
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 20 صفحة- الثمن درهمان

�ص 03 

�ص 13

�ص 17

فريق ف�ر�ص الغربية يفوز بك�أ�ص 
بطولة الظفرة الدولية لكرة القدم 

عربي ودويل

الهالل الأحمر تختتم فع�لي�ت 
الربن�مج الرم�س�ين يف ب�ك�ست�ن 

الفجر الري��سي

اخب�ر الم�رات

هل خ�رست حركة النه�سة 
معركة ال�س�رع يف تون�ص..؟

تلقى �ت�صالني هاتفيني من �حلريري و�أمري منطقة تبوك 

خليفة يتبادل التهاين مع ملك البحرين
•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تبادل 
خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  اأخيه  مع  التهاين  اهلل  حفظه 
داعيا   .. ال�شعيد  الفطر  عيد  ال�شقيقة مبنا�شبة  البحرين  ملك مملكة 
اهلل العلي القدير اأن يعيد هذه املنا�شبة على �شعبي البلدين ال�شقيقني 
ذلك  ج��اء  وال��رك��ات.  واليمن  باخلري  واال�شالمية  العربية  واالأم��ت��ني 
خالل ات�شال هاتفي جرى بينهما ام�س.                    )التفا�شيل �س2(

   

الإمارات حتث الأ�صقاء امل�صريني 
كافة على دعم خارطة امل�صتقبل 

•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة االمارات العربية املتحدة عن �شكرها لفخامة الرئي�س 
امل�شري عديل من�شور واحلكومة امل�شرية على الت�شهيالت والتعاون 
مع املجموعة التي �شعت اليجاد حل لالأزمة الراهنة يف م�شر وتوفري 
كل الفر�س الجناح مهمة هذه املجموعة من خالل توا�شلهم امل�شتمر 
مع �شركائنا يف املجموعة التي �شمت دولة قطر ال�شقيقة والواليات 

املتحدة واالحتاد االوروبي.
اآل نهيان وزير اخلارجية  �شرح بذلك �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
�شارع  الو�شول اىل  تي�شري  املجموعة كانت حري�شة على  ان  ..وق��ال 
م�شري م�شتقر واآمن من خالل دعم خارطة امل�شتقبل واحرتام االرادة 
ال�شعبية التي جت�شدت يف الثالثني من يونيو وال�شاد�س والع�شرين 
من يوليو 2013 وتعزيز االنتقال الدميقراطي يف جمهورية م�شر 

العربية مبا يعزز ا�شتقرار م�شر وازدهارها.        )التفا�شيل �س3(

اوباما يلغى القمة مع بوتني ب�صبب �صنودن
•• وا�شنطن-ا.ف.ب:

الغى الرئي�س االمريكي باراك اوباما االربعاء قمة كان من املقرر ان 
البيت  ق��ال  ما  ب�شبب  بوتني  فالدميري  الرو�شي  نظريه  مع  يجريها 
االبي�س انه عدم احراز تقدم يف العالقات وخيبة امله من منح مو�شكو 
املحادثات  بالغاء  النادر  القرار  وج��اء  �شنودن.  الدوارد  املوؤقت  اللجوء 
اوباما رو�شيا يف مقابلة  اتهم  املقبل بعد ان  ال�شهر  التي كانت مقررة 

اجريت ليل الثالثاء االربعاء بالعودة اىل عقلية احلرب الباردة.

حممد بن را�شد يرحب بال�شفراء اجلدد )وام(

حممد بن را�صد يت�صلم اأوراق اعتماد 15 �صفريا جديدا 
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رجل يحمل طفليه ويهرع من موقع �شقوط �شاروخ على مدينة الرقة )رويرتز(

حملت �لإخو�ن �مل�صوؤولية وو�صفت ت�صريحات ماكني وليند�صي باخلرقاء

الرئا�صة امل�صرية تعلن ف�صل اجلهود الدبلوما�صية 
�حلكومة:ملتزمون بخارطة �مل�صتقبل وقر�ر ف�ض �عت�صامي ر�بعة و�لنه�صة نهائي

•• عوا�شم-وكاالت:

بالقمر  التقطت  ���ش��ور  اأظ��ه��رت 
وبعد  ق���ب���ل  حل���ل���ب  ال�������ش���ن���اع���ي 
ام�س  ون�����ش��رت  الق�شف  عمليات 
مناطق حتولت اىل حطام االمر 
الذي يو�شح مدى معاناة املدنيني 

يف احلرب االهلية ال�شورية.
الدولية  ال��ع��ف��و  منظمة  وت��ق��ول 
الواقعة  حلب  �شور  ن�شرت  التي 
موقعها  ع��ل��ى  ���ش��وري��ا  ���ش��م��ال  يف 
االل����ك����رتوين ان��ه��ا ت��ظ��ه��ر حملة 
الع�شوائي  اجل���وي  الق�شف  م��ن 
اأدت  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وات  نفذتها 
ومقتل  باأكملها  مناطق  لتدمري 
التي  امل��ن��ظ��م��ة  م���دن���ي���ني. وق�����ال 
ج��م��ع��ت ال�����ش��ور ب��اال���ش��رتاك مع 
لتطوير  االم���ري���ك���ي���ة  ال���راب���ط���ة 
ت�شاعد  ا����ش���ت���م���رار  م���ع  ال���ع���ل���وم 
وهجمات  اجل���وي  الق�شف  ح���دة 
النازحني  ع���دد  ت�شاعف  اأخ����رى 

ال�شوريني عدة مرات.
ال�شواريخ  اأث���ر  ال�����ش��ور  وت��ظ��ه��ر 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل��راح��ل  م��ت��ع��ددة 

قوات احلكومة يف فراير �شباط 
على ثالثة اأحياء يف حلب.

ال��ت��ي �شورت  ال��ل��ق��ط��ات  وت��ظ��ه��ر 
قبل الهجوم اأحياء �شكنية كثيفة 
املباين. اأما ال�شور التي التقطت 
بعد الق�شف لنف�س امل�شهد فتظهر 
�شوارع  ع���دة  �شمل  دم���ار  م��ن��اط��ق 

حيث دمرت ع�شرات املباين.
يف حني اأفاد نا�شطون اأن اجلي�س 
عدة  على  �شيطر  احل��ر  ال�����ش��وري 

لقوات  قرى وق�شف عدة مواقع 
النظام يف ريف الالذقية.

اإنها  ق��ال��وا  ���ش��وراً  نا�شطون  وب��ث 
لل�شبيحة  جت���م���ع���ات  ل���ق�������ش���ف 
النظام يف حميط مدينة  وق��وات 
حيث  ال�شامية  وب��ل��دة  ال��ق��رداح��ة 
دم���ر م�����ش��ت��ودع��اً ل��ل��ذخ��رية، كما 
ق�شف اجل��ي�����س احل���ر ع����دداً من 
ح���واج���ز ق����وات ال��ن��ظ��ام يف جبل 

االأكراد يف ريف الالذقية.

•• القاهرة-وكاالت:

ف�شل  االرب��ع��اء  من  �شابق  وق��ت  يف  امل�شرية  الرئا�شة  اعلنت 
اجلهود التي يقوم بها املبعوثون الدوليون الذين يحاولون 

منذ ا�شبوع ت�شوية االزمة يف م�شر.
وج���اء ب��ي��ان ال��رئ��ا���ش��ة بعد ���ش��اع��ات م��ن م��غ��ادرة ن��ائ��ب وزير 
يف  اخفاقه  بعد  القاهرة  برينز  وليام  االمريكي  اخلارجية 

التو�شل اىل ت�شوية بني احلكومة وان�شار مر�شي.
الدبلوما�شية  ان مرحلة اجلهود  البيان  الرئا�شة يف  وقالت 
امل�شلمني  االخ����وان  يجعل  ه��ذا  ان  وا���ش��اف��ت  ام�����س.  انتهت 
م�شوؤولني بالكامل عن اخفاق تلك اجلهود وما قد يرتتب 
على هذا االخفاق من احداث وتطورات الحقة فيما يتعلق 

بخرق القانون وتعري�س ال�شلم املجتمعي للخطر.
ووجهت احلكومة، التي تواجه �شغوطا �شعبية مكثفة لقمع 
ان�شار مر�شي، الثالثاء انتقادا �شديدا ملا و�شفته بال�شغوط 

الدولية املفرطة.
يف ح��ني ق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي��ة ام�����س ان حل 
االزمة ال�شيا�شية يف م�شر يتطلب الو�شول اىل ت�شوية وان 
الوقت ما زال متاحا للحوار. جاء ذلك بعدما عاد املبعوثون 

الدوليون اىل بالدهم من م�شر حيث.
املتحدث  عن  الر�شمية  االو�شط  ال�شرق  انباء  وكالة  ونقلت 
با�شم الرئا�شة احمد امل�شلماين قوله ان ال�شغوط الدولية 

جتاوزت االعراف الدولية.
وجاءت ت�شريحاته بعد ان اغ�شبت ت�شريحات ال�شناتورين 
االم��ريك��ي��ني ج���ون م��اك��ني ول��ي��ن��د���ش��ي غ���راه���ام امل�شريني 
ال���ش��ت��خ��دام��ه��م��ا ك��ل��م��ة ان��ق��الب ل��و���ش��ف ع���زل م��ر���ش��ي وهو 
الو�شف الذي ترددت احلكومة االمريكية يف ا�شتخدامه ملا 
له من تاثري قانوين على امل�شاعدات الع�شكرية التي تقدمها 

مل�شر والبالغة 1،3 مليار دوالر امريكي.
وط��ال��ب ال��ن��ائ��ب��ان ب���االف���راج ع��ن ق����ادة االخ�����وان امل�شلمني 
النظم  يف  غ��راه��ام  وا���ش��اف  م��ر���ش��ي.  فيهم  مب��ن  املعتقلني 
من  البع�س،  بع�شنا  مع  نتحدث  ان  يجب  الدميوقراطية، 

امل�شتحيل ان تتحدث مع �شخ�س يف ال�شجن.
التي  الرئا�شة  من  ق��وي  فعل  رد  الت�شريحات  تلك  واث��ارت 

و�شفت ت�شريحاتهم باخلرقاء.
وردا على �شوؤال ل�شبكة �شي بي ا�س االخبارية عن ما اذا كان 
غراهام  قال  م�شر،  يف  يحدث  ما  ب�شاأن  قلقني  ال�شناتوران 
يا الهي .. مل اكن اعلم ان االمر بهذا ال�شوء. هوؤالء النا�س 

على بعد ايام او ا�شابيع من عملية �شفك دماء �شاملة.
اعت�شامات  بف�س  االرب���ع���اء  امل�����ش��ري��ة  احل��ك��وم��ة  وت��وع��دت 
اال�شالميني يف القاهرة بعد ف�شل جهود الو�شاطة اخلارجية، 

ما يثري خماوف من مواجهة عنيفة.
ال��وزراء امل�شري حازم الببالوي االربعاء  فقد توعد رئي�س 
بف�س االعت�شامات وقال انه ال تراجع عن ف�س اعت�شامي 

النه�شة ورابعة العدوية، موؤكدا ان القرار نهائي.
وال يزال االالف من ان�شار مر�شي يعت�شمون منذ اكرث من 
�شهر يف منطقتي رابعة العدوية ب�شاحية مدينة ن�شر �شمال 

�شرق القاهرة، وميدان النه�شة يف اجليزة، غرب القاهرة.
منازلهم  اىل  ال����ع����ودة  اىل  امل��ع��ت�����ش��م��ني  ال���ب���ب���الوي  ودع�����ا 
واع��م��ال��ه��م، وق���ال م��ا زل��ن��ا ننا�شد امل��واط��ن��ني امل��غ��رر بهم يف 
امليادين وامل�شاركني يف تلك االأعمال اخلطرة من اال�شتمرار 
بها ونطلب منهم االآن ومن جديد �شرعة املغادرة واالن�شراف 
يده  تتلوث  مل  مل��ن  مالحقة  دون  واأع��م��ال��ه��م  منازلهم  اإىل 

منهم بالدماء.
ان مراعاة  الرئا�شة  بيان عن جمل�س  الببالوي يف  وا�شاف 
املجل�س حلرمة �شهر رم�شان والع�شر االأواخر منه - والتي 
ل هذه االأزمة خالل هذه الفرتة دون اللجوء  كان يوؤمل اأن حتحُ

اإىل تدخل اأمني- ال تعني تراجع املجل�س عن قراره.
املعت�شمني جتاوزوا  اأن  ال��وزراء الحظ  اأن جمل�س  اأك��د  كما 
كل حدود ال�شلمية بقطع الطرق واملرور وا�شتخدام ال�شالح 
وقد  ال��ق��ان��ون،  يجرمها  اأف��ع��ال  وكلها  االأط��ف��ال،  وا�شتغالل 
ونحن نحذر من جتاوز  النفاد،  على  ق��ارب �شر احلكومة 

حدود ال�شلمية فا�شتخدام ال�شالح �شيواجه بكل حزم.
قتل  ان��ه  االرب��ع��اء  امل�شري  اعلن اجلي�س  اخ���رى،  م��ن جهة 
خالل �شهر �شتني ارهابيا يف �شبه جزيرة �شيناء امل�شطربة 

حيث كثف اال�شالميون هجماتهم منذ عزل مر�شي.

�جلي�ض �حلر ي�صيطر على قرى يف �لالذقية 

ق�صف يدمر مناطق باأكملها يف حلب
وج��ري��ح��ا  ق��ت��ي��ا   125
ب��ت��ف��ج��ريا ���ص��رب��ت ب��غ��داد

•• بغداد-وام:

ال�شرطة  يف  م���������ش����ادر  ذك��������رت 
قتيال   30 اأن  ام�����س  ال��ع��راق��ي��ة 
و95 جريحا على االأقل �شقطوا 
ب�11 تفجريا �شربت الليلة قبل 
امل��ا���ش��ي��ة م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة من 
ب���غ���داد. ف��ف��ي منطقة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
الكرادة و�شط بغداد اأ�شفر انفجار 
�شيارة مفخخة كانت متوقفة على 
جانب طريق قرب �شاحة احلرية 
عن مقتل اأربعة مدنيني واإ�شابة 
االأقل.  على  بجروح  اآخرين   13
نا�شفة  ع��ب��وة  ان��ف��ج��ار  اأ���ش��ف��ر  كما 
كانت مو�شوعة على جانب طريق 
اإ�شابة  عن  الطالبية  منطقة  يف 
خ��م�����ش��ة م���دن���ي���ني ب����ج����روح. ويف 
العا�شمة  جنوب  املعالف  منطقة 
اأ�شفر انفجار �شيارة مفخخة عن 
واإ�شابة  اأ�شخا�س  خم�شة  مقتل 
..يف حني  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن   14
جنوب  النهروان  منطقة  �شهدت 
بغداد انفجارين ب�شيارة مفخخة 
كانت متوقفة على جانب طريق 
بالقرب  مو�شوعة  نا�شفة  وعبوة 

منها.

�أهال بكم يف 
موقع جريدة 

�لفجر 
�لإلكرتوين 

�جلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:25            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   07:04  
الع�ساء......   08:34

•• ابوظبي -وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س  تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر امل�شرف 
الدولة  لدى  جديدا  �شفريا  ع�شر  خم�شة  اعتماد  اأوراق  ام�س  م�شاء 

ميثلون عددا من الدول ال�شقيقة وال�شديقة.

وقد رحب �شموه بال�شفراء اجلدد الذين نقلوا حتيات روؤ�شاء دولهم 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  وحكوماتهم 
اأملهم  عن  معربني  �شخ�شيا  �شموه  واىل  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
يف اأن يالقوا كل الت�شهيالت التي متكنهم من اأداء عملهم على اأكمل 

وجه.
)التفا�شيل �س2(

مقتل 7 �رهابيني بغارة �أمريكية يف �ليمن

اإحباط خمطط للقاعدة لل�صيطرة على 
مدينتني ومن�صاآت نفطية وا�صتهداف غربيني 

•• �شنعاء-وكاالت:

االأربعاء،  ام�س  القاعدة،  تنظيم  من  عنا�شر   7 قتل 
اأمريكية من دون طيار  يف غارة جوية �شنتها طائرة 

عليهم يف حمافظة �شبوة جنوب اليمن.
وقال م�شدر اأمني ميني ل� يونايتد بر�س انرتنا�شونال، 
7 عنا�شر مفرت�شني من تنظيم القاعدة، قتلوا  اإن 
دون  م��ن  امريكية  ط��ائ��رة  غ��ارة  ا�شتهدفتهم  عندما 
ط��ي��ار مبحافظة ���ش��ب��وة ج��ن��وب ال��ي��م��ن. واأ����ش���اف ان 
من  عنا�شر  تقل  كانتا  �شيارتني  ق�شفت  ال��ط��ائ��رة 
تنظيم القاعدة يف منطقة مرخه ال�شفلى باملحافظة 
ما اأدى اىل تدمريهما ومقتل 7 من عنا�شر التنظيم، 

م�شريا اىل ان اجلثث تفحمت جراء العملية.
االربعاء  ر�شمي ميني  اكد متحدث  اخ��رى  من جهة 
اعده  كبريا  خمططا  احبطت  اليمنية  ال�شلطات  ان 
لل�شيطرة على مدينتني يف اجلنوب  القاعدة  تنظيم 
يعملون  غربيني  وال�شتهداف  نفطية  من�شاآت  وعلى 
فيها، وذلك يف ظل ا�شتمرار اال�شتنفار االمني يف هذا 

البلد حت�شبا لوقوع هجمات.
الرئي�شي  ال���ه���دف  ان  ب����ادي  راج����ح  امل��ت��ح��دث  وذك����ر 
وغيل  املكال  مدينتي  على  ال�شيطرة  ك��ان  للمخطط 

باوزير يف اجلنوب م�شريا اىل ان املخطط كان ي�شمل 
اي�شا من�شاآت نفطية حيوية بالقرب من املكال، وهي 

عا�شمة حمافظة ح�شرموت.
متكنت  اليمنية  ال�شلطات  ف��ان  امل��ت��ح��دث،  وبح�شب 
م��ن اح��ب��اط ه���ذا امل��خ��ط��ط ال��ك��ب��ري ق��ب��ل ي��وم��ني من 
�شاعة ال�شفر التي حددها التنظيم املتطرف يف 27 

رم�شان، اي يوم االثنني.
املن�شاآت  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ي��ن��ف��ذ  ان  ي��ف��رت���س  وك����ان 
اليمني  اجلي�س  بلبا�س  يتنكرون  م�شلحون  النفطية 
بانهم حرا�س يطالبون  بالتظاهر مدعني  ويقومون 

باإكرامية رم�شان، على حد قول بادي.
ان يقوم  ك��ان ين�س على  املخطط  ان  املتحدث  وذك��ر 
النفط  لت�شدير  باقتحام ميناء �شبة  اوال  امل�شلحون 
للم�شتقات  اآخ��ر  ميناء  واقتحام  املكال،  من  بالقرب 

النفطية يف منطقة قريبة.
املن�شاآت  على  بال�شيطرة  امل�شلحون  ف�شل  لو  وا�شاف 
كانت اخلطة تن�س على ان يتم اخذ اخلراء االجانب 
العاملني فيها رهائن. وتدير �شركة كندية ق�شما من 

املن�شاآت النفطية امل�شتهدفة.
كما �شمل املخطط مهاجمة م�شارف يف و�شط اليمن، 
اال ان هذا اجلانب من اخلطة مل يكن حمددا بدقة.

