�شتفاد منها ع�شرة اآلف �شخ�س. 

مراكز اخلدمة التابعة لهيئة المارات 
للهوية تغلق اأبوابها اأيام عطلة عيد الفطر  

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة الإمارات للهوية ان مراكز 
ل��ه��ا ع��ل��ى م�شتوى  ال��ت��اب��ع��ة  اخل���دم���ة 
ال���دول���ة ���ش��ت��غ��ل��ق اأب���واب���ه���ا ط��ي��ل��ة اأي���ام 
تبداأ  التي  ال�شعيد  الفطر  عيد  عطلة 
اعتبارا من اليوم الأربعاء 7 اأغ�شط�س 
اجل���اري امل��واف��ق 29 رم�����ش��ان وحتى 
 1434 �شوال  من  الثالث  يوم  م�شاء 
هجرية. وذكرت الهيئة ام�س ان مركز 
خدماته  �شيقدم  لها  التابع  الت�شال 
على  العيد  ف��رتة  خ��ال  للمتعاملني 
اأي��ام الأ�شبوع  24 �شاعة وطيلة  م��دار 
اأرقى  تقدمي  على  حر�شها  ..م��وؤك��دة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني مب���ا ي�شمن  اخل���دم���ات 
ت��خ��ف��ي��ف الأع������ب������اء ع����ن امل���راج���ع���ني 
وتوفر وقتهم وجهدهم انطاقا من 
على  بالرتكيز  الرا�شخة  الهيئة  قيم 
قيمها  حم��ور  باعتبارهم  املتعاملني 

ال�شرتاتيجية واأبرز اأولوياتها.

املجل�س الثقايف الربيطاين يطلق جائزة رواد الأعمال ال�شباب املبدعني عن فئة الإعالم يف الإمارات
•• دبي-وام:

الثقايف الربيطاين  املجل�س  اطلق 
ال��دورة الثانية جلائزة رواد  ام�س 
الأعمال ال�شباب املبدعني عن فئة 
الإم������ارات  لكت�شاف  الإع����ام يف 
املواهب املحلية يف جمال الإعام 
والتطور  ال��ت��ع��ل��م  ل��ت��ع��زي��ز  وذل����ك 
والتعاون بني اخلرباء يف الإمارات 
واململكة املتحدة. وتهدف اجلائزة 
املبتكرة  الأف�����ك�����ار  اإي�������ش���ال  اإىل 
والإبداعية للم�شاركني من قطاع 
وغرها  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال�����ش��ي��ن��م��ا 
 21 اأعمارهم بني  والذي ترتاوح 
اإىل 40 عاما اإىل الأ�شواق العاملية 
وت����رك����ز اجل����ائ����زة ع���ل���ى جم����الت 
والتلفزيون  ال�شينما  م��ث��ل  ع���دة 
خمتلف  ع��رب  املتحركة  وال��ر���ش��وم 
امل���ن�������ش���ات ال���ت���ق���ن���ي���ة  الإن����رتن����ت 
الإلكرتونية  وال���وح���دات  وال��ب��ث 
و�شيتم  املحمول   الهاتف  واأجهزة 
م����ن �شمن  امل���ر����ش���ح���ني  اخ���ت���ي���ار 

امل�������ش���ارك���ات م���ن دول�����ة الإم�������ارات 
الأعمال  رواد  بجائزة  والفائزين 
دليل  خر  يعد  املبدعني  ال�شباب 
تقود  ال����ت����ي  امل���ه���م���ة  ل���ل���م���واه���ب 
الإبداع  ل�شناعة  الواعد  امل�شتقبل 
و�شين�شم  الإم�����������ارات  دول������ة  يف 
الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  للم�شاركني 
اأخ�������رى  دول  م������ن  م�������ش���رتك���ني 
حل�شور برنامج يف اململكة املتحدة 
ح��ول ق��ط��اع الإع����ام ي��ق��ام خال 
اأكتوبر  يف   20-13 م��ن  ال��ف��رتة 
اجل��اري وال��ذي ي�شاهم ب��دوره يف 
التجاري  ل��ل��ع��م��ل  ف��ر���س  ت��وف��ر 
و�شيتاح  امل�شتقبل  يف  وال��ت��ع��اوين 
ح�شور  اإم���ك���ان���ي���ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
الإعامي  كرو�س ميديا   املنتدى 
يف لندن ملقابلة اأف�شل العاملني يف 
جمال الإعام من خمتلف اأنحاء 
الثقايف  املجل�س  و�شينظم  العامل. 
اإجتماعات  ب��رن��ام��ج  ال��ربي��ط��اين 
وع������رو�������س ت���ق���دمي���ي���ة وت����وف����ر 
امل�شاركني  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  ف��ر���س 

املختلفة  الإع��ام  اأق�شام  عدد من 
كالربجميات التفاعلية ومطورين 
�شبكات اإعام التوا�شل الإجتماعي 
املهرجانات  واإدارة  والن�شر  والبيع 
املتخ�ش�شون  و  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
وال�شت�شاريون والوكالت الداعمة 
مي�شيل  واأك���د  ال�شناعات.   ل��ه��ذه 
املجل�س  يف  امل�شاريع  رئي�س  ب�شارة 
ال��ث��ق��ايف ال��ربي��ط��اين يف الإم����ارات 
ثقة  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف 
امل�شاركات  ع���دد  ب���زي���ادة  امل��ج��ل�����س 
نظرا  ال����ع����ام  ه������ذا  اجل�����ائ�����زة  يف 
الإع����ام  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��ت��م��ر  للنمو 
الإمارات  دول��ة  خا�شة  املنطقة  يف 
العايل  وامل�شتوى  املتحدة  العربية 
املا�شي  ال��ع��ام  خ��ال  للم�شاركات 
ال�شباب  الأع��م��ال  رواد  ج��ائ��زة  يف 
هي  اجل��ائ��زة  اأن  معتربا  املبدعني 
املن�شة املثالية لإ�شتك�شاف املواهب 
يف القطاع الإبداعي وتطورها من 
خال املناف�شة واكت�شاب عدد من 
عدد  اأن  واأ�شاف  عاملية.   الفر�س 

وع�����دد م���ن ال�������رواد امل���ب���دع���ني يف 
اإىل  اإ�شافة  لندن  يف  القطاع  ه��ذا 
ح�����ش��ور ع���دد م��ن ور���ش��ات العمل 
وفر�شة ح�شور عرو�س مهرجان 
ويتوجه  ال�������ش���ي���ن���م���ائ���ي.   ل���ن���دن 
امل���ج���ل�������س ال����ث����ق����ايف ال���ربي���ط���اين 
ال�شباب  الأعمال  رواد  لكل  بدعوة 
يف ه�����ذا امل����ج����ال ال����ذي����ن ي�����ودون 
تقدمي  ال���ربن���ام���ج  يف  امل�������ش���ارك���ة 
امل�����ش��ارك��ة ق��ب��ل الأول  ا���ش��ت��م��ارات 
وت�شرتط  �شبتمرب2013  م���ن 
امل�شارك  ع��م��ر  ي��ك��ون  اأن  اجل��ائ��زة 
واأن  21 و40 عاما  ب��ني  ي���رتاوح 
القطاع  ه����ذا  ع��م��ل يف  ق���د  ي��ك��ون 
�شنوات  ث�����اث  مل�����دة  الإب������داع������ي 
ع��ل��ى الأق������ل يف دول�����ة الإم�������ارات 
مقابات  لإج������راء  ي��ت��واج��د  واأن 
���ش��خ�����ش��ي��ة يف دول����ة الإم�������ارات يف 
�شبتمرب  م���ن  واخل��ام�����س  ال���راب���ع 
الفائز  ا�شم  ع��ن  الإع���ان  و�شيتم 
يف دول��ة الإم����ارات يف الثامن من 

نف�س ال�شهر.

حمدان بن زايد يعزي اأ�شرة املزروعي
•• مدينة زايد-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  قدم 
�شلمان  اإىل حممد ع�شر على  العزاء  واجب  الغربية  املنطقة 
�شلمان  علي  بخيت  اهلل عمه  ب��اإذن  له  املغفور  بوفاة  امل��زروع��ي 
ال��ع��ائ��ل��ة مب��دي��ن��ة زاي����د باملنطقة  امل���زروع���ي وذل����ك يف م��ن��زل 

الغربية.
كما قدم �شموه واج��ب العزاء اىل زاي��د جنل الفقيد .. معربا 
�شموه عن خال�س تعازيه وموا�شاته لأ�شرة الفقيد �شائا اهلل 
ي�شكنه  واأن  وال�شلوان  ال�شرب  وذوي��ه  اأهله  يلهم  اأن  وج��ل  عز 

ف�شيح جناته. 

حاكم الفجرة يوؤدي �شالة عيد الفطر مب�شلى الفجرة الكبر
•• الفجرية -وام:

الفطر  الفجرة �شاة عيد  الأعلى حاكم  املجل�س  ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  ي��وؤدي �شاحب 
مب�شلى الفجرة الكبر.

كما يوؤدي ال�شاة اإىل جانب �شاحب ال�شمو حاكم الفجرة ..�شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل 
را�شد بن  وال�شيخ  بالفجرة  ال�شناعة والقت�شاد  دائرة  ال�شرقي رئي�س  وال�شيخ �شالح بن حممد  الفجرة  عهد 
حمد بن حممد ال�شرقي رئي�س هيئة الفجرة للثقافة والعام وال�شيخ مكتوم بن حمد بن حممد ال�شرقي وعدد 

من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني يف الفجرة وجموع امل�شلني من املواطنني واملقيمني.
بهذه  املهنئني  جموع  الرميلة  بق�شر  ال�شعيد  الفطر  عيد  �شاة  عقب  الفجرة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وي�شتقبل 
املنا�شبة ال�شعيدة من اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ واملعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف الدولة وروؤ�شاء واأع�شاء البعثات 
واأبناء  واملواطنني  الباد  واأعيان  ووجهاء  الدولة  لدى  املعتمدين  والأجنبية  والإ�شامية  العربية  الدبلوما�شية 

اجلاليات العربية والإ�شامية املقيمني يف الإمارات. 
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الرتبية ت�شكل جلانًا لتطوير املناهج والكتب املدر�شية
الكتب بناء على التغذية الراجعة بعد جتريب املناهج، وتنفيذ تو�شيات 
على  املعلمني  وتدريب  ال�شت�شارية،  واللجان  الداخلية  املراجعات  فرق 

ا�شرتاتيجيات التنفيذ.
للمراجعات  اأخ���رى  عمل  ف��رق  ت�شكيل  ي��ق��رر  اللجنة  رئي�س  اأن  وذك���ر 
ملخطوطاتها  اللغوية  وامل��راج��ع��ة  امل��در���ش��ي��ة  الكتب  ملحتوى  ال��داخ��ل��ي��ة 
ملراعاتها،  وتو�شياتها  مباحظاتها  الوطنية  التاأليف  ف��رق  وم��واف��اة 
بالإ�شافة اإىل ت�شكيل فرق ا�شت�شارية تتوىل التحقق من تنوع املفاهيم 
املحتوى  �شامة  م��ن  وال��ت��اأك��د  املختلفة  امل���واد  يف  وترابطها  وتكاملها 
مالية  مكافاآت  �شت�شرف  اأن��ه  اإىل  م�شرا  الرتبوي،  والت�شميم  العلمي 

لفرق العمل وفقا للنظم املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

ويتم تنفيذ القرار الوزاري رقم 495-2013 بدٍء من 29 يوليو من 
العام اجلاري. 

واأفاد وزير الرتبية والتعليم اأنه وفقا للقرار، تتوىل اللجنة اإدارة عملية 
تطوير املناهج وتاأليف الكتب املدر�شية ومواد التعلم املرافقة للمناهج 
متهيدا لعر�شها على جلنة تطوير املناهج الوطنية ومبا ي�شمن تطوير 
املناهج وتاأليف الكتب وفق املرجعيات والأ�ش�س الوطنية والرتبية و�شمان 
يحق  اأن��ه  اإىل  م�شيفا  املناهج،  مل��ف��ردات  الداخلي  وال��رتاب��ط  الن�شجام 
للجنة لتحقيق اأهدافها، ت�شكيل فرق التاأليف الوطنية وفرق املراجعات 
والإ�شراف عليها، وو�شع موجهات دقيقة للموؤلفني ل�شمان جودة املنتج 
التعليمي، واعتماد املحتوى العلمي للوثائق والكتب املدر�شية، ومراجعة 

التحكيم اخلارجي، وتن�شيب الوثائق والكتب املدر�شية اإىل جلنة تطوير 
تتوىل  م�شاندة  ا�شت�شارية  ت�شكيل فرق  اإىل  بالإ�شافة  الوطنية،  املناهج 
التحقق من تنوع املفاهيم وتكاملها وترابطها يف املواد املختلفة والتاأكد 

من �شامة املحتوى العملي والت�شميم الرتبوي.
من  بقرار  وطنية،  تاأليف  فرق  ت�شكيل  �شيتم  اأن��ه  اإىل  القطامي  واأ�شار 
الكتب  تاأليف  لتتوىل  املناهج،  تطوير  لإدارة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
املدر�شية وفق خطط تطوير املناهج املعتمدة مبا ت�شمن توفر املتطلبات 
الازمة، للتنفيذ الفاعل للمناهج يف املواقف التعليمية مدر�شيا و�شفيا، 
ال��واردة يف  مثل حتليل وثائق مناهج املواد الدرا�شية، وترجمة املعاير 
وتعديل  التعليمية،  الأوع��ي��ة  واإع���داد  تعليمية  حمتويات  اإىل  الوثائق 

•• دبي – حم�شن را�شد:

عمليات  حوكمة  ب�شاأن  وزاري���اً  ق���راراً  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ���ش��درت 
تطوير املناهج والكتب املدر�شية ، وفقا لوزير الرتبية والتعليم حميد 
تلخ�س مهام  م��واد   6 ال��ق��رار ت�شمن  اأن  اأك��د  ال��ذي  القطامي،  حممد 
وكيل  برئا�شة  تت�شكل  التي  املناهج،  تطوير  لإدارة  التنفيذية  اللجنة 
 5 عن  املمثلني  وع�شوية  التعليمية  ال�شيا�شات  لقطاع  امل�شاعد  ال��وزارة 
جهات خمتلفة هي، وزارة الرتبية والتعليم، وجمل�س اأبوظبي للتعليم، 
الوطني،  لاأمن  الأعلى  واملجل�س  والبحوث،  للوثائق  الوطني  واملركز 
اللجنة �شمها لاأع�شاء،  اأخرى ترى  واأية جهة  والكليات،  واجلامعات 

حمدان بن حممد يعتمد قرار تنظيم 
التعيني بدوام جزئي يف حكومة دبي

الرئي�س امل�شري املوؤقت ي�شتقبل قرقا�س

•• دبي-وام:

اأ����ش���در ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را�شد 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
2013 ب�شاأن تنظيم التعيني  27 ل�شنة  القرار رقم 
للبنى  ا�شتكمال  وذل��ك  دب��ي  ب��دوام جزئي يف حكومة 
الب�شرية يف حكومة  للموارد  والتنظيمية  الت�شريعية 

دبي.
ويوفر القرار اإطارا قانونيا وتنظيميا لدوائر حكومة 
دبي لتبني وانتهاج عاقات توظيف تتيح لها مرونة 
كبرة يف ال�شتجابة للمتغرات الت�شغيلية وجمابهة 
املوؤثرة يف فاعلية  العوامل الجتماعية والقت�شادية 
املوؤهلة  وال��ع��ن��ا���ش��ر  ال���ك���ف���اءات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��م��ل��ي��ات 

والحتفاظ بها.
ويهدف القرار اإىل تعزيز قدرة الدوائر على الحتفاظ 

باأ�شحاب الكفاءات من املوظفني وا�شتقطاب اأ�شحاب 
امل����وؤه����ات ال��ع��ال��ي��ة واخل������ربات امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ع��م��ل يف 
للعمل  للموظفني  بدائل  ايجاد  جانب  اإىل  احلكومة 
ومتكني  الر�شمي  ال����دوام  ���ش��اع��ات  ع��ن  تقل  ل�شاعات 
املوظف من حتقيق التوازن بني �شاعات عمله وحياته 

اخلا�شة.
والأهداف  تطبيقه  نطاق  القرار  اأحكام  ح��ددت  وق��د 
القرار  .. كما حدد  ال��دوام اجلزئي  املبتغاة من تبنى 
�شاحيات التعيني بنظام الدوام اجلزئي يف الدوائر 
النظام  بهذا  العاملني  املوظفني  وروات��ب  احلكومية 
و�شاعات  اأي���ام  حت��دي��د  ج��ان��ب  اإىل  احت�شابها  واآل��ي��ات 
عملهم. وت�شمن القرار اأحكاما عامة تنظم الإجازات 
والرتقيات واأحكاما للتحويل من العمل بدوام جزئي 
بهذا  يعمل  اأن  على  والعك�س  كامل  ب��دوام  العمل  اإىل 

القرار من تاريخ �شدوره. 

•• القاهرة -وام:

ا�شتقبل الرئي�س امل�شري املوؤقت امل�شت�شار عديل من�شور 
ام�س مبقر رئا�شة اجلمهورية مب�شر اجلديدة كل من 
الدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل 

لل�شوؤون اخلارجية و ويليام برنز نائب وزير اخلارجية 
الأم��رك��ي وب��رن��اردي��ن��و ليون ممثل الحت���اد الأوروب���ي 

ملنطقة جنوب املتو�شط.
امل�����ش��ت�����ش��ار الإعامي  امل�����ش��ل��م��اين  اأح���م���د  ب��ذل��ك  ���ش��رح 

للرئي�س امل�شري.

يوم للغة العربية مبدار�س الدولة

الفجر تنفرد بن�شر اخلطة التنفيذية وتعديالت يف مقابالت املعلمني ودرجات التقومي
ا�شتبعاد معلم ال�شرورة.. والإتقان اللغوي ومهارات النحو مطلوبة لكافة التخ�ش�شات

•• دبي – حم�شن را�شد: 

العربية  باللغة  الهتمام  اإط��ار  يف 
ا�شتقطاب  وب���ه���دف   ، ح��ي��اة  ك��ل��غ��ة 
املعلمني  م����ن  م��ت��م��ي��زة  ع��ن��ا���ش��ر 
وزارة  ق���ررت   ، ال��رتب��وي  للميدان 
جلان  ت�شم  اأن  والتعليم  الرتبية 
الدرا�شية  امل���واد  لكافة  امل��ق��اب��ات 
العربية  ال��ل��غ��ة  يف  متخ�ش�شني   ،
و�شمان   ، باللغة  لارتقاء  وذل��ك 
عالية  ك���ف���اءة  ذات  ك�����وادر  اخ��ت��ي��ار 
وال�شتخدام  التخ�ش�س  م���ادة  يف 
تقرر  كما   ، للمادة  اللغوي  الأمثل 
لكفاية  املخ�ش�شة  ال��درج��ة  زي���ادة 
اللغوي  وال����ش���ت���خ���دام  ال��ت��وا���ش��ل 
بطاقات  يف  وامل����درج����ة   ، ال�����ش��ل��ي��م 
مقابلة املعلمني اجلدد ، بالإ�شافة 
اإىل اإدخال تعديات واآليات جديدة 
، يف مقابات املعلمني اجلدد ، من 
ا�شتعدادات  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ���ش��اأن��ه��ا 
وظائف  ل�شغل  املتقدمني  وق��درات 
ال��ت��دري�����س ، م���ن ح��ي��ث ال���ق���درات 
مع  للعمل  والجتماعية  النف�شية 
اختبارات  اإدخ��ال  فتقرر   ، النا�شئة 
ا�شتعدادات  ع���ن  ت��ك�����ش��ف  م��ق��ن��ن��ة 
على   ، وق��درات��ه��م  اجل���دد  املعلمني 
اآليات  اأح��د  الختبار  يكون هذا  اأن 

النجاح يف املقابلة . 
كما قررت الرتبية ا�شتبعاد ) معلم 
العربية  اللغة  ( يف مادة  ال�شرورة 
للرت�شيح والتعيني ، وهي العنا�شر 
تعيينها  ال���رتب���ي���ة  ت�����ش��ط��ر  ال���ت���ي 
خال العام الدرا�شي ل�شغل �شواغر 
، وج��اء ذل��ك �شمن  امليداين  امل�شح 
التطبيقي  والإط����ار  العمل  خطة 
اخلرباء  من  جلنة  اأعدته  لتقرير 
والأك������ادمي������ي������ني والإع����ام����ي����ني 
ح�شلت ) الفجر ( على ن�شخة منه ، 

ا�شتبانه  وط�����رح  ب��ال��ن��ح��و  ب�����دءا   ،
ل�شتطاع الراأي يتم من خالها 
العربية  اللغة  معلمي  اأراء  ر���ش��د 
ح���ول امل��ح��ت��وى ال��ن��ح��وي يف كتب 
اللغة العربية ، ومدى قدرته على 
الت�شوق والإثارة وحتقيق وظيفية 
للن�شو�س  ا�شتبانه  كذلك   ، اللغة 
مدى  لتبيان  وال�شعرية  النرثية 
التذوقية  احل�����اج�����ات  ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا 

واجلمالية لدى الطلبة .
ال��وزارة قررت وبناء  اأن  اإىل  واأ�شار 
امليدان  الراجعة من  التغذية  على 
التعديل باحلذف والإ�شافة ، وفق 
وا�شتطاعات  ال�شتبيانات  نتائج 
الراأي ، بحيث تكون النواجت قادرة 
على ج��ذب اه��ت��م��ام ك��ل م��ن املعلم 
املتعلم  دور  تفعيل  م��ع   ، وامل��ت��ع��ل��م 
فيما يخ�س بناء الأن�شطة الواردة 
بالإ�شافة  امل��ن��ه��ج��ي��ة،  الأوع���ي���ة  يف 
بناء  يف  كافية  م�شاحة  اإعطاء  اإىل 
والأدائي  البنائي  التقومي  اأن�شطة 
بحيث تعك�س منو املهارات اللغوية 

عند املعلمني .

التدريب 
بناء  �شيتم  التدريب  يخ�س  وفيما 
العربية  اللغة  يف  متدربة  )ن���واة( 
ب��ح��ي��ث يتم   ، ال����رتب����وي  وامل����ج����ال 
متميزة  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  اخ��ت��ي��اره��م 
منطقة  ك��ل  يف  امل����ادة  معلمي  م��ن 
تعليمية من 6-10 معلمني ، وفق 
ال�شنوي- الأداء  تقارير   ( معاير 
الفني  واملوجه  املدر�شة  مدير  راأي 
بكل  يخ�ش�س  اأن  ع��ل��ى  امل��خ��ت�����س( 
منطقة تعليمية اأربع نواة تدريبية 
وحلقة  مرحلة  كل  يف  متخ�ش�شة 

وم�شتوى درا�شي .
العربية  اللغة  كما يخ�شع معلمي 

ر�شد فيه جمموعة من التو�شيات 
ال�شلة مبنظومة  ذات  واملقرتحات 
 ، والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  العمل 
معلمي  اختبارات  يف  متثلت  والتي 
املواد  ك��اف��ة  وك���ذا   ، العربية  اللغة 
العربية  اللغة  ، ومناهج  الدرا�شية 
، وت����دري����ب وت���اأه���ي���ل م��ع��ل��م��ي��ه��ا ، 
والهتمام بثقافة القراءة ، اإ�شافة 
والو�شائط  ال��ت��ق��ن��ي��ات  دور  اإىل 
التعليمية يف تعليم اللغة العربية ، 
وقد اأقرت الوزارة كافة املقرتحات 
توجيه  وب�������ش���دد   ، وال���ت���و����ش���ي���ات 
مناطقها التعليمية ببدء التنفيذ.

مناهج اللغة العربية 
بقطاع  ق��ي��ادي  ك�شف  جهته  وم���ن 
العمليات الرتبوية بوزارة الرتبية 
اإليه  اأ���ش��ار  ما  كافة  عن  والتعليم، 
يخ�س  م���ا  اإىل  م�����ش��را  ال��ت��ق��ري��ر 
مناهج اللغة العربية ، حيث �شيتم 
ت���ط���وي���ره���ا ب��ح��ي��ث ت�����ش��ب��ح اأك����رث 
ت�شويقا واإثارة لدافعية املتعلم ، من 
خ��ال م��راع��اة تبني اجت��اه النحو 
 ، والأن�شطة  املحتوى  الوظيفي يف 
للن�شو�س  اللغوي  التحليل  وك��ذا 
بحيث  وال�شعرية  النرثية  الأدبية 
تنمي النواحي اجلمالية للغة عند 
اللغة  م��ه��ارات  واإب����راز   ، املتعلمني 
ال��ع��رب��ي��ة الأرب������ع وت��وظ��ي��ف��ه��ا مبا 
املتعلم  عند  اللغة  وظيفية  يخدم 
اإىل حتديث  بالإ�شافة   ، يف احلياة 
وتطوير   ، للمادة  التدري�س  ط��رق 
و���ش��ائ��ل��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن خال 
ال�شرد  ع��ن  ب��ع��ي��دا  تطبيقية  اأط���ر 

والتنظر . 
اآليات  ع��ن  ال��ق��ي��ادة  ذات  وك�����ش��ف��ت 
يخ�س  فيما  التنفيذ  واإج������راءات 
العربية  ال��ل��غ��ة  م��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر 

جمال  يف  تاأهيلية  لربامج  اجل��دد 
�شاعة   30 عن  تقل  ل  التخ�ش�س 
الدرا�شي  ال���ع���ام  خ���ال  ت��دري��ب��ي��ة 
، وت��ف��ع��ي��ل م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م مع 
م���وؤ����ش�������ش���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف 
التو�شية  ، كذلك  التدريب  جمال 
العربية  ال��ل��غ��ة  م��وج��ه��ي  ب��ت��دري��ب 
م���ن خ����ال ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة عن 
اأ�شاليب عاج ال�شعف  كيفية بناء 
واملدار�س   ، املتعلمني  اللغوي لدى 
النقدية احلديثة ، وبنائية املناهج 
ال��ف��اع��ل��ة . ك��ذل��ك ت��دري��ب معلمي 
للرتبية  الأوىل  احللقة  وموجهي 
واللغة  العربية  واللغة  الإ�شامية 
الجن��ل��ي��زي��ة ، م���ن خ����ال اإق�����رار 
النحو  النحو  يف  تدريبية  ب��رام��ج 
الإمائية  وال��ق��واع��د   ، الوظيفي 
اللغوي  ال�شعف  عاج  واأ�شاليب   ،
وحتليل   ، وال���ك���ت���اب���ي  ال����ق����رائ����ي 
من  وال�شعرية  النرثية  الن�شو�س 
ال�شتخدام  ،وكيفية  الأطفال  اأدب 
ال��ل��غ��وي ل��ل��غ��ة امل��ث��ق��ف��ني ، ع��ل��ى اأن 
تعليمية  م��ن��ط��ق��ة  ب��ك��ل  ت��خ�����ش�����س 
مدر�شة يف كل نطاق جغرايف لتكون 
وجتهيز   ، للتدريب  مركزا  مبثابة 
املدار�س بكافة الو�شائل والتقنيات 

التدريبية املطورة .
العمليات  ب��ق��ط��اع  ق���ي���ادي  واأ����ش���ار 
الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم 
اأنه �شيواكب تلك اخلطوات  ، على 
لفرق  ال����رق����اب����ي  ال��������دور  ت���ع���زي���ز 
ن����واجت تعلم  ت��ط��وي��ر  ال���رق���اب���ة يف 
كل  ت�شم  اأن  على   ، العربية  اللغة 
اللغة  يف  خم��ت�����س  م���وج���ه  جل���ن���ة 
ارتفاع  م���ن  وال���ت���اأك���د   ، ال��ع��رب��ي��ة 
اللغة  مهارات  يف  الطلبة  م�شتوى 
احللول  وو�شع   ، وفنونها  العربية 
م�شكات  لعاج  امليدانية  املنا�شبة 

لدى  الأداء  يف  والق�شور  ال�شعف 
الطلبة .

ثقافة القراءة 
مبداأ  بتفعيل  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����ش���ى 
القراءة ثقافة و�شلوك، من خال 
بكتب  ثرية  �شفية  مكتبات  توفر 
اأن تكون  ع��ل��ى  الأط���ف���ال، وح��ث��ه��م 
ال��ق��راءة احل���رة ج���زءا م��ن احلياة 
ملادة  واخ��ت��ي��اره  للطاب،  اليومية 
ويتم  ب��ال��ب��ي��ت  ي���ق���راأه���ا  ق���رائ���ي���ة 
م��ت��اب��ع��ت��ه م����ن خ�����ال م���ل���ف لكل 
اأول  القراءات  تلك  ملعاجلة  طالب 
باأول، على اأن تدخل �شمن اأن�شطة 
الطالب الامنهجية ، اإ�شافة اإىل 
تنظيم امل�شابقات يف القراءة احلرة 
التعليمية  املناطق  كافة  وتوجيه   ،
بتخ�شي�س يوم للغة العربية ، على 
م�شتوى كافة املدار�س وخال العام 
املبدعني  تبني  فيه  يتم  الدرا�شي، 
اللغة  جم���الت  يف  امل��واه��ب  وذوي 
دورا  ل��ل��وزارة  يكون  فيما  العربية، 
وامللتقيات  ال��ن��دوات  عقد  يف  اأي�شا 
تطوير  �شبل  ت��ت��ن��اول  وامل���وؤمت���رات 
املخرجات التعليمية يف مادة اللغة 

العربية .

تفعيل الو�سائط التعليمية 
تطوير  ب�����ش��رورة  التقرير  ووج���ه 
اللغة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���و����ش���ائ���ط 
تقنياتها  وت����وظ����ي����ف  ال���ع���رب���ي���ة 
الل��ك��رتون��ي��ة، م���ن خ���ال تعميم 
واعتماد   ، الذكية  ال�شبورة  تقنية 
ون���������ش����ر امل������خ������ت������ربات ال���ل���غ���وي���ة 
كيفية  الطلبة  وتعليم  ب��امل��دار���س، 
يف  الجتماعية  ال�شبكات  توظيف 
الكتابي  التوا�شل  مهارات  حت�شني 

واللكرتوين. 

برنامج و�شال يزور دار رعاية امل�شنني بعجمان

غرفة عجمان تنفذ مبادرة العيدية ملوظفي اخلدمات الأ�شا�شية �شرطة عجمان تنظم حملة مرورية ل�شبط الدراجات النارية املخالفة
•• عجمان-الفجر:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
ع��ج��م��ان ح��م��ل��ة م���روري���ة ل�شبط 
ال����دراج����ات ال��ن��اري��ة امل��خ��ال��ف��ة يف 
ب�شبب  وذل����ك  ال�شكنية  الأح���ي���اء 
اجلمهور  م����ن  ال�������ش���ك���اوي  ك�����رثة 
حول  ال�����ش��رط��ة  اإىل  وردت  وال��ت��ي 

نائب قائد عام  النعيمي  عبد اهلل 
�شرطة عجمان اأنه بتوجيهات من 
علوان  ب��ن  اهلل  عبد  علي  العميد 
النعيمي قائد عام �شرطة عجمان 
بتاريخ  م��روري��ة  حملة  تنظيم  مت 
مدة  وا�شتمرت   2013-7-14
اأ�شبوعني بهدف �شبط املخالفني 
وم��ن��ع ال��ع��اب��ث��ني ب��ال��ط��رق��ات من 

امللتزمني  امل�شتهرتين غر  بع�س 
والذين  ال�شر  وق��وان��ني  باأنظمة 
يقومون بقيادة دراجاتهم النارية 
ميثله  ومل���ا  ال�شكنية  الأم���اك���ن  يف 
الإمارة  لقاطني  اإزع���اج  م��ن  ذل��ك 
الدراجات  �شائقي  على  وخ��ط��ورة 

وم�شتخدمي الطريق.
واأو�شح العميد ال�شيخ �شلطان بن 

•• عجمان- الفجر: 

و�شناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  ن����ف����ذت 
اليوم مبادرة عيدية  عجمان �شباح 
ع���ي���د ال���ف���ط���ر مل���وظ���ف���ي اخل���دم���ات 
الأ�شا�شية بالغرفة من امل�شتخدمني 
 ، النظافة  وح��را���س الم���ن وع��م��ال 
وتاأتي املبادرة بهدف اإدخال ال�شرور 
عدد  و�شمن  العمال  ه��وؤلء  لقلوب 
والدينية  اخل��ري��ة  الفعاليات  م��ن 
الغرفة  نظمتها  ال��ت��ي  والتطوعية 
خ������ال ����ش���ه���ر رم���������ش����ان ال����ك����رمي. 
واأ�شادت اإميان ال�شام�شي، مدير اإدارة 
دعم الع�شاء وامل�شوؤولية املجتمعية 
مب����دى امل�����ش��اه��م��ة وال���ت���ج���اوب من 
ك����اف����ة م���وظ���ف���ي ال����غ����رف����ة مل����ب����ادرة 
العيدية والتي توؤكد مدى التكاتف 
موؤكدة   ، املوظفني  ب��ني  وال��رتاح��م 
عدد  تنظيم  على  داأب���ت  ال��غ��رف��ة  ان 
ال�شنوية  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  من 
اخلدمات  موظفي  ت�شتهدف  والتي 
ال�شا�شية اإميانا من الغرفة مبدى 
اه��م��ي��ة دور ه����وؤلء امل��وظ��ف��ني. من 
جانبهم اأ�شاد عمال الغرفة باملبادرة 

بالعديد  ق��ام��ت  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  ان 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����ب����ادرات خال 
�شهر رم�شان الكرمي ومنها تنظيم 
عدة حما�شرات دينية بالتعاون مع 
ال�شامية  لل�شئون  العامة  الهيئة 
اىل  بال�شافة  عجمان،   � والوق���اف 
مع  بالتعاون  �شائم  اإفطار  م�شروع 
بعجمان،  اخل��ري��ة  الع��م��ال  هيئة 

تعودوا  ك��رمي��ة  ل��ف��ت��ة  واأع���ت���ربوه���ا 
وموؤكدين  الغرفة،  قبل  من  عليها 
دائ���م���ا  ت�������ش���ع���ى  ال����غ����رف����ة  ان  ع���ل���ى 
للتفاعل اليجابي وتقدمي امل�شاعدة 
املنا�شبات،  ك��اف��ة  يف  ل��ه��م  وال���ع���ون 
املبادرات  ه��ذه  مثل  على  اأث��ن��وا  كما 
وال���ت���ي ت��دف��ع��ه��م ع��ل��ى ب���ذل اجلهد 
ب��ال��ع��م��ل. ج��دي��ر بالذكر  وال��ت��ف��اين 

ك��م��ا ن��ف��ذت ال��غ��رف��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
م�شروع  اخلرية  الح�شان  جمعية 
عيدية اليتيم وم�شروع ك�شوة العيد 
الغرفة  م��وظ��ف��ي  ت���ربع���ات  خ����ال 
جانب  اىل  ه�����ذا   ، ل���ل���م�������ش���روع���ني 
م�شروع الطابور اخلري مب�شاركة 
الغذائية  ب��امل��واد  ال��غ��رف��ة  م��وظ��ف��ي 

والتربع بها.

النارية  دراج����ات����ه����م  ا����ش���ت���خ���دام 
يوؤدي  ال��ذي  الأم���ر  خاطئ  ب�شكل 
 ، امل���ج���ت���م���ع  ����ش���ف���و  ت���ع���ك���ر  اإىل 
وت��ع��ري�����س اأن��ف�����ش��ه��م والآخ���ري���ن 
ملخاطراحلوادث املرورية واأ�شفرت 
نارية  دراج�������ة   72 ���ش��ب��ط  ع����ن 

وحترير 24 خمالفة مرورية.
ن���ائ���ب ق���ائ���د ع����ام �شرطة  وح���م���ل 
م�شتخدمي  اأم��ور  اأول��ي��اء  عجمان 
ما  م�شوؤولية  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات 
ال�شماح  نتيجة  لأبنائهم  ي��ح��دث 
ل��ه��م ب��ق��ي��ادة ت��ل��ك ال����دراج����ات يف 
ي��ع��ر���س حياتهم  ال��ط��رق��ات مم���ا 
موؤكداً  للخطر،  الآخ��ري��ن  وحياة 
الأحياء  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  ا���ش��ت��م��رار 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة وال���ط���رق���ات ع��ل��ى حد 
�����ش����واء ب����ه����دف ح���م���اي���ة الأب����ن����اء 
ول��ي�����س م�����ش��ادرة ال���دراج���ات كما 
�شتتخذ  عجمان  �شرطة  ب��اأن  اأك��د 
واملرورية  الأمنية  التدابر  كافة 
امل�شتهرتين  امل��خ��ال��ف��ني  ل�����ش��ب��ط 
ب���ال���ق���واع���د الأم���ن���ي���ة م���ن خال 
ال�شارمة  الإج���راءات  كافة  اتخاذ 

حيالهم.

•• عجمان-الفجر: 

قام وفد من برنامج و�شال �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات رم�����ش��ان ع��ج��م��ان تقوى 
بتنظيم  اأم���������س،  م�������ش���اء  واإمي��������ان 
رعاية  دار  يف  جماعي  افطار  حفل 
امل�����ش��ن��ني ب��ع��ج��م��ان، وذل����ك بهدف 
تعزيز التوا�شل الإن�شاين والتعبر 
بالعرفان اإىل جيل الآباء والإقرار 
م�شرة  يف  وع���ط���ائ���ه���م  ب����دوره����م 
الرتابط  مل��ف��ه��وم  ودع����م����اً  ال���ب���ن���اء 

والرتاحم بني اأفراد املجتمع.
�شمل ال��ربن��ام��ج ح��ف��ل اف��ط��ار مع 
لأق�شام  تفقدية  وزي���ارات  امل�شنني 
ال�����دار، ح��ي��ث اط��ل��ع ال��وف��د خال 
الزيارة املرافق واخلدمات ال�شحية 
التي تقدمها الدار للنزلء والزوار 

امل�شنني يف هذه املنا�شبة.
امل�شنني  رعاية  دار  مديرة  وثمنت 
الزيارة  ط��ار���س،  ف��وزي��ة  بعجمان، 
وا���ش��ادت ب��ربن��ام��ج و���ش��ال ولفتته 
البهجة  ادخ��ل��ت  ال��ت��ى  الن�����ش��ان��ي��ة 
هذا  يف  امل�شنني  ل��ق��ل��وب  وال�����ش��رور 
بجزيل  وتقدمت  الف�شيل،  ال�شهر 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال�������ش���ك���ر 
لعجمان و على املبادرات الن�شانية 
التى يحر�س على تقدميها خال 
ف��ع��ال��ي��ات رم�����ش��ان ع��ج��م��ان تقوى 
وامي��ان. وق��ال رئي�س جلنة و�شال 
عبد اهلل عبد الكرمي البلو�شي ، اإن 
هذه الزيارة جت�شد اهمية التكافل 
فئات  م��ع  والتوا�شل  الجتماعي، 
امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة، وب���الأخ�������س 
ال��رب بهم،  الأك���رب عمرا كنوع م��ن 

المر  لهم، وهو  رد اجلميل  علينا 
الذي او�شى به ديننا احلنيف.

النف�شية  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ر  وع����ن 
قالت  ل��ل��م�����ش��ن��ني  والج���ت���م���اع���ي���ة 
بها  ال���������دار  اإن  ط�����ار������س  ف�����وزي�����ة 
على  وع�������اج�������ي  ط�����ب�����ي  ط������اق������م 
�شاعة،  وال��ع�����ش��ري��ن  الأرب�����ع  م����دار 
اجتماعيات  اأخ�����ش��ائ��ي��ات  وه���ن���اك 
النف�شي  العون  لتقدمي  ونف�شيات 
لدجمهم  للم�شنني  والج��ت��م��اع��ي 
وتفاعلهم مع املجتمع، اإ�شافة اإىل 
تقدمها  التي  الريا�شية  الأن�شطة 
العاج  �شالة  لنزلئها عرب  ال��دار 
البدنية  وال���ري���ا����ش���ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
باأحدث  وامل��ج��ه��زة  ل��ل��دار  ال��ت��اب��ع��ة 
الأج���ه���زة ال���ازم���ة، وا����ش���ارت اىل 
ال��ذه��ن��ي لكبار  ال��ت��ن�����ش��ي��ط  غ��رف��ة 

م��ن ك��ب��ار ال�����ش��ن، ك��م��ا اط��ل��ع على 
تنظمها  ال��ت��ي  املختلفة  الأن�شطة 
ال����ش���رتاح���ة ل��ل��ن��زلء ال��ت��ي ت�شم 
والفكرية  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
الرعاية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��دي��ن��ي��ة، 
والنف�شية  وال�����ش��ح��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
وعاج احلالت املر�شية من خال 
املتخ�ش�شني  الأط��ب��اء  م��ن  ط��اق��م 

واملمر�شني وامل�شرفني.
تكرمي  حفل  الزيارة  ت�شمنت  كما 
خ����ا�����س ل�����ن�����زلء ال���������دار وت����وزي����ع 
عليهم  ن���ق���دي���ة  وع���ي���دي���ة  ه����داي����ا 
الذين  امل�����ش��ن��ني  ا����ش���دق���اء  وع���ل���ى 
فرحتهم  ع����ن  ب�����دوره�����م  ع�������ربوا 
اأبناء  التكرمي كما مت تكرمي  بهذا 
اإب���راه���ي���م حم��م��د �شالح  امل���رح���وم 
حيث اعتاد رحمه اهلل على م�شاركة 

وال��ع��رف��ان ب��دوره��م ك��اآب��اء والذين 
كان لهم دور فاعل يف بناء امل�شرة 
الجتماعي  ال�������ش���ع���ي���دي���ن  ع���ل���ى 
والوطني، ولنعرب لهم عن تقديرنا 
العظيم.  ال�����دور  ب��ه��ذا  وع��رف��ان��ن��ا 
وا�شاف قائا: لقد وهبونا احلنان 
ونتعلم،  لنكرب  وال��رع��اي��ة  واملحبة 
وواجب علينا ان جنازيهم على ما 
ورعايتهم  اليهم  بالإح�شان  بذلوه 
لأن���ه���م ه���م ���ش��م��وع ال��رح��م��ة التي 
ال�شاحلة  بالدعوات  حياتنا  تنر 
الدنيا  يف  ت���ع���اىل  اهلل  ل��ي��وف��ق��ن��ا 
والآخ��رة. من جهتها قالت ع�شوة 
وف�����د و�����ش����ال م���ن���ى ح���م���د، ميثل 
امل�����ش��ن��ون دع���ائ���م جم��ت��م��ع��ن��ا، وهم 
اأ�شا�س القيم والتقاليد التي بنيت 
لذلك وجب  ال��وط��ن  رك��ائ��ز  عليها 

ال�����ش��ن وامل��ج��ل�����س اخل���ارج���ي الذي 
ا�شتحداث  مت  م�����وؤخ�����را  اف���ت���ت���ح 
امل�شيف ليكون اأول جمل�س خا�س 
الدولة،  م�شتوى  على  ال�شن  بكبار 

اجتماعي م�شغر،  ناٍد  وهو مبثابة 
دمج  اإىل  ي���ه���دف  دائ�����م  وم��ل��ت��ق��ى 
املجتمع،  ف���ئ���ات  م���ع  ال�����ش��ن  ك���ب���ار 
جدد  واأ�شدقاء  اأجيال  ل�شتقطاب 

فراغهم،  اأوق��ات  وا�شتغال  اإليهم، 
ونقلها  خرباتهم  م��ن  لا�شتفادة 
جليل ال�شباب، ما يوؤدي اإىل تعزيز 

ثقة امل�شن بنف�شه.
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•• اأبوظبي-وام:
اأكد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية ان دولة الإم��ارات من 
اأكرث دول العامل حظا بقيادة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات على ما 
يقدمونه من روؤى طموحة وم�شتنرة 
اأبنائه  وع��زة  الوطن  رفعة  اىل  تهدف 
مل��وا���ش��ل��ة م�شرة  دع��م��ه��م  ج��ان��ب  اإىل 
العامة  ب��اخل��دم��ات  والرت��ق��اء  التميز 

اىل اأف�شل امل�شتويات.
ج����اء ذل����ك يف ت�����ش��ري��ح ل�����ش��م��وه على 
ه��ام�����س احل��ف��ل ال����ذي اأق��ام��ت��ه وزارة 
لتكرمي  اأم�����������س  م�������ش���اء  ال����داخ����ل����ي����ة 
امل�شت�شيفني وامل�شاركني والعاميني 
رم�شان  جم���ال�������س  يف  امل�����ح�����اوري�����ن 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا الأم���ان���ة 
العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية موؤخرا و�شملت 

اأن�شطتها خمتلف اإمارات الدولة.
���ش��م��وه كافة  ك��رمي��ة م��ن��ح  ل��ف��ت��ة  ويف 
امل�����ش��ارك��ني م��ي��دال��ي��ة خ��دم��ة املجتمع 
الذي  والبناء  الوطني  ل��ل��دور  تثمينا 
امل�شت�شيفون  امل����واط����ن����ون  ب����ه  ق�����ام 
العامية  وال��ن��خ��ب  امل��ج��ال�����س  لتلك 
تخللته  وم��ا  اأدارت��ه��ا  التي  والثقافية 
من نقا�شات حرة تتعلق بكافة جوانب 
املجتمع ف�شا عما متخ�شت عنه من 

مقرتحات وتو�شيات نه�شوية عامة.
على  العمل  ان  بالقول  �شموه  واختتم 
خدمة الأوطان وتوخي ال�شالح العام 
ي��ع��د ق��ي��م��ة ح�����ش��اري��ة وف���ر����س لزب 
ان�����ش��ان ب�شرف  ك���ل  واأم����ان����ة يف ع��ن��ق 
اي دين  او  ك���ان  ق���وم  اي  م���ن  ال��ن��ظ��ر 

دان .
ب����داأ احل��ف��ل ب��ال�����ش��ام ال��وط��ن��ي تلته 
اآي����ات ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ثم 
رح�����ب الإع�����ام�����ي ه��ي��ث��م احل���م���ادي 
مقدم احلفل بت�شريف �شموه ورعايته 
الكرمية للحفل م�شيدا بدور امل�شاركني 
مبا كان لإ�شهاماتهم من عظيم الأثر 
مع  والتثاقف  ال��ت��ع��اون  ج�شور  م��د  يف 
املجتمع انطاقا من اأن معرفة الفرد 
للقانون جتعله اأكرث اإ�شهاما يف حتقيق 

اأمنه واأمن الآخرين.
الداخلية  وزارة  ان  احل���م���ادي  وق����ال 
وعلى راأ�شها قائد م�شتنر عقد العزم 
على جت�شيد روح التح�شر والع�شرنة 
اأوىل  ب���ح���ق  والن����ف����ت����اح ج���ع���ل م��ن��ه��ا 
اجلمهور  نب�س  تتلم�س  التي  اجلهات 
وك�شب  ا�شعادهم  على  جاهدة  وتعمل 
املمكنة ومن هنا  ال�شبل  ب�شتى  ثقتهم 
جاءت مبادرتها بتنظيم تلك املجال�س 
متيزت  ال��ت��ي  القانوينة  الرم�شانية 
جمل�شا   37 بلغ  ال��ذي  بعددها  ���ش��واء 
اآنية  مو�شوعات  م��ن  طرحته  مب��ا  اأو 
ا�شتقطبته  م��ا  و  واحل����وار  للمناق�شة 
م��ن زخ���م ن��خ��ب��وي م��ن احل�����ش��ور زاد 
�شتى  م��ن  2500 �شخ�س  ع��ن  ع��دده 
مبجملها  اث���م���رت  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
للنهو�س  تو�شية   30 م��ن  اك��رث  ع��ن 

باملجتمع والإرتقاء بفكر اأبنائه .
ول��ف��ت امل��ق��دم ال��دك��ت��ور ���ش��اح الغول 
القانون  اح���رتام  ثقافة  مكتب  مدير 
باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  م��اآث��ر  اىل  كلمته  يف 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  اهلل 
م��وؤ���ش�����س ال��دول��ة وح��ر���ش��ه ع��ل��ى بناء 
ف��ي��ه ك�شامن  وال���ش��ت��ث��م��ار  الن�����ش��ان 
..موؤكدا  واإ�شراقا  بهاءا  اأكرث  مل�شتقبل 
و�شنته  القومي  النهج  هذا  ا�شتمرارية 
امل�شرة �شاحب  الطيبة يف قلب قائد 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
واخوانه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 

حكام الإمارات.
و�شاهد احل�شور فيلما ت�شجيليا يوثق 
ال�شعبية  للمجال�س  الفريدة  الرابطة 
بني  ال��ق��دم  منذ  ب���داأت  التي  املفتوحة 
حكام الدولة والرعية ومبا عرف عن 
الإم��ارات من مت�شكها القوي باأعراف 
وزنا  تقيم  ل  عريقة  عربية  وتقاليد 
او رئي�س  ب��ني رب وم��رب��وب  حل��واج��ز 
ابرز  الفيلم  ا�شتعر�س  كما  ومروؤو�س 
الرم�شانية  املجال�س  تلك  يف  دار  م��ا 
من  عندها  توقفت  وم��ا  نقا�شات  م��ن 

حمطات.
امل�شت�شيفني  من  كل  التكرمي  و�شمل 
ب���ن �شلطان  ���ش��امل  امل��ه��ن��د���س  ال�����ش��ي��خ 

ال��ق��ا���ش��م��ي وال�����ش��ي��خ حم��م��د ع��ب��د اهلل 
���ش��اح��ي خلفان  وال���ف���ري���ق  ال��ن��ع��ي��م��ي 
����ش���ع���ي���د حممد  وامل�������ش���ت�������ش���ار  مت���ي���م 
ركا�س  بن  حممد  وال�شيخ  الرقباين 
ال�شماحي  �شيف  و�شلطان  ال��ع��ام��ري 
بن  و�شامل  امل��زروع��ي  بخيت  بن  وعيد 
اأح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي وح��م��د ع���ب���داهلل بن 
حممد  حميد  واللواء  الغفلي  غليطة 
عبد  را�شد  املتقاعد  واللواء  الهديدي 
الكتبي وعبيد حممد  اهلل بن حميان 
ع��ب��ي��د ال��زع��اب��ي وج��ا���ش��م ب��ن دروي�س 
الها�شمي  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  النعيمي 
وحم��م��د ع���ب���داهلل ب���ن ف���ار����س وخلف 
اأحمد احلبتور والدكتور حممد اأحمد 
املزروعي  زاي��د  بن  و�شلطان  �شليم  بن 
املنهايل  ط���ن���اف  ب���ن  ب��خ��ي��ت  وخ���ال���د 
ال���ري���ام���ي وحممد  وع���ب���داهلل ح���ام���د 
ال�شكار النعيمي وال�شريجي بن معدن 
الكتبي وخليفة مطر الكعبي والرائد 
ع���ب���ي���د ع���ل���ي ب�����ن ف���ا����ش���ل وع����ب����داهلل 
را����ش���د ه���ال وح��م��ي��د ���ش��ي��ف ب���ن بدر 
املرحوم  ال��ذه��ل��ي واجن����ال  واإب��راه��ي��م 
وحممد  الغفلي  ال�����ش��اوي  ب��ن  خلفان 
را�شد بور�شود و رويه �شيف ال�شماحي 
ب�شر  بن  بطي  بنت  عائ�شة  والدكتورة 
وف�شيلة عبد اهلل املعيني وموزة غامن 
هارون  ب��و  حم��م��د  وخ��ل��ود  ال�شام�شي 

و���ش��م��ي��ة ع��ب��د اهلل ح����ارب ون����ادي دبي 
للمعاقني ومركز رعاية الأحداث.

الدكتور  الإع���ام كل من  وم��ن نخبة 
وابراهيم  ت�����رمي  ع����م����ران  اهلل  ع���ب���د 
ال�������ش���اي���غ وحممد  وح���ب���ي���ب  ال���ع���اب���د 
وعبدالرحمن  جنيب  وحم��م��د  خلف 
البطيح  وع���ب���دال���رح���ي���م  احل�����ارث�����ي 
�شاهني  وحم��م��د احل���م���ادي وظ���اع���ن 
و�شامي الريامي وعي�شى امليل ويعقوب 
والدكتور  ح��ب��ي��ب  وح�����ش��ن  ال�����ش��ع��دي 
حبيب  وال��دك��ت��ور  ال�����ش��وي��دي  خليفة 
العمودي  وعلي  ر�شيد  وعبداهلل  غلوم 
وم���ي�������ش���اء غدير  ���ش��ل��ط��ان  وع���ائ�������ش���ة 
واأ���ش��ام��ة الأم���ري وع��دن��ان احلمادي 
املطوع  اهلل  وع��ب��د  احل���م���ادي  وه��ي��ث��م 
الزعابي  وحم���م���د  ���ش��ل��وم  ب���ن  وع���ل���ي 
وعبداهلل بن خ�شيف واأحمد اليماحي 
ورا�شد  �شنجل  علي  الدكتور  والعقيد 
ا�شماعيل وطال  اخلرجي وعبد اهلل 
وحميد  ال�شام�شي  ومنذر  الهندا�شي 
ال���زع���اب���ي وع���ل���ي ال�����ش��ام�����ش��ي ون����ورة 
واأمل  عبدالرحمن  وعائ�شة  املرزوقي 
وعائ�شة  الري�شي  وحليمة  اليا�شري 
ال��ك��ع��ب��ي وحم���م���د غ�����امن واإب���راه���ي���م 
للمعاقني ومركز  ون��ادي دبي  الذهلي 

رعاية الأحداث.
ال�شعفار  �شيف  الفريق  احلفل  ح�شر 
من  وع������دد  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
ال�شرطة  وق��ادات  امل�شاعدين  الوكاء 
العامون اىل جانب عدد من  وامل��دراء 

املدعوين وال�شيوف.
و�شارك الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زاي���د ال ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
احل�شور  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
اإف���ط���ار رم�����ش��ان ح��ي��ث ت��ن��ق��ل �شموه 
ب��ني ك��اف��ة امل��دع��وي��ن ل��ل��رتح��ي��ب بهم 
وتبادل معهم احلديث الأخوي ب�شتى 
امل��و���ش��وع��ات ك��م��ا ا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه اىل 
حتدثن  اللواتي  املواطنات  من  نخبة 
تعزيز  و�شبل  امل���راأة  تهم  ق�شايا  ح��ول 
املزيد من فر�س م�شاركتها الفعلية يف 

خمتلف اأوجه ال�شاأن العام.
وك��ان��ت امل��ج��ال�����س ال��رم�����ش��ان��ي��ة بهذه 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  فكرة  الطريقة 
�شيف بن زاي��د ال نهيان ال��ذي اأو�شى 
باأن تعقد املجال�س يف بيوت املواطنني 
ل���ت���ك���ون اك�����رث ق���رب���ا وح��م��ي��م��ي��ة من 
وتنقل  لرائ���ه���م  وت�شتمع  امل��واط��ن��ني 

تو�شياتهم اىل القادة.
الدولة  الرم�شانية  املجال�س  وغطت 
ال�شبع  الم���ارات  يف  فعقدت  جغرافيا 
الم���ارة نف�شها غطت هذه  داخ��ل  ويف 
اجلغرافية  الم���ارة  مناطق  املجال�س 
ب��اأك��م��ل��ه��ا ف���ف���ي اب���وظ���ب���ي ع���ق���دت يف 
ا���ش��اف��ة اىل مركز  وال���ع���ني  ال��غ��رب��ي��ة 
اىل  بالن�شبة  الم��ر  وكذلك  العا�شمة 

المارات الخرى.
وتوجهت املجال�س بخطابها اىل اكرب 
�شريحة جمتمعية ممكنة من املجتمع 
للرجال  جمال�س  فعقدت  الم��ارات��ي 
وجمال�س للن�شاء وجمال�س للمعاقني 

وجمال�س لاحداث.
اإعاميا  ط��اب��ع��ا  امل��ج��ال�����س  واأخ�������ذت 
اج��ت��م��اع��ي��ا ق���ان���ون���ي���ا ف��ن��اق�����ش��ت دور 
والرتبوية  الع���ام���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
والثقافية يف دعم مفهوم  والريا�شية 
ث��ق��اف��ة اح����رتام ال��ق��ان��ون م��ع ت�شليط 
ع��ل��ى م�شاألة  ك��ل جم��ل�����س  ال�����ش��وء يف 

ب�شكل  املطروحة  امل�شائل  من  قانونية 
دائم على ال�شاحة الجتماعية كمواقع 
التعبر  وحرية  الجتماعي  التوا�شل 
واث���ر ال��ري��ا���ش��ي��ني ع��ل��ى ال�����ش��ب��اب ومت 
اكرث  ح�������ش���ره���ا  جم��ل�����ش��ا   37 ع���ق���د 
باأكرث  خ��رج��ت  �شخ�س   2500 م��ن 
اأه��م��ه��ا تكرار  م���ن  ت��و���ش��ي��ة   30 م���ن 
ب��ح��ي��ث تكون  ال���ق���ان���ون���ي���ة  امل���ج���ال�������س 
ولي�س  ال�شنة  ا�شهر  مدى  على  دائمة 
مادة  ادخ��ال  و  رم�شان فقط  �شهر  يف 
املنظومة  يف  ال��ق��ان��ون  اح���رتام  ثقافة 
يتنا�شب  مب��ا  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة 
مع كل فئة عمرية يف مدار�س الدولة 
ك���م���ادة ت��دري�����ش��ي��ة وت��خ�����ش��ي�����س يوم 
وطني لثقافة احرتام القانون واإن�شاء 
جمال�س حكماء حلل م�شكات ال�شباب 
وفر�س غرامة على ويل اأمر الطالب 
امل��ت��ع��م��د ع���دم ح�����ش��ور جمل�س الآب���اء 
املدار�س  يف  الآب����اء  جم��ال�����س  وتفعيل 
والتعاون  ال��ط��ل��ب��ة  امل�����ش��ك��ات  حل���ل 
والرتبية  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارت��������ي  ب����ني 
توعية  حمات  تنظيم  على  والتعليم 
ال�شعراء  م����ع  وال���ت���وا����ش���ل  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
ال�شعر  اب��داع  على  وح�شهم  ال�شعبني 
احلميدة  الخ����اق  اىل  ي��دع��و  ال����ذي 
الطاقم  واإخ�شاع  بالقانون  والل��ت��زام 
الريا�شية  ب��الأن��دي��ة  والإداري  الفني 

لدورات تثقيفية تدريبية لفهم ثقافة 
لتعريف  اللكرتونية  الربامج  وطرح 
اجلمهور بالثقافة القانونية واحرتام 
مفهوم  تعزيز  على  والعمل  ال��ق��ان��ون 
ثقافة  وتعزيز  املجتمعية  امل�شوؤولية 
وزارة  مع  والتعاون  التطوعي  العمل 
لن�شر  الإ�شامية  وال�شوؤون  الأوق���اف 
ث��ق��اف��ة اح�����رتام ال���ق���ان���ون م���ن خال 
خطب اجلمعة وايجاد الية لقيا�س راأي 
القانون  وايجابيات  ب�شلبيات  النا�س 
تعديل  على  يعمل  حتى  تطبيقه  بعد 
اوج��ه اخللل ب��ه واإلع���ام ه��و القدر 
اوجه  وعر�س  النا�س  راأي  قيا�س  على 
امل�شئولني  ع��ل��ى  ق��ان��ون  اي  يف  اخل��ل��ل 
للحوار  ال��ق��وان��ني  م�����ش��اري��ع  وع��ر���س 
ب��ني ال��ن��ا���س يف و���ش��ائ��ل الع����ام قبل 
عليها  يطلع  حتى  وتطبيقها  نفاذها 
اغلب النا�س. واقرتح الطفال الذين 
ح�شروا املجال�س وعقد موؤمتر �شنوي 
لأطفال المارت يهتم بق�شاياهم حتت 
رعاية �شمو وزير الداخلية والهتمام 
الإ�شامية  وال��ع��ل��وم  العربية  باللغة 
م��ن خ��ال امل��ن��اه��ج ال��رتب��وي��ة وان�شاء 
بالأطفال  خ��ا���ش��ة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ق��ن��اة 
اخلا�شة  والقوانني  مب�شاكلهم  تعنى 
علمي  ب�شكل  وتثقيفهم  بحمايتهم 
يتنا�شب مع خمتلف الفئات العمرية.