ا�صابة جنود ا�صرائيليني يف انفجار 
بعد توغلهم يف الأرا�صي اللبنانية 

•• بريوت-ا.ف.ب:

ا�شابة  اال�شرائيلي  اعلن اجلي�س 
ارب���ع���ة ج���ن���ود ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ني ليل 
احلدود  على  االرب��ع��اء  ال��ث��الث��اء 
اجلي�س  اع��ل��ن  بينما  ل��ب��ن��ان،  م��ع 
اللبناين انهم جرحوا يف انفجار 
بعد توغلهم مبعق 400 مرت يف 

االرا�شي اللبنانية.
اجلي�س  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
جنود  ارب����ع����ة  ان  اال����ش���رائ���ي���ل���ي 
بان�شطة  قيامهم  اث��ن��اء  ا�شيبوا 
ان  م��ن دون  ليلية على احل���دود، 

يحدد على اي جهة ا�شيبوا.
قيادة  ع����ن  �����ش����ادر  ب���ي���ان  وق������ال 
اجل����ي���������س ال����ل����ب����ن����اين م���دي���ري���ة 
 00،24 ال�شاعة  “عند  التوجيه 
)21،24 تغ(، ويف انتهاك جديد 
لل�شيادة اللبنانية، اقدمت دورية 
اال�شرائيلي  للعدو  تابعة  راج��ل��ة 
يف  االزرق  اخل������ط  خ������رق  ع���ل���ى 
م���ن���ط���ق���ة ال���ل���ب���ون���ة احل�����دودي�����ة 
)جنوب( مل�شافة 400 مرت داخل 
ت�شلل  واثناء  اللبنانية،  االرا�شي 
ع��ن��ا���ش��ره��ا ح�����ش��ل ان��ف��ج��ار ادى 
اىل �شقوط عدد من اال�شابات يف 
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حممد بن را�صد يلبي دعوة اأبناء 
عبداجلليل الفهيم اإىل ماأدبة الإفطار

عبداجللبل  وعي�شى  ورا���ش��د  وع��ام��ر  واح��م��د  وع��ب��داهلل 
الفهيم واأجنالهم الذين اعربوا عن �شعادتهم واعتزازهم 
بزيارة �شموه لهم يف منزلهم .. داعني اهلل العلي القدير 
ان يحفظ �شموه وقيادتنا الر�شيدة ويدميه زخرا للوطن 
و�شعبه. رافق �شموه معايل الفريق م�شبح را�شد الفتان 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  مكتب  مدير 
جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة حممد جمعة النابودة 
الت�شريفات  دائ��رة  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة 

وال�شيافة بدبي وعدد من املرافقني.

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لبى 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اىل  الفهيم  عبداجلليل  امل��رح��وم  اأب��ن��اء  دع���وة  اهلل  رع���اه 
ماأدبة االفطار الرم�شانية التي اقاموها يف منزل العائلة 
مبنطقة البطني باأبوظبي تكرميا ل�شموه ومرافقيه. وقد 
اآل مكتوم  اأحيط �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
بكل احلفاوة واالجالل من قبل االإخوان �شعيد وحممد 

حممد بن را�صد يت�صلم اأوراق اعتماد 15 �صفريا جديدا 
•• ابوظبي -وام:

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اعتماد  اأوراق  ام�����س  م�شاء  امل�شرف  ق�شر  يف  اهلل  رع���اه 
الدولة ميثلون عددا  �شفريا جديدا لدى  خم�شة ع�شر 
�شموه  رح���ب  وق���د  وال�����ش��دي��ق��ة.  ال�شقيقة  ال����دول  م��ن 
دولهم  روؤ���ش��اء  حت��ي��ات  نقلوا  ال��ذي��ن  اجل���دد  بال�شفراء 
وحكوماتهم اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل �شموه �شخ�شيا 
التي  الت�شهيالت  كل  يالقوا  اأن  يف  اأملهم  عن  معربني 
متكنهم من اأداء عملهم على اأكمل وجه. ح�شر مرا�شيم 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  ..ال��ف��ري��ق  االع��ت��م��اد  اأوراق  ت��ق��دمي 

وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ 
حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  املجتمع  وتنمية  وال�شباب 
العلمي  العايل والبحث  التعليم  اآل نهيان وزير  مبارك 
الدولة  اأن��ور بن حممد قرقا�س وزير  الدكتور  ومعايل 
لل�شوؤون اخلارجية ومعايل الفريق م�شبح را�شد الفتان 
مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان 

مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي. 

حممد بن را�صد يوؤدي �صاة 
العيد يف م�صجد زعبيل بدبي 

•• دبي-وام:

يوؤدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شعيد يف  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل �شالة عيد الفطر  رئي�س جمل�س 
م�شجد زعبيل بدبي..ويوؤدي ال�شالة اإىل جانبه �شموه ..ال�شيوخ وامل�شوؤولني 
و�شعبنا  قيادتنا  على  املباركة  املنا�شبة  ه��ذه  اهلل  اأع��اد  امل�شلني.  من  وجمع 

باخلري واليمن والركات وكل عام ودولتنا بخري. 

اليوم اأول اأيام عيد الفطر املبارك بالإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

 1434 احل��ايل  للعام  �شوال  �شهر  ه��الل  با�شتطالع  املكلفة  اللجنة  اأعلنت 
هجرية 2013 ميالدية ان اليوم اخلمي�س اأول �شهر �شوال املوافق 8 اغ�شط�س 
وهو اأول اأيام عيد الفطر ال�شعيد.  واأو�شحت اللجنة خالل اجتماعها م�شاء 
هادف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  برئا�شة  باأبوظبي  ال�شرعي  الق�شاء  ب��دائ��رة  ام�����س 
جوعان الظاهري وزير العدل رئي�س اللجنة انه بناء على ثبوت روؤية الهالل 
وبالتن�شيق مع الدول ال�شقيقة املجاورة يكون ام�س االأربعاء هو اآخر اأيام �شهر 
رم�شان املبارك واليوم اخلمي�س اأول ايام عيد الفطر ال�شعيد.  وتقدم معايل 
ال��دك��ت��ور ه���ادف ج��وع��ان ال��ظ��اه��ري خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي عقب االجتماع 
باأ�شدق التهاين والتريكات بهذه املنا�شبة اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
واىل  االإم���ارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  اخوانهما  واىل  اهلل  رع��اه  دب��ي 
نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو  الفريق 
القائد االعلى للقوات امل�شلحة واخوانه �شمو اأولياء العهود �شائال املويل عز 
ال�شحة  عليه موفور  الدولة ويدمي  رئي�س  ال�شمو  ان يحفظ �شاحب  وجل 
والعافية ليظل ذخرا لوطنه واالأمتني العربية واالإ�شالمية. كما هناأ معاليه 

�شعب االإمارات وكافة امل�شلمني بحلول عيد الفطر ال�شعيد. 

خليفة لاأعمال الإن�صانية توزع هدية عيد الفطر على العائات الفل�صطينية املحتاجة
•• نابل�س-وام:

نابل�س  املحتاجة يف حمافظة  150 هدية للعائالت  االإن�شانية  اآل نهيان لالأعمال  زايد  وزعت موؤ�ش�شة خليفة بن 
بال�شفة الغربية. واحتوت الهدية على مكونات واحتياجات خا�شة بعيد الفطر ال�شعيد ومنها كعك العيد املحلي 
)املعمول( والنب والع�شائر وال�شوكوالته وال�شكاكر املتنوعة. وقامت فرق وطواقم العمل امليداين التي تنفذ برنامج 
موؤ�ش�شة خليفة يف االرا�شي الفل�شطينية بتوزيع الهدايا على م�شتحقيها يف البيوت مما اأدخل البهجة وال�شرور اإىل 
قلوب االطفال وعائالتهم ومبا خفف عن اأرباب اال�شر معاناة توفري الهدايا الأطفالهم واأ�شرهم مبنا�شبة العيد. 
واأ�شادت العائالت الفل�شطينية امل�شتفيدة بالهدية القيمة املقدمة لهم و�شكروا موؤ�ش�شة خليفة لالعمال االن�شانية 
ودولة االمارات العربية املتحدة و�شعبها وقيادتها على هذه اللفتة االن�شانية وقدموا التهنئة لالمارات ول�شعبها 
اآل نهيان  بحلول عيد الفطر. وتاأتي هدية العيد يف ختام �شل�شة فعاليات ان�شانية خريية ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
لالأعمال االن�شانية توا�شلت يف االرا�شي الفل�شطينية ب�شكل يومي منذ بداية �شهر رم�شان املبارك لهذا العام وذلك 

�شمن م�شروع املوؤ�ش�شة الرم�شاين الذي غطى خمتلف مناطق ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

رئي�س الدولة يتلقى ات�صالني هاتفيني 
من �صعد احلريري واأمري منطقة تبوك

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ات�شاال هاتفيا الليلة املا�شية من �شعد احلريري رئي�س 
الوزراء اللبناين ال�شابق اأعرب فيه عن تهانيه وتريكاته ل�شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة مبنا�شبة حلول عيد الفطر ال�شعيد. كما تلقى 
�شاحب  من  مماثال  هاتفيا  ات�شاال  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري فهد بن �شلطان بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

تبوك هناأ خالله �شموه بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.
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�مل�صت�صفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

�ل�صارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
ر��ض �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�صت�صفيات �خلا�صة
�أبوظبى

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

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

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

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

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

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

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

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

�م �لقوين
�شيدلية احلرم                       7660292

�ل�صرطة / �ملطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

المارات حتث الأ�صقاء امل�صريني كافة على دعم خارطة امل�صتقبل 
•• اأبوظبي-وام:

اأعربت دولة االمارات العربية املتحدة عن �شكرها لفخامة الرئي�س امل�شري 
عديل من�شور واحلكومة امل�شرية على الت�شهيالت والتعاون مع املجموعة 
التي �شعت اليجاد حل لالأزمة الراهنة يف م�شر وتوفري كل الفر�س الجناح 
مهمة هذه املجموعة من خالل توا�شلهم امل�شتمر مع �شركائنا يف املجموعة 

التي �شمت دولة قطر ال�شقيقة والواليات املتحدة واالحتاد االوروبي .
�شرح بذلك �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية ..وقال 
ان املجموعة كانت حري�شة على تي�شري الو�شول اىل �شارع م�شري م�شتقر 
التي  ال�شعبية  االرادة  واح���رتام  امل�شتقبل  خ��ارط��ة  دع��م  خ��الل  م��ن  واآم���ن 
 2013 يوليو  من  والع�شرين  وال�شاد�س  يونيو  من  الثالثني  يف  جت�شدت 
وت��ع��زي��ز االن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي يف ج��م��ه��وري��ة م�شر ال��ع��رب��ي��ة مب��ا يعزز 

املجموعة من خالل  �شعت  لقد  �شموه  واأ�شاف  وازدهارها.  ا�شتقرار م�شر 
االنتهاء من االعت�شام مبا  املا�شية اىل  االي��ام  املتوا�شل على مدى  عملها 
ميثله من توتر وتعري�س لل�شالمة العامة وال�شلم املجتمعي واحلر�س على 

عودة احلياة الطبيعية اىل م�شر ال�شقيقة .
كافة على دعم اجلهود  امل�شريني  اال�شقاء  االم��ارات حتث  ان  �شموه  وق��ال 
التي تبذلها احلكومة امل�شرية لدعم خارطة امل�شتقبل وتوؤكد انها لن تاألو 
جهدا يف دعم م�شر و�شعبها والوقوف بجانبها حتى تظل م�شر �شاملة واآمنة 

وم�شتقرة وتقوم بدورها املعهود على ال�شعيدين العربي والدويل.
تقديره  ت�شريحه  نهيان يف ختام  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  وج��دد 
امل�شري  الرئي�س  فخامة  راأ�شها  وعلى  امل�شرية  احلكومة  لتعاون  املخل�س 
ع���ديل م��ن�����ش��ور م��ع ج��ه��ود امل��ج��م��وع��ة وت��وف��ري ك��ل االم��ك��ان��ي��ات لت�شهيل 

مهمتها.

الهال الأحمر تختتم فعاليات الربنامج الرم�صاين يف باك�صتان 
•• اإ�شالم اآباد-وام:

االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
برامج  فعاليات  ام�����س  االإم���ارات���ي 
التي  واالإن�����ش��اين  اخل���ريي  العمل 
ن��ف��ذت��ه��ا يف اأن����ح����اء م���ت���ع���ددة من 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ط�����وال  ب��اك�����ش��ت��ان 
�شفارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  امل����ب����ارك 

الدولة يف اإ�شالم اآباد.
ووزع�����ت ال��ه��ي��ئ��ة م���ن خ���الل هذه 
ال������رام������ج ال������ط������رود ال���غ���ذائ���ي���ة 
موائد  اإقامة  جانب  اإىل  والتمور 
ا�شتفاد  ال���ت���ي  ال�������ش���ائ���م  اف����ط����ار 
امل���ح���ت���اج���ني  م������ن  اآالف  م���ن���ه���ا 
واأط����ف����ال م���راك���ز االأي����ت����ام وذوي 
االح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ش���ة واأف������راد 
الطبيعية  ال��ك��وارث  منكوبي  م��ن 
املجتمع  اخ��رى �شعيفة يف  وفئات 
برعايتها  و���ش��م��ل��ت  ال��ب��اك�����ش��ت��اين 
مدير  وق��ام  امل�شت�شفيات.  مر�شى 
االإماراتي  االحمر  الهالل  مكتب 
يف اإ���ش��الم اآب����اد ح��م��د ع��ب��داهلل اآل 
املرحلة  ط��رود  بتوزيع  ام�س  علي 
االخرية من الرنامج وك�شوة عيد 
من   200 ع��ل��ى  ال�شعيد  ال��ف��ط��ر 
االأ�شر الفقرية واملعوزة يف القرى 
غرب العا�شمة الباك�شتانية ا�شالم 
اباد اإىل جانب توزيع ك�شوة العيد 

اي�شا على 100 طفل.
وو�شعت هيئة الهالل االإحمر هذا 
االن�شاين  العمل  دائ���رة  اال���ش��ب��وع 
حيث قام فريق من مكتب الهالل 
بالتوجه  اب���اد  ا���ش��الم  االح��م��ر يف 
البالد  جنوبي  ال�شند  اقليم  اىل 
االطفال  على  الك�شوة  توزيع  ومت 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  حملة  اط���ار  يف 
لك�شوة مليون طفل حمروم حول 
طفل  االف  ع�شرة  و�شملت  العامل 

يف م���ري ب����ور خ���ا����س وع���م���ر كوت 
اكرث املناطق فقرا يف ال�شند.

ت�شريح  يف  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  وق����ال 
فريق  اإن  االم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
ال����ه����الل االح����م����ر ح���ر����س طيلة 
ال���ف�������ش���ي���ل على  ال�������ش���ه���ر  اي���������ام 

اي�����ش��ال امل�����ش��اع��دات اخل��ريي��ة اىل 
حتقيق  اأج�������ل  م����ن  امل�����ش��ت��ح��ق��ني 
والرتابط  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
البهجة  وادخ������������ال  االن�����������ش�����اين 
وال�شرور على نفو�س تلك الفئات 
االآخرين  م�شاركة  من  ومتكينها 

ف����رح����ة ال���ع���ي���د وذل�������ك يف اط����ار 
تن�شرها  التي  االن�شانية  الر�شالة 
االإم���������ارات ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��ا يف كل 
االق���ط���ار ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل بني 
والتي  اال���ش��الم��ي��ة  االم����ة  اأب���ن���اء 

تلقى كل تقدير وامتنان.

عبداهلل بن زايد يبحث مع البراهيمي 
بالقاهرة امل�صتجدات على ال�صاحة العربية

حلل االأزمة ال�شورية وعقد موؤمتر جنيف 2 للو�شول 
اىل ح���ل ���ش��ي��ا���ش��ي ف��ي��م��ا ب���ني ال�����ش��وري��ني ف�����ش��ال عن 
�شاملة  ت�شوية  اىل  للو�شول  القائمة  ال�شبل  مناق�شة 
ل���الأزم���ة. ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء - ال���ذي ح�����ش��ره معايل 
بالقاهرة  الدولة  �شفري  الظاهري  نخريه  بن  حممد 
ومندوبها الدائم لدى اجلامعة العربية - امل�شتجدات 
واجلهود  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��اح��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة 

املبذولة للخروج من املاأزق الراهن. 