•• را�س اخليمة-الفجر:

واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  مت��ك��ن��ت 
للعمليات  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  اجلنائية 
ال�شرطية بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
اخليمة من اإلقاء القب�س على �شخ�س 
)ح.ع.خ  يدعى  العربية  اجلن�شية  من 
املركبات  ���ش��رق��ة  ب��ت��ه��م��ة  ع���ام���اً(   18
امل�شاجد  م���واق���ف  يف  ت��وق��ف��ه��ا  اأث���ن���اء 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة اث��ن��اء ت��اأدي��ة امل�شلني 
وحول  والتهجد  ال��رتاوي��ح  ل�شاتي 
تفا�شيل الق�شية، قال العقيد عبداهلل 
التحريات  اإدارة  م��دي��ر  منخ�س  علي 
العديد  وردت  اأن��ه  اجلنائية  واملباحث 
من الباغات من مواطنني ومقيمني 
ال�شهر  بداية  اأوق��ات خمتلفة من  ويف 
الف�شيل، عن تعر�س �شياراتهم لك�شر 

اأثناء  زج��اج��ه��ا و���ش��رق��ة م��ا ب��داخ��ل��ه��ا 
لق�شاء  امل�����ش��اج��د  م��واق��ف  يف  توقفها 
التجهد  و����ش���اة  ال����رتاوي����ح  ����ش���اة 
الفور،  ال��ل��ي��ل، وع��ل��ى  ب��ع��د م��ن��ت�����ش��ف 
ت�شكيل  الباغات، مت  تلك  وبناًء على 
ب���رئ���ا����ش���ة رئ���ي�������س ق�شم  ف���ري���ق ع���م���ل 
ال��ت��ح��ري��ات وع�����ش��وي��ة جم��م��وع��ة من 
ال�شباط واملباحث للوقوف على هذه 
ال��ب��اغ��ات، وب��ع��د ال��ت��اأك��د م��ن �شحة 
املعلومات، مت اإعداد خطة عمل اأمنية 
بالإ�شافة  وراج��ل��ة  حمكمة  ميدانية 
اأغلب  مل��راق��ب��ة  ال���دوري���ات  تكثيف  اإىل 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة منها  امل�����ش��اج��د وخ��ا���ش��ة 
ب���ه���دف الإي����ق����اع ب����اجل����اين، ح��ت��ى مت 
الإ�شتباه م�شاء اأم�س باأحد الأ�شخا�س 
ع��ن��د ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ن�����ش��ف بعد 
منت�شف الليل، حيث �شوهد ال�شخ�س 

املركبات  ب��ني  ويتجول  باملواقف  وه��و 
امل�شاجد  م��واق��ف  اإح����دى  امل��ت��وق��ف��ة يف 
واأث��ن��اء ذل��ك كانت  ب��الإم��ارة،  الكبرة 
ال�شرطة  واأف���راد  املراقبة  فريق  اأع��ني 
واملباحث يراقبونه جيداً، حيث �شوهد 
وهو يقوم بك�شر اإحدى زجاج ال�شيارات 
ب��ع��ده��ا ليك�شر  ان��ت��ق��ل  ث���م  امل��ت��وق��ف��ة، 
اأخ��رى، وعلى الفور قام  زجاج مركبة 
الفريق مبداهمته من جميع اجلهات، 
البداية مقاومته وقام  اأبدى يف  حيث 
التحريات،  ع��ن��ا���ش��ر  اأح����د  ي��د  ب��ج��رح 
الذي مت  الفريق  اأن كفاءة وخربة  اإّل 
منه  وال��ت��م��ك��ن  بتثبيته  ق���ام  ت�شكيله، 
واقتياده ملبنى القيادة للتحقيق معه .

وخ����ال ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات امل��ب��دئ��ي��ة معه، 
بداية  منذ  �شرقاته  بجميع  اع���رتف 
�شهر رم�شان الكرمي وحتى اللحظة، 

للنيابة  ال��ق�����ش��ي��ة  م��ل��ف  حت��وي��ل  ومت 
العامة ل�شتكمال الإجراءات القانونية 
عبداهلل  ال��ع��ق��ي��د  واأ�����ش����اد   . ال���ازم���ة 
الذي  الفريق  ومتيز  بكفاءة  منخ�س 
مل يدخر جهداً يف �شبيل احلفاظ على 
هوؤلء  م��ن  اأف�����راده  وح��م��اي��ة  املجتمع 
اأمنه  ي��ح��اول��ون زع��زع��ة  ال��ذي��ن  الفئة 
يقعون  ما  �شرعان  ولكن  وا�شتقراره، 
التوجيهات  بف�شل  العدالة  قب�شة  يف 
الر�شيدة،  للقيادة  واحلثيثة  امل�شتمرة 
التحريات  اإدارة  م���دي���ر  ن��ا���ش��د  ك���م 
املواطنني  جميع  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث 
وامل��ق��ي��م��ني ب�������ش���رورة اإح���ك���ام اإغ����اق 
ثمينة  اأ�شياء  و�شع  وع��دم  مركباتهم، 
بداخلها حتى ل تتعر�س لل�شرقة من 
قبل بع�س النفو�س ال�شعيفة، كما دعا 
جميع اأفراد املجتمع بالتعاون الفعال 

وامل�شتمر مع اإخوانهم رجال ال�شرطة 
م��ن خ���ال الإب�����اغ ال�����ش��ري��ع ع��ن اأي 
م�شتبه  اأ�شخا�س  اأو  غريبة  �شلوكيات 
ب��ه��م يف ت�����ش��رف��ات��ه��م، ل��ل��و���ش��ول اإىل 

جمتمع اآمن خال من اجلرائم .
اآخر ك�شف العقيد عبداهلل  من جانب 
التحريات  اإدارة  مدير  منخ�س،  علي 
وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة ع��ن اأن دوري����ات ���ش��اه��ر التي 
الكرمي  رم�شان  �شهر  يف  اإطاقها  مت 
و�شبط  ال���ت�������ش���ول  ظ����اه����رة  مل���ت���اب���ع���ة 
باأعمال  ال��ق��ي��ام  وك��ذل��ك  امل��ت�����ش��ول��ني، 
مدار  على  الأمنية  والوقاية  املراقبة 
املت�شولني  من  عدد  �شبط  عن  اليوم، 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات والأع����م����ار 
مب��خ��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق ب�����الإم�����ارة وذل���ك 
�شبط  مت  ك��ذل��ك  ال�شهر،  ب��داي��ة  منذ 

التي  النارية  الألعاب  عدد من عبوات 
بدون  ببيعها  الأ�شخا�س  بع�س  يقوم 

تراخي�س .
املجتمع  واأف������راد  امل��واط��ن��ني  وط���ال���ب 
مكافحة  جل��ان  م��ع  بالتعاون  جميعا، 
الت�شول من خال عدم التعاطف مع 
الت�شول  ميتهنون  ال��ذي��ن  املت�شولني 
املبارك  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  وي�����ش��ت��غ��ل��ون 

ل�شتدرار عطف الخرين.
يظهر  امل��ت�����ش��ول��ني  ن�����ش��اط  ان  ي���ذك���ر 
املبارك  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان  ج��ل��ي��ا خ����ال 
ح��ي��ث ت���ع���ددت اأم���اك���ن وج���وده���م بني 
الوقود  وحمطات  وال���ش��واق  امل�شاجد 
التجارية  باملراكز  ال�شيارات  ومواقف 
وغ��ره��ا م��ن امل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة التي 
اأو  اإق��ب��اًل م��ن ال��ع��ائ��ات  ت�شهد ع���ادة 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، ك��ذل��ك تن�شط 

جت���ارة الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة م��ع اقرتاب 
ولكن  الفرحة  ل�شتكمال  منا�شبة  كل 
ب���ط���ري���ق���ة خم���ال���ف���ة ت�����ش��ب��ب ب���وق���وع 
الوفيات اأو الإ�شابات خا�شة لاأطفال 
لعدم  لأ���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ي�شيئون  ال��ذي��ن 

درايتهم بها بال�شكل ال�شحيح .
التفتي�شية  اجل��ولت  تكثيف  ان  وق��ال 
واحل�������م�������ات ال����ت����وع����ي����ة مب���خ���اط���ر 
رم�شان  �شهر  خ��ال  النارية  الأل��ع��اب 
ب�شكل  واملنا�شبات  الأعياد  ويف  املبارك 
النارية  الأل���ع���اب  ل��ك��رثة  نتيجة  ع���ام 
وت���وف���ره���ا ب��ط��رق غ���ر م�����ش��روع��ة يف 
املحال  حم�������ذراً  م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا،  ي����د 
رم�شان  �شهر  ت�شتغل  التي  التجارية 
املبارك والعطلة ال�شيفية لتقوم ببيع 
مادية  مكا�شب  الأل��ع��اب حمققة  ه��ذه 

متجاهلة الأخطار الناجمة عنها .

ولفت العقيد عبداهلل منخ�س اىل انه 
الرقم  على  الت�شال  للجمهور  ميكن 
الإت�شال  اأو   )050-7669229(
على غرفة العمليات املركزية )999( 
الذين  املت�شولني  وج��ود  عن  ل��اإب��اغ 
المارات  اأه��ل  وك��رم  طيبة  ي�شتغلون 
للح�شول  ال��ك��رمي  ال�����ش��ه��ر  و���ش��م��اح��ة 
على مبالغ مالية اأو اأي ظاهرة غريبة 

اأو �شلوك غريب .

•• ابوظبي –الفجر: 

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأك���م���ل���ت 
عيد  ل�شتقبال  امل�شالخ  ا�شتعدادات 
اجلاهزية  ورف��ع��ت  ال�شعيد  الفطر 
املعاير  اأف�شل  اعتماد  واأك��دت على 
بتعديات  وق�����ام�����ت  ال�������ش���ح���ي���ة، 
ع���ل���ى الأوق�����������ات ل���ت���ت���ي���ح اخل���دم���ة 
ال�����ش��اد���ش��ة �شباحا  م���ن  ل��ل��ج��م��ه��ور 
من  ك��ل  يف  م�شاء  ال�شاد�شة  وح��ت��ى 
 ، بامليناء  للجمهور  اأبوظبي  م�شلخ 
اأما  يا�س  وبني  ال�شهامة  وم�شلخي 
ف�شيكون  احل��دي��ث  ال��وث��ب��ة  م�شلخ 
�شباحاً   8 ال�شاعة  من  فيه  العمل 
ولغاية ال�شاعة 4 ع�شراً على مدار 
اأي����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����ش��ع��ي��د بهدف 
تلبية احتياجات اجلمهور والطلب 
العيد  خ��ال  الذبائح  على  املتزايد 
وح����ر�����ش����ا ع����ل����ى ت����ق����دمي اأف�������ش���ل 
اآلية  واإي���ج���اد  للجمهور  اخل��دم��ات 

مرنة يف التوقيت تنا�شب اجلميع.
الرميثي  اأك����د خ��ل��ي��ف��ة  م���ن ج��ان��ب��ه 

مدير اإدارة ال�شحة العامة يف بلدية 
اأبوظبي  اأن م�شالخ  اأبوظبي  مدينة 
اأجنزت خال �شهر رم�شان املبارك 
األ���ف ذبيحة   47 اأك���رث م��ن  جتهيز 
املعاير  لأرق��������ى  وف����ق����ا  خم��ت��ل��ف��ة 
ال�شحية .. م�شرا اأن امل�شلخ الآيل 
 2366 اأكرث من  اأبوظبي جهز  يف 
ذبيحة من ال�شاأن و1423 ذبيحة 
الأب����ق����ار  م����ن  و331  امل����اع����ز  م����ن 
و49 م��ن اجل��م��ال ، يف ح��ني اأجنز 
رم�شان  خ����ال  اجل��م��ه��ور  م�����ش��ل��خ 
ال�شاأن  م��ن  ذبيحة   4501 اأي�شا 
و383 من  امل��اع��ز  م��ن  و15593 
فيما   ، اجلمال  من  و190  الأبقار 
جهز م�شلخ بني يا�س خال الفرتة 
ال�شاآن  م��ن  ذبيحة   6568 ذات��ه��ا 
من   173 و  امل��اع��ز  م��ن   8568  ،
الأبقار و 263 من اجلمال ، واأجنز 
م�شلخ ال�شهامة 2395 ذبيحة من 
امل��اع��ز و82  ال�����ش��اأن و4825 م��ن 

من الأبقار و37 من اجلمال .
املجهزة  الذبائح  جمموع  اأن  واأ�شار 

امل�������ش���ال���خ خ�����ال رم�������ش���ان من  يف 
ذبائح   15831 جت���اوزت  ال�����ش��اأن 
اإىل  لت�شل  امل��اع��ز  يف  ارتفعت  فيما 
اأكرث من 30410 ذبيحة ولت�شل 
 540 الأب��ق��ار  راأ�شا من   971 اإىل 

من اجلمال .
واأ�شاد الرميثي اأن البلدية حر�شت 
ال�شتعدادات  اأع���ل���ى  ات���خ���اذ  ع��ل��ى 
والوقائية  ال��ط��ب��ي��ة  والإج���������راءات 
يف  تتمثل  �شحية  معاير  لتوفر 
ترد  التي  احليوانات  كافة  اإخ�شاع 
البيطري  ل��ل��ف��ح�����س  امل�����ش��ال��خ  اإىل 
قبل الذبح وبعده بوا�شطة الأطباء 
للك�شف  املتخ�ش�شني  البيطريني 
ع��ل��ي��ه��ا ووق����اي����ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني من 
الأم���را����س امل�����ش��رتك��ة خ��ا���ش��ة التي 
طريق  ع����ن  ل����ه  ت��ن��ت��ق��ل  اأن  مي���ك���ن 
اللحوم، موؤكدا �شمن هذا الإطار اأن 
خال  اأعدمت  قد  اأبوظبي  م�شالخ 
�شهر رم�شان 227 راأ�شا من املا�شية 
ال�شحية  مل��ع��اي��ر  امل��ط��اب��ق��ة  غ���ر 
املعمول بها يف اأبوظبي ونظرا لعدم 

الب�شري  لا�شتهاك  �شاحيتها 
، م�شرا اأن��ه مت بالفعل اإع��دام 73 
الآيل  امل�شلخ  ال�����ش��اأن يف  م��ن  راأ���ش��ا 
11 روؤو�س من املاعز فيما اأعدم يف 
من   31 للجمهور  اأبوظبي  م�شلخ 
بني  املاعز وم�شلخ  29 من  ال�شاأن 
13 روؤو���س من ال�شاأن  اأع��دم  يا�س 
19 راأ�شا من املاعز فيما اأعدم م�شخ 
ال�شهامة 21 راأ�شا من ال�شاأن 27 
راأ����ش���ا م��ن امل��اع��ز ، ف��ي��م��ا مت اع���دام 
را�س واحد من البقر يف م�شلخ بني 
يا�س وراأ�شني من اجلمال يف امل�شلخ 
الآيل.  واأو�شح الرميثي اأن البلدية 
بيطريا  ط��ب��ي��ب��ا  اأي�������ش���ا  خ�����ش�����ش��ت 
الك�شف  ل�����ش��م��ان  امل���وا����ش���ي  ل�����ش��وق 
ال�شوق  داخل  احليوانات  كافة  على 
الطبية  وامل�شورة  امل�شاعدة  وتقدمي 
ال�������ش���وق، واإخ�������ش���اع كافة  مل���رت���ادي 
برامج  اإىل  وال��ع��ام��ل��ني  الق�شابني 
بال�شامة  خا�شة  وت��دري��ب  تاأهيل 
ال�شخ�شية  وال��ن��ظ��اف��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ا�شت�شارية  م����ك����ات����ب  ب����وا�����ش����ط����ة 

م�شتمرة  دورات  وه��ي  متخ�ش�شة 
باملعاير  الرت�����ق�����اء  اإىل  ت����ه����دف 
ال�شحية واملهنية للعاملني بامل�شالخ 
،و يتم يوميا وب�شكل م�شتمر اإجراء 
وتعقيم  ال�شاملة  النظافة  اأع��م��ال 
النتهاء  ب���ع���د  وخ���ا����ش���ة  امل�������ش���ال���خ 
ل��ت��ك��ون امل�شالخ  ال��ذب��ح  اأع��م��ال  م��ن 
اليوم  الذبائح يف  جاهزة ل�شتقبال 
ال�شحية  للمعاير  ووف��ق��اً  ال��ت��ايل 
التخل�س  اإىل  بالإ�شافة   ، العاملية 
اأعمال  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  املخلفات  م��ن 
ال�شليمة  ال�شحية  بالطرق  الذبح 
تلوث  اأي  ح��دوث  دون  يحول  ومب��ا 

للبيئة.
بتاأمني  اأبوظبي  م�شالخ  ب��داأت  كما 
بالثلج  م������زودة  خ��ا���ش��ة  ���ش��ن��ادي��ق 
ل�شمان  وال��ذب��ائ��ح  ال��ل��ح��وم  لو�شع 
للحيلولة  وال�شليم  ال�شحي  النقل 
وتعر�شها  ال���ذب���ائ���ح  ت���ل���وث  دون 
ال��ن��ق��ل مما  اأث��ن��اء عملية  ل��ل��ح��رارة 

يحمي اللحوم من التلف والف�شاد.
العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  واأه��اب 

يف بلدية مدينة اأبوظبي باجلمهور 
الإر��������ش�������ادات  ات�����ب�����اع  اأه����م����ي����ة  اإىل 
ال�شحية املتعلقة بالذبائح مبنا�شبة 
عيد الفطر ال�شعيد داعيا اإىل عدم 
ب��ال��ذب��ح يف البيوت  ق��ي��ام اجل��م��ه��ور 

امل�شالخ  وخ��ارج  العامة  الأم��اك��ن  اأو 
�شرورة  ع��ل��ى  م�����ش��ددا   ، امل��رخ�����ش��ة 
انت�شار  وجتنب  البيطري  الفح�س 
الطبيب  وا����ش���ت�������ش���ارة  الأم�����را������س 
ال��ب��ي��ط��ري امل��ت��واج��د ب��ا���ش��ت��م��رار يف 

لتقدمي  وامل�����ش��ل��خ  امل���وا����ش���ي  ����ش���وق 
ي��ه��م �شحتهم  م���ا  ك���ل  يف  ال��ن�����ش��ح 
املتوفرة  ال��ت��وع��ي��ة  ن�����ش��رات  وق����راءة 
داخل  اجلمهور  انتظار  ���ش��الت  يف 

امل�شالخ . 
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�شرطة راأ�س اخليمة ت�شبط عربي ي�شتهدف �شرقة املركبات يف مواقف امل�شاجد براأ�س اخليمة

العمل من ال�ساد�سة �سباحًا حتى ال�ساد�سة م�ساًء طيلة اأيام عيد الفطر

م�شاليييخ اأبوظبييي تنجيييز اأكثيير ميين 47 األييييف ذبيحييية يف رم�شيييييان وتعييييييدم 227 

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

راأ���س اخليمة  و�شاق يف  ال�شتعدادات على قدم  جتري 
م�شلى   53 بتجهيز  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  ل�شتقبال 
املجتمعية  اخل���دم���ات  م���ن  امل���زي���د  ج��ان��ب  اىل  ل��ل��ع��ي��د 

والرتفيهية التي يحتاجها اجلمهور.
وبح�شب م�شادر يف دائرة الأ�شغال واخلدمات العامة 
العيد  عطلة  خ���ال  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ال��رتك��ي��ز  ف���ان 
���ش��ي��ك��ون ع��ل��ى ت��وف��ر خ���دم���ات ال��ن��ظ��اف��ة ط����وال اأي���ام 
يف  والقمامة  والنفايات  املخلفات  تكد�س  ملنع  العطلة 

الأحياء ال�شكنية والتجارية بالإمارة وال�شياحية.
ويف اطار ال�شتعدادات اجلارية ل�شتقبال عيد الفطر 

األف عمود   20 الدائرة على تزيني ما ي�شاوي  تعكف 
اإنارة بال�شافة اىل اجلزر الو�شطية يف طرق الإمارة 
وبعبارات  امل��ل��ون��ة  بامل�شابيح  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
التهنئة بحلول العيد ال�شعيد.  واأعدت دائرة الأ�شغال 
واخلدمات العامة خطة عمل ملوظفي ق�شم اخلدمات 
ت�����ش��م��ن ت��واج��ده��م يف م���واق���ع ال��ع��م��ل خ���ال عطلة 
العيد على مدار ال�شاعة ، وقيام العمال باأعمال جمع 
ت�شهيل مهمة جمع  اأج��ل  وم��ن  ت��وق��ف.  ب��ا  النفايات 
ال��ن��ف��اي��ات و���ش��ع��ت ال���دائ���رة خ��ط��ة ع��م��ل مت مبوجبها 
 8 اإيل  ال�شكنية والتجارية وال�شياحية  املناطق  توزيع 
حاوية  الف  و7  �شيارة   100 ب  وتزويدها  قطاعات 
جلمع ما ي�شاوي 500 طنا من النفايات يوميا منها 

350 طناً من النفايات املنزلية. من جهة اخرى اأكمل 
والأوقاف  الإ�شامية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مكتب 
م���وزع���ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف مناطق  53 م�����ش��ل��ي��اً  جت��ه��ي��ز 
فيها، حيث  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  لأداء �شاة  الإم���ارة 
اأنهت دائرة الأ�شغال واخلدمات العامة يف راأ�س اخليمة 
بالتعاون مع موظفي اخلدمات يف مكتب اأوقاف راأ�س 
اخليمة ا�شتعداداتها اخلا�شة بتجهيز م�شليات العيد 
املوزعة على مناطق الإمارة، وذلك من خال اإجنازها 
اإىل  اأعمال النظافة واإعادة ال�شبغ وتو�شيل الكهرباء 
بالرمل  اأر�شياتها  وف��ر���س  والإن����ارة  ال�شور  م��ك��ربات 
الناعم فيها مع تخ�شي�س اأماكن لتمكني الن�شاء من 

اأداء ال�شاة.

ا�شتعدادات مكثفة لعيد الفطر املبارك براأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة-وام:

يوؤدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ���ش��اة ع��ي��د الفطر 
اخليمة.  ب��راأ���س  خ��زام  يف  الكبر  العيد  م�شلى  يف  ال�شعيد 
ويوؤدي ال�شاة اإىل جانب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
.. �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد 
الدوائر  وروؤ�شاء ومديري  ال�شيوخ  راأ�س اخليمة وعدد من 

الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة واأع���ي���ان ووج��ه��اء ال��ب��اد واملواطنني 
واأبناء اجلاليات العربية وال�شامية.

�شاة  عقب  اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وي�شتقبل 
املنا�شبة  بهذه  املهنئني  جموع  خ��زام  بق�شر  مبا�شرة  العيد 
ال����وزراء  وامل��ع��ايل  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ال�شعيدة 
وال�شامية  القن�شلية  البعثات  واع�شاء  امل�شوؤولني  وكبار 
والجنبية املعتمدين لدى الدولة واأعيان الباد واملواطنني 

واأبناء اجلاليات العربية وال�شامية املقيمة بالدولة.

حاكم راأ�س اخليمة يوؤدي �شالة عيد 
الفطر مب�شلى العيد الكبر بخزام
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شت الدنيا للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1155456  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.40

تعديل ا�شم جتاري:من/�شت الدنيا للمقاولت العامة 
SITALDNIA GENERAL CONTRACTING

اىل/�شت الدنيا لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة  
SITALDINIA SUTTERING CARPENTRY & REF STEEL WORKS

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

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت الن�شاءات املعدنية )4100003(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتاليون الدولية للمقاولت العامة

رخ�شة رقم:CN 1305076  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالرزاق �شامل غازي العميم من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/عبدالرزاق �شامل غازي العميم من 100% اىل %80
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جي�شون كاي�شي )%20(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شتاليون الدولية للمقاولت العامة 

STALLION INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING
اىل/�شتاليون الدولية للمقاولت العامة ذ.م.م  

STALLION INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجلدارة للو�شاطة التجارية

رخ�شة رقم:CN 1052325  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شحات قا�شم الطواخي قا�شم )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد عبداهلل حممد عامر الرا�شدي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/خالد عبداهلل حممد عامر الرا�شدي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/اجلدارة للو�شاطة التجارية 
AL JADARA BUDINESS MEDIATIONS

اىل/اجلدارة للو�شاطة التجارية ذ.م.م  
AL JADARA BUDINESS MEDIATIONS LLC

اجلبانة  ليوا  الغربية  املنطقة  ابوظبي  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية ليوا جفن قطعة  املنطقة  املن�شوري اىل  ال�شناعية مالك بخيت عبداهلل 

93 املالك �شعيد خلفان فريح القبي�شي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
ار�س  ال�ش�����ادة/كافتريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
احلباري  رخ�شة رقم:CN 1132205  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 2*0.50 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/كافتريا ار�س احلباري   

ARDH AL HABARI CAFETERIA

اىل/مطعم وكافتريا ار�س احلباري  
ARDH AL HABARI RESTAURANT & CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثانية )5610001.2(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة نادي العني 

CN 1118418:ال�شل + الفرع  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 2*1
تعديل ا�شم جتاري:من/بقالة نادي العني   

NADI AL AIN GROCERY SHOP

اىل/بقالة مرجان املدينة  
CORAL CITY GROCERY

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

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
اباد  �شيد  ال�ش�����ادة/خمبز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1193589 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شليمان علي حممد املعمري )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عظيم خان عبدال�شام
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد علي جمعه حمد جا�شم اجلنيبي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الطائع لعمال 
 CN 1227813:التمديدات الكهربائية وال�شحية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل حممد �شالح الربيكي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح عبداهلل علي بن جلهر الربيكي
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

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

CN 1391547:كويف �شوب رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

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

�شتايل لعمال احلديد امل�شغول
 رخ�شة رقم:CN 1115974 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

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

�شيفيل ميك لل�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1133175 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة ابو عبيد 

رخ�شة رقم:CN 1130218 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة وليد �شعيد نا�شر �شامل بن �شميدع )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جابر علي حممد احمد الكربي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  ال�ش�����ادة/بالوب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1167622 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بالوب للمقاولت العامة 
PALLOP GEN. CONT

اىل/بالوب ل�شيانة التمديدات الكهربائية وال�شحية  
PALLOP ELECTRICAL AND SANITARY WIRE MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة التمديدات ال�شحية )4329906(
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة التمديدات الكهربائية )4329904(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خال  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/زهرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1341002:البوادي ملقاولت التكييف رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

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

العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املذاق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1380808:الفاخر لتجارة احللويات رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

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

يعلن ق�ش�م العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ املحامي:
ALITE Switch on with confidence:بطلب لت�شجيل العامة التجارية

بت�اري�����خ:2013/5/20م    املودعة حتت رقم:191857 
 باإ�ش��م:اأحمد عبدالغفار مكاي  

وعنوانه:ديرة ، البطني ، �س.ب: 90786 دبي ، هاتف: 2260757 04 ، فاك�س: 2260884 04 ،
alkauser@emirates.net.ae :الربيد اللكرتوين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الجهزة والدوات العلمية واملاحية وامل�شاحية واجهزة وادوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والجهزة 
وادوات  اجهزة  والتعليم  والنقاذ  )ال�شراف(  واملراقبة  وال�شارة  والقيا�س  ال��وزن  وادوات  الب�شرية  والدوات 
لو�شل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ 
ال�شوت او ال�شور حامات بيانات مغناطي�شية اقرا�س ت�شجيل اقرا�س مدجمة اقرا�س فيديو رقمية وغرها 
من و�شائط الت�شجيل الرقمية اليات لاجهزة التي تعمل بقطع النقد الت ت�شجيل النقد الت حا�شبة معدات 

معاجلة البيانات اجهزة الكمبيوتر برامج كمبيوتر اجهزة اطفاء احلرائق.
 والواقعة يف الفئة:9 

وباللون  معني  ب�شكل  الكبرة  الاتينية  باحلروف  مكتوبة   ALITE كلمة  عن  عبارة  هي  العام�ة  و�شف 
ال�شود ومكتوب ا�شفلها عبارة switch on with confidence باحلروف الاتينية باللون ال�شود 

بخط �شغر وعلى ي�شار العبارة �شكل معني .
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خال ثاثني يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

يعلن ق�ش�م العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ املحامي:
SKM INTERNATIONAL:بطلب لت�شجيل العامة التجارية

 املودعة حتت رقم:192351      بت�اري�����خ:2013/5/28م  
 باإ�ش��م:اأ�س كيه اأم العاملية حما�شبون قانونيون  

وعنوانه:مكتب رقم 705 ملك الدائرة اخلا�شة ل�شمو ال�شيخ حممد اآل نهيان ، ديرة ، املرقبات ، دبي  ، 
�س.ب: 183059 دبي ، هاتف: 2340950 04 ، فاك�س: 2340949 04 ،
skminternational@gmail.com :الربيد اللكرتوين 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والعان وادارة وتوجية العمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .

 والواقعة يف الفئة:35 
الكبرة  الاتينية  باحلروف  مكتوبة   SKM INTERNATIONAL كلمة  عن  عبارة   : العام�ة  و�شف 
ال��ب��ن��ي وب��ال���ش��ف��ل كلمة  ال��ع��رب��ي��ة وب��ال��ل��ون  ب��احل��روف  ال��ع��امل��ي��ة مكتوبة  ام  ك��ي��ه  ا����س  ال��ب��ن��ي وا�شفلها  ب��ال��ل��ون 
Chartered Accountant مكتوبة باحلروف الاتينية باللون الزرق وا�شفلها كلمة حما�شبون قانونيون 
مكتوب  الزرق  باللون  الر�شية  للكرة  �شورة  العبارات  ي�شار  وعلى  الزرق  باللون  العربية  باحلروف  مكتوبة 

عليها الحرف SKM باحلروف الاتينية باللون الربتقايل ومي�شكها ا�شدين ب�شكل معني باللون البني  .
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خال ثاثني يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�س.البوم التجارية ذ.م.م
ABT:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:190479       بتاريخ:2013/4/21 م
با�ش��م:�س.البوم التجارية ذ.م.م

وعنوانه:�س.ب: 55102 ، هاتف: 2258537 04 ، فاك�س:2257100 دبي  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:11 اجهزة النارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد 

والتجفيف والتهوية وامداد املياه والغرا�س ال�شحية .
ب�شكل  البي�س  باللون  الكبرة  الاتينية  باحلروف  مكتوبة   ABT كلمة  عن  عبارة  العامة:هي  و�شف 
معني حيث يوجد حرف A داخل مربع باللون ال�شود وحرف B داخل مربع باللون ال�شود ويعلوهما حرف 

معني. ب�شكل  ال�شود  باللون  هرم  ويعلوه   T
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:با�شكال تييرب فرين�س بيكاري
طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية:PASCAL TEPPER با�شكال تيبر

املودعة بالرقم:187469       بتاريخ:2013/2/26 م
با�ش��م:با�شكال تييرب فرين�س بيكاري

وعنوانه:حمل رقم ايه ، بي و�شي ، الطابق الر�شي مبنى اطل�س تاور ، دبي ، المارات العربية املتحدة.  
اليواء  وخدمات  وامل�شروبات  الطعمة  توفر  خدمات  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 

املوؤقت .
و�شف العامة:العامة عبارة عن ا�شم خمبز باللغة الجنليزية pascal Tepper وبخط كبر وب�شكل 
مميز وكتب حتتها عبارة French Bakery Meilleur ouvrier de france وا�شفل العامة 
كتب ا�شم املخبز باللغة العربية با�شكال تيبر وحتتها كتبت عبارة خمبز فرن�شي وكتب حتتها ا�شم املخبز 

باللون العنابي على خلفية بي�شاء .
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
بن�شر التعديات املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل العامة التجارية التالية:

بتاريخ : 23 /  07  /  2003       املودعة حتت رقم : 54556 
بتاريخ :    06/  04  /2004                          امل�شجلة حتت رقم :  45608 

با�ش��م:   الطنان للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(     
وعنوانه:  دبي/ ديرة   �س. ب: 3640  هاتف:  236995/04  فاك�س: 2369985/04

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ومق�شات  احلاقة  وادوات  البي�شاء  وال�شلحة  املاعق  و  ال�شوك  و  القطع  ادوات  و  اليدوية  واللت  العدد 

ال�شعر
الواق�عة بالفئة   : 8

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )     /      /  200 م (
التعديات على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

كتب امل�شمى ARSHiA   باللون الأ�شود، ب�شورة متميزة، حيث كتبت الكلمة باحلروف الاتينية البارزة 
با�شتثناء احلرف i الذي كتب بال�شيغة امل�شغرة وو�شعت نقطته يف �شكل معني على نحو متميز. وعلى ي�شار 
احلرف  بع�شا  واأح��اط��ت  مائلة  ب�شورة  ر�شم  وق��د  الأبي�س،  باللون   A حل��رف  متميز  ت�شميم  يوجد  الكلمة 
الي�شرى املر�شومة اأطول من اليمنى دائرتان باللون الأ�شود من اأ�شفل. حرف A بت�شميمه املذكور مو�شوع 

داخل دائرة بي�شاء حميطها باللون الأ�شود.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10864 بتاريخ 2013/8/7   الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

كي تي تي ميدل اي�ست توربو ت�سارجر- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغر  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاه )كي تي تي ميدل اي�شت توربو 
ت�شارجر- ذ م م( ، يعلن امل�شفى / اأمر �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاة  املذكورة  ال�شركة 
امل�شتندات  التقدم مبطالبته مع  ال�شركة املذكورة اعاة علية 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى ، وذلك خال الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خال  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعان  تاريخ  من  يوم   45

املحددة بالإعان 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
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هيئة الهالل الأحمر توزع 13 األف �شلة غذائية على الالجئني وذوي الحتياجات اخلا�شة باليمن
•• �شنعاء -وام:

اليمن وذلك  ال��اج��ئ  يف  ي��وم  الأح��م��ر م�شروع   الهال  اأطلقت هيئة 
�شمن براجمها ل�شهر رم�شان الف�شيل .. وقامت فرق الهال بتوزيع 
املواد الغذائية على الاجئني ال�شوماليني والفل�شطينيني وال�شوريني 
وقال  وع���دن.  واحل��دي��دة  �شنعاء  مبحافظات  ال��اج��ئ��ني  خميمات  يف 
القائم باأعمال مدير مكتب الهال الأحمر باليمن يف ت�شريح لوكالة 
انباء الإم��ارات  وام  اأن عدد امل�شتفيدين من امل�شروع و�شل اإىل ثمانية 
الآف اأ�شرة لجئة وح�شلت كل اأ�شرة على �شلة غذائية متكاملة حتتوي 
التي حتتاجها  املتنوعة واحللويات  الغذائية  املواد  12 �شنفا من  على 
الأ�شرة يف هذا ال�شهر الكرمي وهم ي�شتقبلون عيد الفطر املبارك. وعرب 
متنوعة  م��واد  من  عليه  ح�شلوا  ملا  الكبر  اإرتياحهم  عن  امل�شتفيدون 

ووفرة موؤكدين اأنها �شوف تخفف عليهم الكثر من العناء خال ما 
تبقى من �شهر رم�شان وعيد الفطر وما بعده. وقدموا ال�شكر والتقدير 
لدولة الإمارات و�شعبها بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على ما يقومون به من اأعمال اإن�شانية 
جليلة جتاه الاآجئني يف اليمن الذين اأجربتهم الظروف ال�شعبة التي 
متر بها بادهم للنزوح والهجرة .. كما تقدموا بال�شكر والتقدير اإىل 
يبذلونه من  الأحمر على ما  الهال  والقائمني على هيئة  امل�شوؤولني 
جهود خرة لتو�شيل امل�شاعدات الغذائية اإىل الاجئني يف اليمن وغر 
اليمن. وكانت فرق الهال الحمر باليمن وزعت اأم�س �شمن براجمها 
الإحتياجات اخلا�شة  ذوي  �شلة غذائية على  الآف  الرم�شانية خم�شة 
وامل�شابون  املعوقون  منها  ا�شتفاد  اليمنية  املناطق  من  وع��دد  ب�شنعاء 

بال�شلل الدماغي وال�شم والبكم واملعاقون حركيا.

ال�شوؤون الإ�شالمية بدبي حددت ثمانية م�شليات 
و173 م�شجدًا ل�شالة عيد الفطر ال�شعيد

•• دبي-وام:

حددت دائرة ال�شوؤون الإ�شامية والعمل اخلري يف دبي ثمانية م�شليات 
لأداء �شاة عيد الفطر ال�شعيد اىل جانب 173 م�شجدا و�شملت امل�شليات 
م�شلى بر دبي الكبر وم�شلى اأم �شقيم الكبر وم�شلى ديرة الكبر وم�شلى 
الرب�شاء الكبر وم�شلى العوير الكبر وم�شلى طيبة اىل جانب م�شلى ند 
احلمر وم�شلى حتا الكبر و�شتقام ال�شاة باذن اهلل تعاىل يف متام ال�شاعة 

ال�شاد�شة وع�شر دقائق �شباحا.

ال�شيخة فاطمة تهنئ قرينات روؤ�شاء وملوك الدول 
العربية والإ�شالمية بحلول عيد الفطر ال�شعيد

•• اأبوظبي-وام:

بعثت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
الفطر  عيد  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات   .. والطفولة  لاأمومة 
ال�شعيد اإىل ال�شيخات والأمرات وال�شيدات قرينات اأ�شحاب اجلالة 
والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شامية. 
ومتنت �شموها لهن اخلر والرفاهية ول�شعوبهن مزيدا من التقدم 

والرخاء ولاأمة العربية والإ�شامية العزة و املجد و الرفعة.

موؤ�ش�شة خليفة بن زايد لالأعمال الإن�شانية توا�شل توزيع املعونات على املحتاجني يف �شبوة اليمنية 

اختتام فعاليات يوم زايد للعمل الإن�شاين الرم�شانية باملخيم الإماراتي الأردين

هيئة الهالل الأحمر متول ع�شرات الآلف من الوجبات والطرود الغذائية لفقراء احلرم الإبراهيمي يف اخلليل

اإ�شالمية دبي تقدم مليون درهم لدعم حملة ك�شوة مليون طفل حمروم

•• اليمن - عتق-وام:

وا�شلت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
لليوم  الإن�شانية  لاأعمال  نهيان 
ال���ت���وايل يف مدينة  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ع 
عتق توزيع املعونات الغذائية التي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  خ�ش�شها 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل م��ك��رم��ة منه 
حمافظة  يف  واملحتاجني  للفقراء 
املعونات  وت�شمل  اليمنية.  �شبوة 
ك���ل الأ�����ش����ر امل�����ش��ت��ح��ق��ة مب���ا فيها 
ال��ي��ت��ام��ى وامل��ع��اق��ني ومت��ث��ل جزءا 
ن�شف  بقيمة  �شاملة  معونات  من 
خ�����ش�����ش��ه��ا �شاحب  دره�����م  م��ل��ي��ار 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
اأبناء  م���ن  امل�����ش��ت��ح��ق��ني  مل�����ش��اع��دة 
ال�����ش��ق��ي��ق ونظرا  ال��ي��م��ن��ي  ال�����ش��ع��ب 
لقرتاب اإجازة عيد الفطر املبارك 
توزيع  خ���ال���ه  ���ش��ي��ت��وق��ف  ال������ذي 
اأم�س  امل�����ش��اع��دات جت��م��ع��ت م�����ش��اء 

ور�شمت الب�شمة على وجوه اأفرادها 
وخففت عنهم الكثر من اأحوالهم 
املعي�شية اليومية وهمومها خا�شة 
اأنها ج��اءت يف الع�شر الأواخ��ر من 
ال��ف�����ش��ي��ل و�شملت  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر 
ال�شرورية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 

لل�شيام وللعيد. 
و�شي�شتمر �شرف املعونات الغذائية 
حمافظات  ويف  �شبوة  حمافظة  يف 
اأخ�����رى يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ولن  مي��ن��ي��ة 
بل  اأخ����رى  دون  ف��ئ��ة  تقت�شرعلى 
والفقراء  املعوزين  جميع  �شتغطي 
خال�س  اإن���������ش����اين  م���ن���ط���ل���ق  م�����ن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن��ه  ي��ق�����ش��د  ل 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل جزاء  رئ��ي�����س 
الكرمي  اهلل  وج��ه  واإمن��ا  ول�شكورا 
اأنباء  وك�شب ر�شاه. والتقت وكالة 
الإمارات  وام  عددا من امل�شتحقني 
وامل�شتحقات الذين اأ�شادوا ب�شاحب 
ومكرمته  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو 
الأوىل  اأن��ه��ا  م��وؤك��دي��ن   .. ال�شخية 

ال�شعب  اأب����ن����اء  م���ن  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني 
املبارك  ال�����ش��ه��ر  ه����ذا  يف  ال��ي��م��ن��ي 
املعي�شية  م���ع���ان���ات���ه���م  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
اأن  اأم لولوة  واأك��دت  والقت�شادية. 
املعونة توفر لبيتها موؤونة الفرتة 
ال��ق��ادم��ة خ��ا���ش��ة خ���ال ال��ع��ي��د .. 
�شاحب  ي���ج���زي  اأن  اهلل  داع����ي����ة 
الدولة خر اجلزاء  رئي�س  ال�شمو 
الإمارات  و�شعب  ه��و  يحفظه  وان 
دائ������م������ا.  وق��������ال ت���وف���ي���ق حممد 
اإن  عتق  مدينة  م��ن  عليوة  نا�شر 
�شلموه  املحافظة  م�شوؤويل  بع�س 
هي  ح�شته  اأن  موؤكدين  الكوبون 
التي  الغذائية  املعونة  م��ن  منحة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  خ�ش�شها 
لأبناء  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ل�شموه  داع��ي��ا  ال��ي��م��ن��ي..  ال�����ش��ع��ب 
والعافية.  وال�شحة  العمر  بطول 
ووجه حممد علي ح�شني اخلليفي 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر 
املعونات  تخ�شي�شه  اعلى  ال��دول��ة 

وامل�شتحقات  امل�شتحقني  ط��واب��ر 
اأم��ام مركز  مبا�شرة  الإف��ط��ار  بعد 
التوزيع يف عتق عا�شمة املحافظة 
املعونات  م��ن  ح�ش�شهم  ل���ش��ت��ام 
األ����ف �شلة   24 ال��ت��ي ت��ق��در ب��ن��ح��و 
مب��ع��دل ���ش��ل��ة ل��ك��ل اأ����ش���رة حتتوي 
الأرز  م��ن  كيلوجراما   150 على 
من  ل��رتا  و16  وال�شكر  وال��دق��ي��ق 

زيت الطبخ. 
امل���رة الأوىل التي  وت��ع��د ه��ذه ه��ي 
الأ�شبوع  منذ  املوؤ�ش�شة  فيها  ت��وزع 
امل��ا���ش��ي ال�����ش��ال ال��غ��ذائ��ي��ة على 
اإح�شائية  ك�شوفات  يف  امل�شجلني 
معتمدة م��ن امل��دي��ري��ات ال��� 17 يف 
حم��اف��ظ��ة ���ش��ب��وة وق���د ب���ذل فريق 
ال��ع��م��ل امل��خ��ت�����س ق�����ش��ارى جهده 
لتوزيع امل�شاعدات على م�شتحقيها 
والن�شف  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����ش��اع��ة  م���ن 
ام�س  �شباح  من  الثالثة  اإىل  ليا 
اأثرا  امل�شاعدات  وتركت  الثاثاء. 
املعوزة  الأ���ش��ر  نفو�س  يف  اإي��ج��اب��ي��ا 

واأنها  الكمية  من نوعها من حيث 
مثلت لفتة كرمية من �شموه جتاه 
اأبناء  خا�شة  اليمني  ال�شعب  اأبناء 

حمافظة �شبوة. 
ك��م��ا اأك����دوا اأن��ه��ا ج���اءت يف الوقت 
ال�شعبة  ل��ل��ظ��روف  ن��ظ��را  املنا�شب 
اليمني  امل��ج��ت��م��ع  ب��ه��ا  ال���ت���ي مي���ر 
اأملهم  عن  معربني  اأطيافه  بكافة 
يف اأن ت�شتمر هذه املعونات وت�شهم 
يف  الداخلية  الأو���ش��اع  حت�شني  يف 
بادهم. وقالت اأم وايف اإن مكرمة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الكثر  عنهم  خففت  اهلل  حفظه 
واأنها  املبارك  رم�شان  �شهر  خال 
ا���ش��ت��ط��اع��ت ب��ف�����ش��ل الج��������راءات 
حلالتها  وت�����ق�����دي�����را  ال�������ش���ل�������ش���ة 
دون  احل�شول  اخلا�شة  الن�شانية 
خم�ش�شاتها  على  ط��وي��ل  ان��ت��ظ��ار 
بال�شكر  وت��وج��ه��ت  امل���ع���ون���ة.  م���ن 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الغذائية  امل�������ش���اع���دات  ه����ذه  ع��ل��ى 

•• عمان-وام:

اختتمت م�شاء الحد املا�شي باملخيم 
الإماراتي الأردين فعاليات يوم زايد 
ل��ل��ع��م��ل الن�������ش���اين ال��رم�����ش��ان��ي��ة يف 
اأجواء رم�شانية جميلة �شادتها املحبة 
والألفة والإخاء واملودة بني الاجئني 
الإغاثة  وف��ري��ق  باملخيم  ال�����ش��وري��ني 
م����ن م���ت���ط���وع���ي ال����ه����ال الأح����م����ر. 
ح�����ش��ر الح��ت��ف��ال ال����ذي اق��ي��م بهذه 
الظاهري  علي  �شيف  ال�شيد  املنا�شبة 
الأردين  الإم�����ارات�����ي  امل��خ��ي��م  م���دي���ر 
واأع�شاء فريق الإغاثة الإماراتي من 
و�شباط  الأح��م��ر  ال��ه��ال  متطوعي 

���ش��ل��ط��ان ال نهيان  ب��ن  ال�����ش��ي��خ زاي����د 
ومناقبه يف عمل اخلر والعمل على 
يف  وف�شائله  العربية  ال�شعوب  وحدة 
العمل الإن�شاين والتي عمت ال�شعوب 
ثم  والعاملية..  والإ�شامية  العربية 
ال�شوريني  لاجئني  كلمته  يف  توجه 
وهناأهم  الأحمر  الهال  ومتطوعي 
الألفة  وروح  ال��ب��ط��ول��ة  جن����اح  ع��ل��ي 
واأثنى  املناف�شات..  اأجواء  �شادت  التي 
املعلمني واملعلمات الذين  على جهود 
يف  الدينية  امل�شابقات  علي  اأ���ش��رف��وا 
اأج�����زاء م��ن ال���ق���راآن الكرمي.  ح��ف��ظ 
الظاهري  علي  �شيف  ال�شيد  وال��ق��ى 
الأردين  الإم�����ارات�����ي  امل��خ��ي��م  م���دي���ر 

حيث مت اطاق ا�شم املغفور له ال�شيخ 
زايد على هذه الدورة تخليدا لذكراه 
ال��ب��ي�����ش��اء والعمل  واأي���ادي���ه  ال��ع��ط��رة 
ب���ه يف حياته  ق����ام  ال�����ذي  الإن�������ش���اين 
من  وف��ات��ه  بعد  العمل  ه��ذا  وا�شتمر 
اأبنائه الذين وا�شلوا العطاء واأعمال 
والدهم رحمه اهلل و�شاروا على نهجه 
ون��ب��ل��ه. ويف  وف��ك��ره وك��رم��ه و�شخائه 
خ��ت��ام الح��ت��ف��ال ق��ام م��دي��ر املخيم و 
نائبه وعدد من اع�شاء فريق الإغاثة 
الفائزين  ع���ل���ى  اجل����وائ����ز  ب���ت���وزي���ع 
والهدايا على حفظة  الأوىل  باملراكز 
زايد  ي��وم  فعاليات  �شمن  اهلل  ك��ت��اب 

للعمل الن�شاين.

الأمن العام الأردين و�شباط الدرك 
وجمع  الأردين  الإم��ارات��ي  املخيم  يف 
غ��ف��ر م��ن ال��اج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني يف 
زايد  يوم  فعاليات  وا�شتملت  املخيم. 
عدة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  الن�����ش��اين  للعمل 
وريا�شية  وثقافية  دينية  م�شابقات 
ك��ل��ع��ب��ة ك���رة ال���ق���دم وال���ط���ائ���رة و�شد 
اآيات  بتاوة  الحتفال  وب��داأ  احلبل. 
عطرة م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي ث��م القى 
مدير  ن��ائ��ب  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
امل��خ��ي��م ل��ف��ع��ال��ي��ات ي���وم زاي����د للعمل 
الن�����ش��اين ال��رم�����ش��ان��ي��ة ك��ل��م��ة بهذه 
ب��راع��ي احلفل  فيها  رح���ب  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
له  املغفور  وذك��ر مباآثر  واحل�����ش��ور.. 

كلمة هناأ فيها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د ال مكتوم 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والفريق 
زايد  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  اول 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  ال 
القائد العلى للقوات امل�شلحة بقرب 
حلول عيد الفطر املبارك .. كما هناأ 
املنا�شبة  بهذه  ال�شوريني  الاجئني 
ومتنى لهم العودة اإيل ديارهم قريبا. 
وقال ان الهدف من الدورة هو زيادة 
ال�شريف  والتناف�س  والتقارب  الألفة 

•• اخلليل -وام:

البراهيمي يف  احل��رم  تكية  ت�شهد 
هذه  الفل�شطينية  اخلليل  مدينة 
الي�����ام ن�����ش��اط��ا م��ك��ث��ف��ا ح��ي��ث تعد 
الفقراء  للف  ال��ط��ع��ام  وج���ب���ات 
ال�شاكنني حول احلرم البراهيمي 
الحمر  الهال  هيئة  بتمويل من 
التكية  امل�شرفون على هذه  ويقول 
�شهر  خ��ال  ي�شتد  فيها  العمل  ان 
رم�شان يف حني يتم اعداد وجبات 
على م���دار ال��ع��ام ومب��ع��دل يومني 
توزع  ال���ش��ب��وع  اي����ام يف  ث��اث��ة  او 
الذين  واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  على 
ي�شكنون حول احلرم البراهيمي. 
�شنينة  اب���و  تي�شر  ال�����ش��ي��خ  واب��ل��غ 
امل�شرف على  مدير اوقاف اخلليل 
ال��ت��ك��اي��ا وك��ال��ة ان��ب��اء الم�����ارات ان 
هيئة الهال الحمر قدمت تربعا 
البراهيمي  احل���رم  لتكية  �شخيا 
ل��ت��ق��ام ف��ي��ه��ا امل���وائ���د له���ل احلرم 
رم�شان  ل�شهر  ولي�س  العام  ط��وال 
ف��ق��ط ك��م��ا ك��ان��ت ال���ع���ادة م��ن قبل 
الن�شانية  اللفتة  ه��ذه  ان  واو�شح 
م����ن ه���ي���ئ���ة ال����ه����ال الح����م����ر مل 
ا�شتب�شر  حيث  احد  عليها  ي�شبقها 
اهايل املدينة خرا بها واعتربوها 
مكرمة �شخية توفر عليهم الكثر 
م��ن ال��ع��ن��اء ال���ذي ي��واج��ه��ون��ه من 
القت�شادية  ال�����ظ�����روف  ج�������راء 
اهايل  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال�شعبة 
املدينة خا�شة ممن ي�شكنون جوار 
احلرم البراهيمي ال�شريف وا�شار 
اىل ازدحام التكايا يف ايام رم�شان 
خا�شة  اخل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة  ب���اه���ايل 
عليهم  ت��وزع  حيث  منهم  الفقراء 
يتم  الرم�شانية يف حني  الوجبات 
خ��ال ال��ع��ام ت��وزي��ع ث��اث وجبات 
يف ال�شبوع هما الثنني واخلمي�س 

يعود  ال���ت���ك���ي���ة  اأن  اخل���ل���ي���ل  اأه������ل 
اإبراهيم  ال��ن��ب��ي  ل��ع��ه��د  ت��اري��خ��ه��ا 
العام  يف  وت��اأ���ش�����ش��ت  ال�����ش��ام  عليه 
1279م على يد ال�شلطان قالون 
الدين  ���ش��اح  زم��ن  يف  ال�شاحلي 
الأيوبي مطلقا عليها ا�شم الرباط 
ال�شكان  عليها  اأط��ل��ق  ذل���ك  وب��ع��د 
ا�شم الطبانية لأن العاملني فيها 
ببدء  اإيذانا  الطبول  يدقون  كانوا 
وم�شاء..  �شباحا  ال��ط��ع��ام  ت��ق��دمي 
واأن�شئت لتقدمي الطعام اإىل فقراء 
املدينة واأهل العلم فيها و�شيوفها 
عليه  اإب����راه����ي����م  ل��ل��ن��ب��ي  اإك�����رام�����ا 
بكرمه  كان معروفا  ال��ذي  ال�شام 
امل�شجد  يف  ق����ربه  ي���وج���د  وال������ذي 
الدولة  واه���ت���م���ت  الإب���راه���ي���م���ي. 
الع�شور  خم��ت��ل��ف  يف  الإ���ش��ام��ي��ة 
الأيوبيون  اع��ت��ن��ى  ح��ي��ث  بالتكية 
والهتمام  خراتها  يف  وزادوا  بها 
ب��ه��ا وع��ن��دم��ا ج���اء ���ش��اح الدين 
الكبرة  الوقفيات  اأوق��ف  الأي��وب��ي 
والتكية  الإبراهيمي  امل�شجد  على 
الإب��راه��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تطعم 
الوافدين اإليها وي�شرف خليولهم 
دائم  رب��اط  ال�شعر حتى يبقوا يف 
ال��ق��ي��ام��ة.  وي���ق���ول اهل  ي���وم  اإىل 
�شيدنا  الن���ب���ي���اء  اب����و  ان  اخل��ل��ي��ل 
ك��ان يقيم  ال�����ش��ام  اب��راه��ي��م عليه 
القريبني  الفقراء  لل�شكان  املوائد 
�شنة  من احل��رم البراهيمي وه��ي 
ح�شنة حافظ عليها امل�شلمون حيث 
بادر املح�شنون من اهل اخلر ويف 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  مقدمتهم 
بن �شلطان ال نهيان اىل دعم هذا 
ب��ت��ق��دمي العون  ال��ع��م��ل الن�����ش��اين 
ال��غ��ذائ��ي له���ايل ال��ت��ك��اي��ا واحلرم 
منازلهم  يف  لتثبيتهم  البراهيمي 
التاريخية  التجارية  وحم��ات��ه��م 

التي ورثوها ابا عن جد. 

رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال��دول��ة حفظه اهلل . وق��ال ال�شيخ 
الهال  م�����ش��اع��دات  ان  ابو�شنينة 
وبراجمها  للفل�شطينيني  الحمر 
الن�شانية يف الرا�شي الفل�شطينية 
اخلليل  م��دي��ن��ة  وان  ل��ه��ا  م�����ش��ه��ود 
وت��ك��ي��ة احل����رم الب��راه��ي��م��ي تنال 
امل�شاعدات  ه��ذه  م��ن  واف���را  ق�شطا 
الذين  احل��رم  اه��ل  يحتاجها  التي 
خا�شة  اقت�شادية  ظروفا  يعانون 
منطقة  اىل  ال��دخ��ول  مينع  حيث 
احلرم ليام متعددة يف ال�شبوع ال 
يف اوقات حمددة مما اوجد �شائقة 
ما  و�شاكني  جت��ار  على  اقت�شادية 
ان  واو�شح  ال�شريف.  احل��رم  حول 
احلرم  منطقة  اىل  ال��دخ��ول  منع 
ال يف اوق���ات حم���دودة ج��دا يعني 
على  يقبلون  امل�شلني  م��ن  قلة  ان 
التكايا  اه���ل  ك���ان  ال��ذي��ن  امل�����ش��ج��د 
انعا�س  يف  كثرا  عليهم  يعتمدون 
�شراء  ع��ن��د  الق��ت�����ش��ادي��ة  حياتهم 

واجلمعة حيث يزداد عدد امل�شلني 
يف احلرم. 

وذكر ان نحو 80 الف �شخ�س من 
ابناء اخلليل ا�شتفادوا من الوجبات 
�شهر  اقيمت خال  التي  الهالية 
ع�شرين  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  رم�����ش��ان 
اخرى  وجبات  تلقوا  �شخ�س  ال��ف 
وا�شاف  ال�شهر.  التكية خال  من 
يتلقون  ���ش��خ�����س  ال������ف   20 ان 
ال�شهر  ال��ط��ع��ام يف  م��ن  وج��ب��ات��ه��م 
بال�شافة  رم�شان  خ���ارج  ال��واح��د 
اخرين  ���ش��خ�����س  ال�����ف   20 اىل 
ال�شوربات  م���ن  وج���ب���ات  ي��ت��ل��ق��ون 
التي ت�شتهر باعدادها تكية احلرم 
واكد  املدينة.  لفقراء  البراهيمي 
الماراتية  امل�������ش���اع���دات  ه����ذه  ان 
فل�شطني  ع��ل��ى  ب���ج���دي���دة  ل��ي�����ش��ت 
واه���ل���ه���ا ف���ه���ي ق���ائ���م���ة م���ن���ذ عهد 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
ال نهيان طيب اهلل ثراه وم�شتمرة 
الن يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

التجارية  املحات  من  حاجياتهم 
احلرم  اب��واب  عند  ميلكونها  التي 
اقت�شادية  �شائقة  يف  اوقعهم  مما 
وب��ط��ال��ة ك���ب���رة مل مت��ك��ن��ه��م من 
والعمل  احل����ي����اة  يف  ال����ش���ت���م���رار 

بالقرب من احلرم. 
وذك�����ر ان امل����وائ����د ك���ان���ت ت���ق���ام يف 
رم�شان  ����ش���ه���ر  خ������ال  ال���ت���ك���اي���ا 
وهذا  دائ��م��ة  ا�شبحت  الن  لكنها 
م���ا ي��ث��ل��ج ال�����ش��در وي��ع��ط��ي المل 
بيوتهم.  املحا�شرة  احل��رم  له��ايل 
م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ف���ان 
ي�شميها  كما  البراهيمية  التكية 
اه���ل م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل ه��ي جمعية 
امل�شجد  م��ن  ب��ال��ق��رب  تقع  خ��ري��ة 
املجاين  الطعام  تقدم  الإبراهيمي 
ل��ل��ف��ق��راء والأ����ش���ر امل��ح��ت��اج��ة على 
ال���ع���ام وخ�����ش��و���ش��ا يف �شهر  م����دار 
رم�����ش��ان م��ا ج��ع��ل م��دي��ن��ة اخلليل 
تكت�شب �شهرة وا�شعة باأنها املدينة 
التي ل تعرف اجلوع اأب��دا. ويقول 

•• دبي-وام:

الإ�شامية  ال�شوؤون  دائ��رة  قدمت 
والعمل اخلري بدبي مليون درهم 
دعما للحملة التي اأطلقها �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 

امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي وع��ل��ى خمتلف 
الريادي  الدور  وتكري�س  الأ�شعدة 
باتت متثل منوذجا  والتي  للدولة 
مد  اإىل  وامل�شارعة  العطاء  يف  حيا 

يد العون للمحرومني.
اأن امل��ب��ل��غ مت  واأو�����ش����ح ال�����ش��ي��ب��اين 
تخ�شي�شه من ريع اأكرث من 450 
حاوية �شمن م�شروع بنك املاب�س 

احلملة ولتحقيق اأهدافها.
و�شلم ال�شيباين ال�شيك اإىل حممد 
ع��ب��داهلل احل����اج ال���زرع���وين مدير 
ه��ي��ئ��ة ال���ه���ال الأح���م���ر ف���رع دبي 
ال�شوؤون  لدائرة  �شكره  ق��دم  ال��ذي 
على  اخل��ري  والعمل  الإ�شامية 
وهيئة  اخل������ري  ل��ل��ع��م��ل  دع���م���ه���ا 

الهال الأحمر بالدولة.

لك�شوة مليون طفل حم��روم حول 
ال��ع��امل. واأ���ش��اد ال��دك��ت��ور حمد بن 
عام  ال�شيباين مدير  اأحمد  ال�شيخ 
والعمل  الإ�شامية  ال�شوؤون  دائرة 
اخل��������ري ب�����امل�����ب�����ادرات اخل���ري���ة 
والإن�شانية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم واأثرها 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة الإم��������ارات على 

م�شاجد  ع��ل��ى  امل���وزع���ة  امل�شتعملة 
تخ�شي�شها  ي��ت��م  وال���ت���ي  الإم������ارة 
والأكرث  املنا�شبة  اخل��ر  اأوج���ه  يف 
حاجة واإحل��اح��ا. وق��دم مدير عام 
والعمل  الإ�شامية  ال�شوؤون  دائرة 
العاملني  ل��ك��اف��ة  ال�شكر  اخل���ري 
تكاتف  اأهمية  موؤكدا  احلملة  على 
اأفراد املجتمع وموؤ�ش�شاتها لإجناح 

وال��ت��ي ج���اءت يف  ال��ي��م��ن��ي  لل�شعب 
وق��ت ه��م يف اأ���ش��د احل��اج��ة اإليها.. 
موؤكدا اأن دولة الإمارات �شباقة يف 
كل �شيء. واأكد ح�شني علي معو�شة 
الإمارات  ماتقدمه  ين�شى  لن  اأن��ه 
وقيادتها احلكيمة لل�شعب اليمني 
يحفظ  اأن  القدير  العلي  داعيا   ..

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ودولة الإمارات و�شعبها. 

�شيف  وه��م��ا  يتيمان  فتيان  ووج���ه 
ال�شكر  ع���م���ران  ���ش��ال��ح  وع���ب���داهلل 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب 
املكرمة  ه��ذه  على  نهيان  اآل  زاي��د 
التي اأدخلت ال�شرور عليهما وعلى 

اأ�شرتهما.. بينما اأ�شاد حممد �شعيد 
اجل��ع��ي��م اخل��ل��ي��ف��ي ب��ال��دع��م الذي 
يقدمه رئي�س الدولة للم�شتحقني 
�شبوة  اليمني يف  ال�شعب  اأبناء  من 
القدير  العلي  اهلل  داعيا   .. خا�شة 
اأبناء  وي��ح��ف��ظ  ���ش��م��وه  يحفظ  اأن 

الإمارات جميعا.

�شفارة الدولة يف الهند ت�شرف على توزيع ك�شوة العيد 
يف نيودلهي ون�شخ من م�شحف مكتوم بن را�شد

تقليد �شفر الدولة لدى الأرجنتني بو�شام �شان مارتني مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله

�شفارة الدولة يف موريتانيا ت�شرف على م�شروع ك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل 

ال�شيخ  ال�شمو  ول�شاحب  الإم����ارات  ل��دول��ة  �شكرهم  ع��ن 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي على هذه املبادرة الكبرة وعلى 
�شفارة  وقامت  �شموه.  يطلقها  التي  املختلفة  امل��ب��ادرات 
ال�شيخ  م�شحف  م��ن  ن�شخ  بتوزيع  نيودلهي  يف  ال��دول��ة 
مكتوم بن را�شد اآل مكتوم رحمه اهلل بالتعاون مع دائرة 
ال�شوؤون الإ�شامية والعمل اخلري يف دبي وهي اجلهة 
امل�شرفة على تنفيذ م�شروع بتوزيع اآلف الن�شخ على عدد 
واملدار�س  ال��ق��راآن  م��ن اجل��وام��ع وم��راك��ز حتفيظ  كبر 
القريبة  وال��ولي��ات  نيودلهي  العا�شمة  يف  الإ���ش��ام��ي��ة 
من  مكتوم  ال�شيخ  م�شحف  من  ن�شخ  ت�شلم  وبعد  منها. 
قبل ال�شيد �شامل الظنحاين القائم باأعمال ال�شفارة قدم 
الكرمي  القراآن  حتفيظ  مراكز  وم�شوؤولو  امل�شاجد  اأئمة 
الإم��ارات وترحموا  الإ�شامية �شكرهم لدولة  واملدار�س 
على روح ال�شيخ مكتوم داعني اهلل الرحمة له واأن يجعل 

هذا العمل يف ميزان ح�شناته يف هذا ال�شهر الف�شيل. 

•• نيودلهي-وام:

امل�شاعدات  توزيع  على  الهند  يف  ال��دول��ة  �شفارة  ا�شرفت 
يف  اخل��ري��ة  والهيئات  املوؤ�ش�شات  م��ن  املقدمة  اخل��ري��ة 
وليات  مبختلف  وامل��ح��ت��اج��ني  امل�شتحقني  اىل  ال��دول��ة 
يف  ال�شفارة  وا�شرفت  رم�شان.  �شهر  يف  الهند  جمهورية 
نيودلهي بالتعاون مع هيئة الهال الأحمر على توزيع 
50 األف ك�شوة عيد لاطفال كمرحلة اأوىل من احلملة 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اطلقها �شاحب  التي 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
العامل  دبي رع��اه اهلل لك�شوة مليون طفل حم��روم حول 
والتي كان ن�شيب الهند منها 200 األف ك�شوة مبختلف 
وليات جمهورية الهند حيث من املقرر اأن تبداأ املرحلة 
واأع��رب م�شوؤولو  بعده.  و�شت�شتمر  العيد  اأي��ام  الثانية يف 
غ��ر حكومية  دول��ي��ة وحملية  100 منظمة  م��ن  اأك��رث 
تعمل يف جمال رعاية وتاأهيل الأطفال اليتامى والفقراء 

يف  للدولة  �شفارة  بافتتاح  وت��وج  املا�شية  الفرتة  خ��ال 
قدم  جانبه  من  اآي��ر���س.  بيون�س  الأرجنتينية  العا�شمة 
ولوزارة  الأرجنتينية  للحكومة  �شكره  الزعابي  ال�شفر 
العاقات اخلارجية والأديان على قرار فخامة الرئي�شة 
كري�شتينا فرنانديز تقليده هذا الو�شام الذي يعترب اأعلى 
الذين  لل�شفراء  الأرجنتني  يف  احلكومة  متنحها  درج��ة 
اأخل�شوا وبرهنوا على جدارتهم وا�شتحقاقهم يف تطوير 
عمله.. موؤكدا حر�س دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

تطوير العاقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني. 

•• بوين�س اآير�س-وام:

قلد معايل اإدواردو زوين نائب وزير العاقات اخلارجية 
القطام  عي�شى  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  والأدي������ان 
الزعابي �شفر الدولة لدى جمهورية الأرجنتني و�شام 
املحرر �شان مارتني  لنتهاء مهام عمله ك�شفر مفو�س 
فوق العادة للدولة لدى الأرجنتني ياأتي التقليد تثمينا 
وتطوير  لتنمية  ال�شفر  بذلها  التي  الطيبة  للجهود 
حتقيقه  مت  ال��ذي  الكبر  وال��ن��ج��اح  الثنائية  ال��ع��اق��ات 

وغرها من مناطق جتمع الفقراء واملحرومني.
ال�شمو  املبادرة اخلرية ل�شاحب  اأهمية  وثمن اجلنيبي 
ا�شافة  تعترب  التي  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
على  �شموه  داأب  التي  اخلرية  املبادرات  ل�شل�شلة  نوعية 
البذل  لقيم  جت�شيدا  الكرمي  رم�شان  �شهر  يف  اإطاقها 

وفعل اخلر وم�شاعدة الفقراء يف �شتى بقاع العامل.
بهذه  موريتانيا  يف  الأهلية  اخلرية  املنظمات  واأ���ش��ادت 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  الكرمية  اللفتة 
را�شد اآل مكتوم والتي لها الثر البالغ يف نفو�س الطفال 
ال�شخي قبل  ال��دع��م  ه��ذا  ملثل  ه��م بحاجة ما�شة  ال��ذي��ن 
عيد الفطر املبارك وهو ما يعك�س حجم وتنوع العمال 
اخلرية التي تقدمها دولة الإمارات للفقراء واملحتاجني 
يف موريتانيا وقدم الطفال والأهايل �شكرهم وامتنانهم 
لدولة الإمارات على امل�شاعدة التي اأعادت الب�شمة والفرح 

اإىل وجوه الآلف منهم من الطفال الفقراء والأيتام.

•• نواك�شوط-وام:

ك�شوة  توزيع  على  موريتانيا  يف  ال��دول��ة  �شفارة  اأ�شرفت 
ك�����ش��وة م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم���روم حول  ال��ع��ي��د �شمن حملة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  ال��ع��امل 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
بالأعمال  ال��ق��ائ��م  اجلنيبي  ع��ب��داهلل  ال��ع��زي��ز  عبد  وق���ام 
حممد  وبح�شور  نواك�شوط  يف  الدولة  ب�شفارة  بالنيابة 
احل���م���ود ال�����ش��ح��ي م���وظ���ف يف ال�����ش��ف��ارة ومم��ث��ل��ني عن 
الإن�شاين  العمل  جم��ال  يف  النا�شطة  الأهلية  املنظمات 
الآلف  ت�شتهدف  التي  بالإ�شراف على انطاقة احلملة 
مناطق خمتلفة  والأي��ت��ام يف  الفقرة  الأ�شر  اأطفال  من 
من موريتانيا حيث �شيتم توزيع الك�شوة يف العديد من 
الأحياء الفقرة يف مناطق الرتحيل وامليناء ودار النعيم 
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العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الدعوى  رقم )2013/688 ابتدائي ( املنظورة امام 
جلنة ف�س املنازعات اليجارية  واملرفوعة على املدعي عليها 
وميثلها/ليلى  العامة  وال�شيانة  للعقارات  ت��اون  /ج��ول��دن 
وقد  التقرير،  بورود  ن�شراً  اعانها  العامرى،  عي�شى مو�شى 
حتدد لنظر  الدعوى جلل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/30 
يف متام ال�شاعة 01.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�شكر اآل 

نهيان وذلك على نفقة املدعي/ حممد طارق لودهى.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/35 جت جز  - م ر- ب-ظ ف

م�شر    اجلن�شية:  ال�شيد  م�شعد  وميثلها/خالد  العامة  للمقاولت  التاحم  مدعي/ 
مدعي عليه: حركات للمقاولت العامة وميثلها/ حممد ن�شر اهلل �شديق اجلن�شية: 
املطلوب  درهم    79400 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات 
اجلن�شية:  �شديق  اهلل  ن�شر  حممد  وميثلها/  العامة  للمقاولت  حركات  اعانه/ 
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
البتدائية  الظفرة  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الكائنة   -
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. 

�شدر بتاريخ  2013/8/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
 اعالن حكم يف  الق�سية رقم 2013/418 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليه/ احمد �شالح حميد عبداهلل الكعبي- اجلن�شية المارات   العنوان: بالن�شر - 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 31/يوليو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�شالح املدعية/ اميان حيدر �شعيد املرزوقي :  مل يح�شر احد حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري يف حق املدعى عليه مبا يلي: 1- بتطليق املدعية/ اإميان حيدر �شعيد املرزوقي من 
زوجها املدعى عليه/ احمد �شالح حميد عبداهلل الكعبي طلقة اوىل بائنة لل�شرر ل حتل له 
بعدها ال بعقد و�شداق جديدين، وعليها اح�شاء عدتها من تاريخ �شرورة هذا احلكم باتا. 
2- بعدم جواز نظر هذا الطلب ل�شابقة الف�شل فيها مبوجب التفاق ال�شري ال�شادر يف امللف 
رقم 2011/326 بتاريخ 2011/7/14 3- الزام املدعى عليه مب�شروفات الدعوى. 4- رف�س ما عدا 
ذلك. حكما قابا لا�شتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/31م.
    �سالح مبارك كلفوت الرا�سدي
                                                                              قا�سي حممد ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
 اعالن حكم يف  الق�سية رقم 2013/956 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليها/ �شرين عبدالهادي خ�شر- اجلن�شية- العراق  العنوان: بالن�شر - نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 29/يوليو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح 

املدعى/ فا�شل مهدي �شالح العبيديل 
  مل يح�شر احد

املحكمة: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 1- بالزام املدعى عليها �شرين عبدالهادي خ�شر 
الزوجية  لبيت   والرجوع  العبيديل  �شالح  مهدي  فا�شل  املدعي  زوجها  طاعة  يف  بالدخول 
الكائن يف منطقة الباهية بابوظبي الوارد يف تقرير جلنة الحوال ال�شخ�شية املوؤرخ بتاريخ 24/ 
يونيو/2013م 2- بالزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف، وترف�س بقيمة الطلبات حكما قابل 
لا�شتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.   �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/29م.
          حمد م�سبح الكتبي
                                                                              قا�سي حممد ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/940 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ �شركة الربج الباتيني للعقارات واملقاولت العامة وميثلها 
عربي حممد الد�شوقي العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/8/5م 
اع��اه ل�شالح /  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  قد حكمت عليك ه��ذه احلكمة يف 
املحكمة مبثابة  بالتايل: حكمت  ذ.م.م  الكهربائية  التمديدات  الوائل لأعمال 
قدره)30.000.00  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�شوري: 
بتوقيعي  .�شدر  وامل�شاريف.  الر�شوم  وت�شمينها  دره��م  ال��ف  ثاثون  دره��م( 
 30 خال  لا�شتئناف  قابا  حكما    2013/8/6 املوافق  بتاريخ  املحكمة  وختم 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم اإلينا /عبدالرب  �سالح احمد ربيع احلارثى  /الماراتي 
التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  اجلن�شية 
فمن  )عبداهلل(  اىل  عبدالرب(   ( من  ا�شمه  تغير  بطلب 
لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر العان .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/5034 مدين كلي  
املدعي:  ان  حيث  اجلن�شية.  باك�شتانى  ياقوت-  على  عليه:/�شاكر  املدعى  اىل 
قيوم ديلو   اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاه يطالبك فيها 
درهم(  )مليون  وقدره  مبلغ  باأداء  عليهم  املدعى  باقى  مع  والت�شامن  بالتكافل 
بال�شافة للفائدة القانونية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك 
يوم  والن�شف من  الثامنة  ال�شاعة  املحكمة يف متام  امام هذه  يقت�شي ح�شورك 
2013/8/12   وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�شال  عدم  او  احل�شور  عن  تخلفك 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/982 تنفيذ ايجارات
ام��ب��ورت ملتد جم��ه��ول حمل  اك�شبورت  ا���س  ام  ات�����س  ا���س  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جممع الذهب واملا�س ���س.ذ.م.م وميثله: علي 
الق�شائية  اللجنة  ال�شادر من  القرار  ابراهيم اجلرمن   ومبوجب  ا�شماعيل 
اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 
1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )797.089 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العان.     وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: بهن�سايل لالأملا�س   )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم 15 ام ملك �شركة العديد العقارية- بر دبي- ال�شغاية   ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    583130 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   81932 التجاري: 
التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/7/09 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
�سي  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  2013/7/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
ان كيه قايد لتدقيق احل�سابات العنوان: مكتب 304 ملك ال بخيت للعقارات-
ديرة- اخلبي�شي    هاتف  2659550-04 فاك�س: 2659250-04  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�سي ان كيه قايد لتدقيق احل�سابات
 العنوان: مكتب 304 ملك ال بخيت للعقارات-ديرة- اخلبي�شي    هاتف  2659550-
القت�شادية  التنمية  دائ����رة  تعلن  ه���ذا  مب��وج��ب    04-2659250 ف��اك�����س:   04
اأع��اه لت�شفية   بهن�سايل لالأملا�س  بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
واملوثق   2013/7/9 بتاريخ  دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب  )�س.ذ.م.م( 
ل���دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب���ي ب��ت��اري��خ 2013/7/9  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اه،  املذكور  العنوان 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة: ام يف ام بونتو للتجارة   )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 401- ملك عبداهلل ح�شن ال علي- ديرة- املرر  ال�شكل القانوين: 
التجاري:  بال�شجل  القيد  رق��م    653312 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1075574 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2013/7/03 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/7/03 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني العاملية لتدقيق 
احل�سابات   العنوان: مكتب رقم 217 ملك الغيث للعقارات- بر دبي- القوز الوىل   
- هاتف  2327770-04 فاك�س: 2327771-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/العاملية لتدقيق احل�سابات 
  ال��ع��ن��وان: مكتب رق���م 217 م��ل��ك ال��غ��ي��ث ل��ل��ع��ق��ارات- ب��ر دب���ي- ال��ق��وز الوىل   - 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2327771 فاك�س:   04-2327770 هاتف  
اأع��اه لت�شفية  ام يف  املذكور  باأنه قد مت تعيني امل�شفي  القت�شادية بدبي 
بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  للتجارة )�س. ذ.م.م(  ام بونتو 
2013/7/03 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/7/03  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اه، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/520 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر ال�شيارات  اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : 
ريا�س احمد �شروار الدين اجلن�شية: باك�شتان  املطلوب اعانه: ريا�س احمد �شروار 
الدين اجلن�شية: باك�شتان   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/307 جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/10/9 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد مبلغ 12500 درهم + 500 درهم ر�شوم 
تفاديا  التنفيذ   ر�شوم  درهم   272 بالن�شر+  العان  درهم م�شاريف   800  + الدعوى 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/522 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
املنفذ �شده  ال�شيارات  اجلن�شية: المارات  التنفيذ/ موؤ�ش�شة غنتوت لتاجر  طالب 
زارينا بينت  املطلوب اعانه: نور  �شنغافورة    �شليمان اجلن�شية:  بينت  زارينا  : نور 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  �شنغافورة    اجلن�شية:  �شليمان 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/384 جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/10/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد مبلغ 20000 درهم + 800 درهم ر�شوم 
تفاديا  التنفيذ   ر�شوم  درهم   424 بالن�شر+  العان  درهم م�شاريف   600  + الدعوى 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/474 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ �شركة مايكرو لين للتكنولوجيا واملعلومات ذ.م.م اجلن�شية: 
املطلوب  لبنان   الدين زين اجلن�شية:  : هدى حميى  املنفذ �شده  المارات  
ان  بالن�شر مبا  عنوانه:  لبنان   اجلن�شية:  زين  الدين  اعانه: هدى حميى 
رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب-  م  كل-  جت   2012/180
2013/10/2 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1643 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
المارات       اجلن�شية:  العامة  للنقليات  مقبل  طارق  موؤ�ش�شة  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �شده : موؤ�ش�شة احمد �شالح لهدم املباين اجلن�شية : المارات املطلوب 
اعانه: موؤ�ش�شة احمد �شالح لهدم املباين اجلن�شية : المارات  عنوانه: بالن�شر 
الدعوى  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم 2012/118 جتاري- م ت- �س-اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/10/8
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي   - التنفيذ  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2012/573م  

املدعي  : حممد اخرت كرم الهي   املدعى عليه: نا�شر احمد دورة الكعبي- 
المارات    فانت مكلف باحل�شور امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية مبحكمة 
العني �شخ�شيا او بوكيل عنك يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�شاعة 12 ظهرا 
لاجابة على الدعوى املقامة �شدك ومبا ان هذا التاريخ حمدد للف�شل يف 
الدعوى فعليك ان تقدمي مذكرة بدفاعك و�شورا مل�شتنداك خال خم�شة ايام 
من تاريخ ت�شلم العان. واعلم انه يف حال عدم ح�شورك او ح�شور وكيا عنك 
يف املوعد �شيف�شل يف الدعوى يف غيابك. �شدر بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 

.2013/8/1
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
          اعالن احلكم يف الدعوى املدنية اجلزئية رقم 2013/638

المارات   اجلن�شية:  الحبابي  �شالح  مفلح  �شعيد  معي�س  عليه:  املدعى 
يف  حكم  �شدكم  �شدر  قد   2013/7/15 بتاريخ  انه  نعلمكم  بالن�شر  العنوان: 
ميثلها  ال�شيارات-  لتاأجر  لندن  مكتب  املدعي:  اعاه  املذكورة  الدعوى 
املحكمة مبثابة  المارات  حكمت  اجلن�شية:  املقبايل  �شلطان  عبداهلل خاطر 
احل�شوري وفقا لأحكام ال�شريعة ال�شامية الغراء والقانون.. بالزام املدعى 
عليه ) معي�س �شعيد مفلح �شالح الحبابي( بان ي�شدد للمكتب املدعي مبلغ 
قيمة  درهم(   17250  ( درهما  وخم�شني  ومائتني  الف  ع�شر  �شبعة  وقدره 
الأجرة امل�شتحقة عليه وقيمة املخالفات وا�شاح ال�شيارة والزمته مب�شاريف 

الدعوى.    .
القا�سي                                                               

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/278    
ال�شيد /�شاجي ما�شينجال في�شوامباران- هندي اجلن�شية  بان   ليكن معلوما للجميع 
كري�شنا  ال�شيد/  اىل  ح�شة   )%50( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
وتفريغ  لتحميل  ال�شحيح  الطريق   ( رخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي  ا�شاري-  دوري�شوامي 
الطرف  تنازل  مت  حيث   .)544894( رق��م  الرخ�شة  مبوجب  الب�شائع(  ح��زم  وخ��دم��ات 
اعمال بوكيل خدمات اىل:  �شركة   : القانوين من  ال�شكل  الثاين اىل الول ومت تغير 
موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  .وعما لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي 
اقت�شى ن�شر هذا الع��ان للعلم  العدل.  فقد  الكاتب  �شان  رقم )22( ل�شنة 1991م يف 
وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
مكتب الكابت العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/19 ك.ع.د
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حممد عبدالعزيز حممد املن�شوري اجلن�شية: اماراتي  وطلب الت�شديق على 
الكهرمان(  )م�سبغة  التجاري  ال�شم  يف  رخ�شة  عن  :تنازل  يت�شمن  حم��رر 
واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ) ( وامل�شجل 
حممد  عبداهلل  احمد  ال�شيد:حممد  بعجمان  وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى 
الرئي�شي اجلن�شية: اماراتي    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�ساء بعجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/20 ك.ع.د

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حممد عبدالعزيز حممد املن�شوري اجلن�شية: اماراتي  وطلب الت�شديق على 
الكهرمان  )م�سبغة  التجاري  ال���ش��م  يف  رخ�شة  ع��ن  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
فرع  ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ) 
( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:حممد احمد عبداهلل 
العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  اماراتي  اجلن�شية:  الرئي�شي  حممد 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�ساء بعجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/681 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

الت�شديق  عبداهلل �شقر عبداهلل يو�شف املرزوقي اجلن�شية: الم��ارات   وطلب 
الوثبة  )ور�سة  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل   يت�شمن  حم��رر  يف  التوقيع  على 
للحدادة  ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)10785 ( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان ال�شيد:ح�شني علي 
�شهداد رحمه الرئي�شي اجلن�شية: المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/626 ك.ع.غ

عجمان:ال�شيد/ والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
خليل الرحمن وليت خان اجلن�شية: باك�شتان وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر 
يت�شمن :تنازل يف ال�شم التجاري )افريدي لتجارة املحروقات/ذ.م.م ( واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )54994 ( وامل�شجل لدى غرفة 
التجارة وال�شناعة بعجمان اىل:امان اهلل جان وليت خان اجلن�شية: باك�شتان  ظفر اهلل 
جل اعظم اجلن�شية: باك�شتان مبوافقة: امنه عبيد ابراهيم مهدي ال علي اجلن�شية: 
الم��ارات     ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/478 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/حارب 
ال�شيد: نف�شيه اعطار اجلن�شية:  ال�شام�شي اجلن�شية: الم��ارات   خمي�س عبيد بر عود 
املغرب  وطلب الت�شديق على التوقيع يف حمرر يت�شمن :ف�شخ عقد �شراكة وت�شفية يف 
ال�شم التجاري )الفار�س البي�س لتجارة املالب�س اجلاهزة /ذ.م.م ( واملرخ�شة 
من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )39953 ( وامل�شجل لدى غرفة 
�شيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  بعجمان  وال�شناعة  التجارة 
بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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حتديد زيارة نزلء اإ�شالحية اأبوظبي والعني ورعاية الأحداث يف العيد
الفرتة  يف  العيد  اأي���ام  ط��وال  �شتكون  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  الزعابي  واأ���ش��ار 
ال�شباحية من ال�شاعة الثامنة �شباحا وحتى الثانية ع�شرة ظهرا فيما 
اخلام�شة  وحتى  ظهرا  الثانية  ال�شاعة  من  امل�شائية  الفرتة  يف  تكون 

م�شاء.
اأي���ام العيد يف ق�شم  ول��ف��ت اإىل اأن���ه مت حت��دي��د اأوق����ات ال��زي��ارة ط���وال 
�شباحا  الثامنة  ال�شاعة  م��ن  رزي��ن  والإ�شاحية  العقابية  املوؤ�ش�شة 

وحتى الواحدة والن�شف ظهرا.
عند  واإب��رازه��ا  الهوية  بطاقات  الزائرين  اإح�شار  �شرورة  على  و�شدد 
ب��ال��زي��ارة خم�شة  لهم  امل�شموح  ال���زوار  ع��دد  اأن  اإىل  .. م�شرا  ال��زي��ارة 

اأ�شخا�س فقط مبا فيهم الأطفال.
اأنه بالن�شبة ملركز رعاية الأح��داث مت حتديد مواعيد زيارة  ونوه اإىل 
الن�شاء للنزلء من الأحداث والقا�شرات يوم اخلمي�س وزيارة الرجال 

•• اأبوظبي-وام:

حددت اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية يف القيادة العامة ل�شرطة 
والعني  ورزي��ن  بالوثبة  اأق�شامها  يف  ال��ن��زلء  زي���ارات  �شاعات  اأبوظبي 

ورعاية اأحداث املفرق خال عيد الفطر ال�شعيد.
وهناأ العقيد حممد �شيف مطر الزعابي مدير اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية 
والإ�شاحية القيادة العليا و�شعب الإمارات بحلول عيد الفطر اأعاده 

اهلل على دولة الإمارات باليمن والربكات والأمن والأمان.
واأو�شح الزعابي اأنه مت تخ�شي�س يوم اخلمي�س اأول اأيام العيد لزيارة 
نزلء ق�شم املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية يف الوثبة والعني للزوار من 
الأجانب وثالث  الرجال  للزوار من  العيد اجلمعة  اأيام  الن�شاء وثاين 

اأيام العيد ال�شبت للزوار من الرجال العرب.

ل��ل��زوار من  ال�شبت  ي��وم  ي��وم اجلمعة فيما خ�ش�س  الأج��ان��ب لذويهم 
الرجال العرب على اأن تكون الزيارة يف الفرتة ال�شباحية من ال�شاعة 
ال�شاعة  من  امل�شائية  والفرتة  ظهرا  ال��واح��دة  وحتى  �شباحا  الثامنة 

الثانية ظهرا وحتى اخلام�شة م�شاء طوال اأيام العيد.
واأك����د العقيد ال��زع��اب��ي ح��ر���س ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت��وا���ش��ل نزلء 
املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية ب�شرطة اأبوظبي مع اأهلهم وذويهم يف 

اأوقات تنا�شب اجلانبني وحتقق الهدف املرجو.
تائم  التي  املنا�شبة  الأج���واء  توفر  على  الإدارة  حر�س  اإىل  واأ���ش��ار 
من  الزائرين  نقل  �شيتم  حيث  العيد  اأي��ام  خ��ال  وال��ن��زلء  الزائرين 
بوابة الق�شم اإىل مكان الزيارة ب�شيارات �شديقة للبيئة تعمل بالطاقة 
الكهربائية وذلك يف اإطار حملة �شامتك التي اأطلقتها موؤخرا �شرطة 

اأبوظبي.

جنح يف عالج 160 مري�سًا يعانون من ال�سمنة وزيادة الوزن يف اأبوظبي

كني اأ�شلوب عالجي حديث لعالج ال�شمنة دون اللجوء اإىل اجلراحة 

الدكتور لويجي اأجنليني  الدكتور قا�سم العوم 

•• ابوظبي-الفجر:

جنح ا�شلوب علمي معتمد عامليا يف 
مري�شا   160 عند  ال��وزن  خف�س 
يعانون من ال�شمنة املفرطة وزيادة 
الوزن دون اللجوء اىل اجلراحة يف 
وذلك  ابوظبي  يف  النور  م�شت�شفى 
ب���ا����ش���راف ط��ب��ي��ب م��ت��خ�����ش�����س يف 
العاجي  ال�شلوب  من  النوع  هذا 
املري�س  اعطاء  على  يعتمد  ال��ذي 
�شائل بروتيني على مدى 10 ايام 
�شرب  با�شتثناء  الك��ل  م��ن  ومنعه 
الدكتور  واك����د  ال�����ش��وائ��ل.  ب��ع�����س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��وم  ق��ا���ش��م 
مل��ج��م��وع��ة م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال���ن���ور يف 
ان مركز عاج ومكافحة  ابوظبي 
م�شت�شفيات  جمموعة  يف  ال�شمنة 
وفق  ال�شمنة  ح��الت  يعالج  ال��ن��ور 
املتعارف  العلمية  ال��ط��رق  اح���دث 
موؤخرا  اليها  ا�شيف  عامليا  عليها 
م���ا ي���ع���رف ب��ط��ري��ق��ة  ك����ني  التي 
تعتمد على العاج با�شتخدام نوع 
بعيدا عن  ال��ربوت��ي��ن��ات  م��ن  معني 

اجلراحة وفقا لطبيعة احلالة.
وا�شاف ان مركز عاج ال�شمنة يف 
ال�شمنة  ح���الت  ي��ع��ال��ج  امل��ج��م��وع��ة 
والتي  واملنظار  باجلراحة  املفرطة 

امل��ري�����س ط���وال م��دة ال��ع��اج التي 
نوع  اي  ت��ن��اول  اي���ام   10 ت�شتغرق 
من الغذية با�شتثناء املاء وال�شاي 
املري�س ممار�شة حياته  ، وبامكان 
مدة  خ��ال  �شهولة  بكل  اليومية 
باجلهاز  تزويده  يتم  العاج حيث 

وهو �شغر احلجم . 
ال��ع��اج يركز  ا���ش��ل��وب  واو���ش��ح ان 
بروتينات  امل��ري�����س  اع���ط���اء  ع��ل��ى 
الطبيعي  املعدل  من  اق��ل  بكميات 
حلاجته اليوميه، وخال 10 ايام 
7اىل  امل��ري�����س  ال��ع��اج يفقد  م��ن 
% م��ن وزن��ه م�شرا اىل انه   10
املري�س  يخ�شع  ال��ع��اج  ب��دء  قبل 
لفح�س �شامل ملعرفة ن�شبة وكمية 
املاء والدهون يف اجل�شم ، وبامكان 
اعادة العاج للمري�س بحدود 21 
مرة بني كل مرة واخرى 10 ايام 
املري�س  فيها  ويف كل مرة يخ�شع 
 10 اىل   7 م��ن  يفقد  ق��د  للعاج 

كيلوا غرام من وزنه . 
 %  10 ان  الدكتور لويجي  واك��د 
لهذا  خ�شعوا  ال��ذي��ن  املر�شى  م��ن 
م�شت�شفى  يف  ال��ع��اج��ي  ال���ش��ل��وب 
ال���ن���ور ك���ان���وا ي��ع��ان��ون م���ن مر�س 
ال�����ش��ك��ري وق���د ت��وق��ف��وا ع��ن ادوية 
وانخفا�س  ال��ع��اج  ب��ع��د  ال�����ش��ك��ري 

يعانون  كانوا  5 مر�شى  و  وزنهم، 
من �شغط الدم توقفوا عن تناول 
وزنهم  بعد خف�س  ال�شغط  ادوي��ة 

بهذا ال�شلوب العاجي. 
وا�شار اىل ان احد املر�شى كان وزنه 
مرة  اول  ويف  غ��رام��ا  كيلوا   236
م��ن ال��ع��اج ال��ت��ي ا���ش��ت��غ��رق��ت 10 
ايام خ�شر 17 كيلوا غرام من وزنه 
العاجي  ال�شلوب  هذا  ان  موؤكدا 
من  الق��ل  املر�شى  يف  ي�شتخدم  ل 
، وخ���ال ف��رتة العاج  13 ع��ام��ا 
يعطى املري�س بع�س الدوية منها 
فيتامينات وادوية لزالة حمو�شة 
املعدة ونوع ثالث حلركة المعاء و 

كل  لطبيعة  وفقا  حم��ددة  بكميات 
حالة مر�شية .

واو�شح ان هذا ال�شلوب العاجي 
ايطاليا  يف   2005 ال��ع��ام  يف  ب���داأ 
وان����ه ع��م��ل ل�����ش��ن��وات م���ع خمرتع 
الناجح  ال��ع��اج��ي  ال���ش��ل��وب  ه���ذا 
جل�شة  ال��ف   40 نحو  اج���راء  ومت 
عاجية يف ايطاليا بهذا ال�شلوب 
ت��ط��ب��ي��ق هذا  وب�������داأ   ، ال���ع���اج���ي 
بريطانيا  يف  ال��ع��اج��ي  ال���ش��ل��وب 
امريكيا  ويف   2011 ال����ع����ام  يف 
قبل نحو 6 �شهور ويف ابوظبي يف 
م�شت�شفى النور يف يونيو-حزيران 

من العام 2012 .    

ي����ت����م خ����ال����ه����ا حت�����وي�����ل جم����رى 
امل��ع��دة او ق�س ج��زء م��ن امل��ع��دة او 
تركيب  او  املعدة  يف  بالون  تركيب 
ان  اىل  م�����ش��را  امل���ع���دة  ح��ل��ق��ة يف 
فريق  م��ن  تقييمها  يتم  حالة  ك��ل 
يتم  و  املتخ�ش�شني  الط��ب��اء  م��ن 
الن�شب  ال���ع���اج  حت��دي��د ط��ري��ق��ة 
الفحو�شات  ن���ت���ائ���ج  ع���ل���ى  ب����ن����اء 
وطبيعة احلالة املر�شية.  واو�شح 
ال��دك��ت��ور ال��ع��وم ان احل���الت التي 
لعمليات  اخل���������ش����وع  يف  ت����رغ����ب 
ت�شمح  التي ل  جراحية واحل��الت 
عمليات  ب��اج��راء  ال�شحية  حالتها 

با�شتخدام  عاجها  يتم  جراحية 
ط��ري��ق��ة  ك��ني  ال��ت��ي ثبت جناحها 
وا�شتخدمت  ال�������وزن  خ��ف�����س  يف 
160 مري�شا ومري�شة  بنجاح يف 
ابوظبي  يف  ال���ن���ور  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
تذكر.   م�����ش��اع��ف��ات  ح�����دوث  دون 
ل��وي��ج��ي اجنليني  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
وجراحة  عامة  جراحة  ا�شت�شاري 
�شارع  النور  م�شت�شفى  يف  املناظر 
خليفة يف ابوظبي ان طريقة  كني  
يف  ت�شتخدم  عامليا  حديثة  طريقة 
الذين  املر�شى  ال��وزن عند  خف�س 
عملية  اج���راء  حالتهم  تتطلب  ل 

•• اأبوظبي-وام:

ق������دم م�����ش��ت�����ش��ف��ى امل�����ف�����رق ال�����ذي 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  وت���دي���ره  مت��ل��ك��ه 
ور�شات  �شحة  ال�شحية  للخدمات 
املراجعني  ال�شكري  ملر�شى  عمل 
ح���ول ط���رق �شيام  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
ملر�شى  ال����ك����رمي  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
ال�����ش��ك��ري ال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون ب����اأداء 
للطرق  بتوجيههم  الفري�شة  هذه 
تعري�س  وع���������دم  ال�������ش���ح���ي���ح���ة 
الدكتور  واأك����د  للخطر.  حياتهم 
�شكري  اخ�شائي  الع�شويل  ح�شني 
اأهمية  ع��ل��ى  امل��ف��رق  م�شت�شفى  يف 
يف  ال�شكري  ملر�شى  ال��ور���ش��ة  ه��ذه 
مراقبة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  ت��ث��ق��ي��ف��ه��م 
خال  ال���دم  يف  ال�شكر  م�شتويات 
ب�شكل  الإفطار  نهار رم�شان وبعد 
الطبيب  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ي���وم���ي 
ا�شتمرار  واإمكانية  احلالة  متابعة 

املري�س يف �شيامه. 
اأن ف��ري��ق من  ال��ع�����ش��ويل  واأو����ش���ح 
اأطباء ال�شكري واملثقفني ال�شحيني 
بتنظيم  قاموا  التغذية  واأخ�شائي 
تثقيف  مت  ح���ي���ث  ال���ور����ش���ة  ه�����ذه 
ال�شكري  ع��ي��ادة  م��راج��ع��ي  معظم 
اأخذ  كيفية  ح��ول  ال�شماء  وال��غ��دد 
حقن الأن�شولني والأدوية الأخرى 

•• دبي –الفجر:

امل�شاركة  امل�����راك�����ز  ج��م��ي��ع  اأع���ل���ن���ت 
�شيف  ال�شيفي  الوطني  بالربنامج 
ينطلق  ال���������ذي   2013 ب���������ادي 
 12 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  فعالياته 
اأغ�����ش��ط�����س اجل�����اري وي�����ش��ت��م��ر حتى 
مركز   55 يف  �شبتمرب   5 اخلمي�س 
واج��ت��م��اع��ي من�شرة  و���ش��ب��اب  ث��ق��ايف 
اأن���ح���اء ال���دول���ة ا���ش��ت��ك��م��ال جميع  يف 
ا�شتقبال الطاب  ا�شتعداداتها لبدء 
وال�����ش��ب��اب ل��ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ي��ف بادي 

باملوعد املحدد.
بدورة اأكد �شعادة خالد املدفع رئي�س 
الوطني  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
الربنامج  اأن   2013 ب��ادي  �شيف 
تتبناه  ال��ت��ي  ب���ادي  �شيف  الوطني 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
لل�شباب  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع 
والريا�شة للعام ال�شابع على التوايل 
ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ر م���ن معايل 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر 
املجتمع حيث يتابع عن ك�شب جميع 
التجهيزات للربنامج خطوة بخطوة 
لدعوة  جت�شيدا  الربنامج  ياأتي  كما 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

ال�شكري  م��ر���س  م�����ش��اع��ف��ات  م��ن 
اخل��ط��رة ال��ت��ي ق��د ي��ت��ع��ر���س لها 
املر�شى خال �شهر رم�شان. ونوه 
ال��ع�����ش��ويل ع��ل��ى ان ه��ن��اك بع�س  د 
من املر�شى مت حتذيرهم ب�شرورة 
ع����دم ���ش��وم ���ش��ه��ر رم�����ش��ان نظرا 
ن�شبة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  ل�����ش��ع��وب��ة 
النوع  الدم مثل مر�شى  ال�شكر يف 
عدم  م���ن  ي���ع���ان���ون  ال���ذي���ن  الأول 
اأو  ال��دم  ال�شكر يف  انتظام م�شتوى 
اأو  الكلى  يف  اعتالت  من  يعانون 
م�شاعفات يف العني اأو قد تعر�شوا 
الثاثة  الأ�شهر  يف  قلبية  مل�شاكل 
املر�شى  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  امل��ا���ش��ي��ة 
اأو  الأول  النوع  من  �شواء  امل�شنني 
قدراتهم  ت�شمح  ل  بحيث  ال��ث��اين 
ال�شكر  ن�شبة  مراقبة  يف  الذهنية 
املر�شعات  اإىل  بالإ�شافة  ال��دم  يف 
اأو  الأول  ال��ن��وع  م��ن  يعانني  الآت���ي 
الثاين واحلامل امل�شابة بال�شكري 
اأنه  األ  الثاين  اأو  الأول  النوع  من 
بالنوع  امل�����ش��اب��ة  ل��ل��ح��ام��ل  مي��ك��ن 
ا�شتطاعت  حالة  يف  ال�شوم  الثاين 
غ��ذائ��ي منا�شب.  ب��ن��ظ��ام  الل���ت���زام 
يتناولون  ال��ذي��ن  املر�شى  واأخ���را 
اإدراكهم  يف  تاأثر  قد  نف�شية  اأدوي��ة 
لن�شبة الن�شولني املحددة مما قد 

يعر�س حياتهم للخطر.

واألعاب  ال�شعبية  والفنون  اليوله  يف 
دورات  اع��ت��م��اد  ك��م��ا مت   . ���ش��اط��ئ��ي��ة 
مبتكرة بحيث تنفذ اأكرث من ثاث 
ال����دورات  ب��ج��ان��ب  اأ���ش��ب��وع��ي��اً  دورات 
مثل  ال�شيف  ف��رت  ط���وال  امل�شتمرة 
تعليم اللغة الإجنليزية والكمبيوتر 

 .
وح���ر����ش���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة على 
لاإعان  مبتكرة  اآل��ي��ة  ع��ن  البحث 
عن فعاليات املراكز وذلك من خال 
املوقع  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وي��ات  تطبيقات 
بالربنامج  اخل���ا����س  الل����ك����رتوين 
ع��دد من  واأي�شاً من خ��ال ت�شميم 
�شتخ�ش�س  التي  املختلفة  اللوحات 
مبتكر  باأ�شلوب  بالن�شاط  للتعريف 
وج���ذاب . و اأ���ش��اف ال��دك��ت��ور حبيب 
اللجنة  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ط��ار  غ��ل��وم 
للدورة  التجهيز  اأن  ال��ع��ام   املن�شق 
 2013 ب��ادي  �شيف  من  ال�شابعة 
ب����داأت م��ن��ذ ���ش��ه��ور وذل����ك م��ن اأجل 
الو�شول لأف�شل الن�شاطات املقدمة 
للطاب امل�شاركني و �شيقدم برنامج 
والطالبات  للطلبة  ب����ادي  ���ش��ي��ف 
للفئة  وم�شاءاً  �شباحاً  فرتتني  على 
وحتتوي  �شنة   18-8 من  العمرية 
ثقايف  برنامج  العام  هذه  الفعاليات 

ترفيهي تعليمي متنوع .

ماعب واأحوا�س �شباحة ون�شاطات 
�شباحية وم�شائية. 

ب���ادي  اأن ���ش��ي��ف  امل���دف���ع  واأو�����ش����ح 
وتاأهيل  لتدريب  جيدة  فر�شة  يعد 
القيادة  ع��ل��ى  وال����ط����اب  ال�����ش��ب��اب 
و�شقل �شخ�شيتهم واإعدادهم ل�شوق 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  يغفل  ال��ع��م��ل، ومل 
عن اجلوانب الرتفيهية والريا�شية 
متكاملة  �شخ�شية  خ��ل��ق  اأج����ل  م��ن 
جت��ع��ل��ه��ا اأك�����رث ق�����درة ع��ل��ى الإن���ت���اج 
والإب������داع وم��وا���ش��ل��ة رح��ل��ة العطاء 

والتقدم التي ت�شهدها الدولة.
واأ�شاف اأن الدورة ال�شابعة من �شيف 
العديد  ا�شتحدثت   2013 ب��ادي 
من الربامج املبتكرة يف جميع املراكز 
لدورات  بالإ�شافة  بالدولة  املنت�شرة 
حتفيظ القراآن الكرمي والكمبيوتر 
متنوعة  ثقافية  ورح���ات  وال��ر���ش��م 
تعلمية  رح���ات  ا���ش��ت��ح��داث  بجانب 
وذلك  طابية  وخميمات  و���ش��ف��اري 
ال�شباب على خمتلف  بهدف تدريب 
الفنون واملهارات والرتقاء مب�شتوى 
متكني  واأي�شاً  ومواهبهم  قدراتهم 
هواياتهم  مم���ار����ش���ة  م���ن  ال�����ش��ب��اب 
اآمنة.  ب��ي��ئ��ة  ح���ر ومم��ت��ع يف  ب�����ش��ك��ل 
تفعيلها  �شيتم  التي  الن�شاطات  ومن 
ودورات  امل�شرحية  الور�س  املراكز  يف 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ��ي��ه  اهلل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
�شرورة  اإىل  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
طاقتهم  وا�شتثمار  ال�شباب  حماية 
وتوجيهها بهدف الرتقاء بهم وبناء 
ج��ي��ل م��ث��ق��ف وواع�����ي وت��ق��وي��ة روح 

الولء والنتماء الوطني لديهم .
واأ�شاف املدفع اأن الربنامج الوطني 
اإىل  ي��ه��دف  ب���ادي  �شيف  ال�شيفي 
وتنمية  ال�����ش��ب��اب  ط���اق���ات  اك��ت�����ش��اف 
املجالت  �شتى  يف  ورعايتها  امل��واه��ب 
امل����راك����ز  ج���م���ي���ع  اأن  اإىل  م���������ش����راً 
والإجتماعية  وال�شبابية  الثقافية 

تقدمت  ب����ال����ربن����ام����ج  امل���������ش����ارك����ة 
مدار  على  كاملة  ت�شغيلية  بخطط 
ل�شيف  ال�������ش���اب���ع���ة  ال���������دورة  ف�����رتة 
من  الن��ت��ه��اء  اإىل  بالإ�شافة  ب��ادي 
ال�شتعدادات لتجهيز املركز امل�شارك 
 ، اعتمادها  ومت  اجلمهور  ل�شتقبال 
تو�شيع  اإىل  املراكز  جميع  �شعت  كما 
للم�شاركني  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
ب��ع��د ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��م ل���ع���دد غ��ف��ر من 
عن  الإع���ان  قبل  امل�شاركة  طالبات 
ب���دء ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ي��ف ب����ادي فاقت 
مت  لذلك  املراكز  ملديرين  التوقعات 
فتح باب ال�شراكة مع بع�س اجلهات 
الطاب  م��ن  ع���دد  اأك���رب  ل�شتيعاب 
املتوفرة من  املرافق  وال�شتفادة من 

ومت ن�شحهم بنوعية الأغذية التي 
رفع  على  واحلر�س  تناولها  يجب 
الفح�س  باأهمية  املري�س  م�شتوى 
ال��ت��ي حددها  ال��ذات��ي يف الأوق�����ات 
ل���ه ال��ط��ب��ي��ب م�����ش��ب��ق��ا. وق���د ب���داأت 
رم�شان  �شهر  ق��ب��ل  ال��ور���ش��ة  ه���ذه 
املر�شى  لتهيئة  باأ�شبوعني  املبارك 
لتنظيم  وت��ن��ب��ي��ه��ه��م  واإع�����داده�����م 
جرعات الن�شولني واأدوية ال�شكري 
الأخرى ومراقبة م�شتويات ال�شكر 

يف الدم .
اأن مري�س  واأك��د د. الع�شويل على 
يفطر  اأن  عليه  يتوجب  ال�شكري 

يف حالة كانت ن�شبة ال�شكر يف الدم 
يف  ا�شتيقاظه  ع��ن��د   60 م��ن  اأق���ل 
ال�شكر  ن�شبة  كانت  اإذا  اأما  ال�شباح 
نهار رم�شان  م��ن  وق��ت  اأي  خ��ال 
اأن  اأي�����ش��ا  فعليه   300 م��ن  اأع��ل��ى 
باجلفاف.  لإ�شابته  تفاديا  يفطر 
مر�شى  الع�شويل  الدكتور  ون�شح 
اأدوي�����ة  ي�����ش��ت��ب��دل��وا  اأن  ال�����ش��ك��ري 
باأدوية  امل��ف��ع��ول  ال�����ش��ك��ري ط��وي��ل��ة 
ال�������ش���ك���ري ق�������ش���رة امل���ف���ع���ول ملنع 
الدم خال  ال�شكر يف  ن�شبة  نق�س 
الن�شاط  على  واحل��ر���س  ال�شيام 
ال��ب��دين م��ع اأخ��ذ ق�شط م��ن النوم 

الأعرا�س  وماحظة  الظهر  بعد 
وهبوط  اجلفاف  مثل  التحذيرية 
�شكر الدم وغرها من امل�شاعفات 

املحتملة. 
وا�شتهدفت الور�شة مر�شى ال�شكري 
من النوع الأول ومر�شى ال�شكري 
�شكر  ومري�شات  الثاين  النوع  من 
املر�شى  ق����درات  احل��م��ل وت��ط��وي��ر 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن و���ش��ع �شحي 
ال�شيطرة  يف  وم�شاعدتهم  دق��ي��ق 
على م�شتوى ال�شكر لت�شهيل �شيام 
بالإ�شافة  عليهم.  رم�����ش��ان  �شهر 
والوقاية  الوعي  م�شتوى  رفع  اإىل 

نتائج  ان  اىل  م�����ش��را  ج���راح���ي���ة 
ه��ذا ال���ش��ل��وب ال��ع��اج��ي احلديث 
ت��ظ��ه��ر ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع ج����دا حيث 
الدورة  يف  العاج  عملية  ت�شتغرق 
خالها  يتم  اي���ام  ع�شرة  ال��واح��دة 

اع���ط���اء امل��ري�����س ع��ل��ى م����دى 24 
�شاعة نوع معني من الربوتني عن 
دخول  ينظم  �شغر  جهاز  طريق 
الربوتني عن طريق انبوب �شغر 
من خال النف اىل املعدة ومينع 

خالل عالج اأحد املر�سى بطريقة كني

م�شت�شفى املفرق يقدم ور�شات عمل ملر�شى ال�شكري ل�شيام رم�شان باأمانميثاء ال�شام�شي ت�شتقبل ال�شفر البلجيكي

دورات تدريبية وور�س عمل جديدة ب�سيف بالدي 2013

املراكز الثقافية تعلن انتهاءها من ال�شتعدادات ل�شتقبال الطلبة
�سمن اإطار برنامج )�سفراء املجتمع(

بلدية مدينة اأبوظبي تعود املر�شى وكبار ال�شن 
مبدينة خليفة الطبية وم�شت�شفى املفرق

•• ابوظبي-وام:

دولة  وزي��رة  ال�شام�شي  �شامل  ميثاء  الدكتورة  ا�شتقبلت 
مبقر  مكتبها  يف  ال���زواج  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�شة 
ال�شندوق باأبوظبي اأم�س الول �شعادة كري�شتيان تانغة 
ال�شيد  يرافقه  ال��دول��ة  ل��دى  البلجيكية  اململكة  �شفر 
العاقات اخلارجية جلمعية  هريف فرهو�شيل مدير 
رول باك مالريا. وا�شتعر�س اللقاء العاقات امل�شرتكة 
بني البلدين واإمكانية تعزيز التعاون يف جمالت الأ�شرة 
النظر حول  تبادل وجهات  اىل جانب  العلمي  والبحث 

عدد من الق�شايا الجتماعية املتعلقة بال�شباب والبناء 
الأ�شري واآليات تفعيل التعاون والعمل امل�شرتك يف هذه 
امل��ج��الت م��ن خ��ال ت��ب��ادل اخل���ربات واإع����داد البحوث 
ال�شام�شي  ميثاء  الدكتورة  واأك��دت معايل  والدرا�شات.  
خ����ال ال��ل��ق��اء اه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك بني 
بهدف  الم���ارات  يف  واجل��ام��ع��ات  البلجيكية  اجلامعات 
عن  معاليها  واعربت  والبحثي.  املعريف  التبادل  تعزيز 
مهام  يف  التوفيق  البلجيكي  ال�شفر  ل�شعادة  متنياتها 
عمله ومرحبة بالتعاون البناء وحتقيق اأهداف التعاون 

امل�شرتكة بني البلدين ال�شديقني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

قام وفد من بلدية مدينة اأبوظبي بزيارة املر�شى وكبار 
ال�شن يف جناح العلوم ال�شلوكية يف مدينة خليفة الطبية 
تفقدوا من خالها عدة عنابر والتقوا ببع�س املر�شى 
اآخر بزيارة املر�شى  وقدموا لهم الهدايا، كما قام وفد 

املقيمني مب�شت�شفى املفرق. 
اإطار  الإن�شانية واملجتمعية �شمن  املبادرات  وتاأتي هذه 
خدمات  اإدارة  اأطلقته  ال���ذي  املجتمع  ���ش��ف��راء  ب��رن��ام��ج 
تعزيز  اإىل  وي��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ببلدية  املجتمع 
والتوا�شل  ال��ث��ق��ة  وم���د ج�����ش��ور  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
العاقات  اأوا���ش��ر  وت��وط��ي��د  املجتمع،  ف��ئ��ات  جميع  م��ع 
املجتمعية تاأكيدا ملبادىء التكافل والتعاون حيث تكثف 
فعالياتها  م��ن  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ���ال  ال��ب��ل��دي��ة 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا�شرتاتيجيتها  �شمن  وذل���ك  املجتمعية 

حتقيق اأعلى مراتب التوا�شل مع املجتمع.
اإدارة  م��دي��ر  اجلنيبي  نا�شر  اهلل  عبد  اأك���د  جانبه  م��ن 
البلدية  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية  يف  املجتمع  خدمات 
تكر�س  التي  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  تفعيل  على  حري�شة 
التوا�شل  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى  ال�����ش��ل��ي��م��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ق��ي��م 
�شاأنها تعزيز  ال��ت��ي م��ن  امل���ب���ادرات  وت��ق��دمي  وال��رتاح��م 
قاعدة  اإيجاد  واىل  اأوجهه  بجميع  الجتماعي  التكافل 
من التنوع يف تقدمي اخلدمات املجتمعية، كما اأن زيارة 

املر�شى وموؤازرتهم واجب ديني واأخاقي.

واأ�شار اجلنيبي اأن هذه الزيارات اخلا�شة للمر�شى وكبار 
اإيجابياً من ال�شراكة املجتمعية مع  ال�شن تعد منوذجاً 
اجلهات الأخرى التي ت�شعى البلدية نحو تكري�شها من 
خال تبينها للعديد من الربامج املجتمعية بال�شراكة 

مع املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية واخلا�شة.
على ال�شعيد ذاته �شمل برنامج الوفد زيارة املر�شى يف 
والوقوف  عليهم  والطمئنان  اإليهم  والتحدث  غرفهم 
لهم  املعنوية  وامل�����وؤازرة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  �شحتهم  على 
الكرمي،  ال�شهر  ه��ذا  يف  قلوبهم  اإىل  الفرحة  واإدخ����ال 
لهم  وال��دع��اء  التذكارية  الهدايا  بع�س  تقدمي  مت  كما 
بال�شحة والعافية، و�شط اأجواء مفعمة بالغبطة اأبدى 
النف�شي  واأثرها  البلدية  ملبادرة  تقديرهم  الكبار  فيها 

والجتماعي عليهم وعلى ذويهم.
وقد اطلع الوفد على برنامج املتطوعني الذي تقوم به 
امل�شاركة  على  البلدية  وفد  من  حر�شا  امل�شت�شفى  اإدارة 
التي تعرب عن  املهمات اخلرية  بالتطوع يف مثل هذه 
املجتمع  اأف���راد  ولكافة  لها  حمتاج  لكل  املعنوي  الدعم 
ويج�شد روؤية البلدية واأهدافها يف موؤازرة فئات املجتمع 

وتقدمي كافة اأ�شكال الدعم املعنوي والنف�شي .
على  القائمون  به  يقوم  ال��ذي  ب��ال��دور  اجلنيبي  واأ���ش��اد 
م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة وم�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ف���رق لتقدمي 
اأف�شل اأنواع اخلدمات الطبية، والجتماعية وال�شحية 
وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��ر���ش��ى وك��ب��ار ال�����ش��ن ال��ذي��ن يحظون 

باهتمام ورعاية وعناية على م�شتوى عال من اجلودة.
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حري�ص عليكم بامل�ؤمنني روؤوف رحيم
و�شف اهلل تبارك وتعاىل ر�شوله � �شلى اهلل عليه و�شلم � باأعظم الأو�شاف 
التي تدل على رحمته باأمته وحر�شه عليها، فقال �شبحانه: )َلَقْد َجاءُكْم 
ْم َحِري�ٌس َعلَْيُكم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف  ْن اأَنُف�ِشُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّ َر�ُشوٌل مِّ
ِحيٌم( )التوبة: 28 (. وكان هذا احلر�س النبوي � للنا�س عامة ولأمته  رَّ
الب�شرية  �شفقته ورحمته، فمن نعم اهلل علينا وعلى  نابًعا من   � خا�شة 
جميعا بعثة ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � الذي قال اهلل تعاىل عنه 

لَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلنَِي( ) الأنبياء:107( .  : )َوَما اأَْر�َشْلَناَك اإِ
اأي: يعز  ْم(  َعِنتُّ َم��ا  َعلَْيِه  )َع��ِزي��ٌز  " وقوله:  اب��ن كثر يف تف�شره:  ق��ال 
اأمته وي�شق عليها، )َحِري�ٌس َعلَْيُكْم( اأي: على  عليه ال�شيء الذي يعنت 

هدايتكم وو�شول النفع الدنيوي والأخروي اإليكم " .
واإن املتاأمل يف �شرته � �شلى اهلل عليه و�شلم � يجد �شورا كثرة حلر�شه 
ال�شديد على اأّمته، وال�شفقة بها، والتي�شر عليها، ورجاء اأن تكوَن يف ظل 

الرحمن وجّنته يوم القيامة .. 
منذ  ��ت��ه  اأَُمّ على   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � اهلل  ر���ش��ول  وق��د ظهر حر�س 
فرارا  بالهجرة  اأ�شحابه  اأم��ر  ح��ني  ودع��وت��ه  لبعثته  الأُوىل  اللحظات 
بدينهم، ملَّا راأى ما ي�شيبهم من الباء، واأنه ل يقدر على اأن مينعهم، 
فقال لهم: )لو خرجتم اإىل اأر�س احلب�شة، فاإن بها ملكا ل يظلم عنده 
اأنتم فيه( رواه  اأر�س �شدق، حتى يجعل اهلل لكم فرجا مما  اأحد، وهي 

البيهقي .
� على اأمته خوفه عليهم من  � �شلى اهلل عليه و�شلم  ومن �شور حر�شه 
النار، ورغبته اأن تكون اأكرث اأهل اجلنة، فعن عبد اهلل بن م�شعود � ر�شي 
اآخذ  �: )األ واإين  � �شلى اهلل عليه و�شلم  � قال: قال ر�شول اهلل  اهلل عنه 
اأحمد،  رواه  الذباب(  اأو  الفرا�س  كتهافت  النار  يف  تهافتوا  اأن  بحجزكم 
 � � ق��ال: ق��ال لنا ر���ش��ول اهلل  � ر�شي اهلل عنه  ب��ن م�شعود  وع��ن عبد اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم � : )اأما تر�شون اأَن َتكونوا ربع اأهِل اجْلنة؟، َقال : 
َنا،  ْ اأَْهِل اجْلنة، َقاَل: َفَكربَّ ُثُلَث  اأَن َتكونوا  اأَما َتر�شون  َنا، ثم َقال:  ْ َفَكربَّ
ْهِل اجْلنة، و�شاأخرِبكم عن ذلك،  ثم َقال : اإين لأرجو اأن َتكونوا �َشْطَر اأَ
اَء يف َثْوٍر اأَ�شود اأَْو َك�َشْعَرٍة �َشْوَداَء يِف  ما امل�شلمون يف الكفار اإِل ك�شعرٍة َبْي�شَ

َثْوٍر اأَْبَي�س( رواه م�شلم .
�شّحى  اأن��ه   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � باأمته  حر�شه  مظاهر  من  وكذلك 
اأمته، رحمة منه  حِّ من  ُي�شَ وع��ن من مل  نف�شه  الأ�شحى عن  ي��وم عيد 
بالفقر الذي ل ي�شتطيع اأن ي�شحي، فعن اأبي هريرة � ر�شي اهلل عنه � 
قال: )�شحى ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � بكب�شني اأقرنني اأملحني، 
اأحدهما عنه وعن اأهل بيته، والآخ��ر عنه وعن من مل ي�شح من اأمته( 

رواه ابن ماجه .

باأمته حتى �شمل  � ورحمته  � �شلى اهلل عليه و�شلم  وامتَدّ حر�س النبي 
جانب العبادات، ومن ذلك ما رواه مالك بن �شع�شعة - ر�شي اهلل عنه 
- من تردده - �شلى اهلل عليه و�شلم - ليلة املعراج - بني ربه � عز وجل 
التخفيف يف ال�شاة حتى  �، و�شوؤاله لربه  ال�شام  � عليه  � وبني مو�شى 
جعلها اهلل خم�س �شلوات يف اليوم والليلة بعد اأن كانت خم�شني �شفقة 

على اأمته .
وعن ابن اأبي ليلى عن اأبيه قال: )اإن النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � كان 
عند اأ�شاة )غدير( بني غفار، قال: فاأتاه جربيل فقال: اإن اهلل ياأمرك اأن 
تقراأ اأمتك القراآن على حرف، فقال: اأ�شاأل اهلل معافاته ومغفرته، واإن 
اأمتي ل تطيق ذلك، ثم اأتاه الثانية فقال: اإن اهلل ياأمرك اأن تقراأ اأمتك 
ل  اأمتي  واإن  ومغفرته،  معافاته  اهلل  اأ�شاأل  فقال:  القراآن على حرفني، 
تطيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقال: اإن اهلل ياأمرك اأن تقراأ اأمتك القراآن 
على ثاثة اأحرف فقال: اأ�شاأل اهلل معافاته ومغفرته، واإن اأمتي ل تطيق 
ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال: اإن اهلل ياأمرك اأن تقراأ اأمتك القراآن على 

�شبعة اأحرف، فاأميا حرف قرءوا عليه فقد اأ�شابوا( رواه البخاري . 
ومن ثم فكثرا ما راأينا ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � ُيعِر�س عن 
بع�س الأعمال والعبادات - رغم حبه لها - ل ل�شيء اإَلّ خلوفه اأن ُتْفَر�س 
ته، في�شّق عليهم، فعن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � قالت: )اإن كان  على اأَُمّ
اأن  � ليدع )ي��رتك( العمل وهو يحب  � �شلى اهلل عليه و�شلم  ر�شول اهلل 
يعمل به خ�شية اأن يعمل به النا�س فيفر�س عليهم( رواه البخاري . وكان 
يقول: )لول اأن اأ�شق على اأمتي لأخرت �شاة الع�شاء اإىل ثلث الليل اأو 

ن�شف الليل( رواه ابن ماجه .
ومن مظاهر حر�شه ورحمته باأمته � �شلوات اهلل و�شامه عليه � اأنه دعا 
بالرفق ملن ويِلَ اأمرهم فرفق بهم، ودعا على من �شّق عليهم، فقال � �شلى 
اهلل عليه و�شلم �: )اللهم من ويل من اأمر اأمتي �شيئاً فرفق بهم فارفق 

به، ومن ويل من اأمر اأمتي �شيئاً ف�َشقَّ عليهم ف�ُشقَّ عليه( رواه م�شلم .
بن  �شعد  فعن  ال��ه��اك،  بعدم  لها  دعوته  اأن  كذلك  حر�شه  �شور  وم��ن 
� قال  � �شلى اهلل عليه و�شلم  اأن ر�شول اهلل   � � ر�شي اهلل عنه  اأبي وقا�س 
اأَْن ل  رِبى  �شاأَْلُت  ِثْنَتنْيِ ومنعني واحدة،  َفاأَعطاين  َثَاًثا  رِبى  : )�شاأَلُت 
اأُمتي  يهلك  َل  اأَن  و�شاألُته  َفاأَعطاِنيها،  )القحط(  َنِة  ِبال�شَّ ِتي  اأُمَّ ُيْهِلَك 
رواه  َفَمَنَعِنيَها(  بينهم  َباأْ�َشُهْم  يجعل  ل  اأَن  و�شاأْلته  َفاأَعطاِنيها،  ِباْلغرِق 

م�شلم .
ومن املواقف والكلمات العظيمة التي تبني مدى حر�شه � �شلى اهلل عليه 
 - بن عمرو  اهلل  عبد  رواه  ما  بهم،  و�شفقته  ورحمته  ته  اأَمّ على   � و�شلم 
ر�شي اهلل عنهما � : )اأن النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � تا قول اهلل تعاىل 

ِمِنّي  ُه  َفاإَِنّ َتِبَعِني  َفَمْن  الَنّا�ِس  َكِثًرا ِمَن  لَْلَن  اأَ�شْ ُهَنّ  اإَِنّ اإبراهيم: )َرِبّ  يف 
� عليه  36(، وقال عي�شى  )اإبراهيم:  َرِحيٌم(  َغُفوٌر  َفاإَِنَّك  َع�َشايِن  َوَمْن 
اْلَعِزيُز  ْن��َت  اأَ َفاإَِنَّك  َلُهْم  َتْغِفْر  َواإِْن  ِعَباُدَك  ُهْم  َنّ َفاإِ ْبُهْم  ُتَعِذّ )اإِْن   :� ال�شام 
اأمتي، وبكى،  اأمتي  اللهم  118(، فرفع يديه وقال:  ِكيُم( )املائدة:  احْلَ
فقال اهلل عز وجل: يا جربيل اذهب اإىل حممد - وربك اأعلم - َف�َشْله ما 
يبكيك؟، فاأتاه جربيل ف�شاأله فاأخربه � �شلى اهلل عليه و�شلم � مبا قال 
وهو اأعلم، فقال اهلل: يا جربيل اذهب اإىل حممد فقل اإنا �شرن�شيك يف 

اأمتك ول ن�شووؤك( رواه م�شلم .