•• القاهرة-وام:

اآل نهيان وزير  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  ا�شتقبل �شمو 
االخ�شر  ال�شيد  ب��ال��ق��اه��رة  اق��ام��ت��ه  مبقر  اخل��ارج��ي��ة 
االب��راه��ي��م��ي امل��ب��ع��وث االمم���ي ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك اىل 
العربية  ال�شاحة  التطورات على  اللقاء  �شوريا. تناول 
ال��ت��ي يبذلها  ���ش��وري��ا واجل���ه���ود  ال��و���ش��ع يف  خ��ا���ش��ة 
االبراهيمي بالتعاون مع االأطراف العربية والدولية 

القن�صلية العامة لامارات يف 
اأربيل اأمتت م�صروع اإفطار ال�صائم

•• اربيل -وام:

ال�شالل  توزيع  اأربيل  يف  املتحدة  العربية  ل��الإم��ارات  العامة  القن�شلية  اأمت��ت 
الغذائية وم�شاريع اإفطار ال�شائم على االأ�شر املتعففة وذلك بدعم من موؤ�ش�شة 
مناطق  بع�س  التوزيع  و�شمل  االإن�شانية.  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
بالن�شيب  حظوا  حيث  ال�شوريني  الالجئني  خميمات  من  القريبة  االإقليم 
االأكر من امل�شروع وا�شتفاد اأكرث من �شبعة اآالف �شخ�س. وثمن �شعادة را�شد 
االإن�شاين  العمل  ه��ذا  اأرب��ي��ل  يف  ل��الم��ارات  ال��ع��ام  القن�شل  املن�شوري  حممد 
املتوا�شل والذي ات�شم بجودة حمتوى املواد املقدمة والتي متيزت بها موؤ�ش�شة 
االإن�شانية  املوؤ�ش�شات  باقي  عن  االإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
العاملة يف االإقليم. واأعرب امل�شتفيدون عن �شكرهم لدولة االإمارات وللقائمني 
على تنفيذ امل�شروع وامتنانهم للجهود اخلريية وامل�شاعدات االإن�شانية امل�شتمرة 

التي تقدمها موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية.

مراكز الأمرية هيا تختتم 
برنامج فريق الن�صور 

•• دبي-وام:

ك����رم ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ه��ي��ل اآل 
مكتوم الطالب امل�شاركني يف برنامج 
مراكز  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  الن�شور  ف��ري��ق 
الثقافية  احل�شني  بنت  هيا  االأم��رية 
ال�شوؤون  لدائرة  التابعة  االإ�شالمية 
االإ���ش��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي بدبي 
 .2013 الرم�شاين  �شمن ملتقاها 
اإدارة  م��دي��رة  وق��ال��ت و�شحه احل��اي 
م��راك��ز االأم�����رية ه��ي��ا ب��ن��ت احل�شني 
ال��ث��ق��اف��ي��ة االإ���ش��الم��ي��ة ب���االإن���اب���ة اأن 
ال����رن����ام����ج ي�������ش���م جم���م���وع���ة من 
االأن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي جمعت 
يتنا�شب  قالب  يف  والت�شلية  املعرفة 
�شهر  ال��ط��الب خ��الل  اهتمامات  م��ع 
واحتياجاتهم  امل�����ب�����ارك  رم�������ش���ان 
من  اال�شتفادة  اأهمية  على  ..م��وؤك��دة 
الفراغ مبا ي�شهم يف االرتقاء  اأوق��ات 
باأبنائنا الطالب على كافة االأ�شعدة. 
اأقيم  الذي  التكرمي يف احلفل  وجاء 
علي  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��ي��ف  اأم  مب���رك���ز 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�شوري  خلفان 
باالإنابة  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  ل��ق��ط��اع 
وال��ذي بداأ باآيات من الذكر احلكيم 

قدمه اأحد الطالب امل�شاركني.

موؤ�ص�صة لبنانية توزع 10 الآف ح�صة غذائية احياء لذكرى ال�صيخ زايد
•• بريوت-وام:

وح�شيبة  ���ش��ع��ي��د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ق��ام��ت 
للخدمات  واوالده������م������ا  ف���ري���ح���ه 
اآالف  ب���ت���وزي���ع ع�����ش��رة  االن�����ش��ان��ي��ة 
ح�شة غذائية على خمتلف املناطق 
الفطر  ع��ي��د  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة 
كل  يف  ع��ادت��ه��ا  على  ج��ري��ا  ال�شعيد 
ل��ذك��رى رح��ي��ل رجل  ع��ام وتخليدا 
العربي  القائد  واالن�شانية  اخل��ري 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الكبري 

نهيان طيب اهلل ثراه .
اللبناية  االأن����وار  �شحيفة  وذك���رت 
ام�س  ع��دده��ا  يف  ن�شرته  تقرير  يف 
االن�شاين  ال��ع��م��ل  م���ن  ت��اري��خ��ا  اأن 
واخل�����ريي ب����داأ م���ع م��وؤ���ش�����س دولة 
املغفور  نه�شتها  وب���اين  االإم�����ارات 
ال�����ش��ي��خ زايد  ت��ع��اىل  ب�����اإذن اهلل  ل���ه 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل 
وم�شتوحى  ع��ق��ود  م��ن��ذ  وم�����ش��ت��م��ر 
من م�شرية اخلري والعطاء للراحل 
العربي الكبري طيب اهلل ثراه وهي 
االن�شاين  النهج  مع  تقاطعت  التي 
واخلريي ملوؤ�ش�س دار ال�شياد واحد 
هذا  يف  وال�شحافة  القلم  عمالقة 
الكبري  ال���راح���ل  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��رق 

اال�شتاذ �شعيد فريحه رحمه اهلل.

والدة جديدة له ينطلق يف رحابها 
اىل ال��ع��امل لكن ال��ع��امل ال��ذي كان 
ي��ح��ل��م ب���ه ���ش��ع��ي��د ف��ري��ح��ه مل يكن 
عاديا بل اراده عاملا مثاليا وهذا ما 
يوجب بالدرجة االوىل العمل على 
ازالة عوائق مهمة من امام النا�س 
ت��اأم��ني لقمة  واول���ه���ا احل��اج��ة اىل 

العي�س وحياة كرمية.
الذي  وقالت ال�شحيفة هذا احللم 
قبل  ح���ول���ه  ف��ري��ح��ه  ���ش��ع��ي��د  راود 
���ش��ن��وات ق��ل��ي��ل��ة م���ن م��غ��ادرت��ه هذا 
واقعية  اوىل  خ���ط���وة  اىل  ال���ع���امل 
مل  وم��ا  ط��وي��ل  درب  على  ملمو�شة 
ي�شتطع اكماله ب�شبب توقف القلب 
عر  اوالده  اك��م��ل��ه  اخل��ف��ق��ان  ع���ن 
�شعيد وح�شيبة واوالدهما  موؤ�ش�شة 
وانطالقا   .. االن�شانية  للخدمات 
م��ن امل���ب���داأ ال��ق��ائ��ل اأن ي���دا واح���دة 
التكافل  م��ن  ب��د  ال  ك���ان  ت�شفق  ال 
والت�شامن االن�شاين مع �شخ�شيات 
واالخالقية  االن�شانية  القيم  تقدر 
ن�����ش��اأت ع��ل��ى ح��ب ال��ع��ط��اء واخلري 
لن�شر مبادىء قيمة يف عامل ي�شوبه 
وهنا  امل�شري  على  واخل���وف  القلق 
فريحه  ���ش��ع��ي��د  ر����ش���ال���ة  ت��ق��اط��ع��ت 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  بر�شالة 
جمعتهما  حيث  نهيان  اآل  �شلطان 

دائما  كان  حيث  وقلوبهم  نفو�شهم 
ع��ل��ى م���وع���د م��ع��ه��م ع��ن��د احلاجة 
اوقات  يف  ال�شلم  يف  كما  احل��رب  يف 
ال�������ش���دة ك��م��ا يف اوق������ات االن���ف���راج 
زايد  ال�شيخ  وق���وف  ���ش��اه��م  ..ف��ق��د 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان رح��م��ه اهلل 
اإىل جانب لبنان من خالل تقدمي 
واالجتماعية  االن�شانية  امل��ع��ون��ات 
والطبية والرتبوية واعادة االعمار 
والبناء وترميم البنى التحتية اإىل 

عودة العافية لربوع لبنان.
واليمن  ال���ك���رم  م�����ش��رية  وح��ف��ل��ت 
التي  وال����ع����ط����اءات  ب���ال���ت���ق���دمي���ات 
البي�شاء  االآي��ادي  كانت تعبريا عن 
للمغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان التي  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
ت���رك���ت ا�����ش����راق����ات م����ن االم������ل يف 
على  اللبنانيني  من  العديد  قلوب 
وم�شاربهم  ان��ت��م��اءات��ه��م  اخ��ت��الف 
حتى  وه��ج��ه��ا  يحملون  ي��زال��ون  ال 
اليوم. فتقدميات ال�شيخ زايد رحمه 
بالظروف  منه  حت�ش�شا  ك��ان��ت  اهلل 
الع�شيبة التي مر بها لبنان خالل 
حيث  والطويلة  االليمة  االح���داث 
كان من بني القالئل الذين بادروا 
اىل امل�شاعدة الفعلية وعدم االكتفاء 
بالدعم املعنوي فكانت قوافل املواد 

ا�شتمرار  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
فريحه  وح�شيبة  �شعيد  موؤ�ش�شة 
االن�شانية  ل��الع��م��ال  واوالده����م����ا 
امل�����ش��رية واح���ي���اء هذه  يف م��ت��اب��ع��ة 
روح  بف�شل  ياأتي  العطرة  الذكرى 
القائد  ل��ه��ا  اأ���ش�����س  ال���ت���ي  ال��ع��ط��اء 
ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ري ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
اآل ن��ه��ي��ان وا���ش��ت��م��رت مع  ���ش��ل��ط��ان 
ح��ام��ل االم���ان���ة م��ن ب��ع��ده �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
اخلريية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ب����ني  وم�����ن 
احل�ش�س  �شملتها  ال��ت��ي  ال��ك��رى 
املقا�شد اخلريية  الغذائية جمعية 
الدكتور  وم��وؤ���ش�����ش��ات  اال���ش��الم��ي��ة 
حم��م��د خ���ال���د االج��ت��م��اع��ي��ة ودار 
االيتام اال�شالمية ا�شافة اىل عدد 
ك��ب��ري م��ن اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة يف 
اللبنانية ومن خمتلف  املناطق  كل 
لذكرها  امل��ج��ال  ي�شيق  ال��ط��وائ��ف 
يف  ال�شحيفة  ولفتت  بالتف�شيل. 
تقريرها اإىل اأنه حني كان موؤ�ش�س 
يكافح  فريحه  �شعيد  ال�شياد  دار 
م�شقات احلياة ويتخطى �شعوباتها 
الفقر  الواحدة تلو االخ��رى قاهرا 
واليتم  وال��ق��م��ع  واالم���ي���ة  وال���ع���وز 
قرر ان تكون هذه التجربة مبثابة 

ل��ل��خ��دم��ات االن�����ش��ان��ي��ة وف����اء منها 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  وتقديرا 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
الذي اعطى العرب ولبنان خ�شو�شا 
املادية  امل�شاعدات  اآالف  ح��دود  دون 
االعياد  خالل  ملحتاجيها  والعينية 
اللبنانية  امل����ن����اط����ق  خم���ت���ل���ف  يف 

والطوائف واملذاهب.
خري  ع��ط��اءات  اي�شا  خ�ش�شت  كما 
وحم��ب��ة ال���ش��ع��اد اآالف اآخ��ري��ن من 
االط��ف��ال وال�����ش��ب��اب وامل�����ش��ن��ني عر 
الرعاية  م���وؤ����ش�������ش���ات  م����ن  م���ئ���ات 
ومدار�س ر�شمية وعائالت م�شتورة 
وجامعية  م��ر���ش��ي��ة  وم�������ش���اع���دات 
االيتام  مل���ئ���ات  خ��ا���ش��ة  وع����ط����اءات 
االيتام  دور  ع�����ش��رات  يف  ي��ت��وزع��ون 
ا�شافة اىل مئات الهبات يف خمتلف 
امل��ن��اط��ق وت��ب��ن��ي م���ئ���ات االي���ت���ام يف 
جبل  مناطق  يف  اللبنانية  ال��ق��رى 
ل���ب���ن���ان واجل����ن����وب وال�������ش���م���ال اإىل 
وامل�شاعدات  امل���ن���ح  م���ئ���ات  ج���ان���ب 
املدر�شية واجلامعية واالجتماعية. 
اللبنانيون يحيون ذكرى  يزال  وال 
رح��ي��ل امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي���د بن 
�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل �شاحب 
االآي��ادي البي�شاء مبزيد من االمل 
واحلزن ملا خلف من ذكرى طيبة يف 

ال��ق��ي��م وامل����ب����ادىء ن��ف�����ش��ه��ا وارت�����اح 
النبيلتني  ال��ر���ش��ال��ت��ني  ا����ش���ح���اب 
تعاون  فكان  البع�س  بع�شهما  اىل 
وثيق وثقة كبرية جتلت وجت�شدت 
وا�شتمرت  م��ن��ا���ش��ب��ة  م���ن  اك����رث  يف 
االن�شانية  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ب�����ش��م��ات 
امل��وؤ���ش�����ش��ة التي  وا���ش��ح��ة يف م�����ش��ار 
وانطلقوا  امل��وؤ���ش�����س  اوالد  ت�شلمها 
يف رحلتهم الطويلة لتنفيذ و�شية 
والقهر  الفقر  عا�س  ال��ذي  ال��وال��د 
تقدميات  ال�شحيفة  وتابعت  واآمل��ه. 
ام��ام��ه��ا ح����دود ومل تقف  ت��ق��ف  ال 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  م�شاعدات 
حدود  ع��ن��د  اهلل  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
وبقيت  متتالية  ع��ط��اءات��ه  ف��ك��ان��ت 
اختالف  على  اللبنانيني  دع����اءات 
تالحقه  وم�����ش��اري��ع��ه��م  ط��وائ��ف��ه��م 
ط����وال ح��ي��ات��ه ب��ع��د مم��ات��ه وكانت 
فريحه  وح�شيبة  �شعيد  موؤ�ش�شة 
االن�شانية  ل��ل��خ��دم��ات  واوالده����م����ا 
ع��ل��ى امل���وع���د وب���ات���ت ذك����رى غياب 
ا�شافية  حم���ط���ة  زاي�������د  ال�������ش���ي���خ 
واملبادىء  القيم  م��واع��ي��د  لتثبيت 
واال�ش�س الرا�شخة املت�شبعة بالوفاء 

والتقدير واالحرتام .
موؤ�ش�شة  ق��دم��ت  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
واوالدهما  فريحه  وح�شيبة  �شعيد 

يف  اللبنانيون  ك��ان  ال��ت��ي  الغذائية 
ان  على  دليال  اليها  احلاجة  ام�س 
دول�����ة االم�������ارات ل���ن ت��ق��ف موقف 
امل��ت��ف��رج ع��ل��ى م��ع��ان��اة ���ش��ع��ب لبنان 
ال�شيخ زاي��د له مكانة  ال��ذي حفظ 
عائلة  ك��ل  وك��ان��ت  قلبه  يف  خ��ا���ش��ة 
موؤ�ش�شة  قبل  من  امل�شاعدة  تت�شلم 
اوالدهما  فريحه  وح�شيبة  �شعيد 
اآيات  ل��ل��خ��دم��ات االن�����ش��ان��ي��ة ت��رف��ع 
ال�����ش��ك��ر ل��ل��م��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زايد 

رحمه اهلل و�شعب دولة االمارات.
اأن  تقريرها  يف  ال�شحيفة  وذك���رت 
ه����ذه امل�������ش���رية اخل�����رية واخل���ال���دة 
لل�شلف  ال�شالح  ت�شتمر مع اخللف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال�����ش��ال��ح 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
واخوانهما  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
والفريق  االإم������ارات  ح��ك��ام  االأع���ل���ى 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
م����واق����ع  امل�������ش���ل���ح���ة يف  ل�����ل�����ق�����وات 

امل�شوؤولية. 

مكتب متثيل المارات لدى فل�صطني ي�صرف على توزيع الآلف من ك�صوة العيد على الأطفال اليتام الفل�صطينيني
التي جتمع ال�شعبني ال�شقيقني. 

وا�شاد امل�شتفيدون من هذه امل�شاعدات بدور مكتب متثيل دولة االإمارات 
اأكر  اىل  لو�شول احلملة  املتوا�شل  و�شعيه  بفل�شطني  املتحدة  العربية 
اأن  واأ���ش��اف��وا  ع��دد ممكن م��ن االط��ف��ال ور���ش��م الفرحة على وجوههم. 
لك�شوة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  حملة  حملة  عر  االن�شاين  العمل 
مليون طفل حمروم حول العامل يوؤكد جتذر قيم حب اخلري واالن�شانية 
يف هذا املجتمع املعطاء ..موؤكدين ان دولة االمارات ومنذ عهد املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان قدمت الكثري من امل�شاعدات لفل�شطني 
واهلها واأنها م�شتمرة يف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .

بدت  الذين  االي��ت��ام  االط��ف��ال  مب�شاركة  العيد  ك�شوة  ال�شتالم  القد�س 
ال�شعادة والفرحة على وجوههم حلظة ا�شتالم كل منهم ملالب�س العيد. 
وعر العديد من اولياء اأمور االطفال عن �شكرهم وتقديرهم للمكرمة 
احدى  وق��ال��ت  اطفالهم.  وج��وه  على  الب�شمة  ادخ��ل��ت  التي  االم��ارات��ي��ة 
ال�شيدات وهي اأم لع�شرة ابناء انه عندما مت ا�شتدعاوؤها ال�شتالم ك�شوة 
العيد الطفالها ال�شغار �شعرت بفرحة كبرية الن ابناءها �شيتمكنون من 
م�شاركة باقي االطفال فرحة العيد مبالب�س جديدة والف�شل يف ذلك 
يعود لدولة االمارات اخلرية واملعطاء. وا�شافت يف ت�شريح لوكالة انباء 
االمارات انها ال ت�شتطيع ان تعر عن امتنانها لالمارات واهلها اال ان 
تقول لهم �شكرا من اعماق قلبها. اما والدة احد االطفال فقالت انه يف 

كل عام ومنذ وف��اة زوجها ت�شلها م�شاعدات من االم��ارات وان قيامها 
املحرومة  ال�شعوب  دع��م  يف  واحل�شاري  واالإن�شاين  االإ�شالمي  بدورها 
الدول  بقاء االم��ارات منارة خري ويف طليعة  يوؤكد  خا�شة يف فل�شطني 
عر  كما  االخ��وي��ة.  ومواقفها  بعطائها  املعروفة  واال�شالمية  العربية 
�شكرهم  بالغ  امل�شاعدات االماراتية عن  امل�شتفيدين من  عدد كبري من 
تنفذها  ال��ت��ي  واالن�شانية  اخل��ريي��ة  وامل�����ش��اري��ع  ل��ل��م��ب��ادرات  وتقديرهم 
املوؤ�ش�شات والهيئات واجلمعيات اخلريية االماراتية يف فل�شطني والتي 
اإفطار  م�شاريع  خ��الل  م��ن  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  ب��داي��ة  منذ  انطلقت 
�شائم وتوزيع الطرود الغذائية وموائد الرحمن يف العديد من املناطق 
الفل�شطينية خا�شة القد�س مبا يعك�س عمق العالقات االخوية واملتميزة 

•• رام اهلل-وام:

اأ�شرف مكتب متثيل الدولة لدى فل�شطني ولليوم الثالث على التوايل 
على توزيع ك�شوة العيد على اطفال ايتام يف فل�شطني �شمن حملة حممد 
والذي  ال��ع��امل  لك�شوة مليون طفل حم��روم ح��ول  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
نفذته هيئة الهالل االأحمر االإماراتي يف االرا�شي الفل�شطينية والذي 
حظا  االأق��ل  الفئات  من  االطفال  على  الك�شوات  اآالف  توزيع  ي�شتهدف 
واليتامى واالأطفال ذوي االحتياجات اخلا�شة. و�شهدت قاعة االأندل�س 
اه���ايل وممثلي  م��ن  اك��ت��ظ��اظ��ا  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  اهلل يف  رام  م��دي��ن��ة  يف 
و�شواحي  والبرية  اهلل  رام  مناطق  يف  االأيتام  االطفال  رعاية  جمعيات 
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•• اأبوظبي-وام:

دع����ت م���دي���ري���ة امل������رور وال����دوري����ات 
واأولياء  االأ���ش��ر  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  يف 
ال�شري  بقانون  االل��ت��زام  اإىل  االأم���ور 
ال�����ش��رع��ات وعدم  وامل������رور وخ��ف�����س 
الهاتف وقراءة  بالرد على  االن�شغال 
وذلك  القيادة  اأث��ن��اء  املعايدة  ر�شائل 
امل���ب���ذول���ة لتوفري  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ع��زي��زا 
امل������روري������ة خ������الل عيد  ال�������ش���الم���ة 
العميد  و�����ش����رح  امل�����ب�����ارك.  ال���ف���ط���ر 
احلارثي  اأح���م���د  ح�����ش��ني  م��ه��ن��د���س 

اإن  امل��رور وال��دوري��ات  مدير مديرية 
املديرية اأعدت خطة �شاملة يتم من 
خاللها تكثيف الدوريات املرورية يف 
عطلة العيد املبارك على التقاطعات 
الطرق  وع���ل���ى  امل��ن��ت��زه��ات  واأم����اك����ن 
الدوريات  ن�����ش��ر  ب��ج��ان��ب  اخل��ارج��ي��ة 
بالقرب من امل�شالخ لتنظيم احلركة 
لل�شائقني  ن�شائح  وتقدمي  امل��روري��ة 
وم�����ش��ت��خ��دم��ي ال���ط���ري���ق ك���اف���ة من 
خ������الل ب����رن����ام����ج م��������رور اأب���وظ���ب���ي 
ل��ل��ح��د م��ن احل�����وادث امل���روري���ة على 
. وقال  الفي�شبوك ويوتيوب وتويرت 

يف اإطار حملة القيادة العامة ل�شرطة 
اأبوظبي حتت �شعار �شالمتك  اإن اأي 
باأي  للقيام  العيد  لفرحة  ا�شتغالل 
ت�شرفات غري ح�شارية على الطريق 
وقيادة املركبات اأو الدراجات النارية 
بطي�س وتهور اأو تنظيم �شباقات من 
ال�����ش��ب��اب ���ش��ت��واج��ه ب��ح��زم. ودع���ا اإىل 
املرورية  بالقوانني  االلتزام  �شرورة 
املنت�شرين  امل��رور  عنا�شر  وتعليمات 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق  على 
واالن��ت��ب��اه خ�شو�شا  ب��ت��اأن  وال��ق��ي��ادة 
امل�شاة  ع���ب���ور  اأم����اك����ن  م���ن  ب���ال���ق���رب 

ونا�شد  العبور.  اأف�شلية  واإعطائهم 
االأ�شر ب�شرورة رعاية االأطفال وعدم 
ال�شوارع  يف  ب��ال��ل��ع��ب  ل��ه��م  ال�����ش��م��اح 
وامل��ت��ن��زه��ات واحل���دائ���ق ال��ع��ام��ة دون 
اإهمالهم  م����ن  حم�������ذرا   .. رق����اب����ة 
وتركهم يف رعاية املربيات وامل�شرفات 
تعر�شهم حلوادث  ي�شاعف من  مما 
باأن هناك حوادث  .. منوها  الده�س 
ب�شبب  االأطفال  لها  تعر�س  الده�س 
اإه��م��ال امل��رب��ي��ات. واأك���د احل��ارث��ي اأن 
ال�شالمة املرورية م�شوؤولية م�شرتكة 
موؤ�ش�شات  جميع  بها  تقوم  اأن  يجب 

قائدي  داع��ي��ا   .. امل��ج��ت��م��ع  و���ش��رائ��ح 
الداخلية  ال���ط���رق  ع��ل��ى  امل���رك���ب���ات 
بقانون  االل����ت����زام  اإىل  واخل���ارج���ي���ة 
املقررة  وال�����ش��رع��ات  وامل�����رور  ال�����ش��ري 
ورب��ط ح��زام االأم��ان وع��دم االن�شغال 
القيادة وترك م�شافة  اأثناء  بالهاتف 
كافية بني املركبات واالنتباه وخف�س 
ال�����ش��رع��ات ب��ال��ق��رب م���ن االإ�����ش����ارات 
وانتباه  بحر�س  والقيادة  ال�شوئية 
�شن  دون  االأط����ف����ال  ج��ل��و���س  وع�����دم 
حماية  االأم��ام��ي  املقعد  يف  العا�شرة 

لهم.

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  كرم مكتب �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
الذين  ال��ر  دار  اأي��ت��ام جمعية  م��ن  يتيم   300 دب��ي  عهد  ويل 
امل�شرفات  من  ع��دد  وبرفقتهم  الدولة  اإم���ارات  بجميع  تكفلهم 
اإت�س  ذي  بفندق  اإفطار جماعي  وذلك يف حفل  االأيتام  واأمهات 
دبي. وت�شمنت االأم�شية مع االإفطار اجلماعي فقرات ترفيهية 
من  مت  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  مكتب  نظمها  ثقافية  وم�شابقة 

خاللها توزيع العديد من اجلوائز والهدايا املتنوعة التي اأدخلت 
الفرح وال�شرور اإىل قلوب االأيتام كما �شارك منظمو الفعالية يف 

احلوارات واللقاءات مل�شاركة االأيتام اأم�شيتهم الرم�شانية.
واالأ�شر  االأيتام  كفالة  اإدارة  مدير  البلو�شي  مراد  ح�شني  وعر 
بجمعية دار الر عن �شكره وتقديره وامتنانه ملبادرة مكتب �شمو 
ويل عهد دبي بتكرمي اأيتام جمعية دار الر يف اأم�شية رم�شانية 
ا�شتقبلوا  يتيم   300 مب�شاركة  والرحمة  اخلري  ب�شهر  كرمية 
اأن مثل هذه  باحلفاوة والرتحيب يف قاعة الفندق م�شريا اإىل 

الفعاليات االإن�شانية تدخل ال�شرور على االأيتام واأولياء اأمورهم 
عمال  عائلهم  فقدان  عن  القليل  بال�شيء  ول��و  تعو�شهم  الأنها 
االأعمال  اأح��ب  من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  النبي  بقول 
اإىل اهلل اإدخال ال�شرور على قلب م�شلم وقوله اأنا وكافل اليتيم 
كهاتني يف اجلنة واأ�شار با�شبعيه ال�شبابة والو�شطى . واأ�شاف 
البلو�شي  ان الدعوة الكرمية جاءت من مكتب �شمو ويل عهد 
دبي لتدل داللة وا�شحة على حر�س موؤ�ش�شات املجتمع وقادته 
على االهتمام باالأيتام وم�شاركتهم فرحهم واإدخال ال�شرور اإىل 

كانت  ولطاملا  احلكيمة  قيادتنا  على  بغريب  لي�س  وهو  قلوبهم 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  العطاء حرم  اأم  رعاية 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
مكتوم  اآل  جمعه  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  �شمو  اهلل  رع��اه 
العاملي تكرميا  التجاري  دبي  ال�شنوي مبركز  العطاء  اأم  حلفل 
اليتيم  ي��وم  لفعالية  �شموها  ورع��اي��ة  ال��ر  دار  جمعية  الأي��ت��ام 
العربي الذي تنظمه دار الر بحديقة زعبيل يف دبي وفاء الأم 
جانبه  من  لالأيتام.  االإن�شاين  ودعمها  �شموها  لرعاية  العطاء 

اأ�شار ماجد عبدالرحمن الب�شتكي مدير اإدارة االت�شال واالإعالم 
مبكتب �شمو ويل عهد دبي اإىل اأن هذه املبادرة جاءت مبنا�شبة 
يوم زايد للعمل االإن�شاين لتكرمي اأيتام جمعية دار الر للرتفيه 

عنهم وم�شاركتهم فرحهم يف هذا ال�شهر الف�شيل.
ويف نهاية االأم�شية الرم�شانية لالأيتام ..اأهدى ح�شني البلو�شي 
درع دار الر التذكارية اإىل منظمي االأم�شية باإدارة مكتب �شمو 
واإدخالهم  ورعايتهم  الكرمية  دعوتهم  ..مثمنا  دبي  عهد  ويل 

الفرح وال�شرور على االأيتام واهتمامهم االإن�شاين . 

•• ال�شارقة-وام:

مبخاطر  التوعية  حملة  اأ���ش��ف��رت 
نظمتها  ال���ت���ي  ال���ن���اري���ة  االأل����ع����اب 
ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��رط��ة  اإدارة 
منذ االأول من رم�شان عن �شبط 
باالألعاب  معباأة  كرتونة   44 نحو 
والقب�س  وامل���ف���رق���ع���ات  ال���ن���اري���ة 
وبيع  ق��ام��ا بجلب  م��واط��ن��ني  ع��ل��ى 
وتداول كمية كبرية من املفرقعات 

منزلهما  بداخل  النارية  واالألعاب 
يف مدينة خورفكان.

اأجهزة التحريات واملباحث  وذكرت 
املتهمني  ان  ب���������االإدارة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
ي�����ت�����اج�����ران ب�����االأل�����ع�����اب ال����ن����اري����ة 
من  ت��رخ��ي�����س  دون  وامل���ف���رق���ع���ات 
بعد جلبها  وذل��ك  االأمنية  اجلهات 
االآ�شيويني  م����ن  جم���م���وع���ة  م����ن 
الهندية  اجل���ن�������ش���ي���ة  ي���ح���م���ل���ون 
اأخ������رى  اإم������������ارات  ال���ق���اط���ن���ني يف 

االإج���راءات االح��رتازي��ة والوقائية 
يف ه��ذا اجل��ان��ب اإذ مت ت��وزي��ع عدد 
من الدوريات االأمنية على االأحياء 
املنطقة  م��دن  خمتلف  يف  ال�شكنية 
بع�س  وم����راق����ب����ة  ر�����ش����د  ب����ه����دف 
تن�شط  ال��ت��ي  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  ال���ظ���واه���ر 
اإجازة  وف��رتة  �شهر رم�شان  خ��الل 
االألعاب  ظاهرة  بينها  وم��ن  العيد 
كبرية  ت�شكل خطورة  التي  النارية 
العديد  عنها  وينتج  االأطفال  على 

م�شتودعات  يف  بتخزينها  يقومون 
ك�شفت  حيث  مرخ�س  غ��ري  ب�شكل 
�شبطهم  مت  م��ن  م��ع  التحقيقات 
تتم  وال�������ش���راء  ال��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  اأن 
والتوا�شل  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  خ����الل  م���ن 
وا�شتالمها  ه��ات��ف��ي��ا  امل�����ش��ادر  م���ع 
واأكد  امل��خ��ازن.  تلك  م��ن  بعد  فيما 
ال��ع��ق��ي��د ع��ب��داهلل ب��ن ع��ام��ر مدير 
ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��رط��ة  اإدارة 
من  ال���ع���دي���د  ات���خ���ذت  االإدارة  ان 

وتت�شبب  واحل��وادث  االإ�شابات  من 
يف وقوع بع�س احلرائق والتي تعود 
يف الغالب نتيجة اإىل �شوء التخزين 
واال���ش��ت��خ��دام اخل��اط��ئ ل��ه��ا. ووجه 
العقيد عبداهلل بن عامر ب�شرورة 
االأ����ش���ر الأب��ن��ائ��ه��م خا�شة  م��ت��اب��ع��ة 
خالل هذه الفرتة وعدم ت�شجعهم 
على اقتناء و�شراء االألعاب النارية 
ملا يرتتب عليها من خطر قد يهدد 

حياتهم و�شالمتهم.
ونوه اإىل اأن القيادة العامة ل�شرطة 
�شابق من  ال�شارقة حذرت يف وقت 
خطر جلب وبيع وتداول وا�شتخدام 
االألعاب النارية اخلطرة وترويجها 
النداء  املجتمع جم��ددا  اأف���راد  بني 

ب�شرورة  اجل��م��ه��ور  اأف����راد  جلميع 
ه��ذا اجلانب  بالقانون يف  االل��ت��زام 
االأجهزة  م��ع  االي��ج��اب��ي  وال��ت��ع��اون 
االأم��ن��ي��ة يف االإب���الغ ع��ن مثل هذه 
اأكملت  احل��االت. ويف �شياق مت�شل 
ا�شتعداداتها  ال�����ش��رق��ي��ة  ���ش��رط��ة 
الفطر  ع��ي��د  االأم���ن���ي���ة ال���ش��ت��ق��ب��ال 
اإمكانياتها  و����ش���خ���رت  امل�����ب�����ارك 
لهذا  املتاحة  االأم��ن��ي��ة  وجاهزيتها 
خطة  و�شعت  حيث  كافة  الغر�س 
مبوجبها  ت��ك��ث��ف  ���ش��ام��ل��ة  اأم���ن���ي���ة 
واالأمنية  ال�����ش��رط��ي��ة  ال�����دوري�����ات 
وتركز على توفري االأمن وال�شالمة 
الدوريات  تكثيف  ومت  للجمهور. 
طوال  الرئي�شية  ال��ط��رق  مل��راق��ب��ة 
ف���رتة اأي����ام ال��ع��ي��د و���ش��ي��ت��م حتديد 
ن���ق���اط اأم���ن���ي���ة ث���اب���ت���ة ع���ل���ى طرق 
املنطقة ال�شرقية تزامنا مع اإجازة 
عيد الفطر املبارك بغر�س التقليل 
ت�شهده  اأن  امل��ت��وق��ع  االإزح�����ادم  م��ن 
العمليات  غ��رف  اأن  كما  املنطقة. 
اأف�شل  اإىل تقدمي  �شت�شعى جاهدة 
التعامل  عند  واأج��وده��ا  اخل��دم��ات 
مع حاالت الطوارئ التي قد تطراأ 
24 �شاعة خالل فرتة  طوال مدة 

اإجازة العيد.
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•• دبي-وام:

العيد  ك�شوة  بتوزيع  دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  قامت 
وذلك  العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  اجلانحني  االح���داث  على 

بهدف تعزيز مبادرات امل�شوؤولية املجتمعية.
وقالت ب�شرى قايد رئي�شة ق�شم املراأة واالطفال وال�شباب 
التابع الإدارة التنمية اال�شرية يف قطاع الرامج واخلدمات 
العيد  ك�شوة  متعلقات  بتوزيع  قمنا  بالهيئة   املجتمعية 

على 12 من االحداث اجلانحني يف مناخ ت�شوده معاين 
امل�شتمر  حر�شنا  ظل  ويف  وال��رتاح��م  التعاون  ومفاهيم 
على دعم الفعاليات واالن�شطة املجتمعية واالن�شانية مبا 
التي  واهدافها  اال�شرتاتيجية  الهيئة  خطة  مع  يتوافق 
. واأ�شافت ان الهيئة  تنعك�س ايجابا على افراد املجتمع 
حت��ر���س م��ن خ��الل م��ب��ادرات��ه��ا على ادخ���ال البهجة يف 
نفو�س االطفال وال�شباب من الفئات املهم�شة اجتماعيا 

وذلك لتاأهيلهم واإعادة دجمهم يف املجتمع. 

•• دبي-وام:

ترع رجل االأعمال عبداهلل اأحمد املو�شى مبليون درهم دعما 
للحملة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

رعاه اهلل لك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل. 
وا�شتجابة  واإن�شاين  وطني  التزام  هو  الترع  اأن  املو�شى  واأك��د 
للمبادرات اخلريية واالإن�شانية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
العاملي  امل�شتوى  على  االإم���ارات  مكانة  ع��ززت  التي  دب��ي  حاكم 
مما جعل ا�شم دولة االمارات �شاخما يف جبني العمل االن�شاين 
العاملي والتي باتت متثل منوذجا حيا يف العطاء وامل�شارعة اإىل 

مد يد العون للمحرومني.
ومت ت�شليم �شيك الترع اىل حممد عبداهلل احلاج الزرعوين 
مدير هيئة الهالل االأحمر فرع دبي الذي اأكد على اأن حملة 
ك�����ش��وة م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم���روم اأ���ش��ب��ح��ت حملة ل��ك�����ش��وة ثالثة 

ال��ع��امل بف�شل اع���الن �شاحب  م��الي��ني ط��ف��ل حم���روم ح���ول 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل عن ترعه ومكرمته 
مب�شاعفة قيمة احلملة اىل 120 مليون درهم لك�شوة ثالثة 

ماليني طفل حمروم حول العامل.
ملا  الترعات  ا�شتالم  �شت�شتمر يف  اأن احلملة  الزرعوين  واأف��اد 
بعد رم�شان وعمليات توزيع الك�شوة جارية مبراحل منتظمة 

لت�شمل 3 ماليني طفل حمروم حول العامل.