ال�سفاعة العظمى يوم القيامة :
يف ي��وم القيامة يجمع اهلل الأول��ني والآخ��ري��ن يف �شعيد واح��د، وتدنو 
منهم ال�شم�س، حتى يبلغ عرقهم اآذانهم، فاإذا بلغ الغم والكرب منهم ما 
ل طاقة لهم به، كلم بع�شهم بع�شا يف طلب من ي�شفع لهم عند ربهم، 
فلم يتعلقوا بنبي اإل قال: نف�شي نف�شي، اذهبوا اإىل غري، حتى ينتهوا 
اإىل ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � فينطلق، في�شفع حتى يق�شي اهلل 

تبارك وتعاىل بني اخللق .. 
عن اأبي هريرة � ر�شي اهلل عنه � قال: قال � �شلى اهلل عليه و�شلم � : )لكل 
نبي دعوة م�شتجابة يدعو بها، واأريد اأن اأختبئ دعوتي �شفاعًة لأمتي يف 

الآخرة( رواه البخاري .
ويف حديث اأن�س بن مالك � ر�شي اهلل عنه � قال - �شلى اهلل عليه و�شلم � 
: )اإذا كان يوم القيامة ماج )ا�شطرب( النا�س بع�شهم يف بع�س، فياأتون 
اآدم فيقولون: ا�شفع لنا اإىل ربك فيقول: ل�شت لها ولكن عليكم باإبراهيم 
عليكم  ولكن  لها  ل�شت  فيقول:  اإبراهيم،  فياأتون  الرحمن،  خليل  فاإنه 
عليكم  ولكن  لها  ل�شت  فيقول:  مو�شى  فياأتون  اهلل،  كليم  فاإنه  مبو�شى 
ولكن  لها  ل�شت  فيقول:  عي�شى  فياأتون  وكلمته،  اهلل  روح  فاإنه  بعي�شى 
عليكم مبحمد � �شلى اهلل عليه و�شلم �، فياأتوين فاأقول: اأنا لها، فاأ�شتاأذن 
الآن،  بها ل حت�شرين  اأح��م��ده  ويلهمني حمامد  ف��ي��وؤذن يل،  رب��ي  على 
راأ�شك  ارفع  فاأحمده بتلك املحامد واأخ��ر له �شاجدا، فيقال: يا حممد 
اأمتي،  اأمتي،  رب  يا  فاأقول:  ت�شفع،  وا�شفع  تعط،  و�شل  ي�شمع لك،  وقل 
فيقال: انطلق فاأخرج من كان يف قلبه مثقال �شعرة من اإميان، فاأنطلق 
يا  �شاجدا؛ فيقال:  له  اأخر  املحامد، ثم  بتلك  فاأحمده  اأع��ود  فاأفعل ثم 
حممد ارفع راأ�شك، وقل ي�شمع لك، و�شل تعط، وا�شفع ت�شفع، فاأقول: 
يا رب اأمتي، اأمتي فيقال انطلق فاأخرج منها من كان يف قلبه مثقال ذرة 
املحامد  بتلك  فاأحمده  اأع��ود  ثم  فاأفعل،  فاأنطلق  اإمي��ان،  اأو خردلة من 
اأخر له �شاجدا، فيقال يا حممد ارفع راأ�شك، وقل ي�شمع لك، و�شل  ثم 

تعط، وا�شفع ت�شفع، فاأقول يا رب اأمتي، اأمتي فيقال انطلق فاأخرج من 
كان يف قلبه اأدنى اأدنى اأدنى مثقال حبة خردل من اإميان فاأخرجه من 
النار، فاأنطلق فاأفعل ثم اأعود الرابعة فاأحمده بتلك املحامد، ثم اأخر له 
وا�شفع  تعطه،  و�شل  ي�شمع،  وقل  راأ�شك،  ارفع  يا حممد  فيقال  �شاجدا، 
اإل اهلل، فيقول وعزتي  اإل��ه  ت�شفع، فاأقول يا رب ائ��ذن يل فيمن قال ل 
وجايل وكربيائي وعظمتي لأخرجن منها من قال ل اإله اإل اهلل( رواه 

البخاري .
وهكذا تتعد �شور ومظاهر حر�س النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � على اأمته 
ورحمته بها يف ال�شرة النبوية، ومل يوؤثر عن نبي من الأنبياء � عليهم 
ال�شام � ذلك احلر�س واحلب ال�شديد لأمته كما اأُِثر عنه � �شلوات اهلل 
و�شامه عليه �، فكم بني قول الر�شل � عليهم ال�شام �: )نف�شي، نف�شي (، 
وبني قول نبينا � �شلى اهلل عليه و�شلم �: )اأمتي، اأمتي( من معاٍن عظيمة، 
ْم  ْن اأَنُف�ِشُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّ و�شدق اهلل تعاىل: )َلَقْد َجاءُكْم َر�ُشوٌل مِّ

ِحيٌم()التوبة: 28( . َحِري�ٌس َعلَْيُكم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف رَّ

باأ�شكال  التى تقدم فى رم�شان  الأطعمة  اأ�شهر  اأحد  التمر  يعترب 
ال��ت��م��ر، ومل���اذا نحر�س على  ف��وائ��د  اأن  ت���درك  خمتلفة ول��ك��ن ه��ل 
يعترب  الزراعة  بكلية  اأ�شتاذ  عزمى  م��روة  الدكتورة  تقول  تناوله، 
ال��ت��م��ر اأح���د اأ���ش��ه��ر ع���اج مل��ر���س لأن��ي��م��ي��ا وخ��ا���ش��ة ب��ني الأطفال 

واحلوامل واأمرا�س القلب ملا يحتويه من معدن احلديد.
ال�شرطان  اأم��را���س  �شد  مناعة  يعطى  التمر  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
لحتوائه على املاغن�شيوم الذى له دور كبر فى مقاومة الأمرا�س 

الفرو�شية. 
واأ���ش��اف��ت ع��زم��ى اأن م��ن��ق��وع ال��ب��ل��ح وامل�����ش��ه��ور ج���دا ب��رم�����ش��ان له 
املوجودة  ال�شكريات  بفعل  وذل��ك  للبول  م��در  فهو  كبرة  فاعلية 
به، كما يعترب التمر مقويا للعظام والأ�شنان لحتوائه على معدن 

الف�شفور والكال�شيوم.

كما اأن فوائد التمر ل تقف عند ذلك فح�شب فالتمر يقوى الب�شر 
ويحفظ رطوبة العني لحتوائه على فيتامني اأ وهو يكافح مر�س 

الع�شى الليلى. 
كما له تاأثر مهدئ لاأع�شاب لحتوائه على فيتامني اأ و فيتامني 
ب1 املقوى لاأع�شاب والتمر يحد من ن�شاط الغدة الدرقية كما 
اأنه يحتوى على الف�شفور الذى يعترب غذاًء للخايا الع�شبية فى 

الدماغ.
األياف  على  لح��ت��وائ��ه  ل��اإم�����ش��اك  م��ع��اجل��اً  مليناً  التمر  ويعترب 
اأن  ح��ني  ف��ى  الطبيعية  الأم���ع���اء  ح��رك��ة  ع��ل��ى  ت�شاعد  �شليلوزية 
ب�شبب  لاأمعاء  املبطن  املخاطى  الغ�شاء  حتطم  امللينة  العقاقر 
احلركة ال�شطناعية كما اأنه عند ا�شتعمال العقاقر تبقى الأغذية 

مدة طويلة فى الأمعاء الغليظة مما ي�شبب التهاب القولون.

التمر.. ف�ائد عديدة يف رم�ضان

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

عبد الكرمي الق�ضريي
اأبناء الق�سريي

وللق�شري �شتة من الأبناء اتبعوا �شلوك ابيهم يف الت�شوف حتى التب�شت 
اأحيانا ن�شبة بع�س الكتب بني الأب واأبنائه.

منها  والكثر  حمقق  بع�شها  الت�شوف  يف  عديدة  م�شنفات  وللق�شري 
غر حمقق ومن اأهم كتبه الطائف ال�شارات يف تف�شر القراآن التحبر 

يف التذكر كتاب املعراج مبادى الت�شوف .. الخ.

مبادئ الت�سوف
ع��ادة ب  الت�شوف واملعروف  الر�شالة يف  به فهو  ا�شتهر  ال��ذي  الكتاب  اأ ما 
الت�شوف وهي  اأف�شل واأكمل ما كتب يف  الق�شرية وتعترب من  الر�شالة 

تنق�شم اإىل اأربعة اأق�شام.
الأول : يذكر فيه الق�شري تراجم حياة 83 من اأبرز ال�شوفيني .

الثاين: يعني فيه ب�شرح بع�س امل�شطلحات ال�شوفية .
حتتل  وحيث  واأح��وال��ه  ومقاماته  ال�شويف  ال�شلوك  فيه  ي�شف  الثالث: 

املحبة قمة هذا ال�شلوك. 
الرابع : يقدم فيه ب�س الو�شايا املهمة لل�شالك يف الطريق وهو يف كتاب 
حري�س على رد كل امل�شطلحات ال�شوفية اإيل امل�شادر الإ�شامية املتعرف 
اإىل  ي�شمي  كما  املعروفة  الفقهية  املدار�س  واآراء  وال�شنة  القراآن  من  بها 

التمييز الدقيق بني الت�شوف ال�شحيح والت�شوف الدخيل.
ويعد  ال�شوفية  امل��ذاه��ب  ب��ني  الخ��ت��اف  يتقبل  فالق�شري  ذل��ك  وم��ع 
للمقامات  متييزه  عباراته  اأ�شهر  ومن  فيه  ريب  ل  غني  الختاف  هذا 

والأحوال بقوله : الأحوال مواهب واملقامات مكا�شب.
باعتبارهم  ال�شوفية  اأئمة  اأق���وال  من  الكثر  كتابه  يف  الق�شري  وينقل 
واأنبيائه  ر�شله  بعد  عباده  من  الكافة  علي  اهلل  ف�شلهم  الذين  ال�شفوة 
املت�شبهني  البع�س من  اأف�شده  ما  لعله ي�شلح  اأن��واره  واخت�شهم بطوالع 

بال�شوفية والت�شوف منهم براء. 
ومع انقرا�س اأكرث املحققني من اأهل القدوة وقلة ال�شباب املهتدين كرث 

الأدعياء املقلدون لل�شوقة وال�شاعون وراء احلكام والن�شوان .

واملكا�شفة  الو�شال  لأنف�شهم من حقائق  ن�شبوه  للطريقة مبا  واملزيفون 
باأ�شرار الأحدية وزوال اأحكام الب�شرية وقد ت�شدي بال�شرح لهذه الر�شالة 

كثر من املحققني من اأعام امل�شلمني.

التوحيد
و�شئل اجلنيد عن التوحيد فقال اأفراد املوحد بتحقيق وحدانيته بكمال 
اأح��دي��ت��ه اإن���ه ال��واح��د ال���ذي مل يلد ومل ي��ول��د بنفي الأ����ش���داد والأن����داد 
والأ�شباه با ت�شبيه ول تكييف ول ت�شوير ول متثيل )لي�س كمثله �شيء 

وهو ال�شميع الب�شر( �شورة ال�شورى الأية 11.

املعرفة باهلل
قال تعاىل) وما قدروا اهلل حق قدره( �شورة الأنعام الآية 91 وقال ر�شول 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم )اإن دعامة البيت اأ�شا�شه ودعامة الدين املعرفة 
العقل  ما  واأم��ي  اأن��ت  باأبي   : فقلت  القامع  والعقل  واليقني  تعاىل  ب��اهلل 

القامع ؟ قال : الكف عن معا�شي اهلل واحلر�س على طاعة اهلل.
واملعرفة على ل�شان العلماء كما يقول الق�شري اأي�شا هو العلم فكل علم 
معرفة وك��ل معرفة علم وك��ل ع��امل ب��اهلل ع��ارف وك��ل ع��ارف ع��امل وعند 
هوؤلء القوم املعرفة �شفة من عرف احلق �شبحانه باأ�شمائه و�شفات ثم 
واآفاته ثم  الرديئة  اأخاقه  �شدق اهلل تعاىل يف معاماته ثم تخلى عن 
اعتكافه فحظي من اهلل تعاىل بجميل  بالقلب  ودام  بالباب وقوفه  طال 
ومل  نف�شه  هواج�س  عنه  فانقطع  اأح��وال��ه  جميع  يف  اهلل  و���ش��دق  اإقباله 
ي�شغ بقلبه اإىل خاطر يدعوه اإىل غره فاإذا �شار من اخللق اأجنبيا ومن 
اآفات النف�س بريا ومن امل�شاكنات واملاحظات نقيا ودام يف ال�شر مع اهلل 
احلق  قبل  من  حمدثا  و�شار  رجوعه  اإليه  حلظة  كل  يف  وح��ق  مناجاته 
عند  ي�شمي  اأق��داره  ت�شاريف  يجريه من  فيما  اأ�شراره  بتعريف  �شبحانه 

ذلك عارفا وت�شمي حالته معرفة.
وباجلملة فبمقداربعد العبد عن �شهوات نف�شه حت�شل معرفته بربه وقال 
الق�شري اأي�شا على ل�شان اأ�شتاذه اأبي علي الدقاق قال من اإمارات املعرفة 
باهلل ح�شول الهيبة من اهلل فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته و�شمعته 

الق�شري  امللك حممد  ه��وزان بن عبد  الكرمي بن  القا�شم عبد  اأب��و  هو 
ن�شبة اإيل ق�شر وهي بلدة يف خرا�شان .

986 يف  376 ه -  ع��ام  الأول  الق�شري يف ربيع  القا�شم  اأب��و  ول��د  وق��د 
ني�شابور  العتيقة  املدينة  من  مقربة  على  )ا�شتوا(  ا�شمها  �شغرة  قرية 
اأنه عا�س ما يقرب من  اأي   1072 465 ه  -  اأي�شا �شنة  التي تويف بها 

ت�شعني عاما.
وك���ان ال��ق�����ش��ري م��ن اأ���ش��رة م��ي�����ش��ورة ول��ذل��ك مت��ت��ع ب��رتب��ي��ة رف��ي��ع��ة ويف 
اأر�شلوهم  ال��ذي��ن  ال�شبان  م��ن  طائفة  �شمن  قريته  اأه��ل  اخ��ت��اره  �شبابه 
يف  اأمورهم  لتنظيم  واملحا�شبة  احل�شاب  علوم  يتقنوا  لكي  ني�شابور  اإىل 
التجارة وتخفيف اأعبائهم وهناك ح�شر الق�شري درو�شا يف علم الكام 
لأبي اأ�شحق الأ�شفراييني 418 ه 1027- كما تعرف على العديد من 
اأث��را ب��ارزا يف علوم الت�شوف وكان من  ال�شخ�شيات الأخ��رى التي تركت 
اإيل  ال��دق��اق وق��د جذبه الأخ��ر  اأب��ي علي  ال�شلمي  ه��وؤلء عبد الرحمن 
وكان  ع�شره  علماء  اأ�شهر  م��ن  الق�شري  �شار  حتى  ف��ازم��ه  الت�شوف 
اأن ح�شرته الوفاة بي�شابور  اإىل  اإىل طو�س والعك�س  ينتقل من ني�شابور 

فدفن مبدر�شته بجانب �شيخه ابي علي الدقاق.

يقول املعرفة توجب ال�شكينة يف القلب كما اأن العلم يوجب ال�شكون فمن 
ازدادت معرفته ازدادت �شكينته وقيل : العارف تبكي عينه وي�شحك قلبه.

وقال اأبو يزيد الب�شطامي : العارف طيار والزاهد �شيار .
وقال اأحدهم �شعرا:

نطقت با نطق هو النطق اإنه
لكم النطق لفظا اأو يبني عن النطق

تراءيت كي اأخفي وقد كنت خافيا 
واأملعت يل برقا فاأنطقت بالربق.

حب اهلل 
قال اهلل عز وجل ) يا اأيها الذين اآمنوا من يرتد منكم عن دينه ف�شوف 
ياأتي اهلل بقوم يحبهم ويحبونه( �شورة املائدة الآية 54. وعن ابي هريرة 
قال  العبد  وج��ل  ع��ز  اهلل  اأح���ب  اإذا  ق��ال  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأن 
جلربيل يا جربيل اأين اأحب فان فاأحبوه فيحبه اأهل ال�شماء ثم ي�شع 
له القبول يف الأر�س واإذا اأبغ�س اهلل العبد قال مالك ل اأح�شبه اإل قال يف 
اأخرجه البخاري وم�شلم.. واملحبة حالة �شريفة �شهد  البع�س مثل ذلك 
احلق �شبحانه بها للعبد واأخرب عن حمبته له فاحلق �شبحان يو�شف باأنه 

يحب العبد والعبد يو�شف باأنه يحب احلق �شبحانه.
�شوى  م��ا  القلب  م��ن  متحو  لأن��ه��ا  حمبة  املحبة  �شميت   : ال�شبلي  وق���ال 

املحبوب واأن�شد ال�شلبي قائا:
اأيها ال�شيد الكرمي 

حبك بني احل�شا مقيم
يا رافع النوم عن جفوين..

اأنت مبا مربي عليم 
وقال اأحدهم : 

عجب ملن يقل ذكرت اإلفي 
وهل اأين ما ذكر ما ن�شيت؟

اأموت اإذا ذكرتك ثم اأحيا
ولول ح�شن ظني ما حييت
فاأحيا باملنى واأموت �شوقا 
فكم اأحيا عليك وكم اأموت

�شربت احلب كاأ�شا بعد كاأ�س 
فما نفذ ال�شراب وما رويت

جتب  واملحبة  بالقلب  املوافقة   : املوافقات  واأ���ش��د  املوافقة  هي  املحبة  اإن 

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:

�شحتك يف 



11

نفحات 
 

األربعاء   -  7   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10864
Wednesday    7    August     2013  -  Issue No   10864

واإل��ي��ه ذهب   ، ال��ث��وري  ق��ول  ب��ن ربيعة مثل  �شليمان  ع��ن 
، واختلف  ، وبه كان يفتى بقرطبة  امللك بن حبيب  عبد 
عن عمر بن عبد العزيز يف هذه امل�شاألة ، قال اأبو عمر : 
واحلديث عن عمر مبعنى ما ذهب اإليه مالك وال�شافعي 
ال��ذي روي عنه مبذهب  واأب��و حنيفة مت�شل ، واحلديث 
احتج  ، وقد  اأوىل  املت�شل  اإىل  وامل�شر   ، الثوري منقطع 
م��ن ذه���ب م��ذه��ب ال��ث��وري ب���اأن ق���ال : ح��دي��ث الأعم�س 
وحديث   ، ب��ع��ده  ول  ال���زوال  قبل  فيه  يخ�س  مل  جممل 

اإبراهيم مف�شر ، فهو اأوىل اأن يقال به .
روى ال��دارق��ط��ن��ي ع��ن رب��ع��ي ب��ن ح��را���س ع��ن رج���ل من 
اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم : قال : اختلف النا�س 
يف اآخر يوم من رم�شان فقدم اأعرابيان ف�شهدا عند النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم باهلل لأها الهال اأم�س ع�شية ، ) 
فاأمر ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم النا�س اأن يفطروا 
اإ�شناد  واأن يغدوا اإىل م�شاهم ( قال الدارقطني : هذا 

ح�شن ثابت.
قال اأبو عمر : ل خاف عن مالك واأ�شحابه اأنه ل ت�شلى 
بعد  العيد  ي��وم  يف  ول  العيد  ي��وم  غ��ر  يف  العيد  ���ش��اة 

الزوال ، وحكي عن اأبي حنيفة.
واختلف قول ال�شافعي يف هذه امل�شاألة ، فمرة قال بقول 
مالك ، واختاره املزين وقال : اإذا مل يجز اأن ت�شلى يف يوم 
العيد بعد الزوال فاليوم الثاين اأبعد من وقتها واأحرى 
اأنها ت�شلى  اأخ��رى  ال�شافعي رواي��ة  ، وعن  األ ت�شلى فيه 
يف اليوم الثاين �شحى ، وقال البويطي : ل ت�شلى اإل اأن 

يثبت يف ذلك حديث.
قال اأبو عمر : لو ق�شيت �شاة العيد بعد خروج وقتها 
لأ�شبهت الفرائ�س ، وقد اأجمعوا يف �شائر ال�شنن اأنها ل 

تق�شى ، فهذه مثلها.
وق��ال ال��ث��وري والأوزاع����ي واأح��م��د ب��ن حنبل : يخرجون 
اأب��و يو�شف يف الإم���اء ، وق��ال احل�شن  م��ن الغد ، وق��ال 
بن �شالح بن حي : ل يخرجون يف الفطر ويخرجون يف 
واأم��ا يف الأ�شحى في�شليها   : اأبو يو�شف  . قال  الأ�شحى 
اأيام  اأبو عمر : لأن الأ�شحى  بهم يف اليوم الثالث . قال 
يوم  اإل  عيد  ي��وم  الفطر  ولي�س   ، عيد  �شاة  وه��ي  عيد 
واحد ، فاإذا مل ت�شل فيه مل تق�س يف غره ; لأنها لي�شت 

بفري�شة فتق�شى ، وقال الليث بن �شعد : يخرجون يف 
الفطر والأ�شحى من الغد .

لل�شنة   ، اأ���ش��ح  ���ش��اء اهلل  اإن  ب��اخل��روج  وال��ق��ول   : قلت 
من  ال�شارع  ي�شتثني  اأن  ميتنع  ول   ، ذل��ك  يف  الثابتة 
 ، وق��ت��ه  خ���روج  بعد  بق�شائه  ف��ي��اأم��ر  ���ش��اء  م��ا  ال�شنن 
وقد روى الرتمذي عن اأبي هريرة قال : قال ر�شول 

ركعتي  ي�شل  مل  م��ن   (  : و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
�شححه   .  ) ال�شم�س  تطلع  ما  بعد  فلي�شلهما  الفجر 

بن�س  ثبتت  التي  التكبر  �شنة  العيد  ليلة  ال�شنة يف  من 
القراآن الكرمي يف قوله تعاىل يف اآخر اآية رم�شان :)يريد 
العدة  ولتكملوا  الع�شر  بكم  ي��ري��د  ول  الي�شر  بكم  اهلل 
ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�شكرون(. وقد ذكر 
الإمام القرطبي رحمه اهلل يف تف�شره )اجلامع لأحكام 
الآي���ة واخلا�س  م��ن  اجل��زء  لهذا  تف�شره  ال��ق��راآن( عند 
باإكمال العدة والتكبر كاماً جيداً اأحببت اأن يقراأ هذه 

الليلة لينتفع به ، وقد ت�شرفت يف كامه رحمه اهلل .
قال رحمه اهلل يف امل�شاألة اخلام�شة ع�شرة : قوله تعاىل : 

)ولتكملوا العدة( فيه تاأويان :
اأو  �شفره  اأف��ط��ر يف  مل��ن  الأداء  ع��دة  اإك��م��ال   : اأح��ده��م��ا   -

مر�شه.
اأو  ت�شعا وع�شرين  كانت  ���ش��واء  ال��ه��ال  ع��دة   : ال��ث��اين   -

ثاثني.
قال جابر ابن عبد اهلل قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم : 
) اإن ال�شهر يكون ت�شعاً ع�شرين(. ويف هذا رد لتاأويل من 
تاأول قوله �شلى اهلل عليه و�شلم : ) �شهرا عيد ل ينق�شان 
رم�شان وذو احلجة ( اأنهما ل ينق�شان عن ثاثني يوما 
، اأخرجه اأبو داود. وتاأول جمهور العلماء على معنى اأنهما 
من  كانا  �شواء   ، اخلطايا  وتكفر  الأج��ر  يف  ينق�شان  ل 

ت�شع وع�شرين اأو ثاثني .
اع��ت��ب��ار ب��روؤي��ة ه��ال ���ش��وال ي��وم ال��ث��اث��ني م��ن رم�شان 
وقد   ، ال�شحيح  هو  ه��ذا   ، تاأتي  التي  لليلة  هو  بل  نهارا 
اختلف الرواة عن عمر يف هذه امل�شاألة فروى الدارقطني 
عن �شقيق قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقني قال يف 
راأيتم  ف��اإذا   ، اأك��رب من بع�س  الأهلة بع�شها  اإن   ( كتابه: 
اأنهما  ���ش��اه��دان  ي�شهد  تفطروا حتى  ف��ا  ن��ه��ارا  ال��ه��ال 

راأياه بالأم�س (
قال اأبو عمر : وروي عن علي بن اأبي طالب مثل ما ذكره 
عبد الرزاق اأي�شا ، وهو قول ابن م�شعود وابن عمر واأن�س 
بن مالك ، وبه قال مالك وال�شافعي واأبو حنيفة وحممد 

بن احل�شن والليث والأوزاعي ، وبه قال اأحمد واإ�شحاق.
الزوال  بعد  رئ��ي  اإن   : يو�شف  واأب��و  الثوري  �شفيان  وق��ال 
لليلة  فهو  ال���زوال  قبل  رئ��ي  واإن   ، تاأتي  التي  لليلة  فهو 
الرزاق  ذك��ره عبد   ، ذل��ك عن عمر  وروي مثل   ، املا�شية 
عن الثوري عن مغرة عن �شباك عن اإبراهيم قال : كتب 
عمر اإىل عتبة بن فرقد " اإذا راأيتم الهال نهارا قبل اأن 
تزول ال�شم�س لتمام ثاثني فاأفطروا ، واإذا راأيتموه بعد 
ما تزول ال�شم�س فا تفطروا حتى مت�شوا " ، وروي عن 

علي مثله.
يف  ي�������ش���ح  ول 
امل�شاألة  ه�����ذه 
�شيء من جهة 
على  الإ����ش���ن���اد 
وروي   ، ع��ل��ي 

اأبو حممد. قال الرتمذي : والعمل على هذا عند بع�س 
الثوري وال�شافعي واأحمد  ، وبه يقول �شفيان  العلم  اأهل 

واإ�شحاق وابن املبارك ، وروي عن عمر اأنه فعله .
. َ وا اهللَّ ُ امل�شاألة التا�شعة ع�شرة : َوِلُتَكربِّ

عطف عليه ، ومعناه احل�س على التكبر يف اآخر رم�شان 
يف قول جمهور اأهل التاأويل. واختلف النا�س يف حده:

- فقال ال�شافعي : روي عن �شعيد ابن امل�شيب وعروة واأبي 
�شلمة اأنهم كانوا يكربون ليلة الفطر ويحمدون ، قال : 

وت�شبه ليلة النحر بها.
هال  راأوا  اإذا  امل�شلمني  على  ح��ق   : عبا�س  اب��ن  وق���ال   -
�شوال اأن يكربوا وروي عنه : يكرب املرء من روؤية الهال 
اإىل انق�شاء اخلطبة ، ومي�شك وقت خروج الإمام ويكرب 

بتكبره.
- وق��ال ق��وم : يكرب من روؤي��ة الهال اإىل خ��روج الإمام 

لل�شاة.
- وقال �شفيان : هو التكبر يوم الفطر.

فاإذا  امل�شلى  اإىل  خ��رج��وا  اإذا  ي��ك��ربون   : اأ�شلم  ب��ن  زي��د   -
انق�شت ال�شاة انق�شى العيد ، وهذا مذهب مالك.

- قال مالك : هو من حني يخرج من داره اإىل اأن يخرج 
الإمام.

اإن خ��رج قبل  اأن��ه   : ب��ن زي��اد  اب��ن القا�شم وعلي  - وروى 
طلوع ال�شم�س فا يكرب يف طريقه ول جلو�شه حتى تطلع 
اإىل  طريقه  يف  فليكرب  الطلوع  بعد  غ��دا  واإن   ، ال�شم�س 
امل�شلى واإذا جل�س حتى يخرج الإمام ، والفطر والأ�شحى 

يف ذلك �شواء عند مالك ، وبه قال ال�شافعي.
- وقال اأبو حنيفة : يكرب يف الأ�شحى ول يكرب يف الفطر 
، والدليل عليه قوله تعاىل : )ولتكربوا اهلل( ، ولأن هذا 
يوم عيد ل يتكرر يف العام ف�شن التكبر يف اخلروج اإليه 

كالأ�شحى.
قال  ال�شلمي  الرحمن  عبد  اأب��ي  ع��ن  الدارقطني  وروى 
الأ�شحى  يف  منهم  اأ���ش��د  ال��ف��ط��ر  يف  التكبر  يف  ك��ان��وا   :
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه  اأن   (  : اب��ن عمر  ، وروي عن 
و�شلم كان يكرب يوم الفطر من حني يخرج من بيته حتى 
ياأتي امل�شلى ( وروي عن ابن عمر : اأنه كان اإذا غدا يوم 
الأ�شحى ويوم الفطر يجهر بالتكبر حتى ياأتي ثم يكرب 
حتى ياأتي الإمام ، واأكرث اأهل العلم على التكبر يف 
عيد الفطر من اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

وغرهم فيما ذكر ابن املنذر قال : وحكى ذلك الأوزاعي 
عن اإليا�س.

وكان ال�شافعي يقول اإذا راأى هال �شوال : اأحببت اأن يكرب 
يزالون يكربون ويظهرون  ، ول  وف��رادى  النا�س جماعة 
التكبر حتى يغدوا اإىل امل�شلى وحني يخرج الإم��ام اإىل 

ال�شاة ، وكذلك اأحب ليلة الأ�شحى ملن مل يحج.
�شيغة التكبر:

ولفظ التكبر عند مالك وجماعة من العلماء :
اهلل اأكرب اهلل اأكرب اهلل اأكرب ، ثاثا.

م��ن يكرب  العلماء  ، وم��ن  ب��ن عبد اهلل  ع��ن ج��اب��ر  وروي 
ويهلل وي�شبح اأثناء التكبر.

 ، ، واحلمد هلل كثرا  اأك��رب كبرا  منهم من يقول : اهلل 
و�شبحان اهلل بكرة واأ�شيا.

وكان ابن املبارك يقول اإذا خرج من يوم الفطر : اهلل اأكرب 
اهلل اأكرب ، ل اإله اإل اهلل ، واهلل اأكرب وهلل احلمد ، اهلل اأكرب 

على ما هدانا.
قال ابن املنذر : وكان مالك ل يحد فيه حدا ، وقال اأحمد 
: هو وا�شع . قال ابن العربي : " واختار علماوؤنا التكبر 

املطلق ، وهو ظاهر القراآن واإليه اأميل " .
قيل : ملا �شل فيه الن�شارى من تبديل �شيامهم . وقيل 
بالآباء  التفاخر  م��ن  تفعله  اجلاهلية  كانت  عما  ب��دل   :
والتظاهر بالأح�شاب وتعديد املناقب ، وقيل : لتعظموه 

على ما اأر�شدكم اإليه من ال�شرائع ، فهو عام .
)َوَلَعلَُّكْم َت�ْشُكُروَن( كي ت�شكروا عفو اهلل عنكم وقد تقدم 
معنى لعل واأما ال�شكر فهو يف اللغة الظهور من قول دابة 
�شكور اإذا ظهر عليها من ال�شمن فوق ما تعطى من العلف 

وحقيقته الثناء على الإن�شان مبعروف يوليكه.
قال اجلوهري ال�شكر الثناء على املح�شن مبا اأولكه من 
املعروف يقال �شكرته و�شكرت له وبالام اأف�شح وال�شكران 

خاف الكفران وت�شكرت له مثل �شكرت له.
وروى الرتمذي واأبو داود عن اأبي هريرة عن النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم قال ) ل ي�شكر اهلل من ل ي�شكر النا�س (.

قال اخلطابي هذا الكام يتاأول على معنيني :
النا�س  نعمة  كفران  طبعه  من  ك��ان  من  اأن   : اأحدهما   -
اهلل  نعمة  كان من عادته كفران  ملعروفهم  ال�شكر  وت��رك 

عز وجل وترك ال�شكر له.
���ش��ب��ح��ان��ه ل  اأن اهلل  الآخ�����ر  وال���وج���ه   -

اإح�شانه  ع��ل��ى  ال��ع��ب��د  ���ش��ك��ر  ي��ق��ب��ل 
ي�شكر  ل  العبد  ك��ان  اإذا  اإل��ي��ه 
ويكفر  اإل��ي��ه  النا�س  اإح�����ش��ان 
م��ع��روف��ه��م لت�������ش���ال اأح���د 

الأمرين بالآخر .
 

ولتكمل�ا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�ضكرون

ما حكم اإفطار يوم واحد يف رم�سان للمر�سع ؟

اأ�شرف  على  وال�شام  وال�شاة  العاملني،  رب  احلمدهلل 
املر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما 

بعد..
�شوؤالك،  على  الكرمية  الأخ���ت  اأيتها  خ��راً  اهلل  ج��زاك 
ون�شاأل اهلل اأن يزيدك حر�شاً على تعلم اأمور دينك، واأن 

يبارك فيك.
اأَْن  َلَها  َع  امْلُْر�شِ اأَنَّ  َعلَى  اْلُفَقَهاُء  َفَق  اتَّ قد  اأن��ه  واعلمي 
ا  َوَلِدِهَ َعلَى  اأَْو  ا  َعلَى َْنف�ِشِهَ اإذا خافت  اَن  َرَم�شَ ُتْفِطَر يِف 
ْنِزَلِة امْلَِري�ِس  ا مِبَ ُهَ َرَر، وعليها الق�شاء، ِلأَنَّ امْلََر�َس اأَِو ال�شَّ
َنْف�ِشِه، واأوجب املالكية عليها مع الق�شاء  اِئِف َعلَى  اخْلَ
اأن تطعم عن كل يوم اأفطرته م�شكيناً، و�شرط ال�شافعية 
واحلنابلة الفدية ) الإطعام ( مع الق�شاء اإذا خافت على 
للحنفية  �شخ�شان، خافاً  به  ارتفق  لأن��ه فطر  ولدها 

فلم يوحبوا عليها اإل الق�شاء، واإليك التف�شيل :
اأَْو  ا  نف�ِشِهَ َعلَى  خافت  اإذا  املر�شع  اأن  اإىل  املالكية  ذهب 
اْلَهَاَك  اأَِو  ��َرَر  ال�����شَّ اأَِو  ِزَي��اَدَت��ُه  اأَْو  امْلَ��َر���َس  ��ا  َوَل��ِدِهَ َعلَى 
والإطعام،  الق�شاء  وعليها  رم�شان  يف  اأفطرت  َة  َوامْلَ�َشقَّ
الإط��ع��ام بني كونها خافت على  ومل يفرقوا يف وج��وب 

نف�شها اأو خافت على ولدها.
ِع  ِلْلُمْر�شِ َوُي��وؤَْذُن   : املالكي  النفراوي  ال�شيخ  قال 
ِباإَِداَمِة  ِديَدَة  ال�شَّ َة  امْلَ�َشقَّ َوَلِدَها  َعلَى  َخاَفْت  اإْن 
َوَجَدْتُه  اأَْو  َلُه  َت�ْشَتاأِْجُرُه  َمْن  ْد  جَتِ َومَلْ  ْوِم  ال�شَّ
ْد  جَتِ مَلْ  َلِكْن  َقِبَل  اأَْو  َها  َغْرَ َيْقَبْل  مَلْ  َوَلِكْن 
ُتْفِطَر  اأَْن  ِب��ُدوِن��َه��ا  َت��ْر���َس  مَلْ  مِلَ���ْن  اأُْج����َرًة 
اأَْو  اإْن َخ��اَف��ْت َع��لَ��ْي��ِه اْل��َه��َاَك  ُوُج��وًب��ا 
ُدوَن  ِفيَما  َوَن��ْدًب��ا  َذى،  اْلأَ �َشِديَدَة 
َذِلَك َوِلَذِلَك ُقْلَنا ُيوؤَْذُن ِلَي�ْشَمَل، 
َبْعَد  ُتْطِعَم  اأَْن  َعلَْيَها  َوَي��ِج��ُب 
اِمِل . اه�  اأَْكِل َيْوٍم ِبِخَاِف احْلَ

الفواكه الدواين
واحلنابلة  ال�شافعية  وذه��ب 

وعليها  اأف��ط��رت  نف�شها  على  خافت  اإن  املر�شع  اأن  اإىل 
الق�شاء، واإن خافت على ولدها اأفطرت وعليها الق�شاء 
وال��ف��دي��ة ب���اأن تطعم ع��ن ك��ل ي���وم اأف��ط��رت��ه ف��ق��راً اأو 

م�شكيناً.
اِمُل  ا احْلَ مَّ قال الإمام اخلطيب ال�شربيني ال�شافعي : َواأَ
اأَْنُف�ِشِهَما  َعلَى  َخاَفَتا  اإَذا  اْلإِْفَطاُر  َلُهَما  َفَيُجوُز  ُع  َوامْلُْر�شِ
َل ...  اأَْم  َعِة  امْلُْر�شِ َوَلَد  اْلَوَلُد  َك��اَن  اأَ �َشَواٌء  اْلَوَلِد،  َعلَى  اأَْو 
ْم َل، َوَيِجُب اْلإِْفَطاُر اإْن َخاَفْت  َجَرًة اأَ َو�َشَواٌء اأََكاَنْت ُم�ْشَتاأْ
َحُه يِف  حَّ َهَاَك اْلَوَلِد، َوَكَذا َيِجُب َعلَى امْلُ�ْشَتاأَْجَرِة َكَما �شَ
ا  َواأَمَّ اْلَوَلِد،  َهَاَك  َتَخْف  مَلْ  َواإِْن  اْلَعْقِد  ِلَتَماِم  ْو�َشِة  الرَّ
�َشَرٍر  وِل  ُح�شُ ِمْن  َخْوًفا  ْفَطَرَتا  اأَ ْن  َفاإِ َواْلِفْدَيُة  اُء  اْلَق�شَ
اأَْنُف�ِشِهَما  َعلَى  ِلْلَمِري�ِس  ��ِل  ��ا���شِ احْلَ َرِر  َكال�شَّ ْوِم  ِبال�شَّ
اأَْو  اُء ِبَا ِفْدَيٍة َكامْلَِري�ِس ...  َوَلْو َمَع اْلَوَلِد َوَجَب اْلَق�شَ
اِمُل ِمْن اإ�ْشَقاِطِه  َخاَفَتا َعلَى اْلَوَلِد َوْحَدُه ِباأَْن َتَخاَف احْلَ
ِمْن  َلِزَمْتُهَما  اْلَوَلُد  َفَيْهلََك  اللََّبُ  َيِقلَّ  ْن  ِب��اأَ ُع  امْلُْر�شِ اأَْو 
مغني  اه���   . ْظ��َه��ِر  اْلأَ يِف  واْل��ِف��ْدَي��ُة  اِء  اْلَق�شَ َم��َع  َماِلِهَما 

املحتاج
َخاَفْت  اإَذا  اِمُل  َواحْلَ  : وقال الإمام ابن قدامة احلنبلي 
َتا،  َوَق�شَ اأَْفَطَرَتا،  َوَل��ِدَه��ا،  َعلَى  ُع  َوامْلُْر�شِ َجِنيِنَها،  َعلَى 
اِمَل  احْلَ اأَنَّ  َذِلَك  َوُجْملَُة  ِم�ْشِكيًنا  َيْوٍم  ُكلِّ  َعْن  َواأَْطَعَمَتا 
اْلِفْطُر،  َفلَُهَما  اأَْن��ُف�����ِش��ِه��َم��ا،  َع��لَ��ى  َخ��اَف��َت��ا  اإَذا  ��َع،  َوامْلُ��ْر���شِ
اْلِعْلِم  اأَْهِل  َبنْيَ  ِفيِه  َنْعلَُم  َل  َفَح�ْشُب.  اُء  اْلَق�شَ َوَعلَْيِهَما 
َنْف�ِشِه  َعلَى  اِئِف  اخْلَ امْلَِري�ِس  ْنِزَلِة  مِبَ ِلأَنَُّهَما  ؛  اْخِتَاًفا 
اُء  اْلَق�شَ َوَعلَْيِهَما  اأَْفَطَرَتا،  َوَلَدْيِهَما  َعلَى  َخاَفَتا  َواإِْن   .
َواإِْطَعاُم ِم�ْشِكنٍي َعْن ُكلِّ َيْوٍم .َوَهَذا ُيْرَوى َعْن اْبِن ُعَمَر. 

اِفِعيِّ . اه� املغني َوُهَو امْلَ�ْشُهوُر ِمْن َمْذَهِب ال�شَّ
وذهب احلنفية اإىل اأن املر�شع اإذا خافت على نف�شها اأَْو 

َوَلِدَها اأَْفَطَرْت ، وعليها الق�شاء دون الفدية .
َخاَفْت  َواإَِذا   : احلنفي  ال�شرخ�شي  الأئ��م��ة  �شم�س  ق��ال 
ُع َعلَى َنْف�ِشَها اأَْو َوَلِدَها اأَْفَطَرْت ِلَقْوِلِه  اِمُل ، اأَْو امْلُْر�شِ احْلَ
َ َتَعاىَل َو�َشَع َعْن امْلُ�َشاِفِر  ُ َعلَْيِه َو�َشلََّم )اإنَّ اهللَّ لَّى اهللَّ �شَ
ْوَم(  ِع ال�شَّ اِمِل َوامْلُْر�شِ ْوِم، َوَعْن احْلَ َاِة َوال�شَّ �َشْطَر ال�شَّ
َرُج ُعْذٌر  َرُج يِف َنْف�ِشَها اأَْو َوَلِدَها، َواحْلَ ؛ َوِلأَنَُّه َيْلَحُقَها احْلَ
اَرَة  اُء َوَل َكفَّ يِف اْلِفْطِر َكامْلَِري�ِس َوامْلُ�َشاِفِر، َوَعلَْيَها اْلَق�شَ

ِلأَنََّها َلْي�َشْت ِبَجاِنَيٍة يِف اْلِفْطِر َوَل َفِدَيَة َعلَْيَها  َعلَْيَها ؛ 
ِعْنَدَنا . اه� املب�شوط

وم���ن ث���م، ف��ي��ج��وز ل��ك اأخ��ت��ي ال��ك��رمي��ة اأن ت��ف��ط��ري يف 
ول��دك، ويجب عليك  اأو  نف�شك  اإذا خفت على  رم�شان 
واهلل  اأ�شلفناه.  ال��ذي  التف�شيل  على  والفدية  الق�شاء، 

تعاىل اأعلم، واأعز واأحكم.
اأَْن  ا  َلُهَ َع  امْلُْر�شِ َ اأَنَّ  َعلَى  اْلُفَقَهاُء  َفَق  اتَّ واخلا�شة:   •
ا  َوَلِدِهَ َعلَى  اأَْو  ا  َعلَى َْنف�ِشِهَ اإذا خافت  اَن  َرَم�شَ ُتْفِطَر يِف 
َرَر، وعليها الق�شاء، َل َنْعلَُم ِفيِه َبنْيَ اأَْهِل  امْلََر�َس اأَِو ال�شَّ
َعلَى  ��اِئ��ِف  اخْلَ امْلَِري�ِس  ��ْن��ِزَل��ِة  مِبَ ��ا  ��ُهَ ِلأَنَّ اْخ��ِت��َاًف��ا؛  اْلِعْلِم 
َنْف�ِشِه، واأوجب املالكية عليها مع الق�شاء اأن تطعم عن 
واحلنابلة  ال�شافعية  و�شرط  م�شكيناً،  اأفطرته  يوم  كل 
الفدية ) الإطعام ( مع الق�شاء اإذا خافت على ولدها، 
واهلل  الق�شاء،  اإل  عليها  يوحبوا  فلم  للحنفية  خافاً 

تعاىل اأعلم، واأعز واأحكم .

عن  تطوعا  �سوال  من  اأيــام   6 �سيام  يجوز  هل 
�سخ�س مري�س؟

اأ�شرف  على  وال�شام  وال�شاة  العاملني،  رب  احلمدهلل 
املر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما 

بعد..
بارك اهلل تعاىل فيك: ل ي�شح لك اأن ت�شومي عنه ولو 
كان مري�شا، لأن ال�شوم من العبادات البدنية التي ل 
تقبل النيابة، قال العامة احلطاب رحمه اهلل تعاىل يف 

كتابه مواهب اجلليل: )ال�شوم ل يقبل النيابة(.
اأختي - ف�شومي عن نف�شك، وادع��ي اهلل  وبناء عليه - 

للمري�س اأن ي�شفيه، واهلل تعاىل اأعلم.
ولو  عنه  ت�شومي  اأن  ل��ك  ي�شح  ل  واخل��ا���ش��ة:    •
التي  البدنية  ال��ع��ب��ادات  م��ن  ال�شوم  لأن  مري�شا،  ك��ان 
عن  ف�شومي   - اأخ��ت��ي   - عليه  وب��ن��اء  النيابة،  تقبل  ل 
تعاىل  واهلل  ي�شفيه،  اأن  للمري�س  اهلل  وادع���ي  نف�شك، 

اأعلم.

ْحَمِة، َواْرُزْقني فيِه  ني فيِه ِبالَرّ َالّلـُهَمّ َغ�ِسّ

ْر َقْلبي ِمْن َغياِهِب  ْوفيَق َواْلِع�ْسَمَة، َوَطِهّ الَتّ

ْهَمِة، يا َرحيمًا ِبِعباِدِه اْلُوؤِْمننَي . الُتّ

من رم�شان
 اإىل رم�شان 

•• بقلم الكاتب االإ�شالمي : زين ال�شماك   

املزيد  اكت�شاب  على  ال�شائم  يحر�س  رم�شان  اإىل  رم�شان  من 
عمله  ح�شن  عمره  طال  كلما  رم�شان  ف�شائم  احل�شنات،  من 
مادية  ثروة  تناف�شها  روحية خالدة ل  ثروة  وتلك  اأجره،  وازداد 
ودنيوية تقوم على املزيد من الأموال الطائلة، فيعي�س الإن�شان 
اإن احل�شنة  للزيادة، حيث  وقابلة  قائمة  وتبقى ح�شناته  وميوت 
عند اهلل بع�شر اأمثالها، وكذلك الإن�شان يف حياته ومماته وبعثه 
ت�شاحبه احل�شنات اأينما ذهب ويف كل مكان، �شواء اأكان يف دنياه 
اأم يف قربه اأم يف اآخرته اأم كان يرتع ويعي�س يف جنة اهلل، وحينما 
حينما  الإن�شان  فاإن  الأموال  باأر�شدة  احل�شنات  اأر�شدة  تقارن 
اأر�شدته يف البنوك، ول تتبع الأموال الإن�شان يف  ميوت تتوقف 
قربه ول يف بعثه ول يف اجلنة، والفارق كبر بني من ميتلك جنة 
على الأر�س ومن ميتلك جنة يف احلياة الآخرة، ف�شاحب اجلنة 
يزداد  م�شاحتها  وزادت  وجتملت  اجلنة  اأثمرت  كلما  الأر�س  يف 
�شاحبها كربا وزهوا، ليتعاىل على النا�س ويتكرب على اأ�شحابه 
حتى لو كانوا مثله من اأ�شحاب احلدائق، فرتاه يقول ل�شاحبه 
اإن حديقتى اأجمل من حديقتك واأن �شجرتى حتمل ثمارا اأكرث 
من �شجرتك، فذلك اأمر قد ي�شيب من ميتلك احلديقة الأقل 
بالإحباط ويتملكه احلزن لأن حديقته لي�شت كحديقة �شاحبه، 
وقد اأجرى القراآن حوارا بني �شاحبني اأحدهما ميلك والآخر ل 
ميلك، فالذى ميلك كان له ثمر كثر ومتنوع فلم ي�شكر اهلل على 
النعمة، فن�شى ربه وازداد غرورا وذلك جاء يف �شورة الكهف حيث 
َماًل  ِمنَك  اأَْكرَثُ  اأََنا  ُيَحاِوُرُه  َوُهَو  ِل�َشاِحِبِه  َفَقاَل  الآية:)  قالت 
اأَن  اأَُظنُّ  َما  َقاَل  َنْف�ِشِه  لِّ َوُهَو َظامِلٌ  َوَدَخَل َجنََّتُه  َنَفًرا )34(  َواأََعزُّ 
ِددتُّ اإِىَل َربِّي  اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئن رُّ َتِبيَد َهِذِه اأََبًدا)35( َوَما اأَُظنُّ ال�شَّ
ْنَها ُمنَقلًَبا()36( ، وهكذا �شاحب احلديقة ي�شاوره  ا مِّ َلأَِجَدنَّ َخْرً
الطمع حتى لو دخل اجلنة فاإنه ل يبغى ثوابا يف الآخرة لينظر 
الدنيا  يف  كانت  التى  حديقته  تنقلب  اأن  فيطمع  اهلل،  وجه  اإىل 
يعلق على رجل  القراآن  يزال  واأجمل، ول  اأكرب  لتكون يف اجلنة 
موؤمن ميتلك حديقة فيخرج ثلث ثمارها للفقراء وياأخذ لنف�شه 
ثلثا ويبقى الثلث الأخر ليعاود زراعته مرة اأخرى يف احلديقة، 
فلما تويف وورثه اأبناوؤه بخلوا على الفقراء وقالوا اإن الفقراء ل 
ريها،  حتى  ول  احلديقة  بخدمة  يقوموا  فلم  �شيئا،  ي�شتحقون 
التايل نظروا  اليوم  اأمرا، ويف �شباح  اأمرا وبيت اهلل لهم  فبيتوا 
النبات من  اأ�شاب  ملا  اأ�شابها جفاف  اإىل احلديقة فوجدوها قد 
مر�س اأدى اإىل هاك احلديقة، فبينت الآيات هذا املعنى حيث 
اْلَيْوَم  َيْدُخلَنََّها  لَّ  اأَن   )23( َيَتَخاَفُتوَن  َوُهْم  َفانَطلَُقوا  قالت:) 
َراأَْوَها  ا  َفلَمَّ َقاِدِريَن)25(  َحْرٍد  َعلَى  َوَغَدْوا  �ْشِكنٌي)24(  مِّ َعلَْيُكم 

ُروُموَن()27(  �شورة القلم. وَن)26( َبْل َنْحُن حَمْ الُّ َقاُلوا اإِنَّا َل�شَ
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رو�شيا تخف�س احلكم على خودوركوف�شكي �شهرين 
•• مو�شكو-ا ف ب:

الرو�شية  العليا  املحكمة  خف�شت 
ال�شجن  ع��ق��وب��ة  ل�شهرين  ام�����س 
اح���د ع�����ش��ر ع��ام��ا ال�������ش���ادرة على 
ميخائيل  الرو�شي  العمال  رجل 
خ�����ودورك�����وف�����������ش�����ك�����ي امل����ع����ار�����س 
ب�شدة  هاجم  ان��ه  رغ��م  للكرملني 
واعتربها  ال�شابقتني  حماكمتيه 

خمجلة وم�شّي�شة.
وق�����ررت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا خف�س 
و�شريكة  خودوركوف�شكي  عقوبة 
باتون ليبيديف امل�شجونني منذ 
2003، اىل ع�شر �شنوات وع�شرة 

ا�شهر.

���ش��ن��ة يف   14 اىل  احل���ك���م  ورف�����ع 
عقب  دي�������ش���م���رب  الول  ك����ان����ون 
�شرقة  ب��ت��ه��م��ة  ث��ان��ي��ة  حم��اك��م��ة 
مليار   23،5 وت��ب��ي��ي�����س  ال��ن��ف��ط 
ب�شنتني  يخف�س  ان  قبل  دولر، 
يف  يبقيه  م��ا  وه��و  ال�شتئناف  يف 

ال�شجن مبدئيا حتى 2014.
ال�������ق�������رار، طلب  اع��������ان  وق����ب����ل 
خودوركوف�شكي من املحكمة الغاء 
ه���ذا احل��ك��م ال���ث���اين م��ع��ت��ربا انه 
عبثي ق�شائيا بينما دعت النيابة 

الثاثاء اىل تثبيته.
خودوركوف�شكي  حم��ام��و  وط��ل��ب 
قرارات  الغاء  العليا  املحكمة  من 
باعتبارها  ال�����ش��اب��ق��ة  ال���ق�������ش���اء 

الرئي�س  ���ش��ي��غ��ادر  احل��ك��م  وب��ه��ذا 
ال�شابق ملجموعة يوكو�س النفطية 
الرو�شية ال�شجن يف اآب اغ�شط�س 
يف  رج����ل  اغ���ن���ى  وق�����ال   2014
رو�شيا الذي يرتدي زي امل�شاجني 
ال�شود يف حما�شرة عرب الفيديو 
من مع�شكر �شيغيجي �شمال غرب 
على  �شرعية  ا�شفاء  املخجل  من 
ب��ق��رار م��ن املحكمة  ه���ذا احل��ك��م 

العليا.
ومي�����������ش�����ي خ����ودورك����وف���������ش����ك����ي 
منذ  امل�����وق�����وف�����ان  ول���ي���ب���ي���دي���ف 
منذ  بال�شجن  احكاما   ،2003
الخ����ت����ا�����س  ب���ت���ه���م���ة   2005

والحتيال ال�شريبي.

غر  وان�������ه�������ا  ل�����ه�����ا  ا������ش�����ا������س  ل 
ق���ان���ون���ي���ة و الف��������راج ف������ورا عن 

خودوركوف�شكي.
واغ���ت���ن���م خ��ودورك��وف�����ش��ك��ي هذه 
هجوم  ل�شن  اجل��دي��دة  امل��ح��اك��م��ة 
ا�شتعمال  ان��ه  ق��ال  ما  �شديد على 
ملواجهة  ال��رو���ش��ي��ة  الم����ن  ق����وات 
معار�شي النظام. وقال منذ ق�شية 
ي��وك��و���س حت��ول��ت ال��ن��ي��اب��ة وجلنة 
اهم  اىل  التلفزيون  مع  التحقيق 

اأدوات ال�شيا�شة الداخلية.
وتابع �شواء تعلق المر بالقت�شاد 
الدين،  ح��ت��ى  او  الن��ت��خ��اب��ات  او 
الجرامي  التحقيق  عبارات  ف��ان 

مفتوح ا�شبحت عبارة ا�شا�شية.

راأيي  ح�شب  النتيجة  ان  وا���ش��اف 
ك��ارث��ي��ة، ان��ه��ا حم��اك��م��ات مدوية 
مثل  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اغ����را�����س  وذات 
حم��اك��م��ت��ي، وال���ت���ي ت��ف��ت��ح طريق 

ق�شاء انتقائي وعبثي .
ع����ن حقوق  امل����داف����ع����ون  وي���ت���ه���م 
الن�شان بانتظام الق�شاء الرو�شي 
ب��اق��رار اح��ك��ام ت��ق��وم ع��ل��ى دوافع 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة ك����ال����ذي ا����ش���درت���ه يف 
فرقة  يف  ع�شوين  بحق   2012
ب��و���ش��ي راي����وت اث���ر اآدائ���ه���ا �شاة 
ب��ون��ك ���ش��د ف��ادمي��ر ب��وت��ني او 
املعار�س  ب��ح��ق  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ه��ر 
الحتيال  بتهمة  نافالني  اليك�شي 

التي قال انها مفربكة.

•• الفجر - ابوظبي:

ن��ع��رتف ���ش��راح��ة ان��ن��ا مل ن��ك��ن م���ن ال���ذي���ن هّللوا 
و�شّفقوا حل�شولها على جائزة نوبل لل�شام، رغم 
بكل  ويحتفون  فرحتهم  يخفون  ل  الذين  من  اأّننا 
تكرمي اإقليمي اأو عاملي يناله هذا العربي اأو ذاك يف 
�شتى املجالت والخت�شا�شات لأّننا نرى فيه تكرميا 

للعرب جميعا.
اخ��رتن��ا الن�����ش��اخ ع��ن اجل��وق��ة وقتها لإدراك��ن��ا اأّن 
اخ���ت���ي���ارات ه����ذه اجل���ائ���زة ل��ي�����ش��ت ب��ري��ئ��ة يف اغلب 
واإّنها  بالعرب،  الأم���ر  تعّلق  كّلما  واأ�شا�شا  الأح��ي��ان 
ان��ت��ق��ائ��ي��ة وع�����ادة م���ا ت���وّظ���ف ل��غ��اي��ات غ���ر معلنة، 
اأو تتويجا ملهّمة قد  ومقدمة ل�شيناريوهات قادمة، 
املتّوج  جمتمعات  ل�شالح  بال�شرورة  ولي�شت  مّت��ت 
ت�شتحّقها  الأ�شماء  من  كم  بدليل  عليها،  واحل��ائ��ز 
عن جدارة ومل ُت�شند اإليها وكم من اأ�شباه الفاعلني 

وغر املتميزين قد ُمنحت اإليهم.
اأّن  ال�شك، وه��ي تت�شّلم اجل��ائ��زة،  ي��راودن��ا  ك��ان  لقد 
انه  اأوه��م��وه  ال��ذي  العربي  للوطن  ُت��ع��ّد  م��ا  طبخة 
حّيز  يف  لنكت�شف  مو�شمه،  غر  يف  ربيع  عتبة  على 
زمني قيا�شي انه خريف الإخوان الدامي يف �شفقة 
تاريخية بني من كان بع�شنا يعتقد اأنهم اأ�شداد، يف 
حني اأّن طرفا منهم هو من اأ�شماء الأ�شداد مبعنى 

اإّنهم لي�شوا اإخوانا ول م�شلمني ..!
كرمان  توكل  مبوقف  نفاجئ  مل  املنطلق،  ه��ذا  من 
واإعانها  الثاثني من يونيو يف م�شر،  من حركة 
اأقلّية  ج��ان��ب  اإىل  ووق��وف��ه��ا  معار�شتها  ال�����ش��ري��ح 
وحاولت  ال�شرب،  خ��ارج  التغريد  ب��اإرادت��ه��ا  اخ��ت��ارت 
بعدما  وت�شادرها  ال��رتاب  �شعبها يف  اإرادة  مُت��ّرغ  اأن 
ا�شتغربناه،  ما  ولكن  وتطّلعاته،  اآماله  على  انقلبت 
انه كان  املتعالية ومواقفها، هو  من خال لهجتها 
على ال�شعب امل�شري اأن ي�شت�شرها وياأخذ موافقتها 
اإزاحة  اأق��دم عليه من  اأن ُيقدم على ما  م�شبقا قبل 
وم�شر  م�شتقبله  وه��ّدد  �شدره  اأثقل  ال��ذي  للوزر 

بلده.
ونحن  تعّلمنا  اأن  ح��ّظ��ن��ا  م��ن  ك���ان  لأّن����ه  ن��ف��اج��اأ  مل 
وكان   ، الغرور  ازداد  العقل،  �شغر  كّلما  اّن��ه  �شغارا 
يف  يورطكم  فانه  والعجب  اإّي��اك��م  يحّذرنا  اأ�شتاذنا 
كلهم  للنا�س  فانه يظهر  وال��غ��رور  واإّي��اك��م  احل��م��ق، 
اأّن  ويبدو   .. عليكم  اإّل  يخفيها  ول  كلها  نقائ�شكم 
لل�شام،  نوبل  بو�شاح  تتويجها  رغم  كرمان،  توكل 
مل ي�����ش��ادف��ه��ا م��ث��ل ه���ذا الأ���ش��ت��اذ ال����ذي مل يبخل 
اأجيال من تاميذه بهذه الن�شيحة، ومات يف  على 
امل�شورين  عد�شات  ول  الأ���ش��واء  تعانقه  ومل  الظّل 
اأمثالنا حّي بيننا،  والكامرات، ولكنه باق يف ذاكرة 
واإّل مباذا نف�ّشر هذا الغرور الذي قادها اإىل ارتكاب 

هذه احلماقة اإن مل يكن اإىل التهلكة.
باإدانة ما  املتّيمة بالدميقراطية  مل يقت�شر موقف 
قام به ال�شعب امل�شري معتربة اأّن التغير احلا�شل 
يف الثاثني من يونيو جاء على ظهر دبابة متنا�شية 
وهو  اأ���ش��واأ  ه��و  م��ا  �شهوة  على  ج���اوؤوا  اأّن جماعتها 
املتاجرة بالدين وتزييف اإرادة امل�شريني، بل حّر�شت 
الحتاد الأوروبي يف ر�شالة حقرة على ا�شتخدام كّل 
نفوذه من اجل ك�شر اإرادة ال�شعب امل�شري وم�شادر 
الدفاع  با�شم  والوطني  ال�ّشيادي  ق��راره  ا�شتقالية 

عن دميقراطية مفرتى عليها.
حتى  قا�شر  العظيم  الّنيل  �شعب  اأّن  هل  وال�ّشوؤال، 
ال�شيا�شة  جم��ال  يف  ه��اوي��ة  م��ن  درو����س  اإىل  يحتاج 
نوبل  ب�شواد  اّت�شحت  وان  حتى  عاملها  على  وطارئة 
وت��رغ��ب يف دخ��ول ع��امل الح���رتاف ال�شيا�شي على 

جماجم امل�شريني وت�شحياتهم؟
وهل اأّن نوبل جواز عبور لهانة ال�شعوب والت�شكيك 

يف �شواب قرارها وحركتها؟
وهل اأّن نوبل متنح اأ�شحابها حّق التدّخل يف ال�شوؤون 
وا�شتعداء  اأرا���ش��ي��ه��ا  وا���ش��ت��ب��اح��ة  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ّي��ة 

القوى الأجنبّية عليها؟
جّتار  بني  الطبيعي  غر  ال���ّزواج  ه��ذا  غريبا  األي�س 
النفوذ  وم��راك��ز  الإن�����ش��ان  حقوق  و�شما�شرة  ال��ّدي��ن 

الغربية؟
الإ�شام  لي�شبح  وامل��واق��ف  الأح���وال  تبدّلت  وكيف 
ومل  للدميقراطية،  عنوانا  ق��ادر،  بقدرة  ال�شيا�شي، 

يعد ذاك البعبع والغول املتطرف؟ 
بالّذئب  الخ��واين  القطيع  ا�شتنجاد  نف�ّشر  ومب��اذا 
ت��ف��ّن��ن��وا ط��ي��ل��ة ع���ق���ود يف ت��و���ش��ي��ف خطورة  ال�����ذي 

اأنيابه؟!؟
ل��ق��د ا���ش��ق��ط ال���غ���رور ب��ط��ل ت��وك��ل ك���رم���ان املعزول 
اأّن اخلطاب  م��ن  م�شبق  ي��ق��ني  ع��ل��ى  وك��ن��ا  م��ر���ش��ي، 
املتعايل �شُي�شقط جماعة الإخوان حتما، لن الغرور 
باإغداق  اك��ت��ف��وا  ولأّن���ه���م  ال��ف�����ش��ل،  درج����ات  اأّول  ه��و 
واأط��ع��م��وه��م مبلعقة  ال��ن��ا���س  ع��ل��ى  ال��ك��ام  مع�شول 
فارغة، ويبدو اأّن ذات الغرور واّدعاء العظمة ووهم 
�شعب م�شر..  التطاول على  اإىل  قاد كرمان  ال��ّدور 

فهل حّقا تعرفني ما هي م�شر؟
اليمن، ولولها  اإّنها دماء نزفت و�شالت على تراب 
اإنها دم��اء �شاهمت يف  اليوم..  اأن��ت عليه  ما كنت ما 
اإخراج اليمن ال�شعيد يف حلظة تاريخية فارقة من 
املوؤ�ش�شة  ذات  من  دم��اء  ال��ن��ور،  اإىل  الظلمات  حقبة 
النعوت،  اأب�شع  لها  وتكيلني  ال��ي��وم  ت�شتمينها  التي 
اأج����دادك، على  ���ش��اع��دوك، ع��رب  مل��ن  فكيف تريدين 
ودخول  املعرفة  اأن���وار  تعانقي  اأن  اإمكانّية  منحك 
احل�شارة،  وم��ف��ردات  الع�شر  ولغة  احل��داث��ة  ع�شر 
تريدين لهم اأن تلّفهم ظامّية فكر ينفي اإن�شانّية 
فكر  النحطاط،  ع�شور  اإىل  م�شر  ويعيد  الإن�شان 
م�شر  وحقيقة  يتعار�س  ومتخّلف  وبائ�س  حجرّي 
الإن�شاين  ودوره��ا  احل�شارية  ور�شالتها  وجوهرها 

ال�شارب اجلذور يف الّزمن؟
اإّن م�شر ل ت�شتحّق من اليمنيني حتديدا مثل هذا 
الّنكران واملوقف، ولكن عزاء امل�شريني اإدراكهم انك 
مفرد حتى وان حاولت الإيهام اأّنك ب�شيغة اجلمع، 
وق��ن��اع��ت��ه��م ب���اأّن���ك جم����ّرد دم��ي��ة م��ت��ح��ّرك��ة تتخّفى 
الأ�شابع التي حتّركها وراء ال�شتار، وفوق ركح اكرب 
من وعيك وقدرتك على ال�شتيعاب والفهم والتمييز 
حتى وان منحتك ح�شابات خفّية وال�شدفة يف غفوة 

تاريخية جماعية جائزة نوبل لل�شام.
امل�شرحّية �شّيئة الإخراج ورديئة ال�شيناريو، فقد كنت 
تعرفني انه لن ي�شمح لك بتدني�س تراب م�شر، اإّل 
اإىل هذه  اأوامر الأخ الأكرب وتعليماته، دفعتك  اأّنها 
دعائّية  م��اّدة  منها  ليجعلوا  ال�شتفزازّية  اخلطوة 
ال�شاعة  عقارب  وك��اأّن  �شلفا،  خا�شرة  لق�شّية  ن�شرة 
ميكن اأن تعود اإىل الوراء من خال توظيف �شورة 
نوبل لل�شام فهل حّقا كنت تعتقدين انك متلكني 
اإىل  وال��ث��اين  الأول  العبور  �شعب  دف��ع  على  ال��ق��درة 

الرتاجع والّنكو�س..!؟
ل نعتقد اأّن عاقا ُيقدم على املقارنة بني كومبار�س 
يف حفلة تنكرّية يقيمها التنظيم الدويل لاإخوان 
وبني  اقت�شامها،  ي�شتكملوا  مل  غنيمة  على  ح���دادا 
ع��م��اق حت����ّرر م��ن ك��ل ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ك��ان��ت تكّبله 
الماءات  زم��ن  مع  نهائّيا  وقطع  اإرادت���ه  وا�شتعاد 

اخلارجّية.
ماحظات  لنا  ك��ان��ت  وان  حتى  لل�شام،  ن��وب��ل  اإّن 
على  يحّر�شوا  ل  اأن  جنومها  يف  ُي��ف��رت���س  عليها، 
وال��ف��ت��ن��ة، فمن  العنف  اإىل  ي��دع��ون  ول  ال��ك��راه��ّي��ة، 

يحتاج اإىل درو�س يا ترى اأنت اأم �شعب م�شر..!
مت وذلك  ال�شّ اأف�شل احل��الت،  لقد كان عليك، يف 
ا�شعف الإميان، ولكن يبدو اأنهم خدعوك بقولهم... 
نوبل لل�ّشام، ون�شيت اأّن م�شر اأُّم الدنيا واكرب من 

اأحام اليقظة خلفافي�س الظام. 
الغرور  ه��ي  الثاثة  الغباء  دلئ��ل  احلكمة:  تقول 
والت�شّبث بالراأي والعناد ، و�شدق من قال يا توكل 

كرمان، اإذا ذهب احلياء.. حّل الباء..!

باملنا�سبة

على نف�شها جنت براق�س..!

النه�سة تقّدم تنازلت بالتق�سيط:
تون�س: ل انفراج يف الأفق للخروج من الّنفق..!

جبهة الإنقاذ تعلن اآلياتها لإنقاذ البالد بعد العيد
•• الفجر – تون�س - خا�س

ت����راوح مكانها  ت��ون�����س  الأو����ش���اع يف 
اجلماعات  ����ش���د  م��ف��ت��وح��ة  ح�����رب 
مفتوح  �شيا�شي  وم����اأزق  الإره��اب��ي��ة 
ب���دوره على ك��ل الح��ت��م��الت. وبني 
مرة  لأول  ت��ون�����س  ت��ق��ف  وذاك  ه���ذا 
املجهول  اأم��ام  احلديث  تاريخها  يف 
اعتماد  يف  ال��ف��رق��اء  ا���ش��ت��م��رار  م���ع 
كل  وف�����ش��ل  ال��ه��اوي��ة  ح��اف��ة  �شيا�شة 
الو�شاطات واملقرتحات الهادفة اإىل 

حّل الأزمة.
ال����در�����س  اأن  م����اح����ظ����ون  وي�������رى 
ماثا  ي������زال  ل  ال������ذي  امل���������ش����ري، 
للعيان، هو احلافز الأكرب وراء كثر 
اأط��راف عديدة  الت�شعيد لدى  من 
حركة  ت�شعى  حني  يف  املعار�شة،  يف 
على  ال���وق���ت  ك�����ش��ب  اإىل  ال��ن��ه�����ش��ة 
جبهات عدة من بينها جبهة املعركة 
���ش��د الإره�����اب وت��ق��دمي م��ا ت�شميه 
املريح،  ب��ال��ت��ق�����ش��ي��ط  “تنازلت” 
واملراهنة على عودة املعار�شة حلالة 
قبل  ت�شمها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الن��ق�����ش��ام 
ال��ت��ط��ورات الأخ����رة وع��ق��د �شفقة 

مع بع�س اأطرافها. 

احتاد ال�سغل ي�سّخ�س ويدعو
 دع������ا ح�������ش���ني ال���ع���ب���ا����ش���ي الأم������ني 
التون�شي  ال���ع���ام  ل���احت���اد  ال����ع����ام  
ال�شيا�شيني  ال��ف��رق��اء  ك��اف��ة  لل�شغل 
وامل�شالح  اخل����اف����ات  جت�����اوز  اإىل 
الذاتية والتفكر يف جتنيب تون�س 
احلقيقية  ال��ت��ه��دي��دات  و  دم  ح��م��ام 
ب�����الإره�����اب، وع�����رّب ال��ع��ب��ا���ش��ي عن 
ت�شاوؤمه من الو�شع يف تون�س حيث 
مل تربز اإىل حد الآن ب��وادر انفراج 
حقيقية نتيجة غياب رغبة لتجاوز 
بعدم  احلكومة  ال�شعوبات ومت�شك 

ال�شتقالة.
واأك������د ال��ع��ب��ا���ش��ي مت�����ش��ك الحت����اد 
مب��ب��ادرت��ه ال��ت��ي مت��ث��ل ح��ا و�شطا 
والحتاد  املتنازعني  الطرفني  بني 
حري�س على عدم تق�شيم التون�شيني 
الباد  ب���وح���دة  وامل�������س  ���ش��ق��ني  اإىل 
وا�شتقرارها م�شرا اإىل اأّنها ل تزال 
موؤ�شرات  ولكنها حققت  بدايتها  يف 
ح�شب  كافية   غر  ولكنها  ايجابية 

تقديره.
ودع��ا يف  ه��ذا ال�شياق الأح���زاب اإىل 
ال�شيا�شية  احل�شابات  على  التعايل 
مواقفها  ع���ن  وال��ت��خ��ل��ي  ال�����ش��ي��ق��ة 
الباد  م�شلحة  وت��غ��ل��ي��ب  املتعنتة 
التي متر بظروف ع�شيبة يف  ظل 
ظاهرة  ا���ش��ت��ف��ح��ال  م���ن  اخل�����ش��ي��ة 
الإرهاب مبّينا اأّن مثل هذه الظروف 
ك���ان م��ن امل��ف��رو���س اأن ت��وّح��د بني 
ج��م��ي��ع ال��ت��ون�����ش��ي��ني ع��و���ش��ا ع��ن اأن 

تعّمق هّوة اخلافات بينهم.
مبادرة  ح���ول  الل��ت��ف��اف  اأّن  واأك�����د 
بالأ�شا�س  ت���دع���و  ال���ت���ي  الحت��������اد 
ل���ل���ت���م�������ش���ك ب���امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  وت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة من 
تبّقى  م��ا  ُت���وؤّم���ن  م�شتقلة  ك��ف��اءات 
وت�شع  الن���ت���ق���ال���ي���ة  ال����ف����رتة  م����ن 
خم��ط��ط��ا مل��ك��اف��ح��ة الإره��������اب مير 
ال�شيا�شيني  ال���ف���رق���اء  ت��ن��ك��ر  ع���رب 
واب��ت��ع��اده��م عن   ال��ت��ج��اذب��ات  ملنطق 
قطبني  اإىل  امل��ج��ت��م��ع  تق�شيم  ن��ه��ج 
ُيقّل�س من  اأن  متنافرين من �شانه 

جناعة التدخل ملكافحة الإرهاب.

مرونة.. ولكن
رئ���ي�������س حركة  ق������ال  م�����ن ج���ان���ب���ه 
ال���ن���ه�������ش���ة الإ������ش�����ام�����ّي�����ة را�����ش����د 
ال��غ��ن��و���ش��ي يف م���ا ي��ب��دو ان���ه حزمة 
اأّنها  املعار�شة  تقول  التنازلت  من 
جمّرد مناورة لك�شب الوقت، قال يف 
التون�شية  لب��را���س  ل�شحيفة  ح��وار 
عددها  يف  ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ن��اط��ق��ة 
اأّن حزب  ال��ث��اث��اء،  اأم�����س  ال�����ش��ادر 
احلوار  على  منفتح  النه�شة  حركة 
ال�شيا�شي  امل�شهد  مكّونات  بقّية  مع 
م�شرا  اجلماعّية  العقوبات  و�شّد 
ب�شرورة  طالبت  النه�شة  اأّن  اإىل 
اإلغاء قرار منع بع�س رجال الأعمال 

عن ال�شفر.
اأع��ل��ن اأن  وك��ان را���ش��د الغنو�شي ق��د 
قانون  ت���ق���دمي  ت���اأج���ي���ل  اأو  ���ش��ح��ب 
ال���ع���زل ال�����ش��ي��ا���ش��ي اأم����ر مم��ك��ن اإذا 
ت��و���ش��ل ال��ف��رق��اء ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون اإىل 

اتفاق.
واأكد الغنو�شي يف حوار له مع وكالة 
رويرتز، اأن حركة النه�شة م�شتعدة 
للذهاب اإىل تنظيم ا�شتفتاء للخروج 

من الأزمة.
كما اأ�شار اإىل انه ل مانع يف م�شاركة 
حركة نداء تون�س يف حكومة وفاق 
الوطني  احل���وار  اأف�����ش��ى  اإذا  وط��ن��ي 

لذلك ح�شب قوله.
ممكن  �شيء  ك��ل  الغنو�شي  واأ���ش��اف 
وطني  ح���وار  يف  لت��ف��اق  و�شلنا  اإذا 
نحن  م�شبقة..  ���ش��روط  دون  ولكن 
وم�شتعدون  ل���ل���ح���وار  م��ن��ف��ت��ح��ون 
اأن  و�شبق  تون�س  ن���داء  م��ع  ل��ل��ح��وار 

جل�شنا معا على طاولة احلوار.
النه�شة  ح����رك����ة  رئ���ي�������س  واأّك�����������د 
احلكومة  لتو�شيع  ح��زب��ه  ا�شتعداد 
تن�شيق  جمل�س  واإح�����داث  احل��ال��ي��ة 
امل�شار النتقايل يتمتع بقوة  يرافق 

القرتاح و التقرير.
حلزب  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  لكن 
اأّن دعوة  اأكد  الزاوية،  التكتل خليل 
الئتاف  ت��و���ش��ي��ع  اإىل  ال��غ��ن��و���ش��ي 
ل  و  �شخ�شه  اإّل  ت��ل��زم  ل  احل���اك���م 
تلزم التكتل موؤكدا اأّن حزبه دعا اإىل 

ت�شكيل حكومة وحدة وطنية.
با�شم حزب  الناطق  اأكد  من جهته، 
واحلريات  العمل  اج��ل  م��ن  التكتل 
اإىل  دع����ا  ح���زب���ه  اإّن  ب���ن���ور،  حم��م��د 
ا�شتقالة حكومة الرتويكا و تكوين 

حكومة وحدة وطنية.
وت�����ش��ي ت�����ش��ري��ح��ات ق��ي��ادي��ي حزب 
الثالث يف الرتويكا  التكتل الطرف 
ت�شّق  خ�����اف�����ات  ب����������اأّن  احل����اك����م����ة 

الئتاف احلاكم. 
حركة  داخ��������ل  ن���������ش����از  ن���غ���م���ة  ويف 
حركة  رئي�س  نائب  حّمل  النه�شة، 
جميع  م���ورو  ال��ف��ت��اح  عبد  النه�شة 
يف  مب��ا  ال�شيا�شّي  امل�شهد  م��ك��ّون��ات 
ذل��ك ال��رتوي��ك��ا احل��اك��م��ة يف تون�س 
لهما  لي�س  الذين  النه�شة  وحركة 
تعبره،  ح�شب  وا���ش��ح،  خ��ط��اب  اأّي 
م�����ش��وؤول��ّي��ة ال��و���ش��ع احل�����رج الذي 
اإحجام  اأّن  م���وؤّك���دا  ال��ب��اد  ب��ه  مت���ّر 
كّل طرف عن احلوار مع الآخر من 
�شيا�شّية  اأزم���ة  اإىل  ي���وؤّدي  اأن  �شاأنه 

خانقة.
وقال مورو يف لقاء اإذاعي اإّن الأزمة 

املجل�س  اإّن  ل��ع��ري�����س  ع��ل��ي  وق�����ال 
وتعبره  ب�شاحياته  التاأ�شي�شي 
منحه  ق�����د  ال�������ش���ع���ب  اإرادة  ع�����ن 
العمومّية  لل�شلط  املنظم  القانون 
ُت���خ���ّول لنواب  ال��ت��ي  ال�����ش��اح��ي��ات 

ال�شعب تعديل �شيا�شات احلكومة.

رف�س يف انتظار ما بعد العيد
ومن جانبهم اأّكد النواب املن�شحبون 
م����ن امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي خال 
عقدوها  ال��ت��ي  امل����وازي����ة،  اجل��ل�����ش��ة 
مت�شكهم  الرحيل،  اعت�شام  ب�شاحة 
احلكومة  حلل  الداعية  مبواقفهم 
معتربين  التاأ�شي�شي  املجل�س  وحل 
موقف  م���ع  ت��ت��واف��ق  م��واق��ف��ه��م  اأن 

الحتاد العام التون�شي لل�شغل.
واع����ت����رب ال���ن���ائ���ب امل��ن�����ش��ح��ب اإي�����اد 
ال��ده��م��اين ع��ن احل��زب اجلمهوري 
اجلل�شة  ع��ق��د  اإن  ال��ث��اث��اء،  ام�����س 
ال��ع��ام��ة يف ظ��ل غ��ي��اب رب���ع النواب 
التي  ال�شيا�شي  العمى  حالة  ي��وؤك��د 

اأ�شابت الرتويكا ومكوناتها.
القرار  ه��ذا  اأن  الدهماين،  واأ���ش��اف 
على  واإ����ش���رارا  �شيا�شيا  تعّنتا  ُي��ع��ّد 
جتاهل احلقيقة و�شرب لكل قواعد 
هذا  اأن  م����وؤك����دا  ال���دمي���ق���راط���ي���ة، 
الإ�شرار لن يوؤدي بهم اإل اإىل مزيد 

النف�شال عن ال�شعب التون�شي.
حول  ا�شتفتاء  اإج���راء  م�شاألة  وع��ن 
�شرح  التاأ�شي�شي،  الوطني  املجل�س 
اإع��داد ال�شتفتاء  اأن  اإي��اد الدهماين 
عليه  ����ش���ت�������ش���رف  ال����ت����ي  وال���ه���ي���ئ���ة 
يتطلب على الأقل 6 اأ�شهر، وا�شفا 
ال����دع����وات امل��ط��ال��ب��ة ب����اإج����راء هذا 
ال���ش��ت��ف��ت��اء مب��ج��رد ال�����ش��ح��ك على 

ذقون التون�شيني.
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ائ���ت���اف جبهة 
اجلمعيات  اإّن  ل��ه  ب��ي��ان  يف  الإن���ق���اذ 

مفّكر  ع��ق��ل  اإىل  حت���ت���اج  احل���ال���ّي���ة 
الباد  تقود  حمرتمة  ل�شخ�شّيات 
اأّن�����ه على  م���وؤك���دا  الأم������ان  ب����ّر  اإىل 
ال�شلطة اأن تبادر باإيجاد احللول يف 
ح��ال وج��دت اآذان���ا �شاغية من قبل 

املعار�شة.
موقف  ذات���ه  ال�شياق  يف  انتقد  كما 
لل�شغل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال���ع���ام  الحت������اد 
لل�شناعة  ال���ت���ون�������ش���ي  والحت����������اد 
التقليدّية  وال�����ش��ن��اع��ات  وال��ت��ج��ارة 
ال��داع��ي اإىل ���ش��رورة ح��ّل احلكومة 
اأن  بهما  الأج����در  ك���ان  اأّن����ه  م�شيفا 
ي��ّت��خ��ذا م��وق��ف��ا حم���اي���دا ع��ل��ى حّد 

قوله.
النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  واأّك���د 
يتعّر�س  مل  ال�شغر  الد�شتور  اأّن 
احل����ايل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���و����ش���ع  اإىل 
ولذلك من ال�شرورّي الحتكام اإىل 
حلّل  ب��الح��رتام  حتظى  �شخ�شّيات 
هذه الأزمة موؤّكدا اأّن القّوة �شتكون 
ل�شندوق القرتاع ولي�س للتجيي�س 
وال�����ش��ارع ال���ذي ل ي��ع��ّد وف���ق قوله 

مقيا�شا لل�شعبّية.
واقرتح مورو الإ�شراع باإنهاء �شياغة 
النتخابّي  وال���ق���ان���ون  ال���د����ش���ت���ور 
واإح�������داث ه��ي��ئ��ة الن���ت���خ���اب���ات قبل 
بقاء  م���ع  اأك���ت���وب���ر   23 ان��ت��خ��اب��ات 
احلكومة احلالّية مقابل عدم �شّنها 

لقوانني جديدة.
واأعلن رئي�س احلكومة املوؤقتة علي 
العامة  اجل��ل�����ش��ة  خ���ال  ال��ع��ري�����س 
اأّنه �شيتم  للتاأ�شي�شي اأم�س الثاثاء 
ا�شت�شاري ي�شم  قريبا بعث جمل�س 
ال�شيا�شات  لق����رتاح  الأط�����راف  ك��ل 
وال�شيا�شية  الأم��ن��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  يف 
داعيا النواب املن�شحبني اإىل احلوار 
ن�شاطهم  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  اإىل  وال���ع���ودة 

باملجل�س.

املدنية والأح��زاب ال�شيا�شية املكونة 
ال��وط��ن��ي ، جتدد  جل��ب��ه��ة الإن����ق����اذ 
على  وت�شميمها  مبوقفها  مت�شكها 
الأ�شكال  ب��ك��ل  ال��ن�����ش��ال  ا���ش��ت��م��رار 
املجل�س  املدنية وال�شلمية حتى حل 
احلكم  وهيئات  التاأ�شي�شي  الوطني 

املنبثقة عنه.
واأّكد البيان اأن جبهة الإنقاذ موحدة 
حول هذا احلد الأدنى كخّط اأحمر 
حلل الأزم��ة اخلانقة التي متر بها 
اأطر  و�شع  يف  ما�شية  واأنها  الباد 
واإع������داد خارطة  الإن���ق���اذ  وه��ي��اك��ل 
وفق  ال��ق��ادم��ة،  للمرحلة  ال��ط��ري��ق 

تقدير البيان.
واأعلنت اجلبهة يف بيانها اأن اأو�شاع 
مزيد  ت���ت���ح���ّم���ل  ت���ع���د  مل  ال�����ب�����اد 
ال�شتمرار يف حالة التعّطل والأزمة 
الراهنة لذلك قررنا اأننا �شنتخذ يف 
التدابر  ك��ل  للعيد  املوالية  الأّي���ام 

رورية. و�شنعلن اآليات الإنقاذ ال�شّ
با�شم  امل���ت���ح���دث  ن���ف���ى  وق�����د  ه�����ذا   
الهمامي  ح��م��ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة 
�شباح  ن�شره  مت  ما  الثاثاء،  اأم�س 
ان�شحاب ح��رك��ة مترد  ب�����ش��اأن  اأم�����س 
بع�س  و  ‘’خنقتونا’’  ح���رك���ة  و 

الأحزاب من جبهة الإنقاذ.
الأحزاب  من  العديد  اأن  اإىل  ي�شار 
وخمتلف  احل��ق��وق��ي��ة  وامل���ن���ظ���م���ات 
امل�شاركة  امل��دين  املجتمع  ت�شكيات 
يف اعت�شام الرحيل نظمت تظاهرة 
بعنوان  الثاثاء  اأم�س  ليلة  حا�شدة 
ال�شهيد  اغ��ت��ي��ال  اأ���ش��ه��ر ع��ل��ى  ���ش��ّت��ة 
عن  ال��ك�����ش��ف  دون  ب��ل��ع��ي��د  ���ش��ك��ري 
املجل�س  ����ش���اح���ة  اأم��������ام  احل���ق���ي���ق���ة 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وذل����ك لإح���ي���اء م�شي 
اأ���ش��ه��ر على اغ��ت��ي��ال الأم���ني عام   6
الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  حل���زب 

املوّحد �شكري بلعيد اأمام منزله.
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مقاتلو البلقان يدعمون املقاتلني يف �شوريا 
•• بودوييفو-ا ف ب:

ال��ت��ي �شهدتها  ال���ن���زاع���ات ال��دام��ي��ة  ال��ب��ع�����س م��ن��ه��م يف  ق��ات��ل 
خ�شبة  ار�شا  ووج��د  البلقان  دول  يف  املا�شي  القرن  ت�شعينات 
لدى املجموعة ال�شامية يف هذه املنطقة الفقرة من اوروبا، 
لكنهم جميعا ل يحركهم �شوى هدف واحد يتمثل بالن�شمام 
او  متمر�شني  مقاتلني  كانوا  و�شواء  ال�شوريني.  املقاتلني  اىل 
�شبانا متطوعني، يعود كثرون منهم اىل منازلهم حممولني 
يف نعو�س ول تكت�شف عائاتهم ال يف هذه اللحظة انهم كانوا 
تتلق ميجينا ماليكاي من  البانيا، مل  القتال. ويف  يف ميادين 
مدينة ب��رو���س القريبة م��ن ت��ران��ا، اخ��ب��ارا ع��ن زوج��ه��ا خليل 

اىل  متوجه  انه  لها  قال  عندما  الثاين-نوفمرب  ت�شرين  منذ 
تركيا بحثا عن عمل ويف حزيران-يونيو، و�شلتها ر�شالة ن�شية 
من رقم هاتف جمهول ابلغتها ان خليل لقي حتفه يف �شوريا. 
وب�شوت متهدج، قالت لوكالة فران�س بر�س وهي تدفع بولديها 
لدخول املنزل دعوين و�شاأين، لي�س لدي ما اقوله لكم . وكان 
فلورا )جنوب(  عاما( من   35( ارم��ال خيلو  الخ��ر  اللباين 
فر�شة  ع��ن  بحثا  تركيا  اىل  اي�شا  �شي�شافر  ان��ه  وال��دت��ه  اب��ل��غ 
والدته  واك���دت  �شوريا  م��ن  جثته  ع��ادت  �شهرين،  وبعد  عمل. 
ات�شال هاتفيا مل يكن  بر�س  اج��رت معها وكالة فران�س  التي 
لبني اي عاقة باملتطرفني ، ثم اقفلت اخلط. ويف كو�شوفو 
املجاورة، و�شف تقرير لاجهزة المنية م�شار املقاتلني الذين 

التقرير  اخوانهم وجاء يف هذا  مل�شاعدة  �شوريا  اىل  يتوجهون 
الذي اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س انهم ي�شتقلون الطائرة 
اىل  ب��احل��اف��ات  يتوجهون  ث��م  ا�شطنبول  اىل  بري�شتينا  م��ن 
�شخ�شني  م��ن  �شغرة  جمموعات  �شمن  �شوريا  م��ع  احل���دود 
او ثاثة ا�شخا�س . ويف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س، اعترب 
اي��ل��ر ك���ول اخل��ب��ر الل��ب��اين يف ال�����ش��وؤون الم��ن��ي��ة ان 300 
الباين على القل من البانيا وكو�شوفو ومقدونيا توجهوا اىل 
�شوريا للقتال فيها با�شم اجلهاد وا�شاف هوؤلء لي�شوا مرتزقة 
ق�شية  اجل  من  يحاربون  باأنهم  مقتنعون  متطوعون  هم  بل 
يف  احل��رب  اأن  تفيد  التي  الدينية  بال�شعارات  ويتاأثرون  جيدة 

�شوريا هي فعا حرب جهادية .
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حماكمة ن�شال ح�شن يف ق�شية فورت هود
فقط  �شاهدين  ا�شتدعاء  ينوي  ان��ه  وق��ال  ع�شكرية  حمكمة 
بتقدمي  ���ش��اه��دا   250 �شيقوم  بينما  ب�شهادتهما  ل���ادلء 

افادات �شده.
و�شرح �شون مانينغ خبر ال�شامة العقلية الذي ينتمي اىل 
لوكالة  فيها،  يعمل  ح�شن  ن�شال  ك��ان  التي  نف�شها  الوحدة 
اطلق  ال���ذي  املتهم  م��ع  امل��واج��ه��ة  يخ�شى  ان��ه  ب��ر���س  فران�س 
عليه النار �شت م��رات وق��ال ان مواجهة رج��ل ح��اول قتلكم 
وقتل ا�شدقائكم، مع اظهار الود والتعاطف يف الوقت نف�شه 

�شيكون امرا �شعبا . 
م�شتعد  لكنني  ا�ش���������ئلة  علي  يط���������رح  ال  اآم������ل  وا�ش������اف 

لذلك .

•• فورت هود -ا ف ب:

بداأت ام�س يف فورت هود حماكمة الكومندان ن�شال ح�شن 
الع�شكرية  القاعدة  يف   2009 يف  �شخ�شا   13 بقتل  املتهم 
الواقعة يف تك�شا�س حيث �شيواجه �شحاياه ويدافع عن نف�شه 

بنف�شه يف جل�شات يتوقع ان ت�شتغرق ا�شهرا.
وا�شيب ن�شال ح�شن )42 عاما( املولود يف فرجينيا لبوين 
عليه  يحكم  وق��د  ال��ن��ار  اط���اق  بعد  بال�شلل  فل�شطينيني، 

بالعدام اذا متت ادانته.
النف�شي  الطبيب  ه��ذا  ح�شل  حمامييه،  ع��ن  تخليه  وب��ع��د 
امام  حماكمته  خ��ال  نف�شه  ع��ن  ال��دف��اع  ح��ق  على  ال�شابق 

وردا على �ش����وؤال عن �ش���������عورها قبل ان ي�ش�������تجوبها املته�������م 
�ش���������خ�شيا، اعرتفت كيمربل��������ي مانلي ال�شابط���������ة ال�شابقة 
ج��رح��ت خال  وال��ت��ي  ال��ق��اع��دة  يف  الع�شكرية  ال�����ش��رط��ة  يف 

اطاق النار ل ا�شت�شعر خرا..
بنا  ال�شتهزاء  يف  لي�شتمر  ه��ذا  يفعل  ان��ه  اأعتقد  وا�شافت   

وم�شايقتنا .
الذي  املتقاعد  ال�شرجنت  لن�شفورد  األ��وزو  ق��ال  جهته،  من 
موقفا  واعتمد  بكرامة  �شات�شرف  احلادثة  بعد  ب�شره  فقد 
ا�شتفزازي،  ي�شتطيع  ل��ن  ان���ه  ل��ه  �شاثبت  م��وؤك��دا  ع�شكريا 

�شاأنحني لكنني لن انك�شر .
اليوم  يعمل  ال��ذي  روزن  ريت�شارد  املتقاعد  الكولونيل  وق��ال 

ا�شتاذ حقوق يف جامعة تك�شا�س التكنولوجية ان الدلة )�شد 
ن�شال ح�شن( وا�شحة، ولي�س هناك ادنى �شك بانه �شيدان .

 2009 الثاين-نوفمرب  ت�شرين  يف  ال��ن��ار  اط��اق  وعملية 
هي ال�شواأ التي حتدث يف قاعدة ع�شكرية امركية يف تاريخ 

الوليات املتحدة.
وعلى اثره، تعر�شت القيادة العليا للجي�س لنتقادات �شديدة 
ح�شن  ن�شال  ت�شرفات  يف  �شابقة  م��وؤ���ش��رات  جتاهلت  لنها 
الذي قال مكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اي( انه كان 
ي��رتا���ش��ل م��ع الم���ام امل��ت��ط��رف ان���ور العولقي ال���ذي قتل يف 
غارة �شنتها طائرة امركية بدون طيار يف اليمن يف ايلول-

�شبتمرب 2011.

قال متحدث ع�شكري �شوداين ان جنديا �شودانيا قتل يف ا�شتباك 
دوري��ة من اجلنوب  ع��ربت  ان  بعد  ال�شودان  ق��وات من جنوب  مع 
ال�شتباك  ان  بيان  يف  خالد  ال�شوارمي  املتحدث  وق��ال  احل���دود. 
وقع بعد ان عربت دورية لقوات جنوب ال�ش������ودان احل����دود وفتحت 
النار. وقع ال�شتباك يف حقل النفط الرئي�شي لل�شودان يف منطقة 
ل�شادرات  الوحيد  املنفذ  وه��و  ال�����ش��ودان  وك��ان  احل��دودي��ة  هجليج 
جنوب ال�شودان من النفط قد هدد باغاق خطوط اأنابيبه بنهاية 
يوليو متوز اذا مل تكف حكومة جوبا عن م�شاندة املتمردين الذين 
ال�شودان هذه  البلدين. وينفي جنوب  ين�شطون عرب احلدود بني 
لتهامات واأجلت اخلرطوم الغاق لتمكني الحتاد الفريقي من 
31 من يوليو  التحقيق يف �شكاواه وكان م�شوؤول �شوداين قال يف 
متوز انه ياأمل األ ت�شطر باده اىل عرقلة �شادرات اخلام احليوية 
جلنوب ال�شودان م�شت�شهدا مبا قال انه خطوات جيدة بذلت لنهاء 
من  ك��ل  ويتهم  للمتمردين.  امل��زع��وم��ة  امل�����ش��ان��دة  ب�����ش��اأن  اخل���اف 
البلدين الخر مب�شاندة املتمردين املناوئني له. وف�شا عن النفط 
مل يح�شم البلدان بعد م�شاألة ملكية منطقة اأبيي الغنية بالنفط 

واأرا�س اأخرى متنازع عليها على امتداد احلدود امل�شرتكة.

)املتمردون  ازواد  لتحرير  الوطنية  احلركة  ان�شار  مئة من  تظاهر 
مطالبني  م��ايل،  �شمال  بكيدال  احل��رك��ة  معقل  يف  ام�س  ال��ط��وارق( 
بالفراج عن مقاتلي احلركة املعتقلني يف باماكو، على ما افاد �شهود 
لوكالة فران�س بر�س. وقال ال�شاب مو�شى اغ حممد من �شكان كيدال 
بالفراج عن مقاتلني طوارق  اليوم مطالبني  ن�شر  بر�س  لفران�س 
وتن�س  ب��ام��اك��و،  يف  معتقلني  ازواد  لتحرير  الوطنية  احل��رك��ة  م��ن 
اتفاقات واغ��ادوغ��و على الف��راج عنهم . واب��رم اتفاق واغ��ادوغ��و يف 
18 حزيران-يونيو بني احلكومة النتقالية يف مايل وحركة التمرد 
يف  حم�شورة  ام��اك��ن  يف  ال��ط��وارق  املقاتلني  بجمع  و�شمح  الطرقية 
املدينة وعودة اجلنود املاليني مطلع متوز-يوليو اىل كيدال بعدما 
على  اي�شا  وين�س  ���ش��ب��اط-ف��رباي��ر.  منذ  احل��رك��ة  مقاتلو  احتلها 
اجراءات ثقة منها الفراج عن ا�شخا�س معتقلني ب�شبب النزاع كما 
طالب املتظاهرون برحيل العقيد الطرقي احلاج اغ غامو ال�شابط 
يف اجلي�س املايل مع رجاله ووحدته اللذين تعتربهم احلركة خونة 
وافاد �شهود يف ات�شال هاتفي من باماكو ان بع�س املتظاهرين رددوا 
حتيا ازواد ال�شم الذي يطلقه الطوارق على مهد قوميته يف �شمال 
اف��رج��وا ع��ن معتقلينا  ب��را و  م��ايل، بينما ردد اخ���رون احل��اج غامو 

ال�شيا�شيني .

الق���رتاح على  ام�����س عزمهم  ال�شيوخ  رو����س يف جمل�س  ن���واب  اع��ل��ن 
يف  املوقت  اللجوء  على  ح�شل  ال��ذي  الفار  المركي  �شنودن  ادوارد 
املعطيات  حماية  �شمان  اج��ل  م��ن  معهم  التعاون  �شنة،  مل��دة  رو�شيا 
رئي�س  غ��ت��اروف  رو���ش��ان  و���ش��رح  ال��رو���س.  للمواطنني  ال�شخ�شية 
ال�شهر  املكلف  ال�شيوخ(  )جمل�س  الفدرايل  املجل�س  عمل  جمموعة 
على احرتام احلياة اخلا�شة للمواطنني �شاأت�شل ب�شنودن من اليوم 
لوكالة  واو�شح غتاروف يف ت�شريح  تعاون حمتمل   لبحث معه يف 
املعطيات  بالتعاون يف جم��ال حماية  يتعلق  الم��ر  ان  نوفو�شتي  ري��ا 
يف  ال�شعف  ن��ق��اط  حت��دي��د  يف  تتمثل  مهمتنا  ان  وا���ش��اف  اخل��ا���ش��ة 
حماية املعطيات ال�شخ�شية والعمل على التخل�س منها . وقد اقرتح 
�شنودن  على  فكونتاكتي  الرو�شي  فاي�شبوك  موؤ�ش�س  دوروف  بافل 
بحماية  للتكفل  معلوماتييه  فريق  اىل  الن�شمام  املا�شي  ال�شبوع 
الوىل  الجتماعية  ال�شبكة  ه��ذه  مل�شتخدمي  ال�شخ�شية  املعطيات 
ي��رد بعد على ه��ذا الق���رتاح. وق��د ح�شل  يف رو�شيا لكن �شنودن مل 
من  الول  يف  �شنودن  ادوارد  �شابقا  المركية  ال�شتخبارات  عميل 
اث��ار غ�شب  ما  �شنة،  ملدة  رو�شيا  اب-اغ�شط�س على جلوء موقت يف 
الوليات املتحدة وبات من حينها يف مكان قال حماميه انه اآمن لكن 
ل تعرفه و�شائل العام وطلبت وا�شنطن مرار من مو�شكو ت�شليمها 
ك�شف معلومات خطرة  ان  بعد  بالتج�ش�س  ب��اده  املتهم يف  �شنودن 
بها  تقوم  التي  العاملة  اللكرتونية  املراقبة  برنامج  ح��ول  وم��دوي��ة 

الوليات املتحدة.

عوا�شم

اخلرطوم

مو�سكو

باماكو

اإ�سرائيل ت�سكل هيئة لتجنيد امل�سيحيني يف اجلي�س

الحتالل يتوغل يف غزة وي�شن اعتقالت بال�شفة

جورجيا ما زالت ت�شمد جراحها بعد احلرب مع رو�شيا 
•• غوغوتيانكاري-ا ف ب:

مل تدم احلرب الرو�شية اجلورجية 
اي����ام  خ��م�����ش��ة  ����ش���وى   2008 يف 
زالت  م��ا  �شنوات  خم�س  بعد  لكن 
ت���ك���ب���دت هزمية  ال���ت���ي  ج���ورج���ي���ا 
تبيلي�شي  ب���داأت���ه  ن����زاع  يف  ن���ك���راء 
او�شيتيا  ا����ش���ت���ع���ادة  حم����اول����ة  يف 
ت�شمد  الن��ف�����ش��ال��ي��ة،  اجل��ن��وب��ي��ة 

جراحها.
ول ت��زال اث��ار احل��رب وا�شحة يف 
ال�شغرة  غ��وغ��وت��ي��ان��ك��اري  ق��ري��ة 
�شائكة  ا�شاك  الب�شاتني  وتقطع 
وتق�شم  م�����رتا،  ارت���ف���اع���ه���ا  ي��ب��ل��غ 
واح�����دة  ق�������ش���م���ني،  اىل  امل���ن���ط���ق���ة 
اجلنوبية  او�شيتيا  عليها  ت�شيطر 
تخ�شع  بينما  مبو�شكو  املدعومة 

الثانية اىل ادارة جورجيا.
امران  �شخ�شيا  الم���ر  ويخ�س 
اجلورجيني  احد  غوغوتي�شفيلي 
ال���ق���ائ���ل ج�����دا ال����ذي����ن ب���ق���وا يف 

ومن املعاناة الب�شرية .
مل  بر�س  لفران�س  الوزير  و�شرح 
النزاع  اي طرف من هذا  يح�شل 
عما كان يريده. وقد تغر امل�شهد 

ال�شيا�شي يف جورجيا اليوم.
تعاي�س  م��رح��ل��ة  ال���ب���اد  وت�����ش��ه��د 
����ش���ع���ب���ة ب�����ني ال���رئ���ي�������س امل������وايل 
�شاكا�شفيلي  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ل��ل��غ��رب 
بيدزنا  ال����رثي  ال������وزراء  ورئ��ي�����س 
ائتافه  ف��از  ال��ذي  ايفاني�شفيلي 
الت�شريعية  بالنتخابات  املعار�س 

يف ت�شرين الول اكتوبر 2012.
يعترب  ال���ذي  ايفاني�شفيلي  ودع���ا 
مقربا من رو�شيا لنه اثرى فيها، 
تطبيع العاقات مع مو�شكو التي 

انقطعت منذ نزاع 2008.
ومل ت�شتبعد حكومته حتقيقا حول 
التي تكبدت  ادارة احلرب  طريقة 
فيها جورجيا خ�شائر تقدر بنحو 
يورو  م��ل��ي��ون   753 دولر  م��ل��ي��ار 

ح�شب اخر التقديرات الر�شمية.

ليلى  مثل  اخ��رون  �شكان  وا�شتقر 
اقامتها  خم��ي��م��ات  يف  ب����ري����دزي 
ال�شلطات اجلورجية قرب احلدود 
تعي�س  ال�شابقة  املعلمة  وا�شبحت 
يف  ال�شمنت  من  �شغر  منزل  يف 
خميم ياأوي حواىل الفي لجئ يف 

ت�شروفاين.
وق��ال��ت امل����راأة ال��ت��ي ا���ش��ط��رت اىل 
احتلت  ان  ب��ع��د  م��ن��زل��ه��ا  م���غ���ادرة 
والو�شيتية  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وات 
اكيد  اخالغوري  راأ�شها يف  م�شقط 
ان الف�شل هو القامة يف م�شقط 
اعلن  �شنوات  خم�س  وبعد  الراأ�س 
وزي���ر اع���ادة الن��دم��اج اجلورجي 
باتا زكاري�شفيلي ح�شيلة حمبطة 
للحرب وقال ان حماولة الرئي�س 
�شاكا�شفيلي  ميخائيل  اجلورجي 
النزاع  ه����ذا  ت�����ش��وي��ة   2008 يف 
احلدودي بالقوة ادت بالنهاية اىل 
حرب  وه��ي  متوقعة:  غر  نتيجة 
الاجئني  م���ن  وم���زي���د  حقيقية 

 2008 ح��رب  بعد  املنطقة  ه��ذه 
مورد  ك����ان  ال�����ذي  ب�����ش��ت��ان��ه  ان  اذ 
ال�شابق  يف  تقريبا  الوحيد  عي�شه 
ا�شبح الن يف اجلانب الخ��ر من 

ال�شاك ال�شائكة.
لوكالة  �شنة(   67( الرجل  وق��ال 
ف���ران�������س ب���ر����س وه�����و ي��ن��ظ��ر اىل 
حطام حمروقة ملا كان يف املا�شي 
م��ن��زل اح���د اف����راد ع��ائ��ل��ت��ه ا�شعر 

وكاأنني اعي�س يف �شجن .
ان  متنهدا  غوغوتي�شفيلي  وق��ال 
املنت�شرين  ال��رو���س  احل���دود  خفر 
يف او�شيتيا اجلنوبية منذ احلرب 
اخل�����اط�����ف�����ة، ه�����م ف����ق����ط ال����ذي����ن 

يدخلون ب�شتانه مع كابهم.
امل�شتقلة  اجل��ن��وب��ي��ة  واو���ش��ي��ت��ي��ا 
خال  امل�شلح  ال��ن��زاع  منذ  عمليا 
احلرب  ق��ب��ل  ك��ان��ت  الت�شعينيات، 
ت�شكنها  ال���ق���رى  م���ن  جم��م��وع��ة 
او�شيتيا  م���ن  واح������دة  ق��وم��ي��ت��ان 
يتعاي�س  ج��ورج��ي��ا  م��ن  وال��ث��ان��ي��ة 

���ش��ك��ان��ه��ا وح���ت���ى ي���ت���زوج���ون من 
بع�شهم البع�س.

وبعد الهجوم الذي �شنته جورجيا 
ل��ي��ل ال�����ش��اب��ع اىل ال��ث��ام��ن م��ن اب 
بعملية  رو����ش���ي���ا  ردت  اغ�����ش��ط�����س 
اجتاحت  النطاق  وا�شعة  ع�شكرية 
خالها ق�شما من جورجيا، وبعد 
خم�شة  ا���ش��ت��م��رت  ال���ت���ي  احل�����رب 
با�شتقال  رو���ش��ي��ا  اع��رتف��ت  اي���ام 
او�شيتيا اجلنوبية وابخازيا، وهي 
منطقة انف�شالية جورجية اخرى 

واقامت فيهما قواعد ع�شكرية.
اجلورجية  القرى  معظم  وتركت 
وقال  احرقت  او  منازلها  ودم��رت 
�شنة   28 م��رك��ي�����ش��ف��ي��ل��ي  غ��وت�����ش��ا 
خورفاليتي  ق��ري��ت��ه  ت��ع��رب  ال����ذي 
اي�شا ا�شاك �شائكة ان كل الذين 
لها  يلجوؤون  اماكن  لديهم  كانت 
ا�شاف  لكنه  رح��ل��وا  اخ��ر  يف مكان 
اآخ����ر  م���ك���ان  اي  ي���ك���ن يل  ان�����ا مل 

فا�شطررت اىل البقاء .

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

ال�شرائيلية  العامة  الذاعة  ذكرت 
ام�����س نقا ع��ن م�����ش��وؤول كبر ان 
هنالك �شكوكا متنامية يف ا�شرائيل 
يف  املتحدة  الوليات  م�شداقية  يف 
ليران  ت�شمح  ل��ن  انها  تاأكيداتها 
ال�����ش��اح النووي  ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى 
تك�شف  ال����ذي مل  امل�������ش���وؤول  وق����ال 
المركية  ال��ت��اك��ي��دات  ان  ه��وي��ت��ه 
بان الوليات املتحدة �شتمنع ايران 
النووية  ب��رن��اجم��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن 
لزم  اذا  ع�شكريا  �شتت�شرف  وبانها 

المر ا�شبحت اقل م�شداقية .
وا�شاف يكفي ان نلقي نظرة على 
ال�شيا�شة التي يتبعها المركيون 
يف ����ش���وري���ا مل��ع��رف��ة م���ا ال�����ذي لن 
يقوموا به يف ايران ونقلت الذاعة 
ا�شرائيل  ان  ت��اأك��ي��ده  امل�����ش��وؤول  ع��ن 
متتلك القدرة الع�شكرية للت�شرف 
ال��وا���ش��ح انه  اي���ران لكن م��ن  �شد 
ب���دون م�����ش��ارك��ة ام��رك��ي��ة ف���ان اي 
تاثر  لها  �شيكون  مماثلة  �شيا�شة 
اقل . وحتدث امل�شوؤول عن اخلطر 
ال����ذي مي��ث��ل��ه ال��رئ��ي�����س الي����راين 

اجلديد ح�شن روحاين الذي يلقى 
ترحيبا متزايدا يف اخلارج ، م�شرا 
اىل ان الغرب يقع يف الفخ اليراين 

وا�شرائيل تزداد عزلة .
14 يوليو  نتانياهو حذر يف  وكان 
تلفزيونية  ق����ن����اة  ع����رب  امل���ا����ش���ي 
ام����رك����ي����ة م������ن اح����ت����م����ال ق���ي���ام 

ا�شرائيل ب�شن عملية ع�شكرية �شد 
اي����ران، وا���ش��ف��ا ال��رئ��ي�����س اجلديد 
ب���ذئ���ب مبظهر  روح�������اين  ح�����ش��ن 
املعتدل  الدين  وت��وىل رجل  حمل. 
احل������وار  اىل  ال�����داع�����ي  روح���������اين 
مهام  ال�شبت  ر�شميا  ال��ع��امل،  م��ع 
اي����ران خ��ل��ف��ا ملحمود  ال��رئ��ا���ش��ة يف 

احمدي جناد الذي طبعت وليتيه 
املتتاليتني بتوتر �شديد مع الغرب 
ح����ول ع����دة م��ل��ف��ات اب���رزه���ا امللف 
وا�شرائيل  الغرب  وي�شتبه  النووي 
ال�شاح  ت�شعى لمتاك  اي��ران  ان 
النووي حتت �شتار برنامج مدين، 

المر الذي تنفيه طهران.

�شكوك يف اإ�شرائيل مب�شداقية اأمريكا حول اإيران

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأمر رئي�س احلكومة ال�شرائيلية 
هيئة  بت�شكيل  نتنياهو  بنيامني 
وممثلني  احلكومة  من  م�شرتكة 
ع���ن ال��ط��ائ��ف��ة امل�����ش��ي��ح��ي��ة، خال 
م�شاألة  بحث  اأجل  من  اأ�شبوعني، 
�شفوف  يف  امل�����ش��ي��ح��ي��ني  جت��ن��ي��د 
الإ�شرائيلي  الح����ت����ال  ج��ي�����س 
واأداء اخلدمة املدنية ودجمهم يف 
وفقاً  وذل��ك  ال�شرائيلية،  احلياة 
ه��اآرت�����س على  ذك��رت��ه �شحيفة  مل��ا 

موقعها اللكرتوين.
واأ�شافت ال�شحيفة اأن هذا الأمر 
الذي عقد  الجتماع  تقرر خال 
احلكومة  رئي�س  بني  الأول  اأم�س 
جربائيل  وال���ك���اه���ن  ن��ت��ن��ي��اه��و، 
اليونانية  الطائفة  راع��ي  ن���ّداف، 
الذي  النا�شرة،  يف  الرثوذك�شية 
ُيعد الأب الروحي للدعوة لتجنيد 
ابناء الطائفة امل�شيحية يف �شفوف 
اجلي�س الإ�شرائيلي، وناجي عبيد 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأرث��وذك�����ش��ي يف 
احتياط  والعقيد  النا�شرة،  يافة 

�شادي حلول .
الهيئة  ب����ان  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
بت�شكيلها  ن��ت��ن��ي��اه��و  اوع����ز  ال��ت��ي 
الطائفة  اأب��ن��اء  دم��ج  على  �شتعمل 
يف  امل�����ش��اواة  ق��ان��ون  يف  امل�شيحية 
الإدارية  الأم��ور  ومتابعة  العبء، 
لتطبيق  ال����ازم����ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
ذلك، بالإ�شافة للدفاع عن داعمي 

الذي �شارك فيه كما دعا جمل�س 
امل�شيحية الرثوذوك�شية  الطائفة 
ن�����داف،  ال���ك���اه���ن  م���ق���اط���ع���ة  اىل 
العرب  ان  فيه:  جاء  بياناً،  ون�شر 
امل�����ش��ي��ح��ي��ني ل����ن ي���دع���م���وا هذه 
�شق  اىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  اخل���ط���وة 
يف  الفل�شطيني  العربي  املجتمع 

ا�شرائيل .
ق�������وات من  ت���وغ���ل���ت   ، م���ي���دان���ي���ا 
ام�س،  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  اجلي���������س 
قطاع  و�شط  الربيج  خميم  �شرق 

غزة.

يف  قوله  نتنياهو  ع��ن  ال�شحيفة 
امل��ذك��ور: يجب متكني  الج��ت��م��اع 
من  امل�ش�يحية  الطائف�������ة  اأب��ن��اء 
اجلي�س  ب�������ش���ف���وف  الل����ت����ح����اق 

ال�شرائيلي .
نداف:  الكاهن  ق��ال  جهته،  وم��ن 
على  احل����ف����اظ  ه����و  ه���دف���ن���ا  اإن 
الرا����ش���ي امل��ق��د���ش��ة، وع��ل��ى دولة 
رئي�س  ا�شتنكر  وب��دوره،  ا�شرائيل 
بلدية النا�شرة واع�شاء الكني�شت 
العرب هذا الجتماع وما تبعه من 
نداف  الكاهن  وهاجموا  ق��رارات، 

من  وامل��ج��ن��دي��ن  التجنيد،  ف��ك��رة 
امل�شيحيني يف مواجهة التهديدات 

التي قد توجه لهم .
العام  اأن  اإىل  ه��اآرت�����س  واأ�����ش����ارت 
ملحوظاً  اإرت��ف��اع��اً  �شهد  الخ���ر 
امل�شيحيني،  املجندين من  باأعداد 
 35 اإرت���ف���ع م���ن  ال���ع���دد ق���د  وان 
جم���ن���داً م�����ش��ي��ح��ي��اً ق��ب��ل ع���ام اىل 
خال  م�����ش��ي��ح��ي  جم���ن���ٍد   100
ب��الإ���ش��اف��ة اىل تاأدية  ال��ع��ام،  ه��ذا 
م�شيحي  ���ش��اب   500 م��ن  اأك����رث 
ونقلت  الوطنية  املدنية  للخدمة 

عّدة  اإن  حم��ل��ي��ون،  ���ش��ك��ان  وق����ال 
 6 ب���  م�شحوبة  ع�شكرية  اآل���ي���ات 
جرافات انطلقت من بوابة وادي 
الأمني  ال�شياج  على  قطرون  اأب��و 
الإ�شرائيلي املحاذي لو�شط قطاع 
200 مرت  غ����زة، وت��وغ��ل��ت ن��ح��و 

�شرق خميم الربيج.
اجل�����راف�����ات  اأن  اىل  واأ���������ش��������اروا 
وت�شوية  جتريف  باأعمال  با�شرت 
التي  ب���امل���ن���ط���ق���ة  الأرا��������ش�������ي  يف 
ت���وّغ���ل���ت ف��ي��ه��ا وت���ن���ّف���ذ ال���ق���وات 
توّغل  ع��م��ل��ي��ات  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 
ال�شرقية  الأط�����راف  يف  وق�ش��ف 
والآخ���ر،  احلني  بني  غزة  لقطاع 
الفل�شطينيون  ي��ع��ت��ربه  م��ا  وه���و 
الذي  ال��ت��ه��دئ��ة  لتف������اق  خ��رق��اً 
ال��ث��اين- ت�شرين  يف  �شريانه  ب���داأ 

عملية  ع���ق���ب  امل���ا����ش���ي  ن���وف���م���رب 
الر�شا�س امل�شبوب .

اعتقلت  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����ش��ف��ة  ويف 
ق�����وات اجل��ي�����س ال���ش��رائ��ي��ل��ي، 9 
دهم  ح��م��ل��ة  خ���ال  فل�شطينيني 
فل�شطيني،  اأم��ن��ي  م�����ش��در  وق���ال 
اقتحمت  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ق����وات  اإن 
ن��اب��ل�����س واخل��ل��ي��ل ورام اهلل  م���دن 
دهم  عمليات  ونّفذت  حلم،  وبيت 
وت��ف��ت��ي�����س اع���ت���ق���ل���ت خ���ال���ه���ا 9 
مراكز  اىل  واقتادتهم  مواطنني 
التحقيق والحتجاز لديها وت�شن 
القوات الإ�شرائيلية حمات دهم 
يف  يومية  �شبه  ب�شورة  واع��ت��ق��ال 

ال�شفة الغربية.

رئي�س احلكومة اليابانية 
يتعّهد بعامٍل خاٍل من النووي 

•• طوكيو-يو بي اأي:

اليابانية،  احلكومة  رئي�س  تعّهد 
ال�  ال��ذك��رى  ام�س، يف  اآب��ي  �شينزو 
على  الذرية  القنبلة  لإلقاء   68
هرو�شيما خال احلرب العاملية 
الثانية، ببذل ما بو�شعه لتحقيق 

عامل خال من ال�شاح النووي.
يابانية  اإع������ام  و����ش���ائ���ل  ون��ق��ل��ت 
جرى  احتفال  يف  قوله  اآب���ي،  ع��ن 
ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة يف م��ت��ن��زه ال�����ش��ام يف 
اأق�شى  �شيبذل  اإن���ه  ه��رو���ش��ي��م��ا، 
ج��ه��د ل��ت��ح��ق��ي��ق ع����امل خ����ال من 
النووي ولتقدمي الدعم الأف�شل 
والذين  احل���ادث���ة  م���ن  ل��ل��ن��اج��ني 
اأ�شيبوا مب�شكات �شحية نتيجة 
الإ���ش��ع��اع��ات ال���ن���ووي���ة. واأك�����د اأن 
ب�����اده ���ش��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى امل���ب���ادئ 
وهي  ب��ال��ن��ووي،  املتعلقة  الثاثة 
الأ�شلحة  معاجلة  اأو  ان��ت��اج  ع��دم 
على  ب��ه��ا  ال�����ش��م��اح  اأو  ال���ن���ووي���ة، 
الأرا�����ش����ي ال��ي��اب��ان��ي��ة، م���ن اأج���ل 
جتّنب تكرار الدمار الذي ت�شببت 

به القنبلة الذرية .

الريا�س توؤكد منع طائرة 
الب�شر من عبور اأجوائها 

•• الريا�س-ا ف ب:

ال�شوداين  الرئي�س  طائرة  ان  ام�س  ال�شعودي  املدين  الطران  هيئة  قالت 
عمر الب�شر منعت الحد من عبور اجواء اململكة بينما كانت متجهة اىل 

طهران، ب�شبب عدم ح�شولها على ت�شريح العبور املطلوب نظاميا.
وا�شارت الهيئة يف بيان ن�شرته فجرا ان الهيئة العامة للطران املدين يف 
اململكة العربية ال�شعودية منعت ال�شماح لطائرة خا�شة الحد بعبور اجواء 
قبل  وذل��ك  الدوليني  ما بني مطاري اخلرطوم وطهران  رحلة  اململكة يف 
املطلوب  العبور  ت�شريح  على  ح�شولها  لعدم  ال�شعودية  الج��واء  دخولها 
نظاميا . وا�شافت مل يتم اخطار مركز املراقبة اجلوية باململكة من قبل 
املراقبة اجلوية مبطار اخلرطوم باقاع الطائرة من مطار اخلرطوم او 
اىل  م�شرة  دوليا  به  معمول  هو  كما  ال�شعودية  لاجواء  دخولها  مبوعد 
انه بعد ان عادت الطائرة متجهة اىل مطار اخلرطوم اف�شح حينها قائد 

الطائرة ان على متنها فخامة رئي�س اجلمهورية ال�شودانية . 
واكدت الهيئة ان حكومة ال�شودان مل تتقدم بطلب ر�شمي للح�شول على 
الرئي�س �شواء عن طريق  التي �شتقل فخامة  ت�شريح دبلوما�شي للطائرة 
الجراءات  وفق  بالريا�س  ال�شودان  �شفارة  او  اخلرطوم  يف  اململكة  �شفارة 
�شاعة من موعد   48 قبل  الت�شريح  �شرورة طلب  دوليا من  بها  املعمول 
اجواء  عبور  عند  امل��ج��دول��ة  غ��ر  الدبلوما�شية  للرحات  الرحلة  اق��اع 
الدول يف خط �شر الطائرة . و�شددت هيئة الطران املدين ال�شعودي يف 
ختام بيانها على انه لي�س هناك اي ا�شباب اخرى منعت الت�شريح للطائرة 
اأن  اعلنت  ال�شودانية  الرئا�شة  وكانت   . ذك��ر  ما  غر  اململكة  اج��واء  بعبور 
عبور  من  الح��د  الب�شر  عمر  الرئي�س  طائرة  منعت  ال�شعودية  ال�شلطات 
اداء الرئي�س اليراين ح�شن روحاين  اجوائها اثناء توجهه حل�شور حفل 

اليمني يف طهران، ما ا�شطره اىل العودة .
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بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/8/05
المور امل�ستعجلة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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عربي ودويل
ا�شتجواب �شفرة اأمريكا يف الأمم املتحدةاآ�شتون تدين الهجوم على القن�شلية الهندية يف اأفغان�شتان 

•• نيويورك-رويرتز:

هذا  لكن  الدولية  املنظمة  يف  الول  يومها  �شعبة يف  ا�شئلة  ب��اور  �شامانتا  املتحدة  المم  لدى  املتحدة  الوليات  �شفرة  واجهت 
ال�شتجواب مل ياأت من مبعوثني اخرين يف جمل�س المن لكن من طلبة لجئني يف مدينة نيويورك. ويف لقاء جرى يف الكادميية 
ال�شيفية لاجئني ال�شبان التابعة للجنة الدولية لانقاذ يف مانهاتن انهال الطلبة على باور بال�شئلة من كيف تعرفت على 
الرئي�س المريكي باراك اأوباما اىل ما اذا كانت �شتوافق على ار�شال قوات اىل اأفغان�شتان وراأيها يف ال�شيوعية. وقالت باور مازحة 
عملي يف المم املتحدة �شيكون اأ�شهل كثرا من الرد على ا�شئلتكم وعملت باور من قبل �شحفية وفازت بجائزة بوليتزر عن درا�شة 

كتبتها حول ف�شل احلكومة المريكية يف وقف عمليات ابادة جماعية يف القرن الع�شرين.
وح�شرت �شفرة الوليات املتحدة اجلديدة الثاثاء اأول اجتماع لها يف جمل�س المن املكون من 15 ع�شوا و�شهدت املاأزق الذي 
يواجهه املجل�س ب�شاأن احلرب الهلية يف �شوريا التي بداأت منذ عامني وت�شببت يف جلوء 8ر1 مليون �شوري اىل الدول املجاورة.