هيئة تنمية املجتمع بدبي توزع ك�صوة 
العيد على الأحداث اجلانحني

مليون درهم من رجل الأعمال عبداهلل اأحمد املو�صى 
دعمًا حلملة ك�صوة الأطفال املحرومني

اأخبار الإمارات

مرور اأبوظبي يدعو اإىل اللتزام باإجراءات ال�صامة املرورية خال عيد الفطر

مكت���ب ول���ي عه���د دب���ي يك���رم اأيت���ام دار ال�ب���ر يف اأم�صي���ة رم�صاني����ة

�صرطة ال�صرقية ت�صبط األعابًا نارية غري مرخ�صة  اللواء العو�صي: تراجع ملحوظ يف 
ق�صايا �صرقة عماء البنوك

•• ابوظبي-وام:

العو�شي  ب���ن  ال���ل���واء حم��م��د  اأع���ل���ن 
العمليات  ع�������ام  م����دي����ر  امل����ن����ه����ايل 
ال�����ش��رط��ي��ة ب�����ش��رط��ة اب���وظ���ب���ي عن 
البالغات  ع���دد  م��ل��ح��وظ يف  ت��راج��ع 
بق�شايا  ال�������ش���رط���ة  ت��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اتخذت  حيث  البنوك  عمالء  �شرقة 
امل����وؤ�����ش����رات م��ن��ح��ن��ى ه��اب��ط��ا ط���وال 

االأ�شهر االأخرية.
واأرجع ذلك اإىل الدعم امل�شتمر الذي 
الظواهر  ال��ق��ي��ادة الإج��ت��ث��اث  ت��وف��ره 
ك���اف���ة ف�شال  امل��ق��ل��ق��ة  االإج����رام����ي����ة 
وتراجع  اجل��م��ه��ور  وع��ي  تنامي  ع��ن 
الكثري  يف  اف�شى  مم��ا  العيب  ثقافة 
مرتكبيها  �شبط  اىل  اجل��رائ��م  م��ن 
واأو�شح  امل�شينة.  اأ�شاليبهم  وف�شح 
التحديث  م��ن��ه��ج��ي��ة  ان  ال��ع��و���ش��ي 
ال�شاملة التي اتبعتها وزارة الداخلية 
ال�شرطية  مراكزها  جتهيز  يف  �شواء 
ب����اأح����دث امل���ب���اين وت���وف���ري ال���ك���وادر 
مدار  ع��ل��ى  فيها  ال��ع��ام��ل��ة  الن�شائية 
ال�شاعة اىل جانب االأجواء الع�شرية 
املريحة الإ�شتقبال اجلمهور ومراعاة 
خ�����ش��و���ش��ي��ة خم��ت��ل��ف ال�����ش��رائ��ح مبا 
الكثري  ق��د غ��ري  فيهم ذوي االع��اق��ة 
ارتبطت  التي  النمطية  ال�شورة  من 

يف بع�س االأذهان باأن مراكز ال�شرطة 
اأمكنة خا�شة باملجرمني واجلانحني. 
واأ�شار اإىل اأهمية االإبالغ عن اأي امر 
مريب او اعتداء يتعر�س له اأي من 
يف  قطعا  ي�شهم  مم��ا  املجتمع  اأف����راد 
االأنف�س  �شعاف  وردع  اجلناة  �شبط 
م�شددا  الأ����ش���ح���اب���ه  احل����ق  واإع��������ادة 
مرافق  تبقى  اأن  ال�شرطة  ع��زم  على 
اأم��ن واأم��ان عرفانا  املجتمع كافة يف 
من  ال�شرطية  املوؤ�ش�شة  تتلقاه  مب��ا 

دعم وثقة جمتمعية متينة.
ال�شرطية  العمليات  عام  واأك��د مدير 
ب�شرطة ابوظبي اأن تفاعل اجلمهور 
�شواء  ال�شرطية  االت�شال  قنوات  مع 
ب���ب���داالت اخلدمة  م���ا ي��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا 
ال���ه���ات���ف���ي���ة ل���ت���ل���ق���ي امل����ع����ل����وم����ات او 
ا�شتقبال الر�شائل ال�شرطية الهادفة 
ال�شبكة  ع��ر  االأم��ن��ي  ال��وع��ي  لن�شر 
توؤ�شر  االإع���الم  وو�شائل  العنكبوتية 
واملجتمع  ال��وط��ن  اأن  اىل  مبجملها 
وا�شعة  بخطى  احلداثة  ع�شر  دخال 
وثابتة ون�شح العو�شي كل من ت�شول 
اأم�����را او حت��دث��ه مبطمع  ن��ف�����ش��ه  ل���ه 
العيد  بهجة  يف�شد  اعتداء  او  �شرقة 
راب�������ش���ا يف  ي��ب��ق��ى  اأن  ك����ان  اأي  ع��ل��ى 
هي  فما  عليه  القب�س  حلني  جحره 
����ش���وى م�����ش��األ��ة وق����ت ح�����ش��ب و�شف 

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
          يف الدعوى رقم 130 ل�سنة 2012 مدنى كلي ابوظبي

يو�شف  لطيفة  عن  وكيال  ب�شفته  املن�شوري  عبيد  را�شد  �شامل  عي�شى   : من  املرفوعة 
�شودري  م�شعود  حممد    -1/ عليهم  املدعى  �شد  ابوظبي(  العامة  للنقليات  )زاكو 
حممد �شفيع ال�شارقة-منطقة ا�شباغ الوطنية فيال 96 غرفة رقم 8 ت :0501400669 
2- موؤ�ش�شة مبارك باروت للنقليات العامة م�شفح ت: 025530811 حيث تقرر معاينة 
املعدة رقم 5029 عمومي ابوظبي مو�شوع الدعوى واملحجوز بق�شم �شرطة مدينة زايد 
وذلك يوم 2013/8/14 ال�شاعة الواحدة ظهرا. فيتنبه عليكم احل�شور ب�شورة �شخ�شية 
تقدميها  ترغبون يف  التي  امل�شتندات  وتقدمي  املعاينة  قانونيا حل�شور  او من ميثلكم 

والتي تو�شح ادعاءاتكم باخل�شو�س .
 اخلبري املكلف بالدعوى من حمكمة  ابوظبي املدنية.

 ابراهيم جمدى �سم�س الدين اخلويل
تليفون رقم 0566784087 فاك�س 065772923

اعالن لأجتماع خربة هند�سية بالن�سر

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1867 جت كل  - م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزعات الن�سائية
مدعي/ �شركة يونايتد بريكا�شت كونكريت ذ.م.م ميثلها/ هاين ح�شني علي العايل اجلن�شية: 
االمارات مدعي عليه: �شركة بنيان للتطوير ذ.م.م ميثلها املدير العام ال�شيد/ اديد اميينوفيك 
اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: تعيني حمكم   املطلوب اعالنه/ �شركة بنيان للتطوير 
ذ.م.م ميثلها املدير العام ال�شيد/ اديد اميينوفيك اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/10/8 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة  االبتدائية  ابوظبي 
املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/29

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/919 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ ظهور ملواد البناء  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�شالح / م�شنع املحيط للبال�شتيك ذ.م.م بالتايل:  حكمت 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة 
الفا و�شبعمائة و�شتة  ق���دره)73.776.44 دره��م( )ثالثة و�شبعون  مبلغا 
املحكمة  وختم  بتوقيعي  .�شدر  فل�س(   واربعون  واربعة  درهما  و�شبعون 
بتاريخ املوافق 2013/8/6  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                       
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/846 جتاري جزئي  

بالن�شر  العنوان  امل��ب��اين   مل��ق��اوالت  مرييتنج  �شركة  عليه/  املحكوم  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
الدعوى املذكورة بالرقم اعاله ل�شالح / اخرت زمان مري زمان بالتايل: 
توؤدي  ب���ان  عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  احل�����ش��وري:  مب��ث��اب��ة  املحكمة  حكمت 
للمدعي مبلغ وقدره )18.000 درهم( ثمانية ع�شر الف درهم باال�شافة 
بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  ال��دع��وى.   وم�شاريف  ر�شوم  اىل 
املوافق 2013/8/4  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1305 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
املنفذ  االمارات  اجلن�شية:  املزروعي  �شامل  حمد  حممد  علي  التنفيذ/  طالب 
�شده : كرنيك ملكون �شالحيان اجلن�شية: �شوريا   املطلوب اعالنه: كرنيك 
ملكون �شالحيان اجلن�شية: �شوريا عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�شة يوم 
التنفيذ فانت مكلف باحل�شور  املوافق 2013/9/15 موعدا لنظر طلب  االحد 
امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ - ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله  تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلري.
 القلم اليجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة       

يف التظلم رقم   144-2013 تظلم 2255-2013 اأ عري�سة - م ر -ب -اأظ
جمل�س  ورئي�س  ال�شريك  ميثلها  ذ.م.م  الطبية  للخدمات  الدولية  ابوظبي  �شركة  التظلم/ 
املديرين/ جوعان عوي�شة �شهيل عوي�شة اخليلي اجلن�شية: االمارات   املتظلم �شده : م�شت�شفى 
مركز اخلليج للت�شخي�س ذ.م.م ميثله املدير املعني/ال�شيد جمال احمد خمتار املجذوب اجلن�شية: 
االمارات  مو�شوع التظلم: تظلم من امر على عري�شة  املطلوب اعالنه: م�شت�شفى مركز اخلليج 
االمارات  اجلن�شية:  املجذوب  خمتار  احمد  جمال  املعني/ال�شيد  املدير  ميثله  ذ.م.م  للت�شخي�س 
وحددت  اعاله  املذكور  التظلم  اقام  املتظلم  ان  حيث  التظلم(  باأ�شل  بالن�شر)لالعالن  عنوانه: 
امام  باحل�شور  فانت مكلف  لذا  التظلم  لنظر  2013/8/22 موعدا  املوافق  يوم اخلمي�س  املحكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الق�شاء  بدائرة  الكائنة  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
معتمد، وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا مل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر 

التظلم بثالثة ايام على االقل.�شدر بتاريخ : 2013/8/4

المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
لبنان    -- ������ش�����ريه   �����ش����امل 
اجل��ن�����ش��ي��ة    - ج���واز �شفره 
)1418371( رق����������م 
يجده  من  لبنان  من  �شادر 
بتليفون  االت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
    050/7512247 رق���م 
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0505
عبد اهلل بن زايد ي�صتعر�س مع وفد من القيادات واخلرباء امل�صريني الأو�صاع يف م�صر

�صفارة الدولة يف اجلزائر توزع قفة رم�صان وك�صوة العيد وزكاة الفطر على املحتاجني

الدفاع املدين يدعو اجلمهور لالتزام با�صرتاطات الوقاية وال�صامة

ات�صالت تعلن عن �صاعات عمل مراكز الأعمال واخلدمات اأثناء عطلة عيد الفطر

•• القاهرة -وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  ال  زاي�����د 
الليلة  ال��ق��اه��رة  ف��ى  اإق��ام��ت��ه  مبقر 
امل�����ش��ت�����ش��ارة تهاين  امل��ا���ش��ي��ه  ق��ب��ل 
اجلبايل ع�شو املحكمة الد�شتورية 
بكري  م�شطفى  وال�شيد  ال�شابقة 
ال�شابق  ال�����ش��ع��ب  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
جبهة  رئي�س  رجائي  اأحمد  واللواء 
والدكتورة  املتقاعدين  الع�شكريني 
غزة هيكل اإ�شتاذ االجتماع بجامعة 

..اأن���ن���ا  ب��ال��ق��اه��رة  وام   االإم��������ارات 
وجهنا ال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ عبد 
اآل نهيان على موقف  اهلل بن زاي��د 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
والداعم  امل�شرية  للثورة  املنا�شر 
االمارات  وجلهود  امل�شري  لل�شعب 
والبعد  امل�شري  االإقت�شاد  دعم  فى 
وقال  ب��ه.  ت��ق��وم  ال���ذى  االجتماعي 
ب���ك���رى ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل 
ب��ن زاي���د األ ن��ه��ي��ان اإ���ش��ت��ع��ر���س مع 
اأع�شاء الوفد موقف دولة االإمارات 
واأطلعهم  ول�شعبها  مل�شر  ال��داع��م 

طلب من كل االأط��راف يف ال�شاحة 
اإ�شتقرار  ع��ل��ى  احل��ر���س  امل�����ش��ري��ة 
جهود  ان  ����ش���م���وه  ..وق��������ال  م�����ش��ر 
االإم��ارات لن تتوقف و�شتظل  دولة 
لتحقيق  و���ش��ع��ب��ه��ا  م�����ش��ر  ت���دع���م 
بكري  واأ�شاف   . واال�شتقرار  النمو 
زايد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  ان 
العالقات  اأن  للوفد  اأك��د  نهيان  اآل 
امل�شرية االإماراتية عالقات ت�شرب 
ودولة  التاريخ  عمق  فى  بجذورها 
االإم��������ارات ف���ى ن��ف�����س اخل���ن���دق مع 

م�شر طوال تاريخها و�شتظل .

القاهرة والكاتب والباحث الدكتور 
عبد الرحيم علي وياأتى هذا اللقاء 
ال����ذى ح�����ش��ره م��ع��ايل حم��م��د بن 
الدولة  ���ش��ف��ري  ال��ظ��اه��ري  ن��خ��رية 
العربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى 
ف��ى اإط���ار ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
���ش��م��وه يف ال���ق���اه���رة م���ع ع����دد من 
ال�شيا�شية  وال��ق��وى  االح���زاب  ق���ادة 
التطورات  ال���ش��ت��ع��را���س  امل�����ش��ري��ة 
ال�شاحة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة 
بكري  م�شطفى  و���ش��رح  امل�شرية. 
اأنباء  ع��ق��ب ال��ل��ق��اء مل��را���ش��ل وك��ال��ة 

ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا دولة 
املحافل  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  االإم����������ارات 
الثورة  لدعم  واالإقليمية  الدولية 
�شمو  ان  بكري  واأ���ش��اف   . امل�شرية 
وزير اخلارجية اأطلعهم كذلك على 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا االإم����ارات 
والدولية  ال��ع��رب��ي��ة  االط�����راف  م��ع 
ا�شتهدفت  والتى  م�شر  ت��زور  التي 
لكل  النظر  االإ���ش��ت��م��اع اىل وج��ه��ات 
ال�شاحة  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال���ق���وى 
�شمو  ان  ب��ك��ري  وق����ال   . امل�����ش��ري��ة 
ال نهيان  زاي��د  ال�شيخ عبد اهلل بن 

•• اجلزائر-وام:

اجلزائر  يف  ال���دول���ة  ���ش��ف��ارة  وزع����ت 
 232 بقيمة  رم�شانية  قفة   865

وذل������ك �شمن  اخل����ريي����ة  ال�������ش���ارق���ة 
ال�����ش��ائ��م و�شاهمت  اإف��ط��ار  م�����ش��روع  
االإماراتية عن  االأحمر  الهالل  هيئة 
طريق ال�شفارة يف توزيع زكاة الفطر 

امل�شاعدات  من  امل�شتفيدة  اجلزائرية 
كرم  تعك�س  التي  االإماراتية  باملبادرة 
والتزامها  و�شعبها  االإم������ارات  دول���ة 

مب�شوؤوليتها جتاه املحتاجني. 

األف درهم �شاهم فيها كل من موؤ�ش�شة 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
االأحمر  ال��ه��الل  وه��ي��ئ��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
االإماراتية وموؤ�ش�شة دار الر وجمعية 

العيد  األ��ف دره��م وك�شوة   45 بقيمة 
األف درهم على   15 ب�  قدرت قيمتها 
ال���ف���ق���راء وامل�����ش��اك��ني ودور  ع���ائ���الت 
االأيتام يف اجلزائر واأ�شادت العائالت 

•• اأبوظبي-وام:

دعت القيادة العامة للدفاع املدين 
�شرورة  اإىل  واملقيمني  املواطنني 
ال�شالمة  ب��ا���ش��رتاط��ات  االل���ت���زام 
وال��وق��اي��ة وح���ددت جمموعة من 
تعزز  التي  ال�شرورية  االإر���ش��ادات 
ال��وق��اي��ة وال�����ش��الم��ة خا�شة  م��ن 
خالل عطلة عيد الفطر املبارك. 
وقال اللواء را�شد ثاين املطرو�شي 
قائد عام الدفاع املدين باالإنابة يف 
طبيعة  اإن  املنا�شبة  بهذه  ت�شريح 
ع��م��ل ال���دف���اع امل����دين ت��ت��ط��ل��ب اأن 
تاأهب  ح��ال��ة  ع��ن��ا���ش��ره يف  ي��ك��ون 
نداء  اأي  لتلبية  دائ���م  وا���ش��ت��ع��داد 
اأي  االإن��ق��اذ يف  اأو  االإط��ف��اء  لطلب 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  م��ك��ان  واأي  وق���ت 
تتميز  امل�����دين  ال����دف����اع  خ���دم���ات 
ب��ك��ون��ه��ا خ����دم����ات م��ن��ق��ول��ة غري 
قابلة للتاأجيل واإن�شانية تقدم ملن 
يحتاج اإليها. واأكد حر�س القيادة 
العامة للدفاع املدين على تثقيف 
قيم  ع��ل��ى  وت��ع��ري��ف��ه��م  منت�شبيها 
وم���ب���ادئ اخل���دم���ة امل��ت��م��ي��زة وفق 
روؤية احلكومة ال�شاعية اإىل جعل 
دول���ة االإم�����ارات ب��ل��دا اآم��ن��ا بدفاع 
االأرواح  ي��ح��م��ي  حم���رتف  م���دين 
يكون  اأن  وي��ح��ر���س  وامل��م��ت��ل��ك��ات 

بالزيوت  م�شبعة  كانت  اإذا  خطر 
الت�شخني  ن��ت��ي��ج��ة  ت�����ش��ت��ع��ل  ف��ه��ي 
وت�شكل اأحد اأ�شباب حرائق املنازل 
االإ�����ش����اءة  ت���ك���ون  واأن  وامل���ط���اع���م 
ب��ح��ي��ث ميكن  امل���ط���ب���خ ج���ي���دة  يف 
روؤي�����ة ك���ل ���ش��يء وجت��ن��ب ارت����داء 
املالب�س الف�شفا�شة وو�شع لوازم 
الورقية  واملنا�شف  ال��ق��دور  حمل 
عن  بعيدا  املطبخ  يف  امل�شتخدمة 
واالنتباه  وال��ف��رن  امل��وق��د  �شعالت 
وعدم  االأط��ف��ال  ل�شالمة  ال�شديد 
البهجة  اأج�����واء  و���ش��ط  اإغ��ف��ال��ه��م 
وال��ع��ي��د الأن��ه��م ق��د ي��ق��رتب��ون من 
املنزل  داخ�������ل  اخل����ط����ر  م�������ش���ادر 
بالوالعات  ب��ال��ع��ب��ث  خ���ارج���ة  اأو 
مكافحة  م�������واد  اأو  وال����ك����ري����ت 
ال�شامة.  وامل��ن��ظ��ف��ات  احل�������ش���رات 
واأكد اللواء را�شد ثاين املطرو�شي 
اأثناء  امل��ب��اخ��ر  م��راق��ب��ة  ����ش���رورة 
وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا وجتنب  اإي���ق���اده���ا 
تركها  اأو  للمالب�س  مالم�شتها 
فيها  ال��ل��ه��ب  الأن  م���راق���ب���ة  دون 
بها  يعبث  اأو  باملالب�س  ين�شب  قد 
وجتنب  ذوي��ه��م  لتقليد  االأط��ف��ال 
املواد  من  بالقرب  ال�شموع  اإ�شعال 
ال��ق��اب��ل��ة ل��ال���ش��ت��ع��ال واحل����ذر من 
االأماكن  ال�����ش��واي��ات يف  ا���ش��ت��خ��دام 
�شامة  غ���ازات  تبعث  الأن��ه��ا  املغلقة 

وو����ش���ع���ه���ا ع��ك�����س اجت������اه ال���ري���اح 
اخليام  اإىل  ال��ل��ه��ب  ام���ت���داد  مل��ن��ع 
وت���وف���ري م���ط���ف���اأة ح���ري���ق  ب����ودرة  
وع�����دد م��ن��ا���ش��ب م���ن اأوع���ي���ة نقل 
الرمل ال�شتخدامها عند احلاجة 
ن�����ش��وب ح���ري���ق وجتنب  يف ح���ال���ة 
و�شع امل�شابيح اأو االأ�شالك ب�شكل 
وحث  اخل��ي��م��ة.  لقما�س  مال�شق 
باالإنابة  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام  قائد 
�شيدلية  ت���وف���ري  �����ش����رورة  ع��ل��ى 
اأويل حتتوي على معدات  اإ�شعاف 
اأو لدغ  ول�����ش��ع  م��ع��اجل��ة اجل�����روح 
كمية  واأخ��ذ  والزواحف  احل�شرات 
تتنا�شب مع عدد  املياه  كافية من 
الرحلة  بالرحلة وزمن  امل�شاركني 
االأ����ش���دق���اء  اأو  االأه�������ل  واإخ�����ب�����ار 
املكان  بعنوان  املدينة  يف  املتبقني 
اإليه الرحلة وحتديد  الذي �شتتم 
امل����وع����د ال��ت��ق��ري��ب��ي ل���ل���ع���ودة من 
الرحلة وفح�س ال�شيارة ميكانيكيا 
والتاأكد من جاهزيتها  وكهربائيا 
بالزيوت والوقود ومياه  وتعبئتها 
التريد. ودعا اجلمهور اإىل عدم 
الدفاع  م�شاعدة  طلب  يف  ال���رتدد 
الأغ����را�����س  وق�����ت  اأي  يف  امل�������دين 
مكافحة احلريق وعمليات االإنقاذ 
املختلفة على رقم هاتف الطوارئ 

999 و 997 . 

تنظيما  واأك���ف���اأ  تخطيطا  اأف�����ش��ل 
واأكرث اإتقانا واأ�شرع خدمة واأ�شبق 
واأ�شاف  تعامال.  واأرق��ى  ت�شحية 
اأيام  ك��غ��ريه��ا م��ن  ال��ع��ي��د  اأي����ام  اأن 
ال���ت���ي يحتفل  امل��ن��ا���ش��ب��ات  ج��م��ي��ع 
تواجده  وي�������زداد  اجل���م���ه���ور  ب��ه��ا 
ت��ع��د فر�شة  ال��ع��ام��ة  يف االأم���اك���ن 
ا���ش��ت��ج��اب��ة وكفاءة  م���دى  ل��ت��اأك��ي��د 
وحر�س فرق الدفاع املدين حيث 
ذروتها  اإىل  امل�����رور  ح��رك��ة  ت�����ش��ل 
االأيام  تلك  م��ن  معينة  اأوق����ات  يف 
الرتفيه  م����واق����ع  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
الزيارات  تن�شط  كما  واالح��ت��ف��ال 
ا�شتخدام  االأ�شر ويزداد معها  بني 
امل��ط��اب��خ وال��رح��الت وح��ث اللواء 
ع��ل��ى �شرورة  االأ����ش���ر  امل��ط��رو���ش��ي 
م�شتلزمات  ت���وف���ر  م���ن  ال���ت���اأك���د 
ال�شالمة اخلا�شة مبواقد الطبخ 
املنازل  يف  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��غ��ازي��ة 
وامل���ط���اع���م وال���ف���ن���ادق م���ن حيث 
واالأ�شالك  ال��غ��از  اأن��اب��ي��ب  �شالمة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ون��ظ��اف��ة امل��وق��د من 
ال�����زي�����وت واحل�����ر������س ع���ل���ى ع���دم 
دون  بالدخول  لالأطفال  ال�شماح 
مع  باملطابخ  العمل  اأثناء  مراقبة 
اأو القدور ال�شاخنة.  وجود اللهب 
ودعا اإىل اأهمية تنظيف مفرغات 
الأن���ه���ا م�شدر  امل��ط��ب��خ  ال���ه���واء يف 

االإن�����ش��ان من  ال تقل خ��ط��را على 
الوقود  ���ش��ك��ب  وجت���ن���ب  احل���ري���ق 
املواقد  ع��ل��ى  اال���ش��ت��ع��ال  ال�����ش��ري��ع 
امل�شتعلة بغر�س تاأجيجها الأن ذلك 
من  اللهب  انتقال  اإىل  ي���وؤدي  ق��د 
واإحراق  الوقود  وع��اء  عر  املوقد 
وعدم  ي�شتخدمه  ال��ذي  ال�شخ�س 
باأكرث  الكهرباء  خطوط  حتميل 
عدد  ت�شغيل  نتيجة  طاقتها  م��ن 
اأكر من االأجهزة وامل�شابيح على 
ت��ل��ك اخل���ط���وط مم���ا ي������وؤدي اإىل 
االأ�شالك وتوهجها  ارتفاع حرارة 
لالأ�شر  م��ت��م��ن��ي��ا   .. وا���ش��ت��ع��ال��ه��ا 
واحلر�س  الطرقات  يف  ال�شالمة 
داخل  حريق  مطفاأة  توفري  على 
والرحالت.  التنقل  اأثناء  ال�شيارة 
ون�����ش��ح ق��ائ��د ع���ام ال���دف���اع املدين 
واالأ�شخا�س  االأ�����ش����ر  ب����االإن����اب����ة 
الذين يقومون بالرحالت الرية 
االآمنة  االأماكن  بن�شب اخليام يف 
االت�شاالت  ���ش��ب��ك��ة  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
تقدمي  لتاأمني  املوا�شالت  وطرق 
امل�شاعدة اإليهم يف اأية حالة طارئة 
التي  الكهربائية  امل��ول��دات  واإب��ع��اد 
تعمل بالوقود ال�شائل عن مواقع 
املولدات  اخليام وعدم تعبئة تلك 
واإبعاد  ا�شتغالها  اأث��ن��اء  ب��ال��وق��ود 
اأم��اك��ن ن�شب اخليام  امل��واق��د ع��ن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب��ه��دف ���ش��م��ان ا���ش��ت��م��رار ح�شول 
اخلدمات  خمتلف  ع��ل��ى  ال��ع��م��الء 
موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت  ال��ف��ط��ر،  ع��ي��د  يف 
�شاعات  عن  لالت�شاالت  االإم���ارات 
ومراكز  اأع���م���ال���ه���ا  م���راك���ز  ع��م��ل 

خدماتها اأثناء عطلة العيد. 
يوم  ال��ع��ي��د  اأي������ام  اأول  واف�����ق  اإذا 
اأخر  ف���اإن  اأغ�شط�س،   8 اخلمي�س 
رم�شان  توقيت  �شمن  عمل  ي��وم 
االأرب�������ع�������اء حيث  ي�������وم  ����ش���ي���ك���ون 
���ش��ت��غ��ل��ق ج��م��ي��ع م���راك���ز االأع���م���ال 
االأربعاء،  ي��وم  اخل��دم��ات  وم��راك��ز 
اأبوظبي  يف  الرئي�س  املركز  ماعدا 

العيد  اأيام  اأثناء  املراكز  تلك  عمل 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء امل���وج���ودة يف ت���وب فوم 
ب��الزا ومدينة  العني واالحت���اد  يف 
م�����ش��در يف اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي �شوف 
اخل��م��ي�����س واجلمعة  ي��وم��ي  ت��غ��ل��ق 
امل��واف��ق��ني ل��ل��ث��ام��ن وال��ت��ا���ش��ع من 

اأغ�شط�س.
ي���وم  ال���ع���ي���د  ������ش�����ادف  ح������ال  ويف 
توقيت  ف��اإن  اأغ�شط�س،   9 اجلمعة 
�شي�شري  ل��رم�����ش��ان  وف��ق��اً  ال��ع��م��ل 
املوافق  واخلمي�س  االأرب��ع��اء  يومي 
اأغ�شط�س،  م��ن  وال��ث��ام��ن  لل�شابع 
ح����ي����ث ����ش���ت���غ���ل���ق ج���م���ي���ع م����راك����ز 
االأع������م������ال وم�����راك�����ز اخل����دم����ات، 
ب���ا����ش���ت���ث���ن���اء امل����رك����ز ال���رئ���ي�������س يف 

وفق �شاعات عمل تلك املراكز اأثناء 
عطلة العيد با�شتثناء املوجودة يف 
توب فوم يف العني ومدينة م�شدر 
يف اأبوظبي والتي �شوف تغلق يومي 
10 من  و   9 ال���  وال�شبت  اجلمعة 
اأغ�شط�س، اأما مركز االحتاد بالزا 
اأغ�شط�س   9 ف�شيغلق يوم اجلمعة 
ولكن �شيكون مفتوحاً يوم ال�شبت 
10 اأغ�شط�س من ال�شاعة العا�شرة 

�شباحاً حتى ال�شاد�شة م�شاًء.
امل��ب��ارك��ة تتقدم  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
وجميع  ل���ع���م���الئ���ه���ا  ات���������ش����االت 
االإم����������ارات  امل�������ش���ل���م���ني يف دول��������ة 
التهاين  باأجمل  املتحدة  العربية 

والتريكات

وم���راك���ز دي����رة وال���و����ش���ل يف دبي 
باالإ�شافة  ال��ع��ني  اأع��م��ال  وم��رك��ز 
واأم  وم�����ش��ريف  امل��ن��اخ  م��راك��ز  اإىل 
ال��ق��ي��وي��ن وال���ذي���د، وال���ت���ي �شوف 
تفتح من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً 
الظهر.  بعد  الثانية  ال�شاعة  حتى 
يومي  املراكز  جميع  تغلق  و�شوف 
املوافقني  واجل���م���ع���ة  اخل���م���ي�������س 
اأغ�شط�س  م��ن  وال��ت��ا���ش��ع  ل��ل��ث��ام��ن 
املراكز  ن��ف�����س  يف  ال��ع��م��ل  ل��ت��ع��اود 
امل����ذك����ورة ي����وم ي����وم ال�����ش��ب��ت 10 
التا�شعة  ال�����ش��اع��ة  م��ن  اغ�����ش��ط�����س 
الظهر.  بعد  الثانية  حتى  �شباحاً 
ات�������ش���االت يف مراكز  م��ن��اف��ذ  اأم����ا 
الت�شوق ف�شوف تعمل وفق �شاعات 

والو�شل  دي���رة  اأب��وظ��ب��ي وم��راك��ز 
اأع��م��ال العني ويف  يف دب��ي، ومركز 
ذلك  ينطبق  ال�شمالية  االإم����ارات 
امل��ن��اخ وم�����ش��ريف واأم  على م��راك��ز 
ال��ق��ي��وي��ن وال���ذي���د، وال���ت���ي �شوف 
تفتح من ال�شاعة التا�شعة �شباحاً 
الظهر.  بعد  الثانية  ال�شاعة  حتى 
يومي  تغلق  ���ش��وف  امل��راك��ز  حميع 
للتا�شع  امل��واف��ق  وال�شبت  اجلمعة 
اأغ�����ش��ط�����س، لتعاود  وال��ع��ا���ش��ر م��ن 
املذكورة  امل���راك���ز  نف�س  يف  ال��ع��م��ل 
يوم االأحد املوافق ل� 11 اأغ�شط�س 
 2 ال�  9 �شباحاً حتى  ال�شاعة  من 
جميع  تعمل  و�شوف  الظهر.  بعد 
منافذ ات�شاالت يف مراكز الت�شوق 

حاكم ال�صارقة يهنئ رئي�س الدولة واحلكام وقادة الدول العربية والإ�صامية بعيد الفطر ال�صعيد
•• ال�شارقة-وام:

حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
برقية  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل  تهنئة 
الفطر  عيد  مبنا�شبة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ال�شعيد تقدم فيها باأ�شمى اآيات التهاين والتريكات بهذه 
العلي  اهلل  داعيا   .. امل�شلمني  قلوب  العزيزة على  املنا�شبة 
ال�شحة  ب��دوام  �شموه  املنا�شبة على  يعيد هذه  اأن  القدير 
باليمن  واالإ���ش��الم��ي��ة  العربية  االأم��ت��ني  وع��ل��ى  والعافية 

واخلري والركات. كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
برقيات تهنئة مماثلة اإىل اإخوانه اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
برقيات  �شموه  وبعث  االإم����ارات.  حكام  االأع��ل��ى  املجل�س 
دول  ق��ادة  وال�شمو  اجل��الل��ة  اأ�شحاب  اإىل  مماثلة  تهنئة 
وملوك  وروؤ���ش��اء  العربي  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
اأن يعيد عليهم  ال��دول العربية متمنيا من اهلل عز وجل 
وعلى  وال�شالمة  بال�شحة  عليهم  ال�شعيدة  املنا�شبة  هذه 
�شعوبهم باملزيد من التقدم والرقي وعلى االأمتني العربية 
واالإ�شالمية بالعزة واالزدهار. كما بعث �شمو ال�شيخ اأحمد 
ال�شيخ  و�شمو  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 

�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة برقيات تهنئة مماثلة اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
االأع��ل��ى حكام  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  ال��دول��ة 
عيد  احل��ك��ام مبنا�شبة  ون���واب  العهود  واأول��ي��اء  االإم����ارات 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وي��وؤدي  ال�شعيد.   الفطر 
�شالة عيد الفطر غدا يف م�شلى البديع مبدينة ال�شارقة 
العيد  �شالة  عقب  املنا�شبة  بهذه  التهاين  �شموه  ويتلقى 

بق�شر البديع العامر. 

هزاع بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
واحلكام واأولياء العهود بعيد الفطر املبارك 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار االأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي المارة ابوظبي برقية 
تهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل  مبنا�شبة عيد الفطر املبارك 
اأعرب فيها عن خال�س التهاين والتريكات ل�شموه داعيا املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة على �شموه مبوفور 
ال�شحة والعافية وعلى �شعب االإم��ارات باليمن واخلري والركات. كما بعث �شمو م�شت�شار االأمن الوطني 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 االأعلى حكام االإمارات واإىل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة واإىل نواب احلكام واأولياء العهود.

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية توزع 
األفي ك�صوة عيد على اأطفال فل�صطني

�صرطة العني تكثف جهودها خال 
عيد الفطر املبارك 

قن�صلية الدولة يف اأربيل توزع الدفعة الأوىل 
من م�صاعدات حملة ك�صوة مليون طفل حمروم

الهال الأحمر الإماراتي يقدم 500 األف 
دولر لاأونروا مل�صاعدة الاجئني يف غزة 

اآيات  جمعية  رئي�س  التميمي  يحيى  اأ�شار  جهته  من 
والقيمة  ال��ت��ك��اف��ل��ي  امل��ع��ن��ى  اإىل  ل��ل��م��ع��اق��ني  ال��ق��د���س 
االجتماعية التي توؤديها م�شاريع ك�شوة العيد م�شيدا 
االإم��ارات��ي��ة يف عون  االأع��م��ال اخل��ريي��ة  بجهود هيئة 

اأطفال القد�س. 
جمعية  رئي�س  ال�شخ�شري  اأن��ع��ام  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
فتيات القد�س اإن الهيئة نفذت امل�شروع لل�شنة الثانية 
االأطفال..موجهة  نفو�س  على  البهجة  يدخل  ال��ذي 
امتدت  ال��ت��ي  البي�شاء  االإم��ارات��ي��ة  ل��الأي��ادي  ال�شكر 
برنامج  اأن  ي��ذك��ر  فل�شطيني  حم��ت��اج  ك��ل  اإىل  لت�شل 
ك�شوة العيد جزء من حملة  بذور اخلري  التي اأعلنت 
تزامنا مع  االإم��ارات��ي��ة  االأع��م��ال اخلريية  هيئة  عنها 
اأربعة  لها حوايل  املبارك ور�شدت  �شهر رم�شان  بدء 
فل�شطيني من  اأكرث من مليون  لعون  ماليني دوالر 
الفقراء واملحتاجني خالل �شهر رم�شان وتعد احلملة 
اإماراتية  جزءا من حمالت نفذتها موؤ�ش�شات خريية 
الهالل  هيئة  مقدمتها  يف  الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  يف 
االأحمر وموؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
االإن�شانية وا�شتهدفت االأ�شر املتعففة واالأطفال وذوي 

االإعاقة.