وخال اجلل�شة التي عقدها جمل�س ال�شيوخ المريكي ال�شهر املا�شي للت�شديق على تعيينها يف املن�شب قالت باور 42 عاما ان 
وقوف جمل�س المن با حراك ازاء ما يحدث يف �شوريا عار �شيحكم عليه التاريخ بق�شوة.

•• بروك�شيل-يو بي اأي:

اأع����رب الإحت����اد الأوروب������ي ام�����س عن 
اإدان�����ت�����ه ال�������ش���دي���دة ل��ل��ه��ج��وم ال����ذي 
ال�شبت  الهندية  القن�شلية  ا�شتهدف 
9 مدنيني، وا�شفاً  واأ�شفر عن مقتل 
املدنيني  على  الهجوم  املقبول  بغر 
البعثات  م���ق���رات  وع���ل���ى  الأب�����ري�����اء، 

الدبلوما�شية.
لل�شيا�شة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��م��ث��ل��ة  وق����ال����ت 
الإحت��������اد  اخل�����ارج�����ي�����ة والأم�����������ن يف 

اأ���ش��ت��ون عن  اإىل ال��ع��دال��ة . واأع���رب���ت 
تعازي الإحتاد الأوروبي لاأ�شر التي 
اأف���راداً منها واأط��ف��اًل، ذهبوا  خ�شرت 
جميعهم �شحية اأعمال عنف وح�شية 

.
ن�شاء  بينهم  اأ�شخا�س،   9 اأن  ويذكر 
اآخرون،   21 وج��رح  قتلوا،  واأط��ف��ال، 
يقودها  م��ف��خ��خ��ة  ���ش��ي��ارة  ب��ان��ف��ج��ار 
القن�شلية  ال�شبت  ا�شتهدف  انتحاري 
ال���ه���ن���دي���ة يف ج������ال اآب���������اد ب���ولي���ة 

نانغارهار ب�شرق اأفغان�شتان.

الأوروبي، كاثرين اآ�شتون، يف بيان، اإن 
الحتاد الأوروبي يدين ب�شدة الهجوم 
على القن�شلية الهندية يف جال اآباد 
اأغ�شط�س  اآب   3 يف  اأفغان�شتان  ب�شرق 
مدنيني  مقتل  اإىل  اأدى  ما  اجل���اري، 

اأبرياء معظمهم من الأطفال .
ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات  وو���ش��ف��ت 
الدبلوما�شية  وال��ب��ع��ث��ات  امل��دن��ي��ني 
داعية   ، امل��ق��ب��ول��ة  ب��غ��ر  الأج���ن���ب���ي���ة 
كافة  ب��ذل  اإىل  الأف��غ��ان��ي��ة  ال�شلطات 
امل�شوؤولني  لتقدمي  املمكنة  اجل��ه��ود 

•• كابول-ا ف ب:

اع����ت����رب زع����ي����م ح����رك����ة ط���ال���ب���ان 
الف���غ���ان���ي���ة امل�����ا ع���م���ر ام�������س ان 
يف  املقبل  العام  املقررة  النتخابات 
الرئي�س  خلف  لختيار  افغان�شتان 
حميد كرزاي، م�شيعة للوقت لكنه 
فيما يخ�س عملية  انفتاحا  اب��دى 
بيان  ويف  الف��غ��ان.  ب��ني  امل�شاحلة 
�شدر مبنا�شبة اقرتاب عيد الفطر 
املوؤمنني لن  قال زعيم طالبان ان 
يجهدوا انف�شهم يف املاأ�شاة املخيبة 
2014 ولن  انتخابات  املتمثلة يف 
ي�شاركوا فيها..ان امل�شاركة يف مثل 
ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات جم���رد م�شيعة 
. ويهدف القرتاع  للوقت ل غر 
حميد  للرئي�س  خ��ل��ف  تعيني  اىل 
ك�����رزاي ال����ذي ي��ق��ود ال���ب���اد منذ 
الطاحة بنظام طالبان يف 2001 
لكنه مل يتمكن من الرت�شح جمددا 
الد�شتور.  ع��ل��ي��ه  ي��ن�����س  مل���ا  ن��ظ��را 
الفغانية  ال�شلطات  اع��ل��ن��ت  وق���د 
ال���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي ان��ه��ا ق���ادرة على 
النتخابات  خ���ال  الم���ن  ���ش��م��ان 
ني�شان-ابريل  املقررة يف  الرئا�شية 
طالبان،  تهديدات  رغ��م   2014
اي�شا  الفغانية  احلكومة  وعينت 

•• �رسيناجار-رويرتز:

ق��ال م�����ش��وؤول ه��ن��دي كبر ام�����س ان 
هجوم  يف  قتلوا  هنود  جنود  خم�شة 
املتنازع  احل��دود  ق��رب  على موقعهم 

عليها مع باك�شتان يف ك�شمر.
اأي���ام قليلة  وج���اء ه��ذا ال��ه��ج��وم بعد 
ا�شتئناف  ب��اك�����ش��ت��ان  اق�������رتاح  م����ن 
مباحثات ال�شام املتوقفة مع الهند 
األ��غ��ي��ت يف يناير  امل��ب��اح��ث��ات  وك��ان��ت 
على  هجوم  اأعقاب  يف  الثاين  كانون 
احل������دود ق��ت��ل ف��ي��ه ج���ن���دي هندي. 
الذي  الهجوم  �شن  م��ن  يت�شح  ومل 
وق���ع يف ق��ط��اع ب��ون��ت�����س ب��ي��ن��م��ا نفى 
باده  �شلة  باك�شتاين  امن  م�شوؤول 
الهندي  اجلي�شان  وا�شتبك  بالمر. 
وجها  يقفان  ال��ل��ذان  والباك�شتاين 
ع��ل��ى ط����ول ح�����دود منطقة  ل���وج���ه 

م�شداقية  ت�شمن  جل��ن��ة  اع�����ش��اء 
الق��������������رتاع وت������ري������د احل����ك����وم����ة 
الفغانية وكذلك املجتمع الدويل 
تفادي ما جرى خال النتخابات 
 2009 يف  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
وتخللتها  ت����زوي����ر  ���ش��اب��ه��ا  ال���ت���ي 
طالبان.  ح��رك��ة  �شنتها  ه��ج��م��ات 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  و�شتجري 

بونت�س  الت�شلح يف  ال�شديدة  ك�شمر 
اثر  املا�شي  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير  يف 
راأ�شه.  وق��ط��ع  ه��ن��دي  ج��ن��دي  مقتل 
بعد  ���ش��ع��ب��ي  غ�����ش��ب  م���واج���ه���ة  ويف 
احلادث األغت الهند حمادثات �شام 
م��ع ب��اك�����ش��ت��ان. وق���ال ع��م��ر ع��ب��د اهلل 
رئي�س وزراء ولية جامو وك�شمر يف 
تغريدة له على موقع تويرت علمت 
على  جنودنا  من  خم�شة  مقتل  بنباأ 
بتعازي  اأب��ع��ث  واين  امل��راق��ب��ة.  خ��ط 
ي�شر  وك���ان  اأق��ارب��ه��م.  اىل  القلبية 
ال����ذي  امل���راق���ب���ة اىل اخل�����ط  ب���خ���ط 
يق�شم منطقة ك�شمر بني البلدين. 
ت�شاعد  ل  احل���������وادث  ه�����ذه  وق������ال 
اجلهود الرامية اىل اعادة العاقات 
حتى  او  طبيعتها  اىل  باك�شتان  م��ع 
حت�شني هذه العاقات وتثر �شكوكا 
ب�����ش��اأن امل��ف��احت��ات ال��ت��ي ���ش��درت عن 

ان�شحاب  ب��ع��د  ال���ب���اد  ا����ش���ت���ق���رار 
ال���ق���وات ال��غ��رب��ي��ة. وا����ش���اف املا 
ل  ط���ال���ب���ان  ان  ال���ب���ي���ان  ع���م���ر يف 
ال�����ش��ل��ط��ة، اننا  ي���ري���دون اح��ت��ك��ار 
ن��وؤم��ن ب��الح��رى يف ت��واف��ق ممكنا 
افغانية  ب�شان حكومة  الفغان  مع 
على  وت��ق��وم  اجلميع  فيها  ي�شارك 

املبادئ ال�شامية .

الهندي  الداخلية  وزارة  �شينغ وكيل 
امام الربملان يف نيودلهي  وهو يقف 
اذا كانت  للغاية.  هذا حادث موؤ�شف 
باك�شتان تريد حت�شني العاقات مع 

الهند فهذه لي�شت الطريقة.

خالها  �شتنتهي  ال��ت��ي  ال�شنة  يف 
يف  الطل�شي  احل��ل��ف  ج��ن��ود  مهمة 
هذا البلد ما قد يزيد يف ال�شغط 
لكن  الفغانية.  الم��ن  ق��وات  على 
امل�شاركة  رف�����ش��ه  رغ���م  ع��م��ر  امل���ا 
ابدى  ني�شان-ابريل  انتخابات  يف 
عملية  ب�����ش��ان  الن��ف��ت��اح  م��ن  �شيئا 
ال�����ش��ام الف��غ��ان��ي��ة ال��رام��ي��ة اىل 

حكومة باك�شتان يف الونة الخرة.
موقعا  ان  ه��ن��ود  م�����ش��وؤول��ون  وق����ال 
حدوديا يف ت�شاكاندا باغ يف مقاطعة 
مل  لكنهم  للهجوم  تعر�س  بونت�س 
ار.بي.ان  وقال  تفا�شيل  اي  يقدموا 

طالبان تنتقد النتخابات املقررة يف اأفغان�شتان

اأخبار ال�شاعة حتذر
 من ت�شاعد خطر القاعدة

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأنه على الرغم من اأن 
التي تواجه  املمتدة  التحديات  اأح��د  الإره��اب هو 
منذ  خ��ا���س  وب�شكل  طويلة  �شنوات  منذ  ال��ع��امل 
 2001 هجمات احل��ادي ع�شر من �شبتمرب عام 
يف الوليات املتحدة الأمريكية فاإن اخلطر الذي 
مي��ث��ل��ه مي���ر مب���وج���ات م���ن امل���د واجل�����زر وخال 
ال���ف���رتة الأخ������رة ����ش���درت حت���ذي���رات ع����دة من 
جهات خمتلفة من ت�شاعد خطر تنظيم القاعدة 
القاعدة  ت�شاعد خطر  ع��ن��وان  الإره��اب��ي وحت��ت 
قالت اإن هذه التحذيرات جاءت م�شحوبة ببع�س 
املوؤ�شرات والأحداث التي توؤكدها واأهمها هروب 
باك�شتان  �شجون  من  املت�شددين  املعتقلني  مئات 
والعراق وليبيا خال �شهر يوليو املا�شي واتهام 
اأو تنظيمات قريبة منها بالوقوف وراء  القاعدة 
هذه العمليات فقد فر نحو األف �شجني من �شجن 
وفق  خ��ط��رة  بتهم  حم��ت��ج��زي��ن  ك��ان��وا  ليبيا  يف 
اجلهات الأمنية الليبية وهرب 243 �شجينا من 
�شجن باك�شتاين من �شمنهم ع�شرات املت�شددين 
���ش��ن��ت��ه ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��ل��ى ال�شجن  يف ه��ج��وم 
والأمر نف�شه تكرر يف العراق حيث هرب اأكرث من 
القاع�������دة  تنظي��������م  اإىل  ينتم�����ون  معتقل   500
يف عملية هجوم تبناها التنظيم على �شجنني يف 

بغداد ..
الإمارات  مركز  عن  ال�شادرة  الن�شرة  واأو�شحت   
للدرا�شات والبحوث الإ�شرتاتيجية اأن هذا العدد 
الكبر من املعتقلني املت�شددين الذين هربوا من 
بو�شتوح  ي�ش������ر  واح������د  �ش���هر  خال  ال�شجون 
هو  القاعدة  وراءه  تقف  تخطيطا  ثم�����ة  اأن  اإىل 
اإل��ي��ه��ا بهذه  ال���ذي اأف�����ش��ى اإىل ه���روب امل��ن��ت��م��ني 
ال�شورة املتزامنة وهذا اأثار خماوف العامل ب�شدة 
خمتلفة  مناطق  يف  جديدة  اإره�������اب  موجة  من 

منه  ..

ال�شرطة  منظمة  بو�شوح  ذلك  اإىل  اأ�شارت  وقد   
اأنها ت�شتبه بتورط  الدولية الإنرتبول بتاأكيدها 
القاعدة يف عدد كبر من عمليات الفرار التي اأدت 
اإىل هروب مئات الإرهابيني واملجرمني واأ�شدرت 
حتذيرا من وجود خماطر كبرة بوقوع هجمات 

اإرهابية نتيجة لذلك.
 واأ�شافت اأنه يف هذا ال�شياق اأي�شا جاءت حتذيرات 
رمبا  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اأن  م��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأغ�شط�س  �شهر  خال  اإرهابية  لهجمات  يخطط 
اجلاري خا�شة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اإفريقيا.
اأمرين  اإىل  ت�شر  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  اإن  وق��ال��ت   

اأ�شا�شيني ..
ل��ه��ا طابعها  اأن احل���رب ع��ل��ى الإره�����اب  اأول��ه��م��ا   
وحتتاج  وممتدة  طويل��������ة  حرب  فه������ي  اخلا�س 
املعنية  الأج���ه���زة  ق��ب��ل  م��ن  م�شتمرة  يقظة  اإىل 
عن  تكف  ل  والعنف  التطرف  ق��وى  اأن  وخا�شة 
وا�شتغال  اجل��غ��رايف  والتنقل  تكتيكاتها  تغير 
اإىل  ان��ط��اق  حمطات  لبناء  امل�شطربة  املناطق 
املناطق الأخرى اإ�شافة اإىل الكر والفر وحماولة 
دول  بع�س  ت�شهده  م��ا  ولعل  والنت�شار  التو�شع 
اإف��ري��ق��ي��ا من  منطقة ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال 
لن�شاطات  مواتية  بيئة  وميثل  مثل  ا�شطرابات 
ظاهرة  تفاق�������م  مع  خا�شة  املتطرفة  العنا�شر 
عليه  احل�شول  �شهولة  ثم  ومن  ال�شاح  تهريب 

من قبل اجلماعات الإرهابية.
 واأ�شافت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الإفتتاحي 
اأن الأمر الثاين هو اأن التعاون الإقليمي والدويل 
يظل مطلوبا على الدوام ملواجهة خطر الإرهاب 
اأخرى  دون  دول��ة  يهدد  كونيا ل  باعتباره خطرا 
اأطر  ع���رب  اإل  ل���ه  ال��ف��اع��ل  ال��ت�����ش��دي  ول مي��ك��ن 
جماعية قادرة على حما�شرته وجتفيف منابعه 
واملجتمعات  ال���دول  وحت�شني  والفكرية  املالية 

�شد خطره. 

متمردون يقتلون 14 �سخ�سًا يف باك�ستان 

اإ�شالم اأباد تتحدث عن خالفات مع اأمريكا حول الغارات
•• اإ�شالم اباد-وكاالات:

الباك�شتاين  ال����وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
ن���واز ���ش��ري��ف، وج���ود خ��اف��ات مع 
ال�شربات  حول  الأمركية  الإدارة 
على  الأم����رك����ي����ة  ال�������ش���اروخ���ي���ة 

منطقة القبائل يف باك�شتان.
حديث  يف  ����ش���ري���ف  ن�������واز  وق�������ال 
ال�شعودية  )ع����ك����اظ(  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
على  رداً  ال��ث��اث��اء،  ام�����س  ن�شرته 
الأمركية  ال�شربات  ح��ول  ���ش��وؤال 
على  الأم����رك����ي����ة  ال�������ش���اروخ���ي���ة 
اإحدى  باعتبارها  القبائل،  مناطق 
ال��ق�����ش��اي��ا اخل��اف��ي��ة م��ع اجلانب 
الأمركي، هناك بع�س اخلافات 
م��ع اجل��ان��ب الأم��رك��ي ح��ول هذا 

الأمر .
اأبدينا  ب����دورن����ا  ن���ح���ن  واأ������ش�����اف 
للجانب الأمركي رغبتنا يف وقف 
منطقة  ع��ل��ى  الع�����ت�����داءات  ه����ذه 

القبائل .
وح���ول ع��اق��ات ب���اده م��ع الهند، 
اأن������ا م��ت��ف��ائ��ل بهذه  ق�����ال ����ش���ري���ف 
العاقات، ونعمل من اأجل تطوها 
اأن  اىل  م�����ش��راً   ، الأف�������ش���ل  ن��ح��و 
والهند  ال��ب��اك�����ش��ت��ان  ب���ني  احل�����وار 

كفيل بحل جميع الق�شايا .
اأن زي���ارت���ه الأخ�����رة اىل  واع���ت���رب 
ال�شني حققت اأهدافاً ا�شرتاتيجية 
على  خ�شو�شاً  البلدين،  مل�شلحة 
امل�������ش���ت���وى الق���ت�������ش���ادي ، داع���ي���اً 
والأجانب  ال�شعوديني  امل�شتثمرين 
اإىل اللتفات اإىل باك�شتان وما فيها 
فنحن  ا�شتثمارية..  اإيجابيات  من 
اقت�شادية  م��رح��ل��ة  ع��ل��ى  مقبلون 
ا�شتثمارات  اإىل  نتطلع  جوهرية، 

خارجية .
اىل ذل�����ك، اأ����ش���ار رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال�شعودية  زار  ال���ذي  الباك�شتاين 
والتقى  امل���ا����ش���ي���ني  ال���ي���وم���ني  يف 
اأن  اىل  ع��ه��ده،  ال��ب��اد وويل  ملك 
ال�شعودي  امل���ل���ك  م���ع  م��ب��اح��ث��ات��ه 
اأك���رث من  اإي��ج��اب��ي��ة، �شملت  ك��ان��ت 
للبلدين،  بالن�شبة  ح��ي��وي  جم��ال 

داعياً اىل �شرورة توا�شل التن�شيق 
امل���م���ل���ك���ة، خ�������ش���و����ش���اً يف ظل  م����ع 
امل��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة ال���ت���ي مت���ر بها 
يتطلب  م���ا  الإ����ش���ام���ي���ة،  الأم������ة 
التحديات  ملواجهة  الت�شاور  تعزيز 

اخلارجية .
ميدانيا قتل متمردون انف�شاليون 
من ولية بلو�ش�شتان )جنوب غرب 
الثاثاء  �شخ�شا   14 ب��اك�����ش��ت��ان( 
اآل��ي��ات��ه��م عند  ب��ع��د ان اع��رت���ش��وا 
ال�شلطات  اف���ادت  م��ا  على  ح��واج��ز 
بولن  مقاطعة  يف  الهجوم  ووق���ع 
جنوب  ك��ل��م  �شبعني  م�����ش��اف��ة  ع��ل��ى 
امل�شطربة  الولية  عا�شمة  كويتا، 
وحركة  عنف  اع��م��ال  ت�شهد  ال��ت��ي 

مترد حملية.
وهو  دراين  ح�����ش��ني  اك���رب  و����ش���رح 
مب���ث���اب���ة وزي������ر داخ���ل���ي���ة ال���ولي���ة 
ك��ف��ارا قطعوا  ان  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 
اول  الطريق يف موقعني وخطفوا 
الم����ر خ��م�����ش��ة م���ن خ��ف��ر احل���دود 
و�شيارة  ع�����ش��ك��ري��ة(  ���ش��ب��ه  )وح����دة 
اجهزة  على  وا�شتحوذوا  دوريتهم 

ات�شالتهم وا�شلحتهم .

وب����ع����د ذل������ك اوق��������ف امل����ت����م����ردون 
�شخ�شا،   13 وخ��ط��ف��وا  حافلتني 
فطاردتهم قوات المن لكنهم ردوا 
بقذائف فقتلوا احد عنا�شر قوات 
المن. وا�شاف دراين ان املتمردين 
اق��ت��ادوا ال��ره��ائ��ن اىل اجل��ب��ل بعد 
ذلك وقتلوا 13 منهم مو�شحا ان 
ثاثة من عنا�شر قوات المن من 

بني القتلى يف ذلك الهجوم.
واك���د م�����ش��وؤول اخ��ر ي��دع��ى كا�شف 
نبي هذه املعلومات مو�شحا انه مت 

العثور على جثث ال�شحايا.
وت���ع���اين ولي����ة ب��ل��و���ش�����ش��ت��ان التي 
ت��زخ��ر ب��امل��ح��روق��ات وامل���ع���ادن من 
ي�شنها  وه���ج���م���ات  ع���ن���ف  اع����م����ال 
م��ق��ات��ل��و ط��ال��ب��ان ووح���رك���ة مترد 

حملية.
وقد انتف�س املتمردون البلو�س يف 
با�شتقال هذه  2004 مطالبني 
ل��ك��ن��ه��ا متخلفة  ال���رثي���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
هجماتهم  وت�����ش��ت��ه��دف  ت��ن��م��وي��ا، 
المن  وق���وات  ال�شرطة  خ�شو�شا 

الباك�شتانية.
اجلت حمكمة  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ات�شال  اإن  ام��ري��ك��ي  ت��ق��ري��ر  ق���ال 
تنظيم  يف  كبرين  ق��ي��ادي��ني  ب��ني 
قرار  وراء  ال�شبب  ك��ان  ال��ق��اع��دة 
اغاق الوليات املتحدة �شفاراتها 
اف���ري���ق���ي���ا وال�������ش���رق  ����ش���م���ال  يف 
الت�شال بني  ه��ذا  ودار  الأو���ش��ط 
ال����ق����اع����دة امين  ت��ن��ظ��ي��م  زع����ي����م 
التنظيم  ف��رع  وزعيم  الظواهري 
يف اليمن نا�شر الوح�شي، وك�شف 
املكاملة  ه��ذه  على  التن�شت  خ��ال 
الوح�شي  ال���ظ���واه���ري  م��ط��ال��ب��ة 
ن���وع���ي���ة �شد  ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل���ي���ات 
اأعنف  وغربية  امريكية  م�شالح 
من تلك التي حدثت يف 9 ايلول-

�شبتمرب.
وكانت الوليات املتحدة قد اأغلقت 
يف  وقن�شلياتها  �شفاراتها  الأح��د 
مرا�شل  وق����ال  ب��ل��داً   20 ح����وايل 
ب��ي ب��ي ���ش��ي يف وا���ش��ن��ط��ن رجاين 
اخلارجية  وزارة  اإن  ف��ي��دان��اث��ان 
يحذر  ب��ي��ان��اً  اأ���ش��درت  المريكية 
م��ن ال�����ش��ف��ر وه���و ���ش��اري املفعول 

حتى نهاية �شهر اآب-اغ�شط�س.
لوكالة  امريكي  م�����ش��وؤول  و���ش��رح 
ر�شالة  اإن  ب���ر����س  ا���ش��وي��ت�����ش��ت��د 
مت  بل  جديدة  لي�شت  الظواهري 
وركز  ا�شابيع،  عدة  منذ  ت�شريبها 

حمتواها على �شرب اليمن.
ال��ولي��ات املتحدة اغاق  وم��ددت 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ����ش���ف���ارات���ه���ا 
الأو����ش���ط و���ش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا حتى 
ال�����ش��ب��ت خ��وف��اً م��ن ���ش��ن هجمات 
�شهر  نهاية  يف  القاعدة  قبل  م��ن 

رم�شان. وحذت العديد من الدول 
حذو حليفتها امريكا، حيث مدت 
اإغاق  وبريطانيا  وفرن�شا  اأملانيا 
له  م��ق��ررا  ك��ان  وال���ذي  �شفاراتها 
الأ�شبوع  حتى  الح���د  واح���د  ي��وم 

املقبل.
فيه  ت��ك��ن  ال�����ذي مل  ال���وق���ت  ويف 
اإ�شام  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة،  ال��ع��ا���ش��م��ة 
اأب������اد، ع��ل��ى لئ���ح���ة ال������دول التي 
الأمريكية  ال�شفارة  فيها  اأغلقت 
حالة  يف  نف�شها  احل��ك��وم��ة  ف���اإن   ،
تاأهب ق�شوى الأثنني بعد حتذير 
اأن  من قبل وكالت ال�شتخبارات 
ب�شدد  تكون  رمبا  طالبان  حركة 
التخطيط ل�شن اكرب هجوم على 

الإطاق يف مدن كربى.

يزال  ل  ال��ق��اع��دة  تنظيم  ي�شكله 
امل�شوؤولني  اأن  اإىل  ، م�شراً  قائماً 
خا�س  ب�شكل  قلقون  الأمركيني 
م���ن ف����روع ال���ق���اع���دة خ����ارج قلب 
اأفغان�شتان  يف  امل��وج��ود  التنظيم 
اأو  جوهر  اأن  واأ���ش��اف  وباك�شتان. 
قلب القاعدة �شعف بف�شل جهود 
الوليات املتحدة وحلفائها ، غر 
اأنه اأ�شار اإىل اأن فروعها، وبخا�شة 
اجلزيرة  �شبه  يف  القاعدة  تنظيم 
اأن  كا�شفاً   ، ق��وة  ازدادت  العربية، 
الفرع  ه��ذا  ع��ن  ع��ّرف��ت  وا�شنطن 

على اأنه ي�شكل تهديداً خطراً .
املنظمات  اأن  ع��ل��ى  ك���ارين  و���ش��دد 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��اع��دة ك���ان���ت حمط 
م��ن��ذ بع�س  ل��وا���ش��ن��ط��ن  ت��رك��ي��ز 

البيت  اع���ت���رب  ذل�����ك،  غ�����ش��ون  يف 
اأن اخلطر الذي يك�شله  الأبي�س، 
قائماً،  ي���زال  ل  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
جوهر  اأن  اإىل  اأ�����ش����ار  اأن�����ه  غ���ر 
اأفغان�شتان  يف  ���ش��ع��ف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
وب��اك�����ش��ت��ان، وذل����ك ب��ع��ي��د اإع���ان 
اإغاق  متديد  ق��راره��ا  وا�شنطن 
���ش��ف��ارات��ه��ا يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط 
معلومات  ورود  اإث����ر  واأف��ري��ق��ي��ا، 
ا�شتخبارية تفيد باأن التنظيم قد 

ي�شن هجوما و�شيكاً.
البيت  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق�������ال 
ك��ارين، يف موؤمتر  الأبي�س، جاي 
الرئي�س  اإن  دوري،  ����ش���ح���ايف 
الأم����رك����ي ب������اراك اأوب����ام����ا كان 
وا���ش��ح��اً ج���داً ب���اأن اخل��ط��ر الذي 

ركزت  وا�شنطن  اإن  وق��ال  الوقت، 
املنظمات  ع��ل��ى  ك���ب���راً  اه��ت��م��ام��اً 
اإىل  ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��اع��دة ، م�����ش��راً 
التابعة  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ق��اع��دة  اأن 
على  م�شتمراً  خ��ط��راً  ت�شّكل  لها 
وحلفائها،  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات 
وع���ل���ى الأم���رك���ي���ني يف اخل�����ارج، 
ك����ارين  اأن  غ����ر   . ال����وط����ن  ويف 
داف����ع ع���ن اإع�����ان اأوب���ام���ا خال 
قال  ال���ت���ي   2012 ع����ام  ح��م��ل��ت��ه 
فيها اإن التنظيم ي�شعف، واعترب 
ال�شرق  يف  ال�����ش��ف��ارات  اإغ����اق  ان 
يقّو�س  ل  واأف���ري���ق���ي���ا  الأو�����ش����ط 
اأوباما يف مكافحة  اإدارة  اإجن��ازات 
ه��ذا الإغاق  ، وا���ش��ف��اً  الإره����اب 
ب������الإج������راء امل�����وؤق�����ت ، ال�������ذي مت 
ات��خ��اذه ان��ط��اق��اً م��ن م��زي��د من 
كارين  ول��ف��ت   . واحل���ذر  احليطة 
اإىل اأن خطر الإره��اب ال��ذي اأدى 
اإىل اإغاق ال�شفارات قد يتخطى 
العربية،  اجل���زي���رة  ���ش��ب��ه  ح����دود 
�شبه  اإن اخلطر ي�شدر من  وق��ال 
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة وم��وج��ه على 
الأرج��������ح ن���ح���وه���ا، غ����ر اأن������ه قد 

يتعداها .
تفا�شيل  ع����ن  �����ش����وؤال����ه  ول�������دى 
املخطط الذي تخطط له القاعدة 
ال�شتخبارات  ر���ش��دت��ه  وال������ذي 
الأم��رك��ي��ة، ق��ال ك���ارين ل�شت يف 
معلومات  ف��ي��ه  لأن���اق�������س  م���وق���ع 
اأنه  غ��ر   ، حم���ددة  ا�شتخباراتية 
اأع����رب ع��ن اع��ت��ق��اده ب���اأن اخلطر 
وا�شنطن  اأن  اإىل  م�����ش��راً   ، كبر 
حممل  على  ال�شبب  لهذا  حتمله 

اجلد .

وا�سنطن تعترب خطر التنظيم ل يزال قائمًا

ات�شالت بني زعيمني للقاعدة اأغلقت ال�شفارات الأمريكية

التهمة  ت��وج��ي��ه  ام�����س  باك�شتانية 
ال�شابق  ال���رئ���ي�������س  اىل  ر����ش���م���ي���ا 
اغتيال  ق�شية  يف  م�����ش��رف  ب��روي��ز 
ال�����وزراء ال�����ش��اب��ق��ة زعيمة  رئ��ي�����ش��ة 
بوتو بعدما تعذر  بنازير  املعار�شة 
و�شفته  م��ا  ب�شبب  احل�شور  عليه 

ال�شرطة مبخاوف امنية.
وك��ان م��ن امل��ق��رر ان ميثل م�شرف 
النووية بني  القوة  قاد هذه  ال��ذي 
املحكمة  ام���ام  و2008   1999
اليه  التهمة  لتوجيه  روالبندي  يف 
قتلت  التي  بوتو  واغتيال  بالتاآمر 
ن���ار وه��ج��وم بقنبلة يف  اط���اق  يف 
 2007 الول-دي�������ش���م���رب  ك���ان���ون 
املدينة  يف  انتخابي  مهرجان  بعد 

ذاتها.
قالوا  ال�����ش��رط��ة وحم���ام���ي���ه  ل��ك��ن 
للمحكمة يف روالبندي انه من غر 
الآمن اح�شار م�شرف اىل املحكمة 

ب�شبب خماطر تهدد حياته.
�����ش����ودري حبيب  ال��ق��ا���ش��ي  واج�����ل 
 12 اىل  التهمة  توجيه  الرحمن 
اب-اغ�شط�س، على ما افاد مرا�شل 

لوكالة فران�س بر�س يف املحكمة.

مقتل 5 جنود هنود يف هجوم على احلدود 
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اإح�شاء اأبوظبي ي�شدر تقريرًا حول اأ�شعار ال�شلع الغذائية خالل الأ�شبوع الرابع من رم�شان
وكذلك خال ال�شهر الكرمي ون�شر موؤ�شرات الأ�شعار ب�شكل اأ�شبوعي متبعا 
املنهجية املعتمدة من قبل خرباء يف هذا املجال. وق�شم الرقم القيا�شي اإىل 
جمموعتني رئي�شيتني واإحدى ع�شرة جمموعة فرعية واأكد مركز الإح�شاء 
اأبوظبي اأن اأ�شعار ال�شلع الغذائية الرم�شانية يف امارة ابوظبي ارتفعت يف 
4.4 باملائة مقارنة باأ�شعارها يف  ال�شبوع الرابع من �شهر رم�شان بن�شبة 
الفواكه  ا�شعار جمموعة  ارتفعت  ال�شابق حيث  ال�شهر  الول من  ال�شبوع 
بن�شبة 14.4 باملائة وارتفعت ا�شعار جمموعة البقول بن�شبة 16.7 باملائة 
وارتفعت جمموعة ال�شماك والغذية البحرية بن�شبة 8.4 باملائة. وعلى 
�شعيد التغرات التي طراأت على اأ�شعار املجموعات على م�شتوى القاليم 
العني  منطقة  يف  ارت��ف��اع  اعلى  الفواكه  جمموعة  حققت  فقد  والم����ارة. 
اأبوظبي  منطقة  يف   12.2 باملائة  بن�شبة  ارتفاع  تلتها  باملائة   25 بن�شبة 
و9.9 باملائة يف منطقة الغربية اما جمموعة البقول فلقد ارتفعت بن�شبة 

•• اأبوظبي-وام:

ملوؤ�شر  ال��راب��ع  الأ�شبوعي  تقريره  ام�س  الإح�شاء-اأبوظبي  مركز  اأ���ش��در 
الأ�شبوعي  املوؤ�شر  ح�شاب  لنتائج  حتليا  يقدم  وال��ذي  الرم�شانية  ال�شلع 
مقارنة  ع��ل��ى  وي�شتمل  ال��ك��رمي  ال�شهر  خ���ال  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�شلع  لأ���ش��ع��ار 
عليه  ال�شابق  الأ�شبوع  باأ�شعار  رم�شان  �شهر  من  اال��راب��ع  الأ�شبوع  اأ�شعار 
التقرير  ويعد  ال�شابق  ال�شهر  من  الول  الأ�شبوع  باأ�شعار  مقارنة  وكذلك 
الرقابية  واملوؤ�ش�شات  القرار  متخذي  مل�شاعدة  الإح�شائية  املوؤ�شرات  اأح��د 
م�شلحة  فيه  ملا  الكرمي  ال�شهر  خ��ال  الرم�شانية  الأ�شعار  مراقبة  على 
امل�شتهلك خا�شة واأنه ي�شدر للمرة الأوىل ح�شب املناطق اجلغرافية بحيث 
تعبرا  معربا  ليكون  بها  اخلا�س  ت�شخمها  معدل  منطقة  لكل  يح�شب 
دقيقا عنها. وحر�س املركز على جمع اأ�شعار تلك ال�شلع قبل �شهر رم�شان 

منطقة  م�شتوى  على   16.9 باملائة  المارة  م�شتوى  على  باملائة   16.7
اأو�شح  كما  العني.  ملنطقة  و  الغربية  للمنطقة  باملائة   18.7 و  ابوظبي 
رم�شان  من  ال��راب��ع  ال�شبوع  يف  الغذائية  ال�شلع  ا�شعار  اأن  املركز  تقرير 
ال�شابق له حيث  باأ�شعارها يف ال�شبوع  0.4 باملائة مقارنة  ارتفعت بن�شبة 
 1 بن�شبة  والبقول  باملائة   1.1 بن�شبة  الفواكه  جمموعة  ا�شعار  ارتفعت 
باملائة و الأ�شماك و الأغذية البحرية بن�شبة 4.5 باملائةعلى م�شتوى اإمارة 
ابوظبي.كما ان معظم اأ�شعار املجموعات الغذائية قد ارتفعت ا�شعارها يف 
ال�شبوع الرابع من �شهر رم�شان مقارنة بالأ�شبوع ال�شابق له على م�شتوى 
العني  اقليم  يف  باملائة   0.8 بن�شبة  الفواكة  ا�شعار  ارتفعت  حيث  القاليم 
اعلى  فلقد حققت  البقول  اما جمموعة  ابوظبي  اقليم  يف  باملائة   1.1 و 
واأكد  باملائة.   1.5 العني  اقليم  تاها  باملائة   2 الغربية  اقليم  يف  ارتفاع 
مركز الإح�شاء-اأبوظبي اأنه مت اعتماد منهجية الرقم القيا�شي ال�شهري 

لأ�شعار امل�شتهلك يف ح�شاب الرقم القيا�شي اليومي لأ�شعار امل�شتهلك لل�شلع 
الغذائية وهذه املنهجية تت�شق مع املنهجيات والتو�شيات واملعاير الدولية 
وقد مت بناء �شلة اأ�شعار الرقم القيا�شي لأ�شعار ال�شلع الغذائية الرم�شانية 
لت�شمل 214 �شلعة وقد مت حتديد م�شادر جمع الأ�شعار من خال زيارات 
ميدانية قام بها فريق من ق�شم العمل امليداين اخلا�س بعمل مهام ق�شم 
اأن يكون م�شدرا متثيليا  امل�شدر  اختيار  والأ�شعار كما روعي عند  الدخل 
اأي اأنه ميثل نقطة �شراء ل�شريحة كبرة من امل�شتهلكني يف كل اإقليم من 
الأقاليم الثاث يف الإمارة خال ال�شهر املبارك. واأو�شح مركز الإح�شاء 
تعزيز  يف  ودوره  امل�شتهلك  لأ�شعار  القيا�شي  الرقم  موؤ�شر  اأهمية  اأبوظبي 
رم�شان  �شهر  يف  خا�شة  اجلمهور  لدى  وال�شتهاكي  الإح�شائي  الوعي 
وغره من الفرتات املو�شمية التي حتتاج اإىل موؤ�شر يو�شح للنا�س حركة 

الأ�شعار ومعدلت ت�شخمها .

اأفراد  ل��دى  الإن��ت��اج  ثقافة  تر�شخ 
املنتجة  الأ�شر  وت�شجيع   ، املجتمع 
منتجاتها  لعر�س  فر�س  وتوفر 
بيئة  وتوفر  للجمهور  وت�شويقها 
لاأطفال  وال���رتف���ي���ه  امل������رح  م����ن 
وال�شمحة،  اخل����ت����م  م���ن���اط���ق  يف 
املوؤ�ش�شات  ن���زلء  م��ن��ت��ج��ات  ودع���م 
وتثمني  وال��ع��ق��اب��ي��ة  الإ���ش��اح��ي��ة 
ج��ه��وده��م الي��ج��اب��ي��ة وم��د ج�شور 
التوا�شل مع اأهايل مناطق اخلتم 
امل�شتمر  الوقوف  بهدف  وال�شمحة 
وتطلعاتهم  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع��ل��ى 

واآمالهم.

اإدارة خدمات  اأن  واأ�شاف اجلنيبي 
اأعينها  ن�������ش���ب  ت�������ش���ع  امل���ج���ت���م���ع 
ع��ددا من الأه���داف من وراء هذه 
ومن  املهمة  املجتمعية  الفعاليات 
�شمنها ال�شوق املجتمعي يف اخلتم 
وال�����ش��م��ح��ة ل��ت�����ش��م��ل ت��ف��ع��ي��ل دور 
تعزيز  نحو  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
والتفاعل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
املجتمع  �����ش����رائ����ح  خم���ت���ل���ف  م�����ع 

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية ت�شويقية جمتمعية يف اخلتم وال�شمحة

طرق وموا�شالت دبي تطلع وفدين من اأينوك 
وبلدية دبي على اأف�شل املمار�شات يف تقنية املعلومات

اخلطوط اجلوية الرتكية تعلن عن رحالت 
اإ�شافية من ال�شعودية اإىل تركيا خالل اإجازة العيد

ا�شرتاتيجية رقمية جديدة تقود مبادلة اإىل الفوز 
بجوائز اإقليمية ودولية عن موقعها الإلكرتوين

توقعات بزيادة حجم املعامالت امل�سرفية عرب الهواتف اجلوالة

احتاد م�شارف الإمارات يدعم مبادرة احلكومة الذكية
من دورها يف جمال الدعم وقطاع تقنية املعلومات مبجالته الوا�شعة ذات ال�شلة 
والبنية  الإلكرتونية  واحلوكمة  اجلغرافية  املعلومات  ونظام  املعلومات  باأمن 
التحتية ونظام وخدمات تقنية املعلومات والتميز التقني وجمال تطوير ودعم 
تناول  مرئي  عر�س  تقدمي  اللقاء  خ��ال  ومت  والإ�شرتاتيجية.  التطبيقات 
الهيكل التنظيمي للقطاع واإداراته املختلفة واملهام وامل�شوؤوليات اخلا�شة باإدارة 
تقنية املعلومات والعمليات الرئي�شة لها واأف�شل املمار�شات املتبعة فيها والتي 
يف  املتبعة  بالإ�شرتاتيجية  تعريفهم  مت  كما  ومهامها  اأعمالها  بتنظيم  تتعلق 
خ�شخ�شة العمليات اخلا�شة بالدعم الفني اإىل جانب اطاعهم على مبادرة 
جهتهم  من  اجل��ودة.  و�شمان  التطبيقات  تطوير  وكيفية  املوؤ�ش�شي  الت�شميم 
يف  ايجابي  ب�شكل  ي�شهم  وال��ذي  الهيئة  مع  امل�شتمر  بالتوا�شل  الوفدان  اأ�شاد 
اأعلى  اإىل  بها  للو�شول  امل�شرتكة  الربامج  وتفعيل  وتعزيزها  اخل��ربات  تبادل 
درجات التميز واأكدا اأن التعاون بني جهات املجتمع يعد الأ�شا�س الأول يف جناح 
العمل وهو ما يعزز احلر�س على تطبيق روؤية القيادة العليا التي حتث اأفراد 

املجتمع كافة على التعاون اجلماعي والعمل بروح الفريق الواحد.

•• دبي-وام:

املوؤ�ش�شي يف هيئة  الفني  الدعم  املعلومات بقطاع خدمات  اإدارة تقنية  اطلعت 
على  دب��ي  وبلدية  اإينوك  �شركة  من  وفدين  ام�س  بدبي  واملوا�شات  الطرق 
اأجل  من  بها  املعمول  والأنظمة  املمار�شات  واأف�شل  الإدارة  يف  املتبعة  الآل��ي��ة 
املعاير  لأرق���ى  وفقا  العمل  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�شرتكة  اخل���ربات  ت��ب��ادل 
العاملية. وثمن عبداهلل الب�شتكي مدير اإدارة تقنية املعلومات بالهيئة الزيارات 
املتوا�شلة وامل�شتمرة بني الدارة وخمتلف اجلهات اخلارجية �شواء احلكومية 
بالعمل  الرتقاء  بهدف  العاقات  تعميق  يف  ي�شاهم  ال��ذي  الأم��ر  اخلا�شة  اأو 
والو�شول به اىل اأعلى درجات اجلودة والتميز ف�شا عن اأن ذلك ي�شاعد ب�شكل 
كبر يف تبادل اخلربات والتجارب امل�شرتكة التي توؤدي اإىل التطوير املن�شود 

الذي يتما�شى مع روؤية الهيئة ور�شالتها.
واأ�شاف الب�شتكي ان اإدارة تقنية املعلومات حتر�س على انتهاج وتطبيق اأف�شل 
املعاير واملمار�شات الرائدة املتعلقة �شواء باملعرفة املحلية اأو العاملية التي تعزز 

وكان احتاد م�شارف الإمارات قد انخرط يف نقا�شات مبا�شرة مع م�شرف 
اأف�شل  يف  للبحث  الت�شالت  و�شركات  املركزي  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
�شبل تطبيق مبادرة احلكومة الذكية ، واآلية تنفيذ املعامات امل�شرفية عرب 
وال�شهولة  الأم��ان  من  عالية  بدرجة  املتحركة  الهواتف 
تو�شيات  عر�س  و�شيتم  هذا  التكاليف.  من  قدر  وباأقل 
القريب  املركزي يف  امل�شرف  على  امل�شارف  احت��اد  جلنة 

العاجل.
عبدالعزيز  قال معايل  املبادرة،  على هذه  له  تعليق  ويف 
م�شارف  احت���اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��غ��ري��ر،  ع��ب��داهلل 
التي  امل��ع��ام��ات  حجم  ينمو  اأن  املتوقع  م��ن  الإم�����ارات: 
ال�شرق  منطقة  يف  املتحركة  الهواتف  عرب  اإجرائها  يتم 
 ،2017 ال��ع��ام  بحلول  دره���م  مليار   27 اإىل  الأو���ش��ط 
اأم��ام م�شارف دول��ة الإمارات  ل��ذا، هنالك فر�س واع��دة 
ل��ا���ش��ت��ف��ادة م���ن ه���ذا ال��ط��ل��ب ال��ك��ب��ر ع��ل��ى املعامات 
طراأت  واأينما  حيثما  النقالة،  الهواتف  عرب  امل�شرفية 
احلاجة اإليها. ومن ال�شروري على اأ�شحاب امل�شالح اأن 
يعملوا �شوياً لإجناح خمططات احلكومة الذكية. ونهدف من خال تعاون 
امل�شارف وم�شاركتهم الفعالة اىل �شمان جناح م�شتقبل اخلدمات امل�شرفية 

عرب الهواتف النقالة، دون وجود اأي نوع من املخاطر. 

••اأبوظبي-الفجر: 

الذكية يف  التام ملبادرة احلكومة  الإم��ارات عن دعمه  اأعلن احتاد م�شارف 
�شاحب  اأطلقها  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
وبهذا ال�شدد، قام احتاد م�شارف الإمارات بت�شكيل جلنة 
خا�شة، ت�شم ممثلني عن كل من بنك اأبوظبي التجاري، 
وبنك امل�شرق، وم�شرف اأبوظبي الإ�شامي، وبنك الإمارات 
دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، لتقوم مبناق�شة موقف 
اخلدمات  تطبيق  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  جت���اه  امل�����ش��ارف  وخ��ط��ة 

امل�شرفية عرب الهواتف اجلوالة.
هذا وقد مت اإطاق مبادرة احلكومة الذكية يف �شهر مايو 
التي  الأ�شا�شية  باقة من اخلدمات  توفر  بهدف  املا�شي، 
مدار  اإليهاعلى  ال��و���ش��ول  الإم�����ارات  دول���ة  ل�شكان  ميكن 
مكان  اأي  وم��ن   ، املتحركة  هواتفهم  خ��ال  م��ن  ال�شاعة 

يف الدولة ، على اأن يتم تنفيذ ذلك خال فرتة عامني. ومت اإط��اق هذه 
املبادرة بهدف ت�شهيل الو�شول اإىل اخلدمات العامة، وتوفر تلك اخلدمات 

بطرق جديدة مبتكرة تتما�شى مع اأرفع امل�شتويات العاملية.

الإلكرتونية لل�شركات يف جوائز القمة الدولية. وحتتفي هذه اجلوائز باملواقع 
 5000 بني  من  الفائز  اختيار  يتم  حيث  العاملي  ال�شعيد  على  الإلكرتونية 
متقدم من 25 دولة وذلك من قبل جلنة موؤلفة من 18 خبرا من �شبع دول 
�شكل  2012 حيث  ملبادلة يف مار�س  الإلكرتوين اجلديد  املوقع  اإط��اق  ومت 
ال�شركة  اأعمال  نطاق  ات�شاع  ليمثل  ت�شميمه  كليا ومت  رقمية جديدة  جتربة 
 33 من  اأك��رث  بها  ويعمل  دول��ة   20 يف  ت�شغيلية  بعمليات  اليوم  تتمتع  التي 
55 مليار دولر  الف موظف حول العامل وحمفظة تقدر قيمتها باأكرث من 
التي  الأ�شا�شي يف ال�شرتاتيجية بعيدة املدى  العن�شر  املوقع  اأمريكي. و�شكل 

اأطلقتها الوحدة الرقمية التي �شكلت حديثا برئا�شة تغريد فوزي ال�شعيد. 

•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي  ومقرها  والتطوير  ال�شتثمار  �شركة  للتنمية  املبادلة  �شركة  ح�شلت 
اأع��ق��اب جناح  ل��ل��م��واق��ع الإل��ك��رتون��ي��ة وذل���ك يف  ع��ل��ى ج��ائ��زت��ني خم�ش�شتني 
ا�شرتاتيجية  وو�شع  الإن��رتن��ت  �شبكة  على  موقعها  تطوير  اإع��ادة  يف  ال�شركة 
رقمية جديدة متعددة املن�شات. وح�شل موقع  مبادلة دوت كوم  اجلديد على 
اجلائزة الذهبية عن فئة املواقع الإلكرتونية لل�شركات يف جوائز بان اآراب وب 
اأوورد�س التي حتتفي بالتميز والبتكار والإبداع يف الف�شاء الإلكرتوين عرب 
املنطقة العربية كما ح�شل املوقع اأي�شا على اجلائزة الف�شية عن فئة املواقع 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
املجتمع  اإدارة خ��دم��ات  م��ن خ��ال 
فعالية ت�شويقية جمتمعية لأهايل 
حيث  وال�شمحة  اخل��ت��م  منطقتي 
الثالث  م���ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
املا�شي  ي��ول��ي��و  م���ن  وال��ع�����ش��ري��ن 
اأغ�شط�س  منت�شف  حتى  وت�شتمر 

احلايل.
نا�شر  ع��ب��د اهلل  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
خدمات  اإدارة  م���دي���ر  اجل��ن��ي��ب��ي 
املجتمع اأن تنظيم ال�شوق املجتمعي 

خال تهيئة �شاحة األعاب ترفيهية 
خم�������ش�������ش���ة ل�����اأط�����ف�����ال حت����وي 
جمموعة من الألعاب والريا�شات 
اآمنة  بيئة  توفر  يف  ت�شاهم  التي 
لاأطفال  وال���رتف���ي���ه  امل������رح  م����ن 
يهدف  ال�شوق  هذا  دور  اأن  م�شرا 
اإىل  ال�شرتاتيجي  ال�شعيد  على 
اأهايل مناطق  تعزيز التوا�شل مع 

اخلتم وال�شمحة. 

ا�شرتاتيجية  اإط�����ار  ���ش��م��ن  ي���اأت���ي 
الهادفة  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
املجتمع  م��ع  �شراكتها  تعزيز  اإىل 
الوطنية  ال�����ط�����اق�����ات  وحت����ف����ي����ز 
ت�شويقية  بيئة  واإي��ج��اد  الإنتاجية 
جمتمعية من �شاأنها ت�شجيع اأفراد 
منتجاتهم  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع 
احلركة  تن�شيط  نف�شه  وب��ال��وق��ت 
هذه  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ت���ج���اري���ة 

جزءا  باعتبارهم  ال�شرتاتيجيني 
واأهدافها  ر�شالتها  م��ن  يتجزاأ  ل 
الاحمدود  ال��دع��م  غاليا  مثمناً 
املوؤ�ش�شات  ه�����ذه  ق���دم���ت���ه  ال������ذي 
امل�شاندة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
الهادفة اإىل تر�شيخ القيم املجتعية 

الأ�شيلة .
تقيمه  ال���ذي  ال�����ش��وق  اأن  واأ����ش���اف 
ل�شكان  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 

املناطق .
واأ�شاد اجلنيبي بالدور املهم والكبر 
والقيادة  ال��ع��ام  الن�شائي  ل��احت��اد 
العامة لل�شرطة – اإدارة املوؤ�ش�شات 
ال�شرطة  وج���م���ع���ي���ة  ال���ع���ق���اب���ي���ة 
وم�شاهمتهم  الإماراتية  الن�شائية 
الفعالية م�شرا  اإجناح  الفعالة يف 
تعزيز  ع��ل��ى  حري�شة  ال��ب��ل��دي��ة  اأن 
ال�شركاء  م��ع  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��اون 

اخلتم وال�شمحة، يقوم على توفر 
ال��ع��ر���س وال��ب��ي��ع ملجموعة  ف��ر���س 
م��ن اجل��ه��ات م��ث��ل الأ���ش��ر املنتجة 
م����ن الحت��������اد ال���ن�������ش���ائ���ي ون�����زلء 
والعقابية  الإ�شاحية  املوؤ�ش�شات 

واأهايل مناطق اخلتم وال�شمحه.
 كما حر�شت اإدارة خدمات املجتمع 
ترفيهي  م��ت��ن��ف�����س  اإي�����ج�����اد  ع���ل���ى 
لاأطفال �شمن نطاق ال�شوق من 

•• ال�شعودية-الفجر: 
اجلوية  اخل����ط����وط  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
ال��وط��ن��ي لرتكيا  ال��ن��اق��ل   ، ال��رتك��ي��ة 
يف  ناقل  اأف�شل  جائزة  على  واحلائزة 
اإ�شافية  رح��ات  ت�شير  ع��ن  اأوروب����ا، 
مدينتي  م��ن  ك��ل  يف  تركيا  دول���ة  اإىل 
الريا�س وجدة، وذلك يف جتاوب من 
ال�شركة مع الإقبال الكبر على ق�شاء 
اإج�����ازة ع��ي��د ال��ف��ط��ر كفر�شة  م��و���ش��م 
ف��ري��دة ل��ت��ج��رب��ة ���ش��ي��اح��ي��ة مم��ي��زة يف 

املدن الرتكية املختلفة. 
���ش��رك��ة اخل���ط���وط اجلوية  واأ�����ش����ارت 
الرحات  زي�����ادة  ق����رار  اأن  ال��رتك��ي��ة 
اأعمال  �شهدته  ما  بالتزامن مع  ياأتي 
ال�شوق  ���ش��ري��ع يف  ال�����ش��رك��ة م��ن من��و 
خال   71% بنحو  يقدر  ال�شعودي 

بعام  )مقارنة  احل��ايل  العام  منت�شف 
2011( والإقبال املتزايد من اأعداد 
كبرة على ال�شفر على منت اخلطوط 
اجلوية الرتكية. وقد اأعلنت ال�شركة 
اإ�شافية  رح����ات  ث���اث  ت��وف��ر  ع���ن 
وجدة  ال��ري��ا���س  مدينتي  م��ن  ك��ل  يف 
الرتكية  اأ����ش���ط���ن���ب���ول  م���دي���ن���ة  اإىل 
من  الكبرة  القاعدة  تطلعات  لتلبية 
عمائها. وقد متت جدولة الرحات 
اجلوية  اخل���ط���وط  م���ن  الإ����ش���اف���ي���ة 
خال  الريا�س  مدينة  م��ن  الرتكية 
اأغ�شط�س   9 امل���واف���ق  اجل��م��ع��ة  اأي�����ام 
 11 الأح�����د  وي����وم   ،1:15 ال�����ش��اع��ة 
والثاثاء   ،9:30 ال�شاعة  اأغ�شط�س 
بينما   ،1:15 ال�شاعة  اأغ�شط�س   13
����ش���وف ت�����ش��ر ت���ل���ك ال�����رح�����ات من 
 10 اأي��ام ال�شبت  مدينة جدة كل من 

اأغ�شط�س ال�شاعة 4:50، الإثنني 12 
والثاثاء   ،7:00 ال�شاعة  اأغ�شط�س 

.4:45 ال�شاعة  اأغ�شط�س   13
وت�����ش��ر اخل��ط��وط اجل��وي��ة الرتكية 
حالياً 66 رحلة اأ�شبوعية من اململكة 

ال�شتفادة  بفر�شة  ع��م��اءه��ا  ل��ت��زود 
م���ن ���ش��ب��ك��ت��ه��ا ال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن 237 
بذلك  وه��ي  ب��ل��دان،   103 يف  مدينة 
تعد الأغنى بالوجهات مقارنة ب�شواها 

من ال�شركات.

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/301 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

المارات  اجلن�شية:  ����س.م.ع  املتكاملة  لات�شالت  الم���ارات  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: خالد نا�شر حممد �شعيد الكعبي اجلن�شية: المارات مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 8645 درهم +  12% فائدة قانونية  املطلوب 
عنوانه:  الم����ارات    اجلن�شية:  الكعبي  �شعيد  حممد  نا�شر  اع��ان��ه/خ��ال��د 
بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  ل��ذا  ال��دع��وى  لنظر  م��وع��دا  امل��واف��ق 2013/9/22  الح���د  ي��وم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

حمكمة ابوظبي البتدائية

 الربعاء 7 اغ�شط�س 2013 العدد 10864      

    اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/300 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

المارات  اجلن�شية:  ����س.م.ع  املتكاملة  لات�شالت  الم���ارات  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: حممد �شامل حممد �شامل الغياين اجلن�شية: المارات مو�شوع 
الدعوى: مطالبة مالية بقيمة 11168 درهم +  12% فائدة قانونية  املطلوب 
اعانه/حممد �شامل حممد �شامل الغياين اجلن�شية: الم��ارات    عنوانه: 
بالن�شر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  ل��ذا  ال��دع��وى  لنظر  م��وع��دا  امل��واف��ق 2013/9/22  الح���د  ي��وم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

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

حمكمة ابوظبي البتدائية

 الربعاء 7 اغ�شط�س 2013 العدد 10864      

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/75 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ فريدة عبداحل�شني غام املرزوقي  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
بنك   / ل�شالح  اع��اه  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف  احلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/8/5م 
اخلليج الول  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره 58.076.86 درهم والفائدة التاخرية بن�شبة 9% �شنويا على ا�شل الدين البالغ قدره  
46.266.32 درهم اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية الواقع يف 2013/1/15 حتى ال�شداد التام 
مبا ل يجاوز ا�شل الدين وحتميل املدعى عليها م�شروفات الدعوى ومبلغ مائتي )200( درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�س  ماعدا ذلك من طلبات.   .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 
لت�شلمك  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما   30 لا�شتئناف خال  قابا  2013/8/6  حكما  املوافق 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/121 م�ستعجل-م ر- ب- اأظ

مدعي/ ا�شماعيل عبداهلل ح�شن املن�شوري اجلن�شية: المارات مدعي عليه: 
مو�شوع  المارات  اجلن�شية:  ال�شعدي  با�شل  ميثلها/  للديكور  �شوب  ارت 
با�شل  ميثلها/  للديكور  �شوب  ارت  اعانه/   املطلوب  حاله  اثبات  الدعوى: 
ال�شعدي اجلن�شية: المارات     عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/8/18 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل 
بوا�شطة  او  الق�شاء �شخ�شيا  الكائنة بدائرة   - الظفرة البتدائية  ب� حمكمة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/8/05
المور امل�ستعجلة                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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ال�شلطة املالحية والدفاع املدين بدبي يبحثان اإجنازات واآليات عمل ال�شرتاتيجية البحرية 
والدوليني.