•• القد�س-وام:

االإماراتية  اخل��ريي��ة  االأع��م��ال  هيئة  ط��واق��م  وا�شلت 
األ���ف���ي ط��ف��ل فل�شطيني  ال��ع��ي��د ع��ل��ى  ك�����ش��وة  ت���وزي���ع 
اإبراهيم  وق��ال  ال�شعيد.  الفطر  عيد  حلول  مبنا�شبة 
را�شد مدير مكتب هيئة االأعمال اخلريية االإماراتية 
زايد  ي��وم  ومبنا�شبة   الهيئة  اإن  الغربية  ال�شفة  يف 
للعمل االإن�شاين  توزع منذ بداية �شهر رم�شان مئات 
الفل�شطينية  املحافظات  يف  االأطفال  على  الكوبونات 
كافة. واأ�شاف اأن االآلية التي قامت بها الهيئة �شهلت 
على عوائل االأطفال عمليات ال�شراء حيث جرى توزيع 
كوبونات على االأ�شر والتعاقد مع �شركات فل�شطينية 
متخ�ش�شة مبالب�س االأطفال مبا ميكن العوائل من 
االختيار وفق اأذواقهم والقيا�شات التي تنا�شبهم ومبا 
اأه��داف امل�شروع من حتريك االأ�شواق الراكدة  يحقق 
اأ�شادت  جانبها  م��ن  االأط��ف��ال.  على  الفرحة  واإدخ���ال 
جمعيات خريية فل�شطينية تعني باالأطفال بالرامج 
االإماراتية الرم�شانية التي اأدخلت البهجة وال�شرور 
اإىل البيوت واالأ�شر الفل�شطينية بجميع اأفرادها مبا 

فيهم االأطفال و ذوي االإعاقة. 

للمواطنني  التهنئة  تقدمي  يف  �شت�شارك  املجتمعية 
خالل  م��ن  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  مبنا�شبة  واملقيمني 
طيلة  معهم  التوا�شل  ج�شور  ملد  واللقاءات  الزيارات 
املجتمعية  ال�شرطة  عنا�شر  �شيقوم  فيما  العيد  اأي��ام 
ال��ت��اب��ع��ون مل���راك���ز ال�����ش��رط��ة ب����زي����ارات ل��ل��م��ر���ش��ى يف 
بالعيد  لتهنئتهم  وال��واح��ة  وت��وام  العني  م�شت�شفيات 
ودعا  لهم.  ال��ورود  وباقات  احللوى  وتقدمي  ال�شعيد 
بااللتزام  كافة  واملقيمني  املواطنني  العميمي  العميد 
واأثناء  املركبات  قيادة  عند  واحل��ذر  احليطة  وتوخي 
اأولياء  اأو زي����ارة االأق�����ارب واالأ���ش��دق��اء ح��اث��ا  ال��ت��ن��زه 
االأمور ب�شرورة احلر�س الدائم على �شالمة االأطفال 
وعدم  النارية  واالألعاب  باملفرقعات  اللعب  خطر  من 
وبرك  ك��ال�����ش��وارع  اخل��ط��رة  االأم��اك��ن  للهو يف  تركهم 
ال�����ش��ب��اح��ة ل��وح��ده��م خ���الل ال��ع��ي��د. واأك����د اأن جميع 
مراكز ال�شرطة على ا�شتعداد دائم وم�شتمر للتوا�شل 
مع اجلمهور وا�شتقبال ات�شاالتهم لتقدمي امل�شاعدة 

لهم .. متمنيا لهم ق�شاء اإجازة �شعيدة.

•• العني-وام:

اأمنية وخدمية  العني خططا  اأع��دت مديرية �شرطة 
ا�شتعدادا ال�شتقبال عطلة عيد الفطر املبارك وتعزيزا 
والزوار للمدينة  املواطنني واملقيمني  الأمن و�شالمة 
واملتنزهات  واحلدائق  وامل�شليات  املناطق  خمتلف  يف 
وخمارج  م��داخ��ل  وع��ل��ى  ال�شكنية  واالأح���ي���اء  ال��ع��ام��ة 
االأماكن  تلك  يف  عنا�شرها  توافر  خ��الل  من  املدينة 

لتقدمي امل�شاعدة. 
العميمي مدير مديرية  العميد حمد عجالن  وق��ال 
للمديرية  التابعة  ال�شرطة  مراكز  اإن  العني  �شرطة 
الدوريات  ان��ت�����ش��ار  اخل��ط��ط  ت��ل��ك  مب��وج��ب  �شتكثف 
ت�شهد  اأن  امل��ت��وق��ع  االأم���اك���ن  وامل����روري����ة يف  االأم��ن��ي��ة 
واالأماكن  ك��االأ���ش��واق  وم��روري��ا  جماهرييا  ازدح��ام��ا 
ال�شياحية واأمام املراكز التجارية احليوية يف املدينة 
للحيلولة دون حدوث اأي اختناقات مرورية اأو حوادث 
ال�شرطة  اأف��رع  اأن  واأ�شاف  املنا�شبة.  �شفو هذه  تعكر 

وحظي بالن�شيب االأكر منها خميم  دوميز لالجئني 
األف   20 ح��وايل  احلملة  من  ا�شتفاد  حيث  ال�شوريني  

طفل يف املخيم. 
العام  القن�شل  املن�شوري  حممد  را���ش��د  �شعادة  واأ���ش��اد 
من  والفريدة  االإن�شانية  اللفته  بهذه  اأربيل  يف  للدولة 
على  وال�شعادة  الفرحة  اأدخلت  والتي  العامل  يف  نوعها 
اأطفال املخيم وخا�شة لتزامنها مع اقرتاب عيد الفطر 
املبارك وهم يعي�شون حمنتهم يف هذه الظروف ال�شعبة 
يف املخيم ..م�شريا اإىل اأن احلملة غطت اأطفال املخيم 

كافة. 

•• اأربيل-وام: 

اأربيل توزيع الدفعة  اأنهت القن�شلية العامة للدولة يف 
اأطلقها  التي  االأطفال �شمن احلملة  ك�شوة  االأوىل من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
دب��ي  رعاه  ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
م��ن مناطق  ع��دد  لك�شوة مليون طفل حم��روم يف  اهلل  

اإقليم كرد�شتان العراق.
 ووزعت القن�شلية بالتن�شيق مع هيئة الهالل االأحمر 
املتعففة  االأ���ش��ر  م��ن  االأط��ف��ال  الك�شوة على  االإم��ارات��ي��ة 

برنامج �شبكة االأمن االجتماعي. واأكد يف بيان �شحفي 
وزعه على و�شائل االإعالم من مقره يف العا�شمة االأردنية 
�شهر  املنا�شب مبنا�شبة  الوقت  الترع جاء يف  اأن  عمان 
رم�شان ويف فرتة تزايدت فيها ال�شعوبات االقت�شادية 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ���ش��ك��ان غ���زة وق���ال اإن ال��ه��الل االأحمر 
االإماراتية تعد داعما متوا�شال لالجئي فل�شطني من 
املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  م��دار  فعلى  االأون���روا  خ��الل 
قدمت ترعات تزيد قيمتها عن 25 مليون دوالر لدعم 
م�شاريع غذائية وم�شاريع بناء وتوفري االأدوية وكفالة 

االأيتام يف غزة وال�شفة الغربية ولبنان و�شوريا.

•• عمان-وام:

لوكالة  ترعا  االإماراتية  االأحمر  الهالل  هيئة  قدمت 
التابعة لالأمم  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  غوث 
ل�شالح  دوالر  األ����ف   500 بقيمة  االأون�������روا   امل��ت��ح��دة 
الالجئني يف قطاع غزة. وقال الدكتور فيليبو غراندي 
املفو�س العام لالأونروا  اإن هذا الترع ال�شخي �شي�شاهم 
يف توفري �شالت غذائية ت�شم  الطحني وال�شكر واالأرز 
والزيت واحلليب  حلوايل األفني و 500 عائلة الجئة 
فقرية ت�شم نحو 14 األف �شخ�س من امل�شتفيدين من 
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175555  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني
وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
م�شتح�شرات التجميل ، عطور ، م�شتح�شرات للعناية بالب�شرة غري طبية ، �شابون ، م�شتح�شرات اال�شتحمام 

واجل�شم حتديداً جل احلمام واال�شتحمام والزيوت واحلبيبات ، م�شتح�شرات العناية باالأظافر.
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي CHRISTIAN LOUBOUTIN باللغة الفرن�شية.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/19 املودعة حتت رقم : 175328  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم : مريال الإدارة االأ�شول ذ.م.م
وعنوانه : برج املعمورة ، �شارع املرور ، �س.ب. 44442 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 ، اأخ��رى  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املدبوعة  املدبوغة وتقليد اجللود  اجللود 
جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ، املظالت وال�شما�شي والع�شي ، ال�شياط 
واأطقم احليوانات وال�شروج ، حقائب �شغرية للوثائق واالأوراق ، حقائب ظهر ، حقائب للمخيمات وللمت�شلقني 
وللريا�شة ، اأحزمة جلدية ، حقائب ال�شاطئ ، �شناديق جلدية ، علب جلدية ، حقائب اليد ، حقائب حلمل 
االأطفال ، علب مفاتيح )م�شنوعات جلدية( ، �شيور جلدية ، حمافظ جيب ، حمافظ نقود ، حقائب مدر�شية 

، اأكيا�س للت�شوق ، حمافظ.
الواقعة بالفئة : 18

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة Yas حتتها كلمة WaterWorld بني خطني مموجني وخط 
ملتوي على �شكل دائرة غري مكتملة والكلمات باللغة االإجنليزية بخط مميز.

.YAS اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175569  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 لبا�س القدم. 
الواقعة بالفئة : 25

و�شف العالمة : العالمة عبارة ر�شم لنعل لبا�س القدم باللون االأحمر.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175562  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 ، اأخ��رى  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املدبوغة  املدبوغة وتقليد اجللود  اجللود 
ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ، �شناديق �شفرية ، حقائب اليد ، حمافظ ، حقائب )اأكيا�س واأجربة( جلدية ، 
حقائب ظهر ، اأحزمة كتف جلدية ، حمافظ جلدية م�شطحة للوثائق واالأوراق ، حمافظ جلدية اأو من األواح 

جلدية ، حقائب نقود ، حقائب ت�شوق. 
الواقعة بالفئة : 18

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة LOUBOUTIN بخط مميز باللغة االفرن�شية. 
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175565  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م�شتح�شرات التجميل ، عطور ، م�شتح�شرات للعناية بالب�شرة غري طبية ، �شابون ، م�شتح�شرات اال�شتحمام 
واجل�شم حتديداً جل احلمام واال�شتحمام والزيوت واحلبيبات ، م�شتح�شرات العناية باالأظافر.

الواقعة بالفئة : 3
و�شف العالمة : العالمة عبارة ر�شم لنعل لبا�س القدم باللون االأحمر.

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175557  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، مواد مطبوعة ، �شور 
فوتوغرافية ، قرطا�شية ، علب من الورق اأو الورق املقوى ، اأكيا�س ت�شوق من الورق ، بطاقات عمل ، بطاقات 

بريدية ، بطاقات اإعالن )قرطا�شية( ، بطاقات.
الواقعة بالفئة : 16

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي CHRISTIAN LOUBOUTIN باللغة الفرن�شية.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/19 املودعة حتت رقم : 175326  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم : مريال الإدارة االأ�شول ذ.م.م

وعنوانه : برج املعمورة ، �شارع املرور ، �س.ب. 44442 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.
الواقعة بالفئة : 25

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة Yas حتتها كلمة WaterWorld بني خطني مموجني وخط 
ملتوي على �شكل دائرة غري مكتملة والكلمات باللغة االإجنليزية بخط مميز.

.YAS اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175560  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 جموهرات ، �شاعات ، �شيور ال�شاعات ، حلقات للمفاتيح.  
الواقعة بالفئة : 14

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة LOUBOUTIN بخط مميز باللغة االفرن�شية.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175564  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني
وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
عند  و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  الغري  ل�شالح  ال�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ميكن اأن توفر من خالل حمالت جتزئة ومنافذ البيع باجلملة 
وعري كتالوجات الطلبات الريدية اأو من خالل و�شائل االإت�شال االإلكرتونية ، ت�شغيل واإدارة مراكز الت�شوق 

ومنافذ التجزئة. 
الواقعة بالفئة : 35

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة LOUBOUTIN بخط مميز باللغة االفرن�شية. 
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175567  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، مواد مطبوعة ، �شور 
فوتوغرافية ، قرطا�شية ، علب من الورق اأو الورق املقوى ، اأكيا�س ت�شوق من الورق ، بطاقات عمل ، بطاقات 

بريدية ، بطاقات اإعالن )قرطا�شية( ، بطاقات.
الواقعة بالفئة : 16

و�شف العالمة : العالمة عبارة ر�شم لنعل لبا�س القدم باللون االأحمر.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175556  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم :ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه :1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

جموهرات ، �شاعات ، �شيور ال�شاعات ، حلقات للمفاتيح. 
الواقعة بالفئة :14

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي CHRISTIAN LOUBOUTIN باللغة الفرن�شية.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/19 املودعة حتت رقم : 175327  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم : مريال الإدارة االأ�شول ذ.م.م
وعنوانه : برج املعمورة ، �شارع املرور ، �س.ب. 44442 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ )لي�شت من معادن نفي�شة اأو مطلية بها( ، اأم�شاط وا�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين اأو 
الدهان( ، مواد �شنع الفرا�شي ، اأدوات تنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غري م�شغول اأو زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل يف املباين( ، اأواين 
زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى ، قوارير ، فتاحات قوارير ، اأطباق عميقة ، �شالل لال�شتخدام املنزيل ، دالء 
)�شطول( ، �شمعدانات ، �شناديق للحلويات ، حلي من اخلزف ال�شيني ، قطع قما�س للتنظيف ، �شواين لي�شت من الورق وبخالف بيا�شة املائدة 
، اأم�شاط ، علب لالأم�شاط ، اأوعية لال�شتعمال املنزيل اأو للمطبخ ، مردات )دالء الثلج( ، فتاحات �شدادات الفلني ، اأوعية حلفظ وحمل اأدوات 
التجميل ، اأواين فخارية ، اأكواب ، �شحون ، اأطباق املوائد لال�شتخدام مرة واحدة ، قوارير �شرب ، �شناديق نفايات ، اأواين زجاجية ، اأوعية ل�شنع 
املثلجات وامل�شروبات املثلجة ، مناف�س غبار ، اأواين خزفية ، زجاج مطلي باملينا ، متاثيل �شغرية من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج ، اأوعية 
زهور ، اأجهزة لتريد االأطعمة )للغايات املنزلية( ، اأوعية زجاج ، اأواين زجاجية مطلية ، قفافيز لغايات منزلية ، اأقداح ، اأواين عازلة ، �شناديق 
اأك��واب ، حامالت وحلقات مناديل ، �شحون ورقية ، مطاحن  للوجبات اخلفيفة ، القوالب الواقعة يف هذه الفئة وغري املدرجة يف فئات اأخرى ، 
فلفل يدوية ، حمارق عطور اأو طيب ، �شالل جمهزة للنزهات ، ح�شاالت غري معدنية ، اأباريق ، اأواين فخارية ، اأواين عميقة لل�شلطة ، اأوعية ملح 
ومالحات ، خالطات ، منا�شب للكوي ، م�شاند لفرا�شي احلالقة ، فرا�شي لالأحذية ، لبي�شات اأحذية ، علب �شابون ، اأطقم بهارات ، متاثيل من 
اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج ، اأدوات مائدة )بخالف ال�شكاكني وال�شوك واملالعق( ، اأباريق �شاي ، فرا�شي اأ�شنان ، حامالت عيدان تنظيف 

اال�شنان ، �شواين لغايات منزلية ، علب جتميل ، مزهريات ، حتف فنية من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج.
الواقعة بالفئة : 21

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة Yas حتتها كلمة WaterWorld بني خطني مموجني وخط ملتوي على �شكل دائرة غري مكتملة 
والكلمات باللغة االإجنليزية بخط مميز.

.YAS اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175559  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م�شتح�شرات التجميل ، عطور ، م�شتح�شرات للعناية بالب�شرة غري طبية ، �شابون ، م�شتح�شرات اال�شتحمام 
واجل�شم حتديداً جل احلمام واال�شتحمام والزيوت واحلبيبات ، م�شتح�شرات العناية باالأظافر. 

الواقعة بالفئة : 3
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة LOUBOUTIN بخط مميز باللغة االفرن�شية. 

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175563  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني
وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 لبا�س القدم.  

الواقعة بالفئة : 25
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة LOUBOUTIN بخط مميز باللغة االفرن�شية. 

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175566  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

جموهرات ، �شاعات ، �شيور ال�شاعات ، حلقات للمفاتيح.
الواقعة بالفئة : 14

و�شف العالمة : العالمة عبارة ر�شم لنعل لبا�س القدم باللون االأحمر.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175558  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، مواد مطبوعة ، �شور 
فوتوغرافية ، قرطا�شية ، علب من الورق اأو الورق املقوى ، اأكيا�س ت�شوق من الورق ، بطاقات عمل ، بطاقات 

بريدية ، بطاقات اإعالن )قرطا�شية( ، بطاقات. 
الواقعة بالفئة : 16

وطريقة  بخط   CHRISTIAN LOUBOUTIN كلمتي  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
مميزة باللغة الفرن�شية. 