يف  البحري  القطاع  ا�شرتاتيجية  تطبيق  م�شرة  الجتماع  وا�شتعر�س 
الإمارة ل�شيما تلك املتعلقة مبطابقة اأعلى معاير ال�شامة البحرية 
واأف�شل املمار�شات البيئية والقرارات املحلية والدولية يف اإدارة العمليات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  ين�شجم  مبا  البحرية  الت�شغيلية 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 

حاكم دبي جلعل دبي مركزا بحريا عامليا رائدا.
واأعرب �شعادة اللواء املطرو�شي عن �شعادته باللقاء .. م�شددا على اأهمية 
اأجل  من  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  واملتوا�شل  امل�شتمر  التن�شيق 
وال�شامة يف خمتلف قطاعات  اجل��ودة  اأعلى م�شتويات  �شمان حتقيق 

الأعمال يف الإمارة وخ�شو�شا على �شعيد القطاع البحري.
واأ�شار اإىل اإطاعهم من قبل �شلطة دبي املاحية على اأبرز الإجنازات 

•• دبي-وام:

عقدت �شلطة مدينة دبي املاحية اجتماعا م�شرتكا مع الإدارة العامة 
للدفاع املدين يف دبي لبحث اأحدث امل�شتجدات املتعلقة بال�شرتاتيجية 
حول  املتمحورة  الأوىل  اخلطة  ال�شرتاتيجية  ه��ذه  وتعد  البحرية. 
بهدف  املحلي  البحري  القطاع  �شمن  واإيجابي  ج��ذري  تغير  اإح��داث 

تر�شيخ مكانة دبي الريادية على اخلارطة البحرية العاملية.
را�شد ثاين  اللواء  �شعادة  تراأ�شه  الذي  واأ�شاد احل�شور خال الجتماع 
امل�شوؤولني  م��ن  وجمموعة  بدبي  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  املطرو�شي 
للقطاع  امل�شتدام  التطوير  عجلة  دف��ع  �شعيد  على  احلا�شل  بالتقدم 
البحري املحلي وتعزيز قدرته على ال�شتجابة بفعالية ملتغرات الأ�شواق 
الإقليميني  امل�شتثمرين  وا���ش��ت��ق��ط��اب  النا�شئة  الجت���اه���ات  وم��واك��ب��ة 

من  دب��ي  اإم���ارة  يف  البحري  القطاع  تنظيم  �شعيد  على  حتققت  التي 
املتكاملة  ال�شرتاتيجية  ال��ربام��ج  اىل  احل��دي��ث��ة  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح 
اأنه  البحرية معتربا  وال�شامة  اجل��ودة  رفع معاير  �شاأنها  والتي من 
انطاقا من روؤيتهم املتمركزة على جعل دولة الإم��ارات اإحدى اف�شل 
دول العامل اأمنا و�شامة وحر�شهم الدائم على ن�شر الثقافة الوقائية 
مع  التعاون  �شبل  بحث  اإىل  اللقاء  ه��ذا  خ��ال  م��ن  يتطلع  املجتمع  يف 
ال�شلطة البحرية لتحقيق هذه الروؤية امل�شرتكة. من جانبه رحب عامر 
علي املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة دبي املاحية باللقاء م�شرا اإىل اأن 
الفعلية  ال�شراكة  اأطر  تو�شيع  يف  تكمن  امل�شرتكة  اللقاءات  هذه  اأهمية 
مع كافة اجلهات احلكومية واخلا�شة املعنية بال�شاأن البحري يف �شبيل 
تعزيز تكامل الأدوار مبا يخدم التطلعات الرامية اإىل الرتقاء بالقطاع 
القت�شادي  النمو  لتحفيز  اأ�شا�شية  ركيزة  �شكل  لطاملا  ال��ذي  البحري 

اأن الجتماع مع م�شوؤويل الإدارة العامة للدفاع  اإمارة دبي. واأو�شح  يف 
ال�شامة  م�شتويات  اأرق��ى  لتحقيق  عملية  دب��ي ميثل خطوة  امل��دين يف 
القطاع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا  ال�شريعة  وال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال��ب��ح��ري��ة ت�شتند  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ون���وه اىل  الإم�����ارة.  ال��ب��ح��ري يف 
للماحة  عاملي  كمركز  دب��ي  ري��ادة  تعزيز  يف  تتمثل  وا�شحة  روؤي��ة  اإىل 
اجلوهرية  والقيم  املرتكزات  من  جمموعة  وف��ق  البحرية  واخل��دم��ات 
املتعلقة بالقيادة والتميز يف خدمة العماء والإبداع والتعاون والتفوق 
يف الرثوة الب�شرية واحلفاظ على البيئة البحرية. ولفت اىل اأن خطة 
القطاع البحري يف دبي ترتبط ب�شكل وثيق بخطة دبي الإ�شرتاتيجية  
التي ت�شتهدف تر�شيخ ثقافة اجلودة والتميز ودفع عجلة النمو �شمن 
وزيادة  البحري  القطاع  وب��الأخ�����س  احليوية  الإقت�شادية  القطاعات 

معدلت النمو الفعلي للناجت املحلي الإجمايل يف الإمارة. 

•• اأبوظبي-لندن-الفجر:

اأعلنت جمموعة م�شت�شفيات النور 
 ) ال��ن��ور  اأو  املجموعة   ( امل��ح��دودة 
العاملة  اخل��ا���ش��ة  ال�شركات  اأك���رب 
الرعاية  تقدمي خدمات  جمال  يف 
اأبوظبي،  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�شتة  لاأ�شهر  نتائجها  ام�س عن 
الأوىل واملنتهية بتاريخ 30 يونيو 

.2013
وق�����د ح��ق��ق��ت ال����ن����ور اإي����������رادات يف 
بلغت  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   179.5
مرتفعة بن�شبة %10.9 عن تلك 
املحققة يف الن�شف الأول من العام 
اإىل  حينها  و�شلت  والتي   2012
161.9 مليون دولر. كما ارتفعت 
الأرباح الت�شغيلية الأ�شا�شية خال 
املدة وقبل احت�شاب تكاليف عملية 
 15.9% بن�شبة  الأويل  الكتتاب 
دولر  م��ل��ي��ون   37.7 اإىل  لت�شل 
مقابل 32.5 مليون دولر �شجلت 
يف الفرتة نف�شها من العام املا�شي. 
اأما بالن�شبة لاأرباح قبل احت�شاب 
ال��ف��وائ��د وال�����ش��رائ��ب والإه�����اك 
احت�شاب  وق����ب����ل  وال�����ش����ت����ه����اك 
الأويل،  الك��ت��ت��اب  عملية  تكاليف 
وهي متثل الأرب��اح الت�شغيلية بعد 
بقيمة  ال�شتهاك  اإ���ش��اف��ة  اإع����ادة 
الن�شف  ع��ن  دولر  مليون   3.6
بقيمة  واآخ��ر   2013 للعام  الأول 
الن�شف  ع��ن  دولر  مليون   4.5
2012، فقد ارتفعت  الأول للعام 
 41.3 اإىل   11.6% ب��ن�����ش��ب��ة 
مليون دولر مقارنة ب� 37 مليون 
العام  من  الأول  الن�شف  يف  دولر 
قا�شم  الدكتور  وك�شف    .2012
العوم، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
املجموعة  ب��اأن  ال��ن��ور،  م�شت�شفيات 
القرو�س  كافة  ���ش��داد  م��ن  متكنت 
وذلك عقب عملية  عليها  املرتتبة 

لندن  ���ش��وق  ع��ل��ى  اأ���ش��ه��م��ه��ا  اإدراج 
يونيو  ���ش��ه��ر  امل��ال��ي��ة يف  ل�������اأوراق 
مبدئية  ع��ائ��دات  وجمعها  املا�شي 
 150 ق���ي���م���ت���ه���ا  الك����ت����ت����اب  م�����ن 
بلغت  وب���ال���ت���ايل  دولر،  م���ل���ي���ون 
املتوفرة  النقدية  ال�شيولة  قيمة 
يف م��ي��زان��ي��ت��ه��ا ال��ع��م��وم��ي��ة ك��م��ا يف 
تاريخ 30 يونيو 2013 نحو 88 

مليون دولر.
عدد  اأن  اإىل  العوم  الدكتور  واأ�شار 
)املر�شى  اخل���ارج���ي���ني  امل���ر����ش���ى 
امل�شت�شفى(  يف  ي��ب��ات��ون  ل  ال��ذي��ن 
الذين زاروا جمموعة م�شت�شفيات 
الأول من  ال��ن�����ش��ف  خ���ال  ال���ن���ور 
 768.009 من  ارتفع  قد  العام 
مري�س   843.375 اإىل  مري�س 
فيما   ،9.8% ن�شبتها  ب��زي��ادة  اأي 
الداخليني  امل��ر���ش��ى  ع����دد  ارت���ف���ع 
يبيتون  ال����ذي����ن  امل���ر����ش���ى  )وه������م 
 17.280 م���ن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى(  يف 
وهي  م���ري�������س،   20.516 اإىل 
 .18.7% ن�شبتها  زي����ادة  ت�شكل 

 100 اإىل   90 ما بني  تعيني  اإىل 
نظراً  احل��ايل،  العام  طبيب خال 
للدور الكبر الذي يلعبه الأطباء 
واملتخ�ش�شة  العالية  املهارات  ذوي 
يف ا�شتقطاب املر�شى وبالتايل رفع 

اأعدادهم.
اأن  ال�����ع�����وم  ال�����دك�����ت�����ور  واأو��������ش�������ح 
اأي�شاً  تعتمد  ال��ن��ور  ا�شرتاتيجية 
للمراكز  ���ش��ب��ك��ت��ه��ا  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى 
اأن يزيد  �شاأنه  وال��ذي من  الطبية 
املر�شى  وع�����دد  ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا  ح��ج��م 
النور  وك��ان��ت  ملرافقها،  ال��زائ��ري��ن 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ���ال 
مركزين  اف��ت��ت��ح��ت  ق���د   2013
طبيني جديدين يف اإمارة اأبوظبي 
امل����ع����م����ورة  يف ك�����ل م�����ن م���ن���ط���ق���ة 
اإىل  بالإ�شافة  العني  يف  وال�شنايا 
مركز ثالث يف العا�شمة الُعمانية، 
املراكز  م�شقط، لي�شل بذلك عدد 
مراكز،  ع�شرة  اإىل  للنور  التابعة 
مركزين  لفتتاح  ال��ن��ور  وتخطط 
من  الثاين  الن�شف  خال  اآخرين 

قائًا:  ال���ع���وم  ال��دك��ت��ور  واأو����ش���ح 
اأ�شرع  م���ن  واح�����د  يف  ن��ع��م��ل  اإن���ن���ا 
م�شتوى  ع��ل��ى  من�����واً  ال���ق���ط���اع���ات 
ال���ع���رب���ي، نظراً  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة 
وازدياد  ال�شن،  كبار  ع��دد  لرت��ف��اع 
املرتبطة  ال�شحية  امل�شاكل  ن�شبة 
بالنمط املعي�شي، مثل داء ال�شكري 
وال�ُشمنة املفرطة، اإىل جانب وجود 
ثغرات يف اخلدمات املتوفرة حالياً 

يف قطاع الرعاية ال�شحية. 
واأك�����د ال��دك��ت��ور ال���ع���وم ب����اأن النور 
�شتوا�شل ا�شرتاتيجيتها التي تركز 
املرتبطة  اخل���دم���ات  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
الثاث،  الرئي�شة  ال��ع��وام��ل  ب��ه��ذه 
وقد قامت النور بتنفيذ برناجمها 
الطبية  امل��ه��ارات  لتعيني  املو�شوع 
املتميزة، اإذ رفعت املجموعة خال 
العام  م��ن  الأوىل  ال�شتة  الأ���ش��ه��ر 
املدرين  اأط���ب���ائ���ه���ا  ع����دد  اجل������اري 
ل���ل���ع���ائ���دات ع���رب ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا ل���� 45 
طبيب جديد لرتفع عدد الأطباء 
بن�شبة %12.9، وتنوي املجموعة 

بالذكر  واجل��دي��ر   .2013 ال��ع��ام 
م�شقط  يف  ال���ط���ب���ي  امل����رك����ز  ب������اأن 
خ���ارج  ل��ل�����ش��رك��ة  م���رك���ز  اأول  ي��ع��د 
ح��دود دول��ة الإم���ارات، وم��ن �شاأنه 
النور  ل��ت��و���ش��ع  ال��ط��ري��ق  اأن مي��ه��د 
بالفر�س  ت��زخ��ر  ج��دي��د  ���ش��وق  يف 
املجموعة  وتوا�شل  والإمكانيات. 
خمططاتها  يف  جيد  تقدم  اإح���راز 
ل���ا����ش���ت���ح���واذ ع���ل���ى ����ش���رك���ت���ني يف 
ال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة وال��������ذي مت 
ذكرهما يف وثيقة الكتتاب، و�شتعلن 
عمليتي  م�������ش���ت���ج���دات  اآخ������ر  ع����ن 
القريب،  امل�شتقبل  يف  ال�شتحواذ 
جيداً  تقدماً  املجموعة  حت��رز  كما 
التي  الت�شغيلية  امل��ب��ادرات  كافة  يف 
العام  مطلع  يف  اأطلقتها  قد  كانت 
اجل��اري. واأك��د الدكتور العوم عن 
�شروره لاإعان يف اأعقاب النجاح 
الكتتاب،  عملية  ب��ه  تكللت  ال���ذي 
عن اأول نتائج مالية للنور ك�شركة 
مدرجة، والتي تعك�س النمو الكبر 
واأ�شاف:  املجموعة.  حققته  الذي 
الن�شف  خ��ال  اأعمالنا  ب��داأت  لقد 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل����اري ت�شر 
املجموعة،  اإدارة  ل��ت��وق��ع��ات  وف��ق��اً 
م�شرتنا  يف  ق��دم��اً  من�����ش��ي  ف��ي��م��ا 
لتحقيق النمو، ونحن نتطلع نحو 

امل�شتقبل بنظرة متلوؤها الثقة. 
اأوّد  قائًا:  العوم  الدكتور  واختتم 
اأتقدم  كي  املنا�شبة  ه��ذه  اأنتهز  اأن 
على  اجل���دد  مل�شتثمرينا  بال�شكر 
ثقتهم بنا، واإميانهم بقدرتنا على 
اأوّد  حتقيق القيمة مل�شاهمينا، كما 
املوؤ�ش�شني  م�شتثمرينا  اأ���ش��ك��ر  اأن 
اأن  واأود  امل��ت��وا���ش��ل  دع��م��ه��م  ع��ل��ى 
اأ�شكر كافة موظفي املجموعة على 
الإدارة  وطاقم  املعطاءة  جهودهم 
على اجلهود احلثيثة التي بذلوها 
الأويل،  الكتتاب  عملية  اإجن��اح  يف 
لتحقيق  الازمة  الأ�ش�س  واإر���ش��اء 

النمو يف امل�شتقبل. 

جمموعة م�ست�سفيات النور املحدودة تعلن عن نتائجها املالية يف الن�سف الأول من العام

اإيرادات النور ترتفع اإىل نحو 179.5 مليون دولر خالل 6 اأ�شهر

اأن الجتماع مع م�شوؤويل الإدارة العامة للدفاع  اإمارة دبي. واأو�شح  يف 
ال�شامة  م�شتويات  اأرق��ى  لتحقيق  عملية  دب��ي ميثل خطوة  امل��دين يف 
القطاع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  وف��ق��ا  ال�شريعة  وال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال��ب��ح��ري��ة ت�شتند  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  ون���وه اىل  الإم�����ارة.  ال��ب��ح��ري يف 
للماحة  عاملي  كمركز  دب��ي  ري��ادة  تعزيز  يف  تتمثل  وا�شحة  روؤي��ة  اإىل 
اجلوهرية  والقيم  املرتكزات  من  جمموعة  وف��ق  البحرية  واخل��دم��ات 
املتعلقة بالقيادة والتميز يف خدمة العماء والإبداع والتعاون والتفوق 
يف الرثوة الب�شرية واحلفاظ على البيئة البحرية. ولفت اىل اأن خطة 
القطاع البحري يف دبي ترتبط ب�شكل وثيق بخطة دبي الإ�شرتاتيجية  
التي ت�شتهدف تر�شيخ ثقافة اجلودة والتميز ودفع عجلة النمو �شمن 
وزيادة  البحري  القطاع  وب��الأخ�����س  احليوية  الإقت�شادية  القطاعات 

معدلت النمو الفعلي للناجت املحلي الإجمايل يف الإمارة. 

ا�ستقطب 50,000 زائر على مدار 5 اأيام منذ الفتتاح 

�شوق رم�شان الليلي يحقق جناحًا كبرًا
•• دبي-الفجر: 

ال�شتثنائي  الت�شوق  ح��دث  الليلي،  رم�شان  �شوق  �شهد 
املمتد على مدار 10 اأيام اإقباًل جماهرياً مذهًا، والذي 
فتح اأبوابه للعامة يف يوم اخلمي�س الأول من اأغ�شط�س، 
اأياٍم   5 50،000 زائ��ر خال  وقد اجتذب هذا احل��دث 
الذي  املفهوم  الأع��داد جناح  وتعك�س هذه  الفتتاح.  منذ 
اأنه  اإىل حقيقة  ي�شتند  وال��ذي  اعتمد عليه هذا احل��دث 
الوجهة املثالية ل�شراء هدايا عيد الفطر املبارك الفريدة 

واملميزة لاأحباء والأ�شدقاء. 
وبهذه املنا�شبة، قال �شونيل جي�شوال، الرئي�س التنفيذي 
يقدم  ل��ل��ح��دث:  املنظمة  للمعار�س،  �شومان�شا  ل�شركة 
الغنية  لدبي،  قليًا  خمتلف  �شيئاً  الليلي  رم�شان  �شوق 
خلق  من  متكنا  حيث  امل�شتوى،  عاملية  الت�شوق  بوجهات 
ال�شوق  اأج����واء  وتت�شم  ف��ري��دة ومم��ت��ع��ة.  ت�����ش��وق  جت��رب��ة 
مبراكز  تتوفر  ل  اأ�شياء  على  العثور  ميكنك  كما  باملتعة 
الرتفيه  الأط��ع��م��ة،  ال�����ش��وق  وي��وف��ر  ال��ع��ادة.  يف  الت�شوق 
وامل��ت��ع��ة، ال��ت�����ش��وق، اأن�����ش��ط��ة الأط����ف����ال، وج���وائ���ز �شحب 
ب��ازار مميز، وهو ما يجعلنا  يان�شيب يومية ف�شًا عن 
.  وتقيم �شارب لاإلكرتونيات يف  نتمتع بجاذبية كبرة 
ال�شاعة  ما بني  الفرتة  يومية يف  فنية  مناف�شة  املعر�س 
11 م�شاًء والتي ميكن جلميع الأطفال  9 م�شاًء وحتى 
ف��ي��ه��ا، و�شيتم  امل�����ش��ارك��ة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  م��ن خمتلف 
عر�س الأعمال الفنية امل�شاركة يف ال�شوق للعامة وحتى 

12 الأوائل على  نهاية احلدث. و�شيح�شل الفائزون ال� 
ج��وائ��ز قيمة م��ن ���ش��ارب ل��اإل��ك��رتون��ي��ات. وع���اوة على 
 500 بقيمة  ق�شائم  على  احل�شول  للزوار  ميكن  ذل��ك، 
دره���م م��ن دن��ات��ا وذل���ك م��ن خ��ال زي���ارة ج��ن��اح ال�شركة 
توقع  ال�����زوار  وي�شتطيع  ب��ه��ا.  وال��ت�����ش��ج��ي��ل  امل��ع��ر���س  يف 
من  متنوعة  و�شل�شلة  مم��ت��ازة،  ع��رو���س  على  احل�����ش��ول 
املنتجات واأجواء رائعة، بالإ�شافة اإىل ذلك هناك جوائز 
ب��الآلف من �شارب،  �شحب يان�شيب يومية تبلغ قيمتها 
ذا  اأروى-  جولري،  فاين  �شتايل  ليف  جموهرات  دناتا، 
ماجيك تات�س وغرها.  وي�شتمر املعر�س ملدة ع�شرة اأيام 
ال�شاعة  اأبوابه يومياً من  10اأغ�شط�س،حيث يفتح  حتى 
الثامنة م�شاًء وحتى الثانية �شباحاً كل يوم خال �شهر 
وحتى  م�شاًء  اخلام�شة  ال�شاعة  وم��ن  امل��ب��ارك،  رم�شان 
لهذه  املعر�س  وي�شم  العيد.  اأي��ام  خال  الليل  منت�شف 
الأزياء،  العربي، جناح  ال�شوق  مثل  مزايا جديدة  ال�شنة 
جناح الأطعمة، ق�شم ال�شحة واجلمال ف�شًاعن منطقة 
الذي  الليلي  املعر�س  و�شيجمع  اخلا�شة.  اأطفال  األعاب 
نظمته معار�س �شومان�شا ت�شكيلة وا�شعة من منافذ البيع 
وتقدم  منفذاً،   400 ح��وايل  يبلغ عددها  والتي  املذهلة 
للت�شوق  عظيمة  فر�شة  وال�شياح  للمقيمني  املنافذ  هذه 
جلميع احتياجاتهم املهرجانية حتت �شقٍف واحد. ومن 
املتوقع اأن يتحول �شوق رم�شان الليلي اإىل قبلة املت�شوق 
من  متميزاً  مزيجا  ي�شم  حيث  ال�شهرالكرمي،  خ��ال 

اأ�شهر املتاجر الكبرة واملتو�شطة وال�شغرة .

•• دبي-وام:

الأعمال  �شبكة  ام�س  دبي  و�شناعة  اأطلقت غرفة جت��ارة 
العاملية لت�شكل اأداة فعالة وجديدة �شمن ا�شرتاتيجيتها 
مكانة  وتعزيز  دب��ي  اإىل  اخلارجية  ال�شتثمارات  جل��ذب 
وتعترب  والأع��م��ال  امل��ال  لعامل  رئي�شية  كوجهة  الإم����ارة 
غرفة  ا�شرتاتيجية  م��ن  ج���زءا  العاملية  الأع��م��ال  �شبكة 
دبي اجلديدة للرتويج التجاري اخلارجي لدبي وتعزيز 
تناف�شية بيئة الأعمال يف الإمارة حيث �شت�شهم ال�شبكة يف 
ا�شتقطاب ال�شركات العاملية اإىل دبي عرب م�شاعدتها على 
ال�شتفادة من �شريحة وا�شعة من اخلدمات املتخ�ش�شة 
التي ت�شهل على ال�شركات دخول �شوق دبي والنجاح فيها. 
وت�شكل �شبكة الأعمال العاملية املن�شة املائمة لل�شركات 
بيئة  ح��ول  معلومات  على  للح�شول  دب��ي  خ��ارج  العاملية 
الأعمال يف دبي وال�شروط واملتطلبات القانونية لتاأ�شي�س 
الأعمال بالإ�شافة اإىل التمتع باملزايا التي توفرها غرفة 
دب��ي لأع�شائها م��ن درا���ش��ات واأب��ح��اث وم��ب��ادرات جتعل 
م��ن مم��ار���ش��ة الأع���م���ال يف دب���ي جت��رب��ة ث��ري��ة وجمزية 
وميكن لل�شركات العاملية من خال الن�شمام اإىل �شبكة 
من  يحتاجونه  م��ا  ك��ل  على  احل�شول  العاملية  الأع��م��ال 
معلومات وم�شاعدة لتاأ�شي�س اأعمال لهم يف دبي وت�شمل 
تاأ�شي�س  هذه اخلدمات توفر دليل مب�شط حول كيفية 
الأعمال واإمكانية احل�شول على درا�شات موثقة تت�شمن 
مرافق  وا�شتعمال  الأع��م��ال  ل��ق��ادة  الف�شلية  التوقعات 

اأع�شاء  بها  يتمتع  التي  والت�شهيات  بالر�شوم  الغرفة 
الغرفة. ويتمتع اع�شاء �شبكة الأعمال العاملية بح�شومات 
واملوؤمترات  الفعاليات  يف  وامل�شاركة  للت�شجيل  خمف�شة 
من  ال�شتفادة  واإمكانية  الغرفة  تنظمها  التي  والندوات 
خدمة الت�شنيف الئتماين وخدمة �شياغة عقود تاأ�شي�س 
ال�شركات احلديثة بالإ�شافة اإىل اإتاحة املجال لهم لعقد 
لقاءات ثنائية والتوا�شل مع �شركاء حمليني حمتملني. 
ع��ام غ��رف��ة جتارة  ���ش��ع��ادة حمد بوعميم م��دي��ر  واع��ت��رب 
ي�شكل  العاملية  الأع��م��ال  �شبكة  اإط��اق  اإن  دب��ي  و�شناعة 
مرحلة هامة يف تاريخ الغرفة نظرا لأنها ت�شتوعب من 
خال هذه ال�شبكة �شركات عاملية ل متار�س اأعمالها حاليا 
يف دبي وت�شاعدها على التعرف ب�شهولة وي�شر على بيئة 
الأعمال يف دبي وجتذبها اإىل الإمارة واأو�شح ان الغرفة 
تطبق الروؤية احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
انتظار  العميل وع��دم  اإىل  بالذهاب  حاكم دبي رع��اه اهلل 
جميئه اإلينا حتى لو كان العميل خارج الدولة وبالتايل 
فاإن �شبكة الأعمال العاملية متثل خطوة اإىل الأمام نحو 
مزيد من تعزيز لتناف�شية الإمارة يف الأ�شواق اخلارجية 
لا�شتثمارات  ج��اذب��ة  كوجهة  الإم����ارة  ل�شمعة  وت��اأك��ي��د 
والأعمال. واأ�شاف مدير عام غرفة دبي باأن دبي متتلك 
كل املوؤهات واملزايا التي تعزز من مكانتها كوجهة عاملية 
العاملية  للتجارة  ديناميكيا  تعترب مركزا  لاأعمال حيث 

ومتتلك بنية حتتية حديثة ومتطورة .

طران راأ�س اخليمة تد�شن اأوىل رحالتها اإىل اإ�شالم اأباد 
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

راأ�س  ط��ران  �شركة  اأم�س  د�شنت 
اخليمة وجهتها اجلديدة املتجهة 
الباك�شتانية  ال���ع���ا����ش���م���ة  اىل 
الرحلة  ب���اق���اع  اأب�����اد(  )ا���ش��������ام 
مطار  م����ن   )RT567( رق�����م 
 150 متنها  وعلى  اخليمة  راأ���س 

راكبا .

وق��ال م��راب��ط ال�����ش��واف الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة طران  واملدير 
الوجهة  اط��اق  ان  راأ���س اخليمة 
اط�����ار خطة  ي���اأت���ي يف  اجل����دي����دة 
وجهة   40 اىل  للو�شول  ت��ه��دف 
بتد�شني  ت���ب���داأ   2015 ب��ح��ل��ول 
اأباد  ا�شام  هما  جديدين  خطني 

وعمان.
وقبيل الإق��اع الطائرة جرى يف 

���ش��ال��ة رج����ال الأع���م���ال يف مطار 
احتفال  ال�����دويل  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
عمربن  ال�شيخ  بح�شور  ر���ش��م��ي 
رئ��ي�����س جمل�س  ���ش��ق��رال��ق��ا���ش��م��ي، 
اإدارة �شركة طران راأ�س اخليمة و 
مرابط ال�شواف الرئي�س واملدير 

التنفيذي وعدد من املهنئني.
وتعد العا�شمة الباك�شتانية اإ�شام 
الثالثة لطران  الوجهة  اأباد هي 

جمهورية  اإىل  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 
ب����داأت   2011 ف��ف��ي  ب��اك�����ش��ت��ان، 
باك�شتان  اإىل  رح��ات��ه��ا  ال�����ش��رك��ة 
اإىل  اأ���ش��ب��وع��ي��اً  رح��ل��ت��ني  بت�شير 
وبي�شاور، وخال  م��ن له��ور  ك��ل 
 2013 العام  من  الأول  الن�شف 
ق���د ق���ام���ت ال�����ش��رك��ة ب���رف���ع عدد 
الوجهتني  ه��ات��ني  اإىل  رح��ات��ه��ا 
ث���اث رحات  اإىل  رح��ل��ت��ني  م��ن 

للطلب  تلبية  وذل���ك   ، اأ���ش��ب��وع��ي��اً 
املتزايد من امل�شافرين.

لتد�شني  نتيجة  ال�����ش��واف  وق���ال 
اخل����ط اجل���دي���د ب��ات�����������������ت طران 
 10 متت�����لك  اخليم�������ة  راأ������س 
الدوح�����ة،  ج���������دة،  ه��ي:  وجهات 
بي�ش�����اور،  دَك�����������������ا،  �ش�����يتاغونغ، 
له��������ور، ك����امت����ان����دو، ال���ق���اه���رة، 

كاليكوت واإ�شام اأباد.

غرفة دبي تطلق �شبكة الأعمال العاملية ل�شتقطاب ال�شركات العاملية اإىل الإمارة

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1270 /2011 عقاري كلي                           
اىل امل��دع��ى عليه /1-ب��ول��ي��ف��ارد ب��ازا ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
الغبار  را�شد  �شعيد  �شيف  ت�شيلى  وميثله:  ب��راون وميثلها/ ما�شيميليدانو  ان  ديني�س 
وال�شراء  البيع  اتفاقية  بف�شخ  احلكم  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ال�شام�شي  
ولاأ�شباب  عليها  املفرو�شة  لالتزامات  عليها  املدعى   قيام  لعدم  الدعوى  مو�شوع 
ب�شداد مبلغ وقدره )5.867.011  املدعى عليها  وال��زام  املدعية  التي عر�شتها  الخرى 
 2008/3/10 ال�شتحاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  املدعية  اىل  دره��م( 
لها جل�شة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  املدعى عليها  وال��زام 
يوم الثنني املوافق 2013/8/12 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 156 /2013 مدين كلي                           

اىل اخل�شم املدخل /1-طارق ال�شيد ال�شعيد ال�شربيني  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / عاء الدين ح�شني عداي ال�شمري- املحامي- ب�شفته �شاحب 
مكتب العدل للمحاماة �شابقا و )مكتب عاء (   اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بعدم قبول الدعوى يف مواجهة املدعى عليه لنعدام �شفته يف الدعوى 
او طلبات  م��ن مبالغ  امل��وق��رة  ب��ه  ان حتكم  امل��دخ��ل مب��ا ع�شى  وال����زام اخل�شم 
للمدعي. . وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/8/12 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1883  جتاري كلي                

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   للمقاولت  العتماد  دار  عليه/1-  املدعى  اىل 
����س.ذ.م.م   نعلنكم  القامة مبا ان املدعي / الغرير لان�شاءات خر�شانة 
اعاه  املذكورة  الدعوى  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  بان 
الدعوى  وقد حتددت  املنتدب يف  ال�شيد اخلبر  ب��ورود تقرير  اإخطاركم 
بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/9/5 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة 

ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10864 بتاريخ   2013/8/7     
    اعالن بالن�سر 

امام  امل��ن��ظ��ورة   اي��ج��ارات   )  2013/1520( رق��م  الق�شية   يف  تقرر  لقد 
واملرفوعة  الثانية  اللجنة  اليجارية)ابوظبي(  املنازعات  ف�س  جلنة 
من املدعية: �شركة اخلليج الول العقارية وذلك لعان املدعى عليها: 
الدعوى  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�شرا  الظاهري  علي  عمر  �شعيد  �شيخة 
جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2013/10/8 يف ال�شاعة 06.00 م�شاء يف مقر 
اللجنة ) �شارع الدفاع- منطقة مع�شكر اآل نهيان خلف �شندوق الزواج 

وال�شوؤون الجتماعية( وذلك على نفقة �شاحب العاقة.

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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اأكد اأن البطولة حققت النجاح املطلوب 

عبداهلل بن حممد : التجمع الريا�شي لالأ�شقاء اخلليجيني من اأهم اأهداف بطولة العني
•• العني - الفجر :

ت�شوير حممد معني : 

اإدارة  اآل نهيان، رئي�س جمل�س  قال ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد 
نادي العني لكرة القدم، اإن جتمع الأ�شقاء اخلليجيني من خال التقاء 
الأندية امل�شاركة يف بطولة العني الدولية لكرة القدم، اإىل جانب احتكاك 
اأهم الأه��داف املرجوة من  املتناف�شة على اللقب يف كل عام، من  الفرق 

تنظيم البطولة .
منذ  الدولية  العني  بطولة  اأن  العني  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
من  جناحها  وا�شتمرارية  متميزة،  بدت  الأوىل  الن�شخة  يف  انطاقتها 
م�شوم لآخر بف�شل، ال�شرتاتيجية الوا�شحة التي حددت معاير دقيقة 
وكافة  لأخ���رى،  ن�شخة  م��ن  الفني  امل�شتوى  وتطوير  التنظيم  اآل��ي��ة  يف 
ونتمنى  الأ�شعدة،  كافة  لها مكانتها على  البطولة  امل�شاركة يف  الأندية 
اأن مت�شي البطولة على نف�س امل�شتوى املت�شاعد فنياً وتنظيمياً خال 

ال�شنوات القادمة. 
وهناأ ال�شيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان، نادي الهال ال�شعودي 
بح�شوله على لقب الن�شخة اخلام�شة من البطولة الدولية، موؤكداً اأن 
الزعيم ال�شعودي بلغ درجة ممتازة من اجلاهزية، بعد اأن اأكمل مراحل 
اأنهى مرحلة الإعداد اخلارجي  واأنهى  الإعداد ب�شورة جيدة، خ�شو�شاً 

قبل النخراط يف البطولة. 
اإعداد  حمطات  اأوىل  الدولية  البطولة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  واعترب 
ال��ذي قدمه  امل��ردود  فريق العني للمو�شم احل��ايل، م��وؤك��داً ر�شاهم عن 
وا�شحاً  بدا  الفريق  �شكل  اأن  مو�شحاً  البطولة،  مباريات  خال  العني 
بن�شبة %70 خال مباراة الهال ال�شعودي، ور�شا اجلمهور عن اأداء 
الفريق خال مباريات البطولة من الأمور املهمة جداً يف عملية تقييم 

العمل .
واأو�شح ال�شيخ عبداهلل بن حممد اأن وقفة اجلماهر يف ال�شوط الثاين 
خلف الفريق عززت من قوته، واأحدثت نقلة يف عطاء ومردود الاعبني 
العودة للمباراة من جديد يف احل�شة  اإىل  الفريق  على الأر���س، و�شعى 
اأه��داف نظيفة، وخا�س  بثاثة  الأول  ال�شوط  تاأخره يف  برغم  الثانية، 
الاعبون مباراة قوية، خ�شو�شاً واأن الهال ال�شعودي ميتلك عنا�شر 
ممتازة ويف درجة كاملة من اجلاهزية مع كل التقدير لفريقي كاظمة 
اأقوى  ك��ان��ت  وال��ه��ال  ال��ع��ني  فمواجهة  البحريني،  وال��رف��اع  الكويتي 
الفنية  باملكا�شب  منها  الفريقان  وخ��رج  الدولية،  البطولة  يف  مباريات 
املرجوة، برغم الأخطاء التي ظهرت يف ال�شوط الأول اإل اأن العني جنح 

يف تعديل اأو�شاعه امليدانية يف اجلزء الثاين من املواجهة .
ورداً على �شوؤال حول تعليقه على مردود با�شتو�س يف اأول ظهور له مع 
الفريق، قال: اإن امل�شتوى الذي اأظهره يف مباراة الهال، يوؤكد اأن لديه 

الكثر الذي �شيقدمه مع الفريق خال املو�شم اجلديد .
ا�شتقدام  اإىل  ال��ن��ادي  م�شاعي  ت��وؤك��د  التي  الإع��ام��ي��ة  التقارير  وح��ول 
ال��ذي��ن ت�شمهم  ب��ال��اع��ب��ني  اك��ت��ف��ى  ال��ع��ني  اإن  ق���ال:  ال��اع��ب��ني،  بع�س 
مثالية  ب�شورة  جتهيزهم  يف  من�شب  امل��درب  وتركيز  احلالية،  قائمته 
اجلديد  املو�شم  حت��دي��ات  مل��واج��ه��ات  اخل��ارج��ي،  الفريق  مع�شكر  خ��ال 
مراحل  خ��ال  التوفيق  لهم  نتمنى  وال��ق��اري،  املحلي  ال�شعيدين  على 

التح�شر القادمة قبل انطاقة املو�شم اجلديد .
ويف تعليقه على �شوؤال عن التقارير التي ربطت اأندية اإجنلرتا كاأر�شنال 
بالدويل عمر عبدالرحمن، قال: �شبق واأن ذكرنا باأن  اأخراً  وت�شيل�شي 
العرو�س  م��ع  يتعامل  ال��ن��ادي  لذلك  وطنية،  ث��روة  عبدالرحمن  عمر 
ع��ل��ى عك�س  ك��ب��ر،  ب��اه��ت��م��ام  ال��اع��ب  ال��ت��ي تن�شب يف م�شلحة  اجل����ادة 
يتلقاها عرب وكاء الاعبني بهدف جتربة الاعب يف  التي  العرو�س 
اإحدى الأندية الأوروبية، ويف اعتقادي اأن عمر جتاوز مرحلة اخل�شوع 
للتجارب، فالاعب ميتلك اإمكانيات فنية عالية، وخا�س مباريات دولية 
مردوده  م�شاهدة  باإمكانه  الاعب  ا�شتقدام  يف  الراغب  فالنادي  قوية، 
كاأحد  �شفوفه  يف  ل�شمه  اجل���اد  بعر�شه  وي��ت��ق��دم  امل��ب��اري��ات،  جميع  يف 
قدراته، خ�شو�شاً  اختبار  فكرة  عن  بعيداً  والأ�شا�شية،  املميزة  العنا�شر 
واأن املناف�شات يف اأوروبا قاربت على بدايتها ول يوجد الوقت الكايف لأي 

جتارب .

�شركة  لبطولة  النهائي  ل��ل��دور  ولع��ب��ة  لع��ب��ا   12 ت��اأه��ل 
احل��ف��ر ال��وط��ن��ي��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�شرة 
الدولية  خليفة  ب�����ش��ال��ة  وامل��ق��ام��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  للبولينغ 
اأبوظبي  م���ع جم��ل�����س  ب��ال��ت��ع��اون  اأب���وظ���ب���ي  ل��ل��ب��ول��ي��ن��غ يف 
ال��ري��ا���ش��ي وم��دي��ن��ة زاي���د ال��ري��ا���ش��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ،والتي 
الدولية  الأول ب�شالة خليفة  اأم�س  جرت مبارياتها م�شاء 
 64 اأ�شل  من  لعبا   24 مب�شاركة  اأبوظبي  يف  للبولينغ 
�شاركوا يف ت�شفيات الدور التمهيدي ..وقد جاء تفوق تلك 
البولينغ  لع��ب��ي  م��ن  لع��ب��ني   10 �شمت  ال��ت��ي  املجموعة 
النموذجية  البطولة  تلك  خال  تاألقوا  الذين  الإم��ارات��ي 
األف   150 ���ش��رك��ة )NDC( ح���وايل  ل��ه��ا  ال��ت��ي ر���ش��دت 
درهم كجوائز نقدية بجانب العينية . وقد ت�شدر القائمة 
بدايته  م��ن  م�شتفيدا  اإب��راه��ي��م  �شيد  ال���دويل  الفئة  لتلك 
جنم  كحال  الكاملة  الدرجة  ت�شجيل  �شهدت  التي  القوية 
جنوم البولينغ الإماراتي العاملي حممد خليفة القبي�شي يف 
بداية الت�شفيات،ويف املركز الثاين يف الرتتيب العام الدويل 
�شاكر علي القادم من املركز 26 ،ليوؤكد خربته الدولية يف 
اللحظات الأخرة احلا�شمة ،وياأتي يف املركز الثالث حممد 
املرزوقي ،ثم الربيطانية �شامنثا التي جنحت يف ت�شجيل 
اأعلى املعدلت وبذلك ت�شدرت ترتيب ال�شيدات ،ثم عادل 
�شمن  ال�شتثنائية  بالبطاقة  م�شاركته  جاءت  الذي  لوتاة 

والفلبيني  التمهيدي  الدور  ت�شفيات  يف  الاعبني  اأف�شل 
�شلطان حممد  ال�شاب  الدويل  ،وال�شاعد  ها�شم غومنيا 
ال�شويدي يف  ،وح�شني  الزعابي  القبي�شي،ثم ح�شن  خليفة 
خليفة  حممد  العاملي  الإم��ارات��ي  ،وع��ا���ش��را  التا�شع  امل��رك��ز 
يف  العطار  حممود  اللقب  حامل  بعده  وي��اأت��ي  القبي�شي. 
املركز احل��ادي ع�شر وال��ذي يتطلع لتكرار الجن��از خال 
قائمة  اآخ��ر  ،ويف  اأم�س  م�شاء  اختتمت  التي  البطولة  تلك 
التاأهل الاعب فوؤاد املا�س الذي فاجاأ اجلميع بتقدمه من 
النهائية  املرحلة  ودع  ،فيما  الرئي�شية  القائمة  يف  اخللف 
للبطولة،ويف واحدة من مفاجاأتها خروج الاعب الدويل 
البطولة  مت�شدر  ،كذلك  التاأهل  مرحلة  من  عقاب  نايف 
اأدواره��ا التمهيدية الاعب با�شل �شعيد و�شمن قائمة  يف 
الرحمن  عبد  واملخ�شرم  دروي�س  جا�شم  الكويتي  اخل��روج 
لكل من  ..وي�شجل  ريكي  ال�شابق  املت�شدر  والفلبيني  بوب 
ال�����ش��اب حم��م��د امل��ه��ري وع���ب���داهلل امل��ه��ري وال�����ش��اب احمد 
لتلك  و�شولهم  التميمي  و�شهيل  القبي�شي  خليفة  حممد 
..وقد  اللعبة  جمال  يف  خربة  لها  م�شتويات  اأم��ام  املرحلة 
اأم�س  م�شاء  والتتويج  للبطولة  النهائية  الت�شفيات  جرت 
ب�شهادة  وتنظيميا  فنيا  الناجحة  للبطولة  م�شكا  الثاثاء 
كافه متطلبات  الوطنية  ال�شركة  اأن �شخرت  ،بعد  اجلميع 

النجاح والذي ميثل دعما جلهود احتاد البولينغ.

فح�س للمن�شطات على بولت 12 لعبًا ولعبة يعربون للدور النهائي لبطولة �شركة احلفر الوطنية الرم�شانية للبولينغ
والفريق اجلامايكي

�شي�شارك  ال���ذي  ال��ف��ري��ق اجل��ام��اي��ك��ي  ع���داء وع����داءة مي��ث��ل��ون   44 خ�شع 
املقبل،  ال�شبت  مو�شكو  يف  تنطلق  التي  ال��ق��وى  لل��ع��اب  ال��ع��امل  بطولة  يف 
الفريق  مع�شكر  خ��ال  من�شطات  لفحو�س  ب��ول��ت،  او���ش��ني  البطل  بينهم 

التح�شري.
واكد م�شوؤولون يف الفريق الكاريبي ان موطفني يف الوكالة العاملية ملكافحة 
املن�شطات و�شلوا اىل مع�شكر جامايكا يف مو�شكو، حيث �شحبت عينات من 

الدم من جميع الريا�شيني يف عملية خاطفة.
ومل يت�شح ما اذا كانت املرة الوىل التي يطلب من منتخب وطني بالكامل 

اجراء فحو�س من�شطات على جميع لعبيه قبل منا�شبة كربى.
ا�شافا  تعاطي  اثبات  بعد  ���ش��وداء  ف��رتة  اجلامايكية  القوى  العاب  وتعي�س 
باول حامل الرقم القيا�شي العاملي ال�شابق يف 100 م وزميلته يف التمارين 
حزيران- يف  جامايكا  بطولة  خ��ال  اخرين  وعدائني  �شيم�شون،  �شرون 

يونيو املا�شي.
وجاءت ف�شيحة باول و�شيم�شون لتعاطي مادة اوك�شيلوفرين املن�شطة، بعد 
كامبل  فرونيكا  م   200 �شباق  يف  مرتني  الوملبية  البطلة  تعاطي  اثبات 

براون يف ايار-مايو.

نهيان بن زايد ي�شدر قرارًا باإعادة ت�شكيل اإدارة نادي 
العني للثقافة وال�شطرجن
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اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�شيخ  اأ���ش��در 
اإدارة نادي العني للثقافة  باإعادة ت�شكيل جمل�س  الريا�شي قرارا 
بن  �شلطان  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  برئا�شة  وال�شطرجن 
�شخبوط اآل نهيان وع�شوية الدكتور نا�شر �شامل �شالح العامري 
ومن�شور  ال��ظ��اه��ري  البيهوين  علي  حممد  �شلطان  وامل��ه��ن��د���س 
النعيمي  خلريباين  �شامل  و�شيف  خ��وري  ح�شني  عبداهلل  حممد 
وحم��م��د اأم���ني ع��ب��داهلل اأح��م��د ال��زرع��وين وع��ل��ي يو�شف عبداهلل 

ح�����ش��ني خ����وري وامل��ه��ن��د���س ط����ارق ع��ل��ي حم��م��د ال��ط��اه��ر ومرمي 
بن  خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  توجه  وقد  ال�شام�شي.  عبيد  حمد 
ال�شيخ نهيان بن  اإىل  ال�شكر والتقدير  اآل نهيان بوافر  �شخبوط 
يف  ثقته  على  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
يعك�س  مم��ا  وال�شطرجن  للثقافة  العني  ل��ن��ادي  اجل��دي��دة  الإدارة 
الدور الرائد الذي يقوم به النادي يف ن�شر ريا�شة ال�شطرجن يف 
مدينة العني.  من ناحيته تقدم ه�شام علي الطاهر ع�شو جمل�س 

جمل�س  اأع�����ش��اء  ع��ن  ون��ي��اب��ة  ال�شابق  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة 
اإىل  والإمتنان  ال�شكر  معاين  باأ�شمى  ال�شابقة  ال��دورة  يف  الإدارة 
ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان رئي�س نادي العني 
يف  اجلديد  الإدارة  ملجل�س  التوفيق  متمنيا  وال�شطرجن  للثقافة 
موا�شلة جهود ن�شر اللعبة والرتقاء بها كريا�شة ذهنية وثقافية 
الدولية من خال  املحافل  العني يف خمتلف  اإ�شم مدينة  ورف��ع 

ا�شت�شافة وتنظيم كربيات الأحداث ال�شطرجنية العاملية.

ميونيخ يعرب ب�شهولة للدور الثاين يف كاأ�س اأملانيا
كانت طريق بايرن ميونيخ حامل اللقب �شهلة اىل الدور الثاين من م�شابقة كاأ�س املانيا لكرة القدم، 

بعد تغلبه على ريدن من الدرجة اخلام�شة 5-�شفر يف ختام الدور الول.
وتناوب على ت�شجيل اهداف بطل اوروبا ال�شوي�شري جردان �شاكري )18( وتوما�س مولر )45 
و58 من ركلة جزاء و65( والهولندي اريني روبن )88(. وترك املدرب ال�شباين بيب غوارديول 
الفرن�شي فرانك ريبري والقائد فيليب لم ولعب الو�شط اجلديد مواطنه تياغو الكانتارا على 
مقاعد البدلء. يذكر ان بايرن كان خ�شر لقب الكاأ�س ال�شوبر امام غرميه بورو�شيا دورمتوند 4-2 
امام  املقبل  اجلمعة  ي��وم  ال��دوري  يف  لقبه  عن  الدفاع  حملة  وي�شتهل  املا�شي،  متوز-يوليو   27 يف 
�شيفه بورو�شيا مون�شنغادباخ كما تاأهل �شالكه ب�شعوبة على ح�شاب م�شيفه نوتنينغن من الدرجة 
يان  كا�س  الهولندي  �شجلهما  كارل�شوروه،  يف  فيلدبارك�شتاديون  ملعب  على  2-�شفر  اخلام�شة 

هونتيار )30( ولعبه اجلديد ليون غوريتزكا )4+90(.
وجترى يوم ال�شبت املقبل قرعة الدور الثاين الذي �شيقام يف 24 و25 
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ثمن مبادرات )�سكاي دايف دبي(

حارب ي�شيد باإجنازات الثنائي �شيف وجابر الفال�شي
دعم املوؤ�س�سات الوطنية ودور الأ�سرة وراء النجاحات

الفاحي  ح���ارب  حممد  �شعيد  اأ���ش��اد 
للريا�شات  الإم�������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
ال���ب���ح���ري���ة ن���ائ���ب رئ���ي�������س ن������ادي دبي 
بالدعم  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
الكبر الذي يحظى به اأبطال وجنوم 
الريا�شات البحرية من قبل ال�شركات 
واملوؤ�ش�شات الوطنية الأمر الذي اأ�شهم 
ال��ت��ي ر�شمها  ال��ك��ب��رة  ال��ن��ج��اح��ات  يف 
املحافل  ال���دول���ة يف خم��ت��ل��ف  ���ش��ف��راء 
والبطولت العاملية ورفع علم الدولة 

عاليا خفاقا.
ال��دور املهم واملوؤثر  واثنى حارب على 
دايف  )���ش��ك��اي  موؤ�ش�شة  تلعبه  ال���ذي 
دبي( يف الريا�شات البحرية من خال 
دعم وم�شاندة اأبطال الدولة �شواء يف 
مبختلف  ال�شريعة  ال���زوارق  �شباقات 
فئاتها واأي�شا ريا�شة الدراجات املائية 
النجوم  م��ن  العديد  فيها  ب��رز  وال��ت��ي 
وال���ل���ذي���ن ج���ل���ب���وا امل���ج���د م����ن خال 

الجنازات الكبرة والبارزة.
ج���اء ذل���ك خ���ال زي����ارة رئ��ي�����س احتاد 
لأ�شرة  البحرية  للريا�شات  الإم���ارات 
بطل  الفا�شي  املع�شم  �شيف  حممد 
الإمارات ال�شابق يف ريا�شة الدراجات 
املائية ووالد بطا الإمارات املتاألقني 
وجنما فريق )�شكاي دايف دبي( �شيف 
وجابر حممد �شيف املع�شم الفا�شي 
املدير  ح���ارب  ع��ب��داهلل  حممد  برفقة 
الفني لاحتاد وبح�شور لحج املع�شم 
لأكادميية  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ف��ا���ش��ي 
التدريب الفني بدبي ونخبة من اأهل 

الريا�شات البحرية بالدولة.
الإ�شادة  ع��ل��ى  ح���ارب  �شعيد  وح��ر���س 
ال���ت���ي حققها  ال���ك���ب���رة  ب�����الجن�����ازات 
الباهرة  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��وط��ن��ي  ال��ث��ن��ائ��ي 

اأهمها  ك��ان  الأخ��رة والتي  الفرتة  يف 
حت��ق��ي��ق ال��ب��ط��ل ���ش��ي��ف حم��م��د �شيف 
لثاث  �شنة(   16( الفا�شي  املع�شم 
اجنازات رائعة هى الفوز بلقب بطولة 
فئة   2012 املائية  للدراجات  اأوروب��ا 
اأم(  )واق�����ف حم��رتف��ني ل��ي��م��ت��د-اأي��ه 
للدراجات  العامل  بطولة  يف  والتاألق 
�شهر  ج����رت  وال���ت���ي   2012 امل���ائ���ي���ة 
البطل  خالها  وحقق  املا�شي  اأكتوبر 
ف��ري��دا متثل يف ح�شوله على  اجن���ازا 
نوفي�س  واق��ف  فئتي  يف  اثنني  لقبني 

 15-13 ن��ا���ش��ئ��ني  وواق������ف  ���ش��ت��وك 
اأح����رزه يف  اإىل  ال��ب��اه��ر  �شنة وال��ن��ج��اح 
اك�شربت  حم�����دود  واق�����ف  م��ن��اف�����ش��ات 
�شمن بطولة الإمارات 2013 والتي 
حمققا  الأول  امل��رك��ز  خ��ال��ه��ا  اأح����رز 
العامة الكاملة من 6 جولت اأقيمت 

بني ابوظبي ودبي.
وهناأ رئي�س احتاد الإمارات للريا�شات 
ال��ب��ح��ري��ة الأ����ش���رة ب��ال��ن��ج��اح الأخ���ر 
ال�����ش��اع��د جابر  ال��ب��ط��ل  ال���ذي حققه 
 14( الفا�شي  املع�شم  �شيف  حممد 

�شنة( بحلوله ثانيا يف مناف�شات واقف 
اأوروبا  بطولة  �شمن  �شتوك  نا�شئني 
اإىل  الأم��ر   2013 املائية  للدراجات 
�شلم  يف  لارتقاء  كبرة  دفعة  منحه 
اللقب  على  واملناف�شة  العام  الرتتيب 
التي  اخلتامية  اجل��ول��ة  يف  الأوروب����ي 
�شتقام يف مدينة دونكا�شرت الجنليزية 
متمنيا  قليلة  اأي���ام  وبعد  ال�شهر  ه��ذا 
ال��ت��وف��ي��ق ل���ه ول��ب��اق��ي اأع�����ش��اء فريق 
املائية  للدراجات  دب��ي(  داي��ف  )�شكاي 

والذي ي�شم اأي�شا �شقيقه �شيف.

الأ����ش���رة  دور  اإن  ع��ل��ى  ح�����ارب  واأك������د 
ي�شكل  اأم���ر  والعائلة  الأه���ل  ومتابعة 
مت�شابق  اأي  ت��ق��دم  يف  ال���زاوي���ة  ح��ج��ر 
وبطل م�شيدا يف هذا اجلانب باملتابعة 
ال���ت���ي يجدها  امل�����ش��ت��م��رة  وامل�������ش���ان���دة 
اأ�شرتهما  قبل  م��ن  ال�شاعد  الثنائي 
وه����ذا ارم اي��ج��اب��ي ن��اب��ع م���ن اإمي����ان 
الريا�شة  ب���ج���دوى  الأم�������ور  اأول����ي����اء 
الأبناء  اإىل  كاملة  الفر�شة  واإت��اح��ة 
التح�شيل  مب�����ش��ال��ة  الإخ�������ال  دون 
�شبابنا  يف  جت�شد  اأم���ر  وه���ذا  العلمي 

يعد  البطلني  تاألق  اإىل  منوها  اليوم 
عن  الباحثني  لكل  يحتذي  من��وذج��ا 

التميز.
اإدارة  جم��ل�����س  اإن  ح��دي��ث��ه  واخ���ت���ت���م 
الحتاد ي�شعى دائما لتوطيد العاقات 
مع املت�شابقني وتوفر اأف�شل الفر�س 
لهم قدر الإمكان من اجل م�شاعدتهم 
على الإبداع وتقدمي اأف�شل امل�شتويات 
املائية  ال���دراج���ات  ري��ا���ش��ة  اإن  م��وؤك��دا 
تن�شوي  التي  الريا�شات  اح��دى  تعد 
جانب  اإىل  الحت���������اد  م���ظ���ل���ة  حت�����ت 
مبختلف  املحلية  ال�شراعية  �شباقات 
ال�شريعة  ال��ق��وارب  و�شباقات  اأنواعها 
والزوارق  الرتاثي  التجديف  وق��وارب 

ال�شريعة.
املع�شم  �شيف  من جانبه وجه حممد 
ال��ف��ا���ش��ي ب��ط��ل��ن��ا لأ����ش���اب���ق وم����درب 
ال���ث���ن���ائ���ي ب����ال����دع����م وامل����ت����اب����ع����ة من 
ق��ب��ل امل�����ش��وؤول��ني يف احت����اد الإم�����ارات 
�شعيد  وخ��ا���ش��ة  البحرية  للريا�شات 
حممد حارب الفاحي رئي�س الحتاد 
وال������ذي ظ���ل ح��ري�����ش��ا وم��ت��اب��ع��ا لكل 
امل�����ش��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة لأب��ن��اء الدولة 
اإن  اإىل  م�����ش��را  وج��اب��ر  �شيف  ول��ي�����س 
زي���ارت���ه ���ش��ي��ك��ون ل���ه م�����ردود و�شدى 
ايجابي يف م�شتقبل م�شاركة البطلني 
دائما  ال�شعود  اإىل  واللذين يطمحان 
اإىل من�شات التتويج ومعانقة الألقاب 
ال��ك��ب��رة وم��ن��ه��ا ل��ق��ب ب��ط��ول��ة اأوروب����ا 
بطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  واأي�����ش��ا   2013
جناحهما  بعد  وذل��ك   2013 العامل 
بطولة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ال���ف���وز  يف 
الإم��ارات 2013 حيث تاألق �شيف يف 
فئة واقف حمدود وجابر يف فئة واقف 

نا�شئني.

العداء احلارثي ممثل 
عمان مبونديال القوى

ت�شارك �شلطنة عمان بعداء وحيد يف بطولة العامل للعاب القوى املقررة يف 
مو�شكو من 10 اىل 18 اآب-اغ�شط�س احلايل هو بركات احلارثي يف �شباق 
يف  الوىل  بعد  العامل  بطولة  يف  الثانية  للمرة  احل��ارث��ي  وي�شارك  100م. 
برلني عام 2009، وكان وقتها يبلغ من العمر 19 عاما ومل يكن ميتلك 
احلارثي  و�شمن  الت�شفيات.  تخطي  يف  ف�شله  اىل  ادى  ما  الكافية  اخل��ربة 
م�شاركته يف مو�شكو بعدما �شجل رقما قيا�شيا �شخ�شيا قدره 13ر10 ثوان 
يف بطولة الندية التي اقيمت يف المارات. وياأمل احلارثي اأن يتغر الو�شع 
يف امل�شاركة الثانية له يف البطولة العاملية خا�شة بعد اأن �شارك ال�شنة املا�شية 
يف اأوملبياد لندن وبالتايل فانه عزز ر�شيده من اخلربة وكيفية التعامل مع 
البطولت الكربى، مو�شحا اأن م�شاركته يف بطولة العامل تعترب اجنازا بحد 
اأنه  واأ�شاف  الكبر.   املحفل  لباده يف هذا  الوحيد  املمثل  انه  ذات��ه خا�شة 
حال  اأف�شل  جعلها  اج��ل  من  الثانية  امل�شاركة  يف  الم��ل  من  الكثر  يحدوه 
من الأوىل على الرغم من اعرتافه باأنه لي�س يف كامل جاهزيته للمناف�شة 
يف البطولة العاملية. واأكد احلارثي اأنه ل يوجد م�شتحيل يف عامل الريا�شة 
ولبد من اجلد والجتهاد لتحقيق النتائج اليجابية جمددا عزمه الكبر 
على احل�شور امل�شرف.  وحقق احلارثي زمن 13ر10 ثوان يف بطولة اخلليج 
نال  عندما  املا�شي  ني�شان-ابريل  يف  القطرية  العا�شمة  ا�شت�شافتها  التي 
ايار- الدوحة يف  ا�شت�شافتها  التي  العربية  البطولة  �شارك يف  ثم  الف�شية، 
مايو املا�شي، واحرز برونزية بزمن 46ر10 ثوان، وذهبية التتابع 4 مرات 
100 م مع منتخب باده.  واحرز احلارثي برونزية بطولة ا�شيا يف مدينة 
ميدالية  باده  مانحا  )27ر10 ث(،  املا�شي  الهندية يف متوز-يوليو  بونا 
طال انتظارها حيث كانت الوىل بعد 13 عاما وحتديدا منذ تتويج حممد 
200 م يف البطولة ال�شيوية يف جاكرتا. كما �شارك  الهوتي بف�شية �شباق 
يف اجلولت ال�شيوية الكربى، حيث حقق املركز الثاين يف اجلولتني الوىل 

والثانية يف بانكوك ويوري )تاياند(، واملركز الول يف الثالثة يف كولومبو.

قطر يتعاقد مع املدافع 
الربازيلي فريرا 

تعاقد نادي قطر القطري مع الربازيلي دوغا�س فريرا املعروب بدوغاو 
مدافع �شبورتينغ براغا الربتغايل ملدة مو�شم واحد على �شبيل العارة.

املحرتف  وه��و  عقيلي،  ه���ادي  الي���راين  للمدافع  خلفا  دوغ���او  و�شيكون 
الربازيلي الثاين يف �شفوف الفريق اىل جانب الهداف مار�شينيو.

و�شبق لدوغاو )27 عاما، 93ر1 م و84 كلغ( اللعب يف اأندية كوريتيبا 
اليوناين  وكافال  الفرن�شي  ونانت  الربازيلية  كارو  وريو  واأنرتنا�شيونال 

قبل اأن يلتحق يف 2011 بنادي �شبورتينغ براغا الربتغايل.

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :56395 
با�ش��م: �س. راو�شون�س انف�شتمنت�س ليميتد

وعنوانه: �س ب 1350 جورج تاون – جزيرة كاميان الكربى – بناية هنتا ، 75 فورت 
ا�شرتيت ، جزر كاميان 

وامل�شجلة حتت رقم : )48266(  بتاريخ:2004/08/15
انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف :    2013/10/11 وحتى تاريخ : 2023/10/11 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57528
با�ش������م: �س. توابل العرب والهند – ذ.م.م

المارات   ،  5340778/06 ، ، هاتف 5346050/06  – �س.ب 24403  ال�شارقة  وعنوانه: 
العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )55195(  بتاريخ: 2005/09/27
انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف :    2013/12/08 وحتى تاريخ : 2023/12/08 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :56397 
با�ش��م: �س. راو�شون�س انف�شتمنت�س ليميتد

وعنوانه: �س ب 1350 جورج تاون – جزيرة كاميان الكربى – بناية هنتا ، 75 فورت 
ا�شرتيت ، جزر كاميان 

وامل�شجلة حتت رقم : )48971(  بتاريخ:2004/09/28
انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف :    2013/10/11 وحتى تاريخ : 2023/10/11 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
لبنان    -- ������ش�����ره   �����ش����امل 
اجل��ن�����ش��ي��ة    - ج���واز �شفره 
)1418371( رق����������م 

يجده  من  لبنان  من  �شادر 
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
    050/7512247 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ حم��م��د نور 
 - اهلل    ع���ظ���م���ت  ال������دي������ن 
اجلن�شية-    ب���ن���غ���ادي�������س 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  م���ن   )187696(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/4004110 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ب�شانت  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
احمد    حم����م����د  خ���م���ي�������س 
- م�����ش��ر اجل���ن�������ش���ي���ة-   - 
ج���������������واز �������ش������ف������ره رق������م 
)2048061( من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8893868    

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ بي�شميله خان 
عبداهلل خ��ان    - باك�شتاين 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية-   
�شادر   )4105222( رقم 
م����ن يجده  ب��اك�����ش��ت��ان  م����ن 
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
    055/2445041 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ع��م��ران خان 
حممد رحمن     - باك�شتان 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية-   
من   )4117701( رق����م 
ت�شليمه  برجاء  عليه  يجده 
�شرطة  م���رك���ز  اق������رب  اىل 
باك�شتان م�شكوراَ    اوال�شفارة 

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
ع��ظ��م خ����ان زه����ر احمد   
اجلن�شية-    ب��ن��غ��ادي�����س   -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)0329819( من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/5260041    

اعالن تغيري ا�سم  �سخ�س      
اأنا ، األك�شندر اأومني ، اأقر باأن ابنتي ، ليزا األك�س ، وحتمل جواز 
بتاريخ  اأب��وب��ظ��ي  ���ش��ادر يف   ، ك�������ي/2008251  رق���م.  ه��ن��دي  �شفر 
2012/01/04 ، وتقيم اقامة دائمة يف كوتورثارايل ، كوزهيكود ، 
م.ب. اأ�س. يف. ماركت ، )مقاطعة( كولم ، كرال ، الهند ، وتقيم 
حاليا يف �س.ب. 939 ،اأبوظبي ، اإ ع م ، مبوجب هذا تغر اأ�شمها 
 – ف��وري.  باعتبار   ، اأومني  األك�س  ليزا  اإىل:   ، األك�س  ليزا  من: 

األك�شاندر اأومني

اعالن تغيري ا�سم  �سخ�س      
اأنا ، األك�شندر اأومني ، اأقر باأن ابني ، اأرون األك�س ، ويحمل جواز 
اأب��وب��ظ��ي بتاريخ  اأت���������س/8402770 ، ���ش��ادر يف  �شفر ه��ن��دي رق���م. 
2009/11/05 ، ويقيم اقامة دائمة يف كوتورثارايل ، كوزهيكود ، 
م.ب. اأ�س. يف. ماركت ، )مقاطعة( كولم ، كرال ، الهند ، ويقيم 
حاليا يف �س.ب. 939 ،اأبوظبي ، اإ ع م ، مبوجب هذا يغر اأ�شمه 
من: اأرون األك�س ، اإىل: اأرون األك�س اأومني ، باعتبار فوري. – 

األك�شاندر اأومني

العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 434 /2013 مدين كلي                           
امل��ح��دودة  جمهول حم��ل القامة  �شتار جيجا  امل��دع��ى عليه   /1-���ش��رك��ة  اىل 
مبا ان املدعي / عادل بن عبداهلل بن حمزة الع�شفور وميثله: علي ا�شماعيل 
ابراهيم اجلرمن  اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ 450.000 تعوي�شا ماديا وادبيا وعلى �شبيل الحتياط 
بندب خبر لتحقيق بطلبات املدعى- حتميل املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/22 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.18 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2010/161 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شده/1- مكا�شب للعقارات  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�شرور حممد قادر وميثله: علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف 
الدعوى رقم 2009/489 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 2010/3/25 باعتباره �شندا 
املوؤرخ 2006/11/6 2- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره  تنفيذيا وذلك : 1- بف�شخ العقد 
)497896 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 
2009/5/7 وحتى متام ال�شداد على ال جتاوز ا�شل املبلغ املق�شي به وت�شليمه اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة خال 15 يوم من تاريخ  ن�شر هذا الع��ان.    وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10864 بتاريخ 2013/8/7    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/2039 مدين جزئي ال�سارقة  

اىل املدعى عليه:/حامد احمد �شامل بادعام  حيث ان املدعيتني: �شاهيناز احمد علي بادعام- 
�شمرة احمد �شامل بادعام.  قد اقامتا عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاه لدى هذه املحكمة 
تطالبان فيها الق�شاء بف�س ال�شيوع على العقار رقم )1418( منطقة الغافية- ال�شارقة وذلك 
ببيعه باملزاد العلني ومن ثم تق�شيم ثمن املبيع بني الورثة بالت�شاوي بال�شافة اىل تعيني خبر 
 )1418( رقم  الر�س  قطعة  على  القائم  العقار  ومعاينة  الدعوى  ملف  على  لاطاع  ح�شابي 
املبالغ،  هذه  من  الورثة  من  وارث  كل  ن�شيب  احت�شاب  وبالنتيجة  بال�شارقة،  الغافية  مبنطقة 
بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة  
)الدائرة املدنية اجلزئية الوىل( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من يوم 2013/8/14   وذلك 
عدم  او  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  ويف  بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لاجابة 

ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اريان فالكون للتجارة العامة �س.م.م
BLUE STORM ENERGY DRINK:طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:165429       بتاريخ:2011/11/20 م
با�ش��م:اريان فالكون للتجارة العامة �س.م.م

وعنوانه:مكتب 115 اوتو �شنرت بناية ديرة ، �س.ب:85378 ، هاتف: 2527872 04 ، فاك�س: 2527873 04  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32 م�شروب طاقة غازي .

 BLUE STORM ENERGY DRINK و�شف العامة:عبارة عن اربع كلمات باللغة الجنليزية
 ENERGY( بخط كبر وتاأتي حتتهم كلمتي )BLUE STORM( يحيط بهم خط ازرق اللون كلمتي
لون  ويوجد  �شوداء  واخللفية  والر�شا�شي  البي�س  باللونني  مكتوبة  والكلمات  ا�شغر  بخط   )DRINK

ر�شا�شي باخللفية خلف كلمتي )BLUE STORM( �شكل مميز .
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  7  اأغ�سط�س 2013 العدد 10864

يف  املقررة  العامل  بطولة  يف  القطرية  القوى  العاب  ت�شارك 
بخم�شة  اجل���اري  اب-اغ�����ش��ط�����س   18 اىل   10 م��ن  مو�شكو 
للنا�شئني  العامل  بطل  بر�شم  معتز  ابرزهم  فقط  ريا�شيني 
وم�شجل   2012 لندن  اوملبياد  برونزية  و�شاحب   2010
اف�شل رقم يف العوام الع�شرة املا�شية يف م�شابقة يف الوثب 
العايل. واىل جانب بر�شم، هناك �شامويل فران�شي�س )100 
و200 م( وم�شعب عبد الرحمن )800 م( وحممد القرين 
�شعوبة  وب��رغ��م  )امل��ط��رق��ة(.  اجم���د  وا���ش��رف  م(   1500(
املناف�شة واملهمة، فان امل�شوؤولني يف الحتاد القطري للعاب 
القوى يحلمون باحل�شول على ميدالية، خا�شة عن طريق 
الخرة  الفرتة  يف  واملتاألق  والعرب  ا�شيا  بطل  بر�شم  معتز 

خ�شو�شا يف لقاءات الدوري املا�شي.

علي  واحل�شول  بر�شم  معتز  اجن��از  بتكرار  اجلميع  ويحلم 
ال��ع��امل للنا�شيئن يف  ب��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ل  ك��م��ا  م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة 
مونكتون 2010، برغم معاناته من ال�شابة التي تعر�س 
على  احل�شول  يف  جن��اح��ه  ان  ال  ف���رتة،  قبل  الظهر  يف  لها 
 27 يف  املا�شي  ال���دوري  �شمن  لندن  لقاء  يف  الثالث  امل��رك��ز 
احدى  على  مناف�شته  اآم��ال  من  يزيد  املا�شي  متوز-يوليو 
امليداليات. وادت ال�شابة اىل عدم م�شاركة بر�شم يف بطولة 

ا�شيا التي اقيمت مطلع ال�شهر املا�شي يف الهند.
الوثب  م�شابقة  رقم يف  اف�شل  �شجل  القطري  النجم  وك��ان 
40ر2 م،  2000 وق��دره  العايل يف الهواء الطلق منذ عام 

حم�شنا فيه رقمه ال�شابق وهو 39ر2 م.
كما كان خطف املركز الول اي�شا يف لقاء �شنغهاي، املرحلة 

الثانية من الدوري املا�شي، بت�شجيله 33ر2 م.
املناف�شة  ع��ل��ي  ب��ر���ش��م  ق���درة معتز  ع��ن��د  الم���ل  ي��ت��وق��ف  ول 
ل��ك��ن��ه��ا مت��ت��د اي�����ش��ا ايل ���ش��ام��وي��ل ف��ران�����ش��ي�����س ب��ط��ل ا�شيا 
اىل  و�شوله  اجلميع  ينتظر  حيث   2010 ال�شالت  داخ��ل 
الرحمن  عبد  م�شعب  م�شاركة  متثل  املقابل  يف  النهائيات. 
من  كونه  فر�شة  الهندية  بونا  مبدينة   2013 ا�شيا  بطل 
وا�شرف  ال��ق��رين  ملحمد  احل���ال  وك��ذل��ك  ال�����ش��اب��ة  العنا�شر 
اجمد. و متلك قطر 4 ميداليات يف بطولت العامل ال�شابقة 
 3 �شباق  يف  �شاهني  �شيف  حققهما  ذهبيتان  القوى،  للعاب 
الف م موانع �شمن بطولة العامل التا�شعة بباري�س 2003 
والعا�شرة عام 2005 يف هل�شنكي حني قطع ال�شباق يف زمن 
31ر13ر8 دقيقة، وميدالية ف�شية حققها مبارك  وقدره 

ع�شرة  احلادية  البطولة  يف  املاراثون  �شباق  يف  �شامي  ح�شن 
يف او�شاكا باليابان 2007 قاطعا م�شافة 195ر42 كلم يف 
18ر17ر2 �شاعة، وميدالية برونزية حققها جيم�س كواليا 
�شباق  يف   2009 ع��ام  برلني  يف  ع�شرة  الثانية  البطولة  يف 
العامل  اكرب م�شاركة قطرية يف بطولت  م. وكانت  5 الف 
عام 2003 بباري�س حيث �شاركت ب8 عدائني وقال مدير 
املنتخب القطري و�شاحب برونزية اوملبياد بر�شلونة 92 يف 
القطرية  ال�شتعدادات  ان  �شليمان  حممد  م   1500 �شباق 
الاعبني  من  ع��دد  باكرب  امل�شاركة  نتمنى  كنا  جيدة،  كانت 
وابرزهم  م�شاركتهم  دون  حالت  التي  ال�شابات  بع�س  لول 

حمزة دريو�س )�شباق امليل( .
بعدد   2015 العامل  لبطولة  الن  من  ن�شتعد  نحن  وتابع 

اكرب خا�شة واننا منلك عددا من ال�شباب الواعدين الذين 
عدم  النهاية  يف  وف�شلنا  مو�شكو،  يف  مل�شاركتهم  نخطط  كنا 
من  امل��زي��د  يكت�شبوا  حتى  والن��ت��ظ��ار  مبكرا  بهم  امل��ج��ازف��ة 

اخلربة .
خا�شة  ميدالية  اأي  بتحقيق  التوقع  ال�شعب  م��ن  وا���ش��اف 
ونحن نتحدث عن بطولة العامل التي ت�شم اف�شل واقوى 
معتز  وع��ن   . النتائج  اف�شل  حتقيق  نتمنى  لكننا  العدائني 
اقرب طموحاتنا لتحقيق ميدالية لكن  انه يعد  بر�شم قال 
اثر  ا�شابيع   3 التدريب ما ل يقل عن  ا�شابته وتعطله عن 
على اعداده بع�س ال�شيىء، خا�شة وان التوقف لهذه الفرتة 
اف�شل  ب��ني  و�شر�شة  قوية  املناف�شة  ان  كما  هينا  لي�س  ام��ر 

لعبي العامل .

بييييير�شييييييم اأميييييل القطيييييرييييييييييين يف األعييييييياب القيييييييييييوى
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يف اأم�سية رم�سانية مميزة 

نادي �شباط القوات امل�شلحة يكرم �شركاء النجاح لالأوملبياد الرم�شاين ال�شابع ع�شر 

اأقيمت بتنظيم جمل�س اأبوظبي الريا�سي 

جناح كبر لبطولة العني الرم�شانية للرماية لذوي الحتياجات اخلا�شة

فينت�شييييي و�شتيفييييين�س باليييييدور الثيييييانييييي يف تيييييورونتيييييييييو

ام�شية  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ن���ادي  ك��رم 
مبقر  ال�شينما  قاعة  �شهدتها  مميزة  رم�شانية 
ال��ن��ادي ، ���ش��رك��اء ورع���اة ال��ن��ج��اح ال���ذي حققته 
الرم�شاين  لاأوملبياد  ع�شرة  ال�شابعة  الن�شخة 
رعاية  ا�شابيع حت��ت   3 م��دى  اق��ي��م على  ال���ذي 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ك��رمي��ة 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 

الرئا�شة ، ب�شعار  البيت متوحد .
والداعمني  ل��ل�����ش��رك��اء  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  وج�����اء 
والرعاة واملوؤ�ش�شات العامية تقديرا وتثمينا 
احلدث  دع��م  يف  الوطني  ودوره���م  لإ�شهاماتهم 
300 اللف  اك��رث من  به  �شارك  ال��ذي  الكبر 

ريا�شي وريا�شية من 45 جن�شية عاملية .
ح�شر الم�شية �شعادة الفريق الركن  م حممد 
هال الكعبي رئي�س جمل�س ادارة فندق ونادي 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  امل�شلحة  القوات  �شباط 
العليا واللواء م�شطفى الرئي�شي ع�شو جمل�س 
املن�شق  الكعبي  م�شبح  والدكتور   ، النادي  ادارة 
ال�شركات  ممثلي  ج��ان��ب  ،اىل  للبطولة  ال��ع��ام 

الراعية واملوؤ�ش�شات العامية .
وبداأ احلفل بتكرمي �شعادة حممد هال الكعبي 
م�شبح  ال��دك��ت��ور  امل�شرح  من�شة  على  وي��راف��ق��ه 
للموؤ�ش�شات   ، للبطولة  ال��ع��ام  املن�شق  الكعبي 

قناة  مقدمتها  يف  وج��اءت  الوطنية  العامية 
،اىل  الريا�شية  دب��ي  وقناة  الريا�شية  ابوظبي 
جانب �شحف الحتاد واخلليج والبيان ووكالة 
انباء المارات والوطن والوحدة ، والتي عك�شت 
يف  ودوره  واه��داف��ه  لاأوملبياد  املثالية  ال�شورة 
تعزيز امللتقيات الريا�شية والتجمعات ال�شبابية 
امل���م���ي���زة ، واث������ره امل��ب��ا���ش��ر يف ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
الوطنية  واملنتخبات  ال�شاحة  ورف��د  والطاقات 
الم����ارات  لتمثيل  ومتمكنة  م��وؤه��ل��ة  بعنا�شر 

ب�شكل مميز .
وتابع الكعبي تكرميه يف الفقرة الثانية للجهات 
وال�شركات الراعية ، حيث ت�شلم ممثلو �شركات 
ادفان�شيد   ، لوجي�شتك�س  ايروا�شبي�س  جلوبال 
جولدن  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  �شي�شتمز،  ان��ت��ج��ري��ت��د 
دا�س   ، ل��ل�����ش��ي��ارات  الفطيم   ، اأم����روك   ، ج���روب 
 ، ابوظبي  ، ط��ران  القاب�شة  ت��وازن   ، القاب�شة 
امل�شعود لل�شيارات ، عمر بن يو�شف لل�شفريات 
، �شركة علي واأولده ، جمعية ابوظبي التعاونية 
 ، الول  اخلليج  بنك   ، الوطني  ابوظبي  بنك   ،
وكالة بيجو ، �شوفيا ، تكنوجيم ، دروع تذكارية 
و�شهادات �شكر وتقدير على م�شاهمتهم الفعالة 

يف رعاية الوملبياد ال�شابع ع�شر.
الركن  م  الفريق  �شعادة  ويف ختام احلفل وجه 

تقدم  للحا�شرين  كلمة  الكعبي  ه��ال  حممد 
من خالها با�شمى ايات ال�شكر والعرفان للدعم 
الاحمدود الذي يوليه الفريق اول �شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 
القائد العلى للقوات امل�شلحة، ودعمه املتوا�شل 
للمنا�شبات والفعاليات الريا�شية التي ينظمها 
نادي �شباط القوات امل�شلحة ، مثمنا دعم �شمو 
رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان  ال�شيخ 
الكرمية  بالرعاية  م�شيدا   ، الريا�شي  ابوظبي 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
 ، الرئا�شة  ���ش��وؤون  ال���وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
واثرها البارز على م�شرة البطولة التي اكدت 
متقدما   ، الريا�شية  احل��رك��ة  دع��م  يف  ري��ادت��ه��ا 
بال�شكر والتقدير ملعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
على  والريا�شة،  لل�شباب  العامة  الهيئة  رئي�س 

ح�شوره وت�شريفه لليوم اخلتامي للبطولة .
ا�شبح  الرم�شاين  الومل��ب��ي��اد  ان  الكعبي  واك���د 
ودول  الم����ارات  لأب��ن��اء  �شامل  ري��ا���ش��ي  ملتقى 
واجلن�شيات  العربي  وال��وط��ن  التعاون  جمل�س 
العاملية الخرى ،حيث يلتقون �شنويا ويتناف�شون 
قدراتهم  م���ن  ت���ع���زز  ري��ا���ش��ي��ة  م�����ش��اب��ق��ات  يف 
���ش��ق��ف طموحاتهم  م��ن  وت��رف��ع  وام��ك��ان��ي��ات��ه��م 

وتطلعاتهم يف م�شوارهم املقبل .
ال��ذي لعبته  ال��ب��ارز  ال���دور  الكعبي على  واث��ن��ى 
واملوؤ�ش�شات  واجل����ه����ات  ال���راع���ي���ة  ال�������ش���رك���ات 
ال�شابعة  ال���دورة  دع��م  يف  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
ع�����ش��رة ل���اأومل���ب���ي���اد ال���رم�������ش���اين ، م����وؤك����دا ان 
بني  ال�شراكات  ا�شمى  يج�شد  بالرعاية  التعاون 
الريا�شية  املنا�شبات  لدعم  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
ال��رئ��ي�����ش��ي للنجاح   ب��ال�����ش��ري��ك  اي�����ش��ا  ، م�����ش��ي��دا 
العام  ودوره املميز يف عك�س التفاعل ال�شبابي 
الوملبياد  ي�شهد  ال��ذي  والجتماعي  الريا�شي 

الرم�شاين يف كل عام .
القوات  �شباط  ن��ادي  ان  كلمته  وا���ش��ار يف ختام 
امل�شلحة ومن خال النفتاح الدائم على املجتمع 
التي  الريا�شية  املنا�شبات  اقامة  على  يحر�س 
ال�شرائح،  وخمتلف  الفئات  عموم  بها  ي�شارك 
النادي  يف  امل�شجلني  الع�شاء  عدد  ان  مو�شحا 
اك���رث من  اجل��ي��م  ���ش��ال��ة  ي��وم��ي��ا يف  وينتظمون 
9000 الف ع�شو وع�شوة ، م�شرا ان النادي 
للتعاون  وم�شتعد   ، للجميع  ابوابه  بفتح  ي�شرع 
جلميع  واخل��دم��ات  المكانيات  جميع  وتقدمي 
ي�شارك  ال���ن���ادي  ان  ع��ل��ى  م��ن��وه��ا   ، ال��ق��ط��اع��ات 
الجتماعية  والفعاليات  املنا�شبات  بدعم جميع 
وال��دي��ن��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى ار�س 

العا�شمة ابوظبي انطاقا من نهجه الوطني .

من جهته اعرب الدكتور م�شبح الكعبي املن�شق 
���ش��ك��ره وتقديره  ل��ل��ب��ط��ول��ة ع���ن ع��م��ي��ق  ال���ع���ام 
الداعمة  واملوؤ�ش�شات  الراعية  ال�شركات  جلهود 
واملوؤ�ش�شات العامية الذين مل يدخروا جهدا 
يف دعم حماور النجاح والتميز للن�شخة ال�شابعة 
ع�شرة ، موؤكدا ان اللتفاف والتعاون والرعاية 
من جانب ال�شركاء والرعاة ،وت�شابقهم للتواجد 
يف دعم م�شرة البطولة وتعزيز توا�شلها ل�شباب 
وفتيات المارات ، خر دليل على مكانة وقيمة 
ان حفل  ، مو�شحا  واجتماعيا  ريا�شيا  احل��دث 

التكرمي جاء ترجمة لتوجيهات الفريق الركن 
ادارة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  ه��ال  حممد  م. 
رئي�س  امل�شلحة  ال��ق��وات  ���ش��ب��اط  ون����ادي  ف��ن��دق 
 ، الرم�شانية  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة 
وانطاقا من اهتمامه املبا�شر بتعزيز ال�شراكات 
وتقدير جهود الرعاة والداعمني من املوؤ�ش�شات 
احلكومية و�شركات القطاع اخلا�س الذين اكدوا 
الريا�شية  املنا�شبات  دعم  يف  الفاعل  ح�شورهم 
والنجاح  التميز  �شركاء  جانب  اىل   ، ال�شبابية 
دورا  لعبت  التي  الوطنية  العامية  املوؤ�ش�شات 
الرم�شاين  الوملبياد  اه��داف  تر�شيخ  يف  كبرا 

على مدى 3 ا�شابيع .

الرم�شانية  العني  بطولة  كبر  بنجاح  اختتمت 
للرماية لذوي الحتياجات اخلا�شة التي اقيمت 
يوم ام�س الول بتنظيم وا�شراف جمل�س ابوظبي 
للفرو�شية  العني  ن��ادي  مع  وبالتعاون  الريا�شي 
وال���رم���اي���ة واجل���ول���ف ، و���ش��ط م�����ش��ارك��ة كبرة 

�شهدتها الفئات الثاث للم�شابقة .
ابوظبي  البطولة يف اطار حر�س جمل�س  وتاأتي 

الحتياجات  ذوي  ���ش��ري��ح��ة  ل���دع���م  ال��ري��ا���ش��ي 
والبطولت  امل�����ش��اب��ق��ات  يف  وا���ش��راك��ه��م  اخل��ا���ش��ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت ا���ش��راف��ه ، ترجمة 
على  وال��ع��م��ل   ، املجتمع  يف  ان��خ��راط��ه��م  مل�شاعي 
تقدمي الربامج واملبادرات التي تخدم تطلعاتهم 

وطموحاتهم بكافة الريا�شات وامل�شابقات .
الرماية  ميدان  يف  البطولة  مناف�شات  واقيمت 

ب��ن��ادي ال��ع��ني ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وال��رم��اي��ة واجلولف 
، حيث ظفر بلقب م�شابقة بندقية  لثاث فئات 
، عبيد  ل��ل��م��ح��رتف��ني  اع���اق���ة  م���رت   10 ه���وائ���ي 
النعيمي  حممد  �شيف  ثانيا  وج���اء   ، ال��ده��م��اين 
م�شابقة  ويف   ، الح��ب��اب��ي  اهلل  عبد  ثالثا  وح��ل   ،
البندقية هوائي 10 مرت للهواة فاز باملركز الول 
�شامل �شلطان ال�شام�شي ، وحل ثانيا عاي�س علي 

الحبابي ، ووقف باملركز الثالث نا�شر املن�شوري 
 10 هوائي  البندقية  م�شابقة  ا�شفرت  حني  يف   ،
البلو�شي  مرت رجال لل�شم عن فوز ماجد مراد 
 ، الدرمكي  باملركز الول، وجاء ثانيا حمد هزاع 

وحل ثالثا حممد خمي�س العلوي .
ويف ختام البطولة توج الفائزين ابطال امل�شابقات 
�شيف  الوطني  منتخبنا  رام��ي  ال��ث��اث،  بفئاتها 

البوعينني  وال�شيدة خلود خالد  ال�شام�شي  مانع 
مبجل�س  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  ق�شم  رئي�س 
بالبهجة  مليئة  اجواء  و�شط  الريا�شي،  ابوظبي 
ت�شلموا  ال��ذي��ن  امل��ت��وج��ني  ب��ني جميع  وال�����ش��رور 
ال��ك��وؤو���س وامل��ي��دال��ي��ات ب��ج��ان��ب اجل���وائ���ز املالية 

املخ�ش�شة لهم يف كل فئة وبح�شب كل مركز .
وق����دم امل�����ش��ارك��ون ���ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م جلهود 

املتوا�شل  ودع��م��ه   ، ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س 
الحتياجات  ذوي  ل��ري��ا���ش��ة  ال��ك��ب��رة  ورع��اي��ت��ه 
اخل��ا���ش��ة ، م��ث��م��ن��ني اق���ام���ة وت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
ل��ت��ع��رب ع����ن طاقات  ال���ت���ي ج������اءت  ال����ب����ط����ولت 
اليجابي يف �شقل  ودوره��ا  امل�شاركني  وامكانيات 
مهاراتهم وتنمية قدراتهم حت�شرا للم�شاركات 

الر�شمية .

�شلون  والم���رك���ي���ة  فينت�شي  روب���رت���ا  الي��ط��ال��ي��ة  ب��ل��غ��ت 
التوايل  على  ع�شرة  وراب��ع��ة  عا�شرة  امل�شنفتان  �شتيفن�س 
الدور الثاين لدورة تورونتو الكندية الدولية لكرة امل�شرب 
الوىل  فوز  اثر  دولر،  مليون  369ر2  جوائزها  البالغة 
والثانية  و3-6،  و4-6   6-2 ج��ورج  يوليا  الملانية  على 
و6-7   2-6 مادينوفيت�س  كري�شتينا  الفرن�شية  على 

)7-5( يف الدور الول.
ايكاترينا  الرو�شية  مع  فينت�شي  تلعب  املقبل،  ال��دور  ويف 
ال�شاعدة  روديونوفا  انا�شتا�شيا  ال�شرتالية  او  ماكاروفا 
من الت�شفيات، و�شتيفن�س مع الملانية منى بارتيل الفائزة 

و6-7  و3-6   )7-3(  7-6 ج��ي  زه��ن��غ  ال�شينية  ع��ل��ى 
.)1-7(

بفوزها  بينيتا  فافيا  الخ��رى  اليطالية  اأي�شا  وتاأهلت 
و2-6،  و6-3   3-6 رادفان�شكا  اور�شول  البولندية  على 
والهولندية كيكي برتنز بتغلبها على المركية الي�شون 
و3-6،  و6-1   4-6 الت�شفيات  م��ن  ال�����ش��اع��دة  ري�شكي 
على  ب��ف��وزه��ا  ليبت�شنكو  ف���ارف���ارا  الخ����رى  والم��رك��ي��ة 
 3-6 الت�شفيات  من  ال�شاعدة  موريتا  ايومي  اليابانية 
و6-1، والبلجيكية يانينا فيكماير بتغلبها على المركية 
 4-6 الت�شفيات  م��ن  ال�����ش��اع��دة  م��ات��ي��ك-���ش��ان��دز  بيثاين 

و2-6 و6-4، وال�شلوفاكية دومينيكا �شيبولكوفا بفوزها 
الت�شفيات  م��ن  ال�شاعدة  �شيبيلوفا  يانا  مواطنتها  على 
على  بتغلبها  �شر�شتيا  �شورانا  والرومانية  و4-6،   5-7
الوكرانية اولغا �شافت�شوك ال�شاعدة من الت�شفيات 2-6 
و6-3، والت�شيكية كارا زاكوبالوفا بفوزها على مواطنتها 
لو�شي �شافاروفا 5-7 و6-3 و6-1، والرو�شية انا�شتا�شيا 
بافليوت�شنكوفا بتغلبها على الكندية كارول زهاو ال�شاعدة 

من الت�شفيات 6-1 و3-6.
ويف الدور الثاين، تلعب بينيتا مع ال�شربية انا ايفانوفيت�س 
ال�شاد�شة ع�شر او التايوانية �شو-واي ه�شييه، وبرتنز مع 

البلجيكية كر�شنت فليبكينز الثالثة ع�شرة او المركية 
ماغدالينا  ال�شلوفاكية  مع  وليبت�شنكو  وليام�س،  فينو�س 
ريباريكوفا او الرومانية الك�شندرا دولغرو ال�شاعدة من 
رادفان�شكا  انيي�شكا  البولندية  مع  وفيكماير  الت�شفيات، 
غرار  على  الول  ال��دور  خو�س  من  اعفيت  والتي  الثالثة 
امل�����ش��ن��ف��ات ال��ت�����ش��ع الول���ي���ات، و���ش��ي��ب��ول��ك��وف��ا م��ع الملانية 
و���ش��ر���ش��ت��ي��ا م��ع الدمناركية  ال��ث��ام��ن��ة،  ك��رب��ر  اجن��ي��ل��ي��ك 
اليطالية  مع  وزاكوبالوفا  التا�شعة،  فوزنياكي  كارولني 
نا  ال�شينية  مع  وبافليوت�شنكوفا  اخلام�شة،  اي��راين  �شارة 

يل الرابعة.

وفاة الدويل اليمني ال�شيد اإثر حادث �شر 
تويف لعب منتخب اليمن لكرة القدم او�شام ال�شيد اثر حادث مروري مروع 
وا�شيب معه اربعة من رفاقه ح�شب ما ذكرت وكالة النباء اليمنية )�شباأ( 
وا�شارت الوكالة اليمنية اىل ان احلادث وقع على طريق عدن تعز وا�شفر عن 
وفاة ال�شيد، وا�شابة الدوليني الربعة حمادة الوادي واكرم ال�شلوي ونزار 

رزق واني�س �شالح.
ونقلت عن م�شدر طبي قوله ان الاعب او�شام ال�شيد تويف جراء �شربة قوية 
تعر�س لها يف الراأ�س ت�شببت يف حدوث نزيف دموي حاد ادى اىل وفاته على 
طفيفة  ا�شابات  واغلبها  م�شتقرة  الربعة  الاعبني  ا�شابة  وا�شافت  الفور 

توزعت بني كدمات وجراح متو�شطة .
وكان الاعبون اليمنيون يف طريقهم اىل منطقة احلديدة حيث يقع مقر 

ناديهم الهال.

جامعي  تقرير  بتحليل  الملانية  الوملبية  اللجنة  �شتقوم 
بطريقة  املن�شطات  الغربية  املانيا  ريا�شيي  تعاطي  اك��د 
من  وذل��ك  املا�شي،  القرن  �شبعينيات  من  ابتداء  منظمة 
خال جلنة م�شتقلة، بح�شب ما ذكر رئي�شها توما�س باخ 

يف مقابلة �شحافية.
وقال باخ، املر�شح القوى خلافة البلجيكي جاك روغ يف 
لقد   : اف  زد دي  لقناة  الدولية،  الوملبية  اللجنة  رئا�شة 
عيننا جلنة م�شتقلة برئا�شة اأودو �شتايرن القا�شي القدمي 

يف املحكمة الد�شتورية الفدرالية .
�شبكة  على  الأول  ام�����س  ن�شرت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
النرتنت تقريرا جامعيا ذكر ان برناجما منظما بدرجة 

كبرة لتعاطي املن�شطات ا�شتخدم يف املانيا الغربية ابتداء 
�شودويت�شه  كانت �شحيفة  املا�شي،  القرن  �شبعينيات  من 

ت�شايتونغ البافارية قد ك�شفت عنه ال�شبت.
وا�شاف باخ، نائب رئي�س اللجنة الوملبية الدولية راهنا 
تر�شحه  ملف  �شلب  يف  املن�شطات  حماربة  و�شع  وال��ذي 
للرئا�شة، ان اللجنة امل�شتقلة يجب ان تقدم تو�شيات عن 

كيفية رد الفعل على هذه الدرا�شة .
وعلى غرار �شيا�شة املن�شطات الر�شمية يف املانيا ال�شرقية، 
مل ت��ك��ن امل��ان��ي��ا ال��غ��رب��ي��ة م��ت��ف��رج��ة، ب��ح�����ش��ب ف��ري��ق من 
بابحاث  ق��ام  برلني،  يف  هومبولدت  جامعة  يف  الباحثني 
على مدى 3 �شنوات يف املحفوظات واجرى مقابات مع 

خم�شني �شاهدا. ومل تن�شر الدرا�شة البالغ حجمها 800 
تاريخها اىل  يعود  ن�شخة  ال�شحيفة متلك  لكن  �شفحة، 

العام 2012.
من�شطات  �شيا�شة  تطبيق  مت  امل��ذك��ور،  التقرير  وبح�شب 
م��ن��ظ��م��ة م���ن خ����ال ان�������ش���اء امل��ع��ه��د الحت�������ادي للبحث 

الريا�شي يف ت�شرين الول-اكتوبر 1970.
بتجميع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ا���ش��راف  املعهد حت��ت  ه��ذا  ق��ام 
الريا�شة  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ن���اه���ج  ا����ش���ح���اب  م���ن  ال��ن��خ��ب��ة 
ال�شنني  ع�شرات  خ��ال  ون�شق   ، الريا�شية  والحت����ادات 
على  م�شجعة  م���واد  ع��ل��ى  ال��ت��ج��ارب  م��ن  وا���ش��ع��ة  �شل�شلة 
ومادة  املن�شطة  امل���واد  غ��رار  على   ، ال��ع��ايل  الداء  تقدمي 

EPO املحظورة.
وكان عامل ال�شيا�شة على بينة من هذا الربنامج، بح�شب 
ال�شحيفة التي اوردت م�شادة ذكرها التقرير بني موظف 
يف املعهد وم�شوؤول حكومي ريا�شي قبل ا�شهر قليلة من 

العاب ميونيخ 1972.
ريا�شة،  طبيب  ب�شفتكم  منكم،  ال�شيا�شي:  الرجل  يوؤكد 

انتظر امرا واحدا: امليداليات يف ميونيخ .
يرد املوظف: �شيدي الوزير، قبل �شنة فقط من اللعاب 

ماذا ميكن ان نفعل كي ننتزع امليداليات؟ .
يتابع حمدثه: ل يهمني .

وارفق تقرير ال�شحيفة ب�شورة لبطل التجذيف الملاين 

العامل خم�س مرات،  الغربي بيرت-ميكايل كولبي، بطل 
1976 الوملبية مبزيج  الذي حقن يف العاب مونرتيال 
من العقاقر. عرف بحقنة كولبي، فتم منح هذا العقار 

1200 مرة اىل عدة ريا�شيني م�شاركني يف مونرتيال.
و�شلطت ال�شحيفة ال�شوء على دور يف الربنامج املذكور 
لعبه �شخ�شان مل يعودا اليوم على قيد احلياة: الباحث 
2000، وه��و الربوف�شور  ج��وزف كويل ال��ذي ت��ويف ع��ام 
الملانية  الومل��ب��ي��ة  للفرق  الطبي  ال��ط��اق��م  ع��ن  امل�����ش��وؤول 
الوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س   ،1960 ع���ام  م��ن��ذ  ال��غ��رب��ي��ة 
ال�شابق بني 1961 و1992 فيلي داوم الذي تويف عام 

.1996

حتييلييييييل تقيييريييير املن�شطييييات املنتظمييييية يف اأملانيييييييا الغربييييييييييية 



م�شادات الأك�شدة
 ل تزيد فر�س احلمل 

وجدت درا�شة جديدة، اأن ل دليل على اأن تناول متممات م�شادات الأك�شدة 
من قبل الن�شاء اللواتي ي�شعني للحمل، يح�ّشن لديهن فر�س الإجناب.

اأوك��ان��د، يف  اأن الباحثني بجامعة  وذك��ر موقع هلث داي نيوز الأم��رك��ي، 
كلينيكية  جتربة   28 ل�  تعود  بيانات  حتليل  خ��ال  من  وج��دوا  نيوزلندا، 
�شملت 3548 امراأة اأن اللواتي تناولن متممات م�شادات الأك�شدة مل تزد 
لديهن فر�س احلمل، مقارنة باللواتي تناولن دواء وهمياً اأو تلقني عاجاً 

عادياً مبا يف ذلك حم�س الفوليك.
دل��ي��ل من  اإن ل  ال��درا���ش��ة، م��اري��ان �شويل،  امل�����ش��وؤول��ة ع��ن  الباحثة  وق��ال��ت 
خال هذه املراجعة ي�شر اىل اأن م�شادات الأك�شدة مفيدة للن�شاء اللواتي 

يحاولن احلمل
املرتبطة  املحتملة  املخاطر  عن  حم��دودة  معلومات  اأي�شاً  العلماء  ووج��د 

بتناول متممات م�شادات الأك�شدة مثل الإجها�س واحلمل خارج الرحم.
ومل يتبني لديهم اأي ارتفاع يف اخلطر عند اللواتي يتناولن هذه املتممات.

 اإنذار بقطع الكهرباء واملياه 
عن منزل مانديال 

قدمت بلدية جوهان�شبورغ اعتذاراتها اىل الرئي�س اجلنوب افريقي ال�شابق 
نل�شون مانديا )95 عاما( بعدما هددت بقطع املياه والكهرباء عنه ب�شبب 

التخلف عن دفع الفواتر يف ر�شالة وردت اىل عنوان منزله خطاأ.
وو�شفت البلدية توجيه ر�شالة انذار اىل منزل بطل الن�شال �شد الف�شل 
العن�شري املوجود يف امل�شت�شفى حيث ي�شارع املوت منذ �شهرين تقريبا، بانه 
حادث موؤ�شف واو�شح الناطق با�شم البلدية كغامانيان مافولوغيا لوكالة 
مل�شرتك  الر�شالة هما  ال��واردان على  العنوان ورقم احل�شاب  بر�س  فران�س 
تاريخ الول من  التي حتمل  الر�شالة   . اخ��ر يف منزل يقع يف حي جم��اور 
املقبلني،  ال�شبوعني  يف  ي��ورو   495 يعادل  ما  بدفع  تطالب  اآب-اغ�شط�س 
كانت موجهة اىل �شاحب منزل لديه عنوان مماثل لعنوان مانديا لكن يف 
حي اوكاندز ولي�س هوتون على ما اظهرت ن�شخة عنها ن�شرت على موقع 
النرتنت التابع لذاعة اآي ويتن�س نيوز . وال�شهر املا�شي وردت فاتورة تزيد 
عن ثاثة مايني راند )270 الف يورو( خطاأ اىل مقر املوؤمتر الوطني 

الفريقي احلزب احلاكم يف جنوب افريقيا والذي ينتمي اليه مانديا.

   بانوراما
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�شبيلربغ ين�شحب من 
)القنا�س الأمريكي(

�شتيفن  الأم����رك����ي،  امل���خ���رج  ق���رر 
�شبيلربغ، الإن�شحاب من فيلم عن 
ال�شهر،  الأمركي  القنا�س  حياة 
اأعلن يف  كان  اأن  بعد  كايل،  كري�س 

اأيار-مايو املا�شي عزمه اإخراجه.
وذكر موقع )ديدلين( الأمركي، 
اأن �شبيلربغ قرر التخلي عن فيلم 
عن  املقتب�س   ، الأمركي  القنا�س 
الأمركي،  ال��ق��ن��ا���س  ح��ي��اة  ���ش��رة 
ك��ري�����س ك���اي���ل، ال����ذي ي��ع��رف باأنه 
تاريخ  ق��ت��ًا يف  ال��ق��ن��ا���ش��ني  اأك����رث 
الوليات املتحدة الع�شكري، ب�شبب 
روؤيته  ب���ني  امل����وازن����ة  ع���ن  ع���ج���زه 
وبني ميزانية الفيلم. وكان موقع 
)هوليود ريبورتر( الأمركي اأعلن 
م�شروع  اأن  املا�شي،  اأي��ار-م��اي��و  يف 
�شبيلبرغ املقبل �شيكون فيلماً عن 
ال�شهر  الأم��رك��ي  القنا�س  حياة 
ك��ري�����س ك���اي���ل، ال�����ذي ي��ل��ع��ب فيه 
املمثل، براديل كوبر، دور البطولة. 
ويذكر اأن كوبر )38 �شنة( �شيوؤدي 

دور البطولة يف الفيلم اجلديد.

قتلت �شقيقتها لأخذها ذاكرة هاتفها 
الكربى  �شقيقتها  ق��ت��ل  ع��ل��ى  ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  ف��ت��اة  اأق���دم���ت 
باأخذ  ال�شقيقة الكربى  لختاف وقع بينهما ب�شبب قيام 
ذاكرة الهاتف النقال العائد لل�شقيقة ال�شغرى دون اإذنها. 
ال�شقيقة  ب��اأن  باك�شتان  �شرق  ال���واردة من  الأن��ب��اء  واأف���ادت 
الكربى وتدعى �شاهينة قامت ب�شحب بطاقة الذاكرة من 
وبعد  ر�شية،  ال�شغرى  ل�شقيقتها  العائد  املحمول  الهاتف 
�شقيقتها،  البطاقة من  املو�شوع، طلبت  الأخ��رة عن  علم 
بطعن  ر���ش��ي��ة  ال�����ش��غ��رى  ال�شقيقة  ق��ام��ت  رف�شها  وع��ل��ى 
�شاهينة ب�شكني حاد ما اأدى اإىل مقتلها، فيما قامت �شرطة 
مدينة كجرانواله املجاورة ملدينة لهور باعتقال ال�شقيقة 
القاتلة لتتم اإحالتها اإىل الق�شاء. وتلعب الهواتف املحمولة 
دوراً كبراً يف انت�شار اجلرائم الجتماعية والأخاقية يف 
املحافظة حتر�س على عدم  الأ�شر  بع�س  وب��داأت  باك�شتان 
لها  ملا  النقالة  الهواتف  اأجهزة  ب�شراء  للقا�شرين  ال�شماح 

من تاأثر �شلبي على �شلوكيات املراهقني.

 مفتول الع�شالت يعجز
 عن فتح زجاجة ماء

حدث موقف طريف للغاية مع اأحد اجلماهر احلا�شرة 
ملباراة البي�شبول يف الدوري المريكي موؤخرا حيث ظهر 
ع�شاتهم  املفتولة  اجلماهر  اأح��د  التلفاز  �شا�شة  على 
وهو يحاول جاهدا فتح زجاجة ماء �شغرة. وظل ال�شاب 
زجاجة  ان  ال  يحاول  و  يحاول  ال�شخمة  الع�شات  ذو 
اأعتقد  املذيع قال: �شيدي  اأن  اأق��وى منه حتى  املاء كانت 
تفتح  اأن  ت�شتطيع  ل  كنت  ان  خاطئ  ب�شكل  تتدرب  اأن��ك 
الكامرا  تعود  اأن  قبل  امل��ب��اراة  وا�شتمرت  م��اء؟  زج��اج��ة 
له مرة اأخرى ليحاول من جديد ال انه قرر يف النهاية 

اعطائها ل�شخ�س اخر حتى ي�شتبدلها باخرى !.

زفاف طرحة  حلمل  رو�شي   300
بحمل  رو���ش��ي،  زف��اف  اإىل حفل  300 مدعو  نحو  �شارك 
ط���رح���ة ف�����ش��ت��ان ال���ع���رو����س ال���ت���ي ت���ع���ّدى ط��ول��ه��ا ال 3 
ك��ي��ل��وم��رتات ون�����ش��ف.  وذك���رت ق��ن��اة )رو���ش��ي��ا ال��ي��وم( اأن 
عرو�شاً من مدينة اأوم�شك ارتدت ف�شتاناً طوله اأكرث من 

3 كيلومرتات ون�شف �شارك يف حمله نحو 300 مدعو. 
ا�شم  ن�����ش��ر  اأرادا  حم��ل��ي��ني،  اأع���م���ال  رج��ل��ي  اأن  واأ���ش��اف��ت 
مدينتهما من خال طرح فكرة الطرحة الأط��ول، غر 
اأن م�����ش��األ��ة ع��ث��وره��م��ا ع��ل��ى ع��رو���س ت��واف��ق ع��ل��ى ارت���داء 
وبعد  كامًا.   عاماً  ا�شتغرق  ال�شتثنائية  الطرحة  هذه 
الطرحة،  ارت���داء  موافقتها  الرو�شية  ال�شابة  اأعلنت  اأن 
�شمحت �شلطات املدينة لها ولعري�شها بت�شجيل زواجهما 
من  �شهادة  ا�شتلما  حيث  امل��رك��زي��ة،  ال�شاحات  اإح���دى  يف 
امل�شوؤولني عن ت�شجيل الأرقام القيا�شية يف رو�شيا باإدراج 
الطرحة يف كتاب الأرقام القيا�شية يف الباد، فيما تلقى 
العرو�شان اقرتاحاً ب�شعيهما اإىل دخول مو�شوعة غيني�س 

لاأرقام القيا�شية. 

م�شحراتي م�شيحي 
ي�شارف �شهر رم�شان الف�شيل على النتهاء وال�شاب الفل�شطيني امل�شيحي مي�شيل اأيوب يواظب كل ليلة على القيام بدور 
امل�شحراتي يف بلدته اجلديدة املكر بق�شاء عكا وقال اأيوب )37 عاما( وهو يف بيته املتوا�شع بزي فل�شطيني فلكلوري، اأقوم 
بدور امل�شحراتي احرتاما لل�شوم وال�شائمني، وم�شاهمة يف تعزيز اللحمة الوطنية .  اأيوب الذي يعمل من اأجل لقمة عي�شه 
يف البناء والرتميمات، ي�شتهل جولته قبل الفجر، مهرول مع طبله، يتغنى باأنا�شيد رقيقة األف بع�شها، وحفظ اآخر من 
الف�شائيات العربية اأيوب الذي تزدان جدران منزله باأعمال فنية من �شنع يديه، ل يكتفي بو�شع اأنا�شيد دينية رقيقة بل 
اأن امل�شلمني وامل�شيحيني اإخوة واأبناء  اإنه يرى نف�شه حامل ر�شالة تربوية اجتماعية، مفادها  ي�شمنها معان تربوية يقول 
�شعب واحد، ويقيمون يف وطن واحد. عندما ين�شد اأيوب اأنا�شيد ال�شحور، تطرب الآذان ل�شماعه وهو يقرع طبلته الرتاثية 
التي يحبها. يقول متوددا اإن الطبلة حتكي معي، اأ�شاألها فتجيب ب�شوتها الرنان احلنون ويف �شاعة مبكرة من ليلة القدر 
ي�شتعد جلولت ا�شتثنائية داخل اأحياء بلدته، يتلو اأ�شماء اهلل احل�شنى، معاهدا ربه على موا�شلة امل�شوار حتى النهاية، على 
حد تعبره. بداأ م�شوار اأيوب مع هذه العادة قبل ت�شع �شنوات، لكنه كان م�شكونا بهاج�س امل�شحراتي منذ طفولته، معتربا 
اأن امل�شحراتي واحد من الوجوه اجلميلة لل�شهر الف�شيل ويتابع طاملا �شاألت نف�شي ملاذا واأين اختفى امل�شحراتي، وملاذا �شارع 
امل�شلمون ل�شتبداله باملنبهات الإلكرتونية، اإىل اأن بادرت للم�شاهمة يف اإحياء هذا املوروث اجلميل ويرف�س اأيوب الظهور 

بدعايات جتارية، وي�شدد على اأنه ل ينتظر مكافاأة من اأحد �شوى من رب العاملني، لكنه يقبل الهدايا الرمزية فقط.

األربعاء   -  7   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10864
Wednesday    7    August     2013  -  Issue No   10864

اأنفقت اآلف اجلنيهات على 
لوازم طفلة فاأجنبت �شبيًا 

اجلنيهات  اآلف  العمر،  25 من  ال���  يف  بريطانية  ام��راأة  اأنفقت 
الإ�شرتلينية على �شراء ماب�س ولوازم وردية اللون لعتقادها 
باأنها �شت�شع طفلة، لكنها اأجنبت �شبياً. وقالت �شحيفة ديلي 
ا�شرتليني على  3000 جنيه  انفقت  �شاره �شاربلز،  اإن   ، مرور 
املاب�س،  ع��ل��ى  جنيه   500 بينها  وم���ن  طفلتها،  ل����وازم  ���ش��راء 
ذل���ك زجاجات  احل�����ش��ان��ة مب��ا يف  م��ع��دات  ع��ل��ى  و1000 جنيه 
اأط���ف���ال، وكانت  ال��ر���ش��اع��ة، و900 ج��ن��ي��ه ع��ل��ى ع��رب��ة  ح��ل��ي��ب 
ذكًرا  م��ول��وداً  اجنابها  م��ن  اأ�شابيع  قبل  ال��ل��ون  وردي���ة  جميعها 
اأرادا  وزوج��ه��ا، يل،  ���ش��اره،  اأن  وا�شافت  ا�شمته جوزيف لح��ق��اً. 
20 ا�شبوعاً من ولدته، وزارا لهذا  معرفة جن�س طفلهما قبل 
اجرى  اأن  بعد  ابلغهما  ب��ال��ولدة  خمت�س  طبيب  عيادة  ال�شبب 
ون�شبت  ف��ت��اة.  اجل��ن��ني  ب���اأن  ���ش��اره  ب��الأ���ش��ع��ة على بطن  فح�شاً 
ال�شحيفة اإىل �شاره قولها اإنها مل ت�شٌدق حني ابلغتها القابلة 
التي �شاعدتها على الإجناب باأنها و�شعت مولوداً ذكراً بعد اأن 
اأكدت جميع الفحو�شات ال�شابقة باأن اجلنني كان فتاة، وقامت 
لهذا ال�شبب ب�شراء ماب�س ولوازم وردية اللون لها . وا�شافت 
ا�شم )ليلي ماي(  زوج��ه��ا  م��ع  اخ��ت��ارت  اأن��ه��ا  الربيطانية  امل���راأة 
للمولودة املنتظرة، وقاما بتزيني غرفتها باللون الوردي وو�شع 
هذا ال�شم على اأحد جدرانه، حتى اأنهما ح�شا على بطانيات 
العائلة  م��ن  م���اي  ل��ي��ل��ي  ا���ش��م  عليها  دّون����ت  �شخ�شية  اأط���ف���ال 
با�شتغراب  زوجها  اإىل  نظرت  اإنها  �شاره  وقالت   . والأ���ش��دق��اء 
باأن ليلي ماي  بعد ال��ولدة لأنه مل يخطر على بالهما مطلقاً 
كانت يف الواقع �شبياً، وا�شطرا ل�شراء ماب�س ولوازم جديدة 

له واعادة تزيني غرفة نومه .

هدم جدار غرفة رجل ب�شبب حجمه
اقدم رجال الإطفاء على هدم جدار غرفة نوم رجل يف ال� 29 من 
العمر لنقله اإىل �شيارة اإ�شعاف جراء تدهور حالته ال�شحية، بعد 
تعذر اإخراجه من الباب ب�شبب وزنه البالغ 400 كيلوغرام. وقالت 
�شحيفة )�شن( اإن، مايكل ليربغر، ات�شل بالإ�شعاف حني تعر�س 
مل�شاكل يف القلب، لكن طاقم امل�شعفني مل يتمكن من اخراجه من 
منزله مبدينة ريغيل�شربغ يف اأملانيا ب�شبب حجمه، فقام با�شتدعاء 
رجال الإطفاء. وا�شافت اأن الإطفائيني ا�شتخدموا حفارة لهدم 
جدار غرفة نوم مايكل لخراجه منها وو�شعه يف �شيارة ا�شعاف 
خا�شة م�شممة ل�شتيعاب 4 اأ�شخا�س لنقله اإىل امل�شت�شفى حيث 
ا�شتغرقت  ان��ق��اذ  مهمة  ويف  حجمه،  ينا�شب  �شرير  يف  و�شعه  مت 
فولكر  الإن��ق��اذ،  عملية  رئي�س  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت  �شاعات.   6
طول  الو�شع  ه��ذا  مثل  م�شاهدة  له  ي�شبق  مل  اإن��ه  قوله  كاين، 
ع��م��ل��ه، وك���ان ال��رج��ل ث��ق��ي��ًا ج���داً لنقله ب�����ش��ي��ارة ع��ادي��ة . وكان 
40 عن�شراً من رجال ال�شرطة والإطفاء وامل�شعفني  فريق ي�شم 
8 �شاعات لإخراج �شابة عمرها  واملهند�شني الربيطانيني ام�شى 
اإث����ر تدهور  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى،  اإىل  ون��ق��ل��ه��ا  ع���ام���اً( م��ن م��ن��زل��ه��ا   19(
العمل  عن  ج�شدها  اأع�شاء  بع�س  توقف  ج��راء  ال�شحية  حالتها 
وا�شطر  الأط��ب��اء.  لها  و�شفها  التي  احلمية  عن  تخليها  نتيجة 
وعاملني  بناء  عمال  اأي�شاً  �شم  وال��ذي  الطوارئ،  خدمات  فريق 
اجتماعيني، لتدمر جدارين من منزل، جورجيا ديفيز، بعد اأن 
ف�شل يف اخراجها من الباب ب�شبب �شخامة ج�شمها ووزنها البالغ 
باغاق  الربيطانية  ال�شرطة  قامت  حني  يف  كيلوغراماً،   254

الطرق املوؤدية اإىل املنزل خال العملية.
املمثلة األي�شا ميانو حتمل ابنها ميلو بوجلياري خال ح�شورها العر�س الأول لفيلم الطائرات من اإنتاج �شركة ديزين يف هوليوود. )اأ ف ب(

الفنانة ب�شمة
 تتعر�س لل�شرقة

الفنانة  ان�شغال  البع�س  ا�شتغل 
ب�����ش�����������������������م��ة ب��الإجن�����������������������اب وع����دم 
موقع  ع��ل��ى  حل�����ش��اب��ه��ا  متابعتها 
في�شبوك  الجتماع�������ي  التوا�شل 
وا�شتطاعوا  الأخ����رة  ال��ف��رتة  يف 
تعليقات  وكتابة  احل�شاب،  �شرقة 
وجهة  ع����ن  ت���ع���رب  ل  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

نظرها.
ومب���ج���رد اك��ت�����ش��اف ب�����ش��م��ة تلك 
الف���������ور  على  اأر�شلت  ال�ش������رقة، 
اأ�شدقائه��������ا  اإىل  ر���ش��������������������������������ائ��ل 
�شرقة  م����ن  ف��ي��ه��������������������������ا  حت����ذره����م 
جمهول  وان�����ت�����ح�����ال  ح�������ش���اب���ه���ا 

ل�شخ�شيتها.
اأجنبت  ق����د  ب�����ش�����������������������������������م��ة  ك���ان���ت 
يف  نادي�������ة،  الأوىل  مولودته������ا 
ت��ع��ي�����س ح��ال��ة م���ن الفرحة  ح���ني 
الداعي�������ة  م�ش��ل�ش�لها  ل��ن��ج��ت��اح 
�شامة  ه�����اين  ���ش��������ارك��ت  ال������ذي 

بطولته.

اإيد هاري�س.. 
امللك 

ان�شم النجم الأمركي، اإيد هاري�س، 
فيلم  يف  ه����وك،  اإي���ث���ان  امل��م��ث��ل  اإىل 
وجولييت  روم��ي��و  ق�شة  ب��ني  يجمع 
ل�����ل�����روائ�����ي ال�����ربي�����ط�����اين وي���ل���ي���ام 
تن�شب  التي  وال�شتباكات  �شك�شبر، 
ال�شرطة  من  فا�شدين  عنا�شر  بني 
وع�����ش��اب��ات امل���خ���درات. وذك���ر موقع 
اأن هاري�س،  )دي��دلي��ن( الأم��رك��ي، 
���ش��ي��م��ب��ل��ني، يف  امل���ل���ك  ����ش���ي���وؤدي دور 
الفيلم الدرامي الكوميدي �شيمبلني 
فا�شدون  فيه عنا�شر  ي�شتبك  الذي 
خمدرات  ع�شابة  م��ع  ال�شرطة  م��ن 
والكاتب  املمثل  الفيلم  يف  وي�شارك 
اأن يتوىل  اإيثان هوك، على  واملخرج 
واإخراجه.  كتابته  اأمل��ري��دا  مايكل 
ومن املقرر اأن يبداأ ت�شوير الفيلم، 
بعد  كتاغا�س،  اأنتوين  ينتجه  ال��ذي 

اأ�شبوعني يف نيويورك.

ا�شتمتعوا  احل��ج��ري  الع�شر  اأط��ف��ال  اأن  يظن  ك��ان  م��ن 
بنمط حياة �شحية اأف�شل مما ينعم به حاليا نظراوؤهم 
يف القرن احلادي والع�شرين؟.  هذه هي اإحدى النتائج 
معر�س  اإىل  زي��ارة  من  ا�شتخا�شها  يتم  التي  الرائعة 
الع�شر احل��ج��ري اجل��دي��د احل���ايل يف متحف  اأط��ف��ال 
اإن�شان نياندرتال البدائي يف بلدة  اأو متحف  نياندرتال 
اأط��ف��ال الع�شر احلجري  م��امت��ان الأمل��ان��ي��ة.  مل يحظ 
يبدو  ولكن  لل�شحة فح�شب  فائدة  اأكرث  بنظام غذائي 
اأي�شا اأنهم ق�شوا وقتاً اأكرث يف اللعب وا�شتمتعوا بنمط 
ال�شباب  م��ن  املعر�س  زوار  م��ن  ا�شتقالية  اأك��رث  حياة 
املعرو�شات  ل�شناديق  الأب���اء  تفقد  وخ��ال  ال�شغر.  
اأن يجربوا عن قرب كيف  الزجاجية، ميكن لأطفالهم 
كانت احلياة يف اأزمنة ما قبل التاريخ عن طريق ال�شر 

حفاة على حلاء ال�شجر وال�شر ببطء يف الوحل.  
ومي��ك��ن ل���ل���زوار ال�����ش��ب��اب ر���ش��م ك��ه��وف��ه��م اخل��ا���ش��ة من 
اأزياء  امل�شاركة يف عر�س  القادمة وكذلك  اأجل الأجيال 
الع�شر احلجري حيث يرتدون املاب�س الفرو والتزين 
بالأحجار.  نقطة اجلذب الرئي�شية باملعر�س هي خميم 

اجللو�س  والأط��ف��ال  لاأباء  بداخله  ميكن  م�شيد  كبر 
اأنهم داخل جدران متحف  النار والن�شيان لوهلة  حول 

وبالأحرى العودة اإىل ع�شر ما قبل التاريخ.  
حرية  �شنة  اآلف  �شبعة  قبل  العائلية  احل��ي��اة  واأت��اح��ت 
اأكرث لاأطفال حيث كان ميكنهم التجول بحرية اأكرث 

وا�شتك�شاف الطبيعة باأنف�شهم.  
اإىل  ينظر  يكن  مل  الأول،  احل��داث��ة  ع�شر  عك�س  وعلى 
من  ب��دًل  �شغار  بالغني  باعتبارهم  بب�شاطة  الأط��ف��ال 
ذلك، كان ميكنهم اخلو�س يف وحل ي�شل حتى ركبهم، 

واللعب باملحار وال�شتمتاع باملغامرات. 
وع��ل��ي ال��رغ��م م��ن اأن امل��ت��ح��ف ب��ن��ي يف امل��وق��ع الأمل����اين 
)اإن�شان  الكهف  ل��رج��ل  الأوىل  العظام  اكت�شفت  حيث 
نياندرتال(، فاإن املعر�س احلايل يتناول �شالت اجلن�س 

الب�شري ملاقبل التاريخ، ولي�س الإن�شان البدائي. 
قليلون يف طريق عودتهم  اأطفال  �شيطلب  النهاية  ويف 
من املتحف اإىل املنزل من اأبائهم التوقف لتناول بع�س 
متعهدين  ال�شنجاب،  وب��رج��ر  الطازجة  الأ���ش��م��اك  م��ن 

بتنظيف اأ�شنانهم بعد ذلك باأوراق الع�شب.

حياة اأطفال الع�شر احلجري اأف�شل!

مي عز الدين تك�شف بع�س اأ�شرارها
�شمن حلقة من برناجمه اأنا والع�شل ، ا�شتقبل الإعامي اللبناين ني�شان املمثلة امل�شرية مي عز 

الدين وك�شفت املمثلة ال�شابة اأن اأختها هبة ، التي تربطها بها عاقة قوية، هي يف احلقيقة 
ابنة زوجة والدها، لكنهما تربيا معاً منذ ال�شغر، واأكدت اأن عاقتهما حميمة للغاية، قبل 
اأج��رت هبة مداخلة هاتفية بالربنامج عربت  اأن تبداأ يف البكاء ب�شبب مر�س هبة . وقد 
فيها عن حبها ال�شديد ملي. وقالت مازحة هي دلوقتي ف�شحتني والعامل العربي كله عرف 
اأين مري�شة .  وتطرقت مي اإىل احلديث عن خطيبها ال�شابق لعب الكرة حممد زيدان، 
موؤكدة اأن عاقة �شداقة كبرة جتمعها به حالياً.  وقالت مي اإن انف�شالهما مل يكن كما 
بينهما  زادت  كون اخلافات  يتعد  م��ر مل  الأ واأن  باأخرى،  ب�شبب عاقته  البع�س  له  روج 

ال�شكل  اأن عاقتهما بهذا  راأي��ا  واأنهما  خ��رة من خطوبتهما،  الأ ب�شكل كبر يف الفرتة 
اأخ��رى، نفت بطلة فيلم عمر و�شلمى  لن يكون من اجليد ال�شتمرار بها.   من جهة 

متاما اأن تكون قد فكرت يف اأن عاقة ُحب قد جتمعها بالنجم تامر ح�شني موؤكدة  
اأن �شخ�شيتهما ل تتفق اأبداً يف عاقة عاطفية، واأنها حري�شة على �شداقتها بتامر 

وقالت عز الدين اإنها ولدت يف ابوظبي عام 1980، وانف�شل والدها ووالدتها قبل 
اأن تكمل عامها الثالث، فعادت بها والدتها اإىل م�شقط راأ�شها بالإ�شكندرية. 