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ : 2012/06/19 املودعة حتت رقم : 175325  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم : مريال الإدارة االأ�شول ذ.م.م
وعنوانه : برج املعمورة ، �شارع املرور ، �س.ب. 44442 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اللعب واأدوات اللعب ، اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اأخرى ، زينة ل�شجرة عيد 
 ، بالونات لعب   ، الرند )الزهر(  األعاب   ، وبالنقد  اأتوماتيكياً  ت�شلية تعمل  اآالت   ، املخمل  األعاب م�شنوعة من   ، لحُعب   ، امليالد 
كرات للعب ، م�شارب لالألعاب ، قفافيز لالألعاب ، طاوالت بليارد ، ورق لعب )�شدة( ، األعاب قوالب بناء ، األعاب لوحية ، األواح 
ج�شمية ، اأجهزة بناء االأج�شام واأجهزة تدريب االأج�شام ، اأجهزة واآالت بولنغ ، األعاب بناء ، األعاب الداما ، األعاب ال�شطرجن ، 
اأجهزة �شحر )األعاب( ، لعبة ال�شهام ، كب�شوالت متفجرة )لعب( ، اأقرا�س لالألعاب الريا�شية ، دحُمى ، األعاب الدومينو ، رقع 
الداما واألعاب الداما ، كرات رخامية اأو زجاجية للعب ، عدادات )اأقرا�س( للعب ، األعاب بخالف املعدة لال�شتخدام  مع �شا�شات 
عر�س اأو اأجهزة مراقبة خارجية ، اأجهزة لالألعاب االلكرتونية بخالف املعدة لال�شتخدام مع �شا�شات عر�س اأو اأجهزة مراقبة 
خارجية ، اأدوات للريا�شة البدنية ، عدة مت�شلقي اجلبال ، زالجات جليد ، اأحاجي ال�شور املقطوعة ، نواظري االأ�شكال املتغرية ، 
لي للحفالت وللرق�شات )هدايا للحفالت( ، اآالت للتدريبات البدنية ، ح�شوات حماية )اأجزاء من املالب�س  مركبات �شغرية ، ححُ

الريا�شية( ، األعاب حلقية ، زالجات ذات عجالت ، حقائب معدة لالأدوات الريا�شية.
الواقعة بالفئة : 28

Yas حتتها كلمة WaterWorld بني خطني مموجني وخط ملتوي على  و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 
�شكل دائرة غري مكتملة والكلمات باللغة االإجنليزية بخط مميز.

.YAS اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/21 املودعة حتت رقم : 175561  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، مواد مطبوعة ، �شور 
فوتوغرافية ، قرطا�شية ، علب من الورق اأو الورق املقوى ، اأكيا�س ت�شوق من الورق ، بطاقات عمل ، بطاقات 

بريدية ، بطاقات اإعالن )قرطا�شية( ، بطاقات. 
الواقعة بالفئة : 16

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة LOUBOUTIN بخط مميز باللغة االفرن�شية. 
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :  

بتاريخ : 2012/06/19 املودعة حتت رقم : 175329  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم : مريال الإدارة االأ�شول ذ.م.م
وعنوانه : برج املعمورة ، �شارع املرور ، �س.ب. 44442 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�شور 
اأو  الدهان  ، فرا�شي  الفنانني  ، مواد  لغايات منزلية  اأو  القرطا�شية  امل�شتعملة يف  الل�شق  ، مواد  القرطا�شية   ، الفوتوغرافية 
التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�شتيكية 
)غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، األبومات ،اأكيا�س من الورق اأو البال�شتيك ، م�شاند 
كتب ، كتيبات ، موؤ�شرات للكتب ، كتب ، كتب اأن�شطة ، علب الأقالم احلر ، علب من الورق املقوى اأو الورق ، تقاومي ، مواد من 
الورق املقوى ، كاتالوجات ، �شبحات )خرز( ، �شحون واقية من الورق ، كتب للر�شوم الهزلية ، كتب التلوين ، اأغلفة للكتب اأو 
الر�شائل )قرطا�شية( ، �شور معدة للنقل ، ر�شوم بيانية ، ملفات للوثائق )قرطا�شية( ، مغلفات )قرطا�شية( ، منا�شف للوجه 
من الورق ، هياكل �شغرية من الورق املعجن ، اأعالم من الورق ، ملفات )قرطا�شية( ، اأقالم حر واأقالم ر�شا�س ، ر�شوم بيانية 
، كتب موجزة )اأدلة( ، مناديل من الورق ، بطاقات دليلية )قرطا�شية( ، بطاقات غري م�شنوعة من الن�شيج ، جمالت )دوريات( 
، بطاقات تهنئة ، دفاتر قطع )قرطا�شية( ، علب األوان ، بّرايات اأقالم الر�شا�س ، �شور ، مفار�س مو�شعية من الورق ، بطاقات 
بريدية ، �شبحات ، لوازم مدر�شية )قرطا�شية( ، دفاتر مو�شيقية ، طبعات )اأختام( ، ل�شاقات ، بيا�شات من الورق للموائد ، 
مناديل من الورق للموائد ، اأغطية ورقية للموائد ، تذاكر ، ر�شوم تنقل باالحتكاك )�شور معدة للنقل( ، اأدوات كتابة ، مواد 

كتابة ، ورق كتابة.- الواقعة بالفئة : 16
Yas حتتها كلمة WaterWorld بني خطني مموجني وخط ملتوي على  و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 

�شكل دائرة غري مكتملة والكلمات باللغة االإجنليزية بخط مميز.
.YAS اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
21 بتاريخ: /2012/06 املودعة حتت رقم : 175568  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : ال�شيد كري�شتيان لوبوتني

وعنوانه : 1 ، رو فولني ، باري�س 75002 ، فرن�شا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 ، اأخ��رى  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املدبوغة  املدبوغة وتقليد اجللود  اجللود 
ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ، �شناديق �شفرية ، حقائب اليد ، حمافظ ، حقائب )اأكيا�س واأجربة( جلدية ، 
حقائب ظهر ، اأحزمة كتف جلدية ، حمافظ جلدية م�شطحة للوثائق واالأوراق ، حمافظ جلدية اأو من األواح 

جلدية ، حقائب نقود ، حقائب ت�شوق.
الواقعة بالفئة : 18

و�شف العالمة : العالمة عبارة ر�شم لنعل لبا�س القدم باللون االأحمر.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865
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متطوعو كهرباء اأبوظبي يزورون مر�صى 
م�صت�صفى املفرق لتهنئتهم بالعيد 

احتفاال بعيد الفطر ال�شعيد وادخاال للفرحة يف نفو�س املر�شى وم�شاركتهم بهجة العيد ال�شعيد قامت 
ق�شمي  املقيمني  للمر�شى  زي��ارة  بتنظيم  التطوعية  و�شركاتها  ابوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  جمموعة 
الرجال والن�شاء يف م�شت�شفى املفرق بالعا�شمة ابوظبي . وكان يف ا�شتقبال الوفد منى اجلنيبي بق�شم 
�شوؤون املر�شى ونورة املحرمي من ادارة امل�شت�شفى الذين رحبوا بامل�شاركني يف الزيارة تتقدمهم علياء 
�شعبة  رئي�س  اجلنيبي  وحامد  واالع���الم  االت�شال  مدير  نقي  وعبدالرحمن  التوريد  مديرة  الكعبي 
اأع�شاء املجموعة. ونقل متطوعو الهيئة خالل الزيارة تهنئة املدير العام ومدير  االت�شال وعدد من 
الرائدة يف تقدمي  امل�شت�شفى املر�شى م�شيدين بجهودهم  الهيئة الدارة  امل�شاندة وا�شرة  دائرة االعمال 

اف�شل اخلدمات ال�شحية والطبية للمراجعني واملقيمني يف امل�شت�شفى.

�أ�صبوع ز�يد �خلري و�لعطاء

اختتام املوؤمتر الكبري الإ�صامي بالهند بذكرى ال�صيخ زايد

جناح مبادرة القافلة الوردية يف رم�صان يف رفع م�صتوى الوعي ب�صرطان الثدي

•• كرياال-الفجر:

املوؤ�ش�شات  ك��ري��ات  اإح���دى  االإ���ش��الم��ي��ة  الثقافة  م��ع��دن  جامعة  اختتمت 
 26 ليلة  ف��ى  الكبري  االإ���ش��الم��ي  امل��وؤمت��ر  الهند  ب��ك��رياال يف  االإ���ش��الم��ي��ة 
املوؤ�ش�س  القائد  تعاىل،  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  وف��اة  ذك��رى  باإحياء  رم�شان 
الفاحتة  �شورة  بقراءة  ث��راه،  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
مليون مرة لروحه، و�شط جو اإمياين بهيج، يدل على حب جارف للمغفور 

له ال�شيخ زايد.
اأنحاء  احت�شد يف املوؤمتر ما يزيد على مليون م�شلم هندي ومن خمتلف 
البالد، اإ�شافة اىل عدد كبري من القادمني من خارجها، ميثل اأكر جتمع 
العربية  اململكة  املنورة يف  واملدينة  املكرمة  بعد مكة  العامل  للم�شلمني يف 

ال�شعودية، خالل ال�شهر الكرمي.
وكان املوؤمتر عقد مبنا�شبة اإنهاء فعاليات اإحياء الذكرى التا�شعة لرحيل 
ال�شيخ زايد رحمه اهلل والتي اإ�شتمرت اأ�شبوعا، اإبتداء من يوم االأحد 19 
رم�شان. و�شملت الفعاليات تنظيم م�شروع اإفطار ال�شائم ملائة األف �شائم 
ختم  وم�شروع  املعاقني  م��ن  املعدمة  االأ���ش��ر  على  الغذائية  امل���واد  وت��وزي��ع 

االرواح االمنة وتتلف االموال املع�شومة يف م�شاهد مروعة تدمي القلوب 
وتدمع العيون فكم من بريء قتل ومن امراأة روعت او فقدت عائلها وكم 
من طفل يتم زرع الرعب يف قلبه فكيف اليحزن ملثل هذا من كان يف قلبه 
ولو مثقال ذرة من خري ولذا كان لزاما علينا ان ن�شتنكر مثل هذه االفعال 
وتخريب  احل�شارات  وتدمري  االب��ري��اء  قتل  ن�شتنكر  وان  امل�شينة  االثمة 

العمران وا�شاعة اخلوف يف النفو�س االمنة.
ق���ال ال�����ش��ي��خ اإب��راه��ي��م اخل��ل��ي��ل ال��ب��خ��اري رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة م��ع��دن الثقافة 
باإذن اهلل كان مثاال  املغفور  ال�شيخ زايد بن �شلطان  القائد  اأن  االإ�شالمية 
فريدا من نوعه يف ن�شر املبادئ التي تن�شر ر�شالة االأمن وال�شالمة ، وهو 
رمز لالإن�شانية وال�شالم. واأ�شاف قائال : هذا احل�شد الكبري الذي ي�شرف 
اأغلى اأوقاته الإهداء �شورة الفاحتة لروح ال�شيخ زايد، رحمه اهلل، خري دليل 
اآل  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  اأنهم يكنون للمغفور له  على 

نهيان رحمه اهلل كّل احلّب واملودة.
ال�شيخ زايد  نالها  التي  اإّن املحبة وامل��ودة  القول  اإىل  : ل�شنا بحاجة  وتابع 
مل  التي  وخدماته  اهلل  رحمه  لكرمه  واملقيمني  املواطنني  من  اهلل  رحمه 
وال  واملقيم.  امل��واط��ن  عن  النظر  ب�شرف  للب�شرية،  حياته  ط��وال  تنقطع 

القراآن الكرمي واإهداء مليون من �شورة الفاحتة لروح زايد اخلري والعطاء 
برعاية وح�شور معايل ال�شيخ اإبراهيم اخلليل البخاري رئي�س اجلامعة.

م�شاركتنا  �شمن  نقدمها  التي  الفعاليات  هذه  اإن  البخاري،  ال�شيخ  وق��ال 
املغفور  ال��ذي ي�شادف يف ذك��رى وف��اة  االإم��ارات��ي  العمل االإن�شاين  ي��وم  يف 
اأهميتها و�شموليتها تظل  له ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه على 
�شئيلة اأمام اإجنازات وعطاءات املغفور له ال�شيخ زايد، الذي غمرت اأعماله 
وثقافاتهم  ومعتقداتهم  اأدي��ان��ه��م  اخ��ت��الف  على  كله  ال��ع��امل  االإن�شانية 
زايد  فاإننا لن نويف  واإننا مهما علمنا وقدمنا   ، بلدانهم  ولغاتهم وتباعد 

اخلري حقه .
باأن  موؤكدين  والعنف  االإره��اب  �شد  الهائل  احل�شد  تعهد  املوؤمتر  وتخلل 
الب�شعة  االأف��ع��ال  م��ن  وامل�شلمني  االإ���ش��الم  اإىل  ي�شيئ  م��ا  ك��ل  ع��ن  يبعدوا 
واالإرهاب وا�شتخدام العنف وقال البخاري : نتعهد فى هذا املجل�س بحفظ 
الوقوف  االآخرين وعلى  االعتداء على عر�س  الب�شر وعدم  كرامة جميع 

بجانب ال�شعفاء وامل�شاكني وعلى نبذ فكرة التطرف واالإرهاب.
و�شائل  عر  واخ��ر  ي��وم  بني  ون�شاهد  ن�شمع  اننا   : البخاري  ال�شيخ  وق��ال 
االعالم عن تفجري وقتل وتدمري وتخريب يطل النفو�س الرئية فتزهق 

لالإمارات  والعطاء  اخل��ري  زاي��د  قدمها  التي  االإجن����ازات  نعدد  اأن  ميكن 
ال��ب��اه��رة وحنكته  بحكمته  ا�شتطاع  وق��د  وال��ع��رب��ي��ة،  االإ���ش��الم��ي��ة  وال���دول 

ال�شيا�شية اأن يجعل االإمارات بلداً ي�شوده االأمن واال�شتقرار.
ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  اأرف��ع  املوؤمتر  ورف��ع 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ورعاه و�شدد خطاه واإىل 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة ورئي�س جمل�س الورزاء حاكم دبي حفظه اهلل ورعاه واإىل اإخوانهما 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإم��ارات واإىل ويل 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  االأول  الفريق  االأم��ني  عهده 
نهيان ويل عهد اأبوظبي ونائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل 
ورعاه واإىل ال�شعب االإماراتي الذي يبذل جهودا جبارة يف خدمة االإن�شانية 
يف اأنحاء العامل عامة ويف الهند خا�شة. و�شارك فى املوؤمتر كل من ال�شيخ 
بالهند وتاج  ال�شنة واجلماعة  اأهل  اأمني عام جمعية علماء  اأحمد  اأبوبكر 
العلماء ال�شيد عبد الرحمن البخاري رئي�س جمعية اأكابر العلماء بكرياال 
اإبراهيم وزير الطريان ال�شابق بالهند وغريهم من ال�شخ�شيات  وال�شيد 

الكبار.

•• ال�شارقة-الفجر:

الدورة  يف  الوردية  القافلة  �شاركت 
ال�شابعة والع�شرين ملعر�س رم�شان 
يف  فعالياته  انطلقت  ال��ذي  والعيد 
الثامن  يف  ال�����ش��ارق��ة  اإك�شبو  م��رك��ز 
ع�����ش��ر م��ن ي��ول��ي��و وت��ت��وا���ش��ل حتى 
ويت�شمن  اغ�شط�س،  م��ن  العا�شر 
جمموعة من الفعاليات الرتفيهية 
وركزت  واالإع��الم��ي��ة.  والت�شويقية 
التوعية  م��ب��ادرة  ال��وردي��ة،  القافلة 
اأطلقتها  ال���ت���ي  ال���ث���دي  ب�����ش��رط��ان 
ال�شرطان  مر�شى  اأ�شدقاء  جمعية 
اخل����ريي����ة، خ�����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
الفعالية للمرة الثامنة على التوايل 
باأهمية  ال��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  على 
الثدي،  �شرطان  عن  املبكر  الك�شف 
وتدريب اأعداد كبرية من الزائرات 
اإج��راء فحو�شات ذاتية  على كيفية 

تقدمه الفرق الطبية املخت�شة من 
م��ع��ل��وم��ات وت��دري��ب��ات ح���ول كيفية 
والوقاية  املر�س  املبكر عن  الك�شف 
�شو�شن  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت  م���ن���ه.  
جلمعية  ال���ع���ام  االأم������ني  امل���ا����ش���ي، 
اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان، ورئي�شة 
حلملة  والتوعوية  الطبية  اللجنة 
الفعالية  حققت  ال��وردي��ة:  القافلة 
للتغيري  ن����ظ����را  ك����ب����ريا  جن����اح����ا 
�شلوك  يف  اأحدثته  ال��ذي  االإيجابي 
الذين حر�شوا على معرفة  النا�س 
الثدي  �شرطان  ع��ن  الك�شف  ط��رق 
ومكافحته، حيث تحُعتر الفحو�شات 
املبكر  والك�شف  ال��دوري��ة،  ال��ذات��ي��ة 
عوامل  وت�����ش��خ��ي�����ش��ه  امل���ر����س  ع���ن 
بالغة االأهمية يف مكافحته، واإنقاذ 
املري�شات من هذا املر�س الذي يحُعد 
اأحد امل�شببات الرئي�شية للوفاة بني 

اأمرا�س ال�شرطان لدى الن�شاء . 

ملكافحة  وق���ائ���ي  ك����اإج����راء  ���ش��ه��ري��ا 
ه��ذا امل��ر���س.  وت��واج��دت ف��رق من 
اأجنحة  يف  ال���ط���ب���ي���ني  اخل���������راء 

ال�شرطان والدور الهام الذي تلعبه 
الك�شف  يف  ال���ذات���ي���ة  ال��ف��ح��و���ش��ات 
املبكر عن املر�س ومعاجلته. وقامت 

م�شاعدة الإظهار كيف تبدو االأورام 
واملناطق  الثدي  يف  الطبيعية  غري 
الفعالية جناحا  واأثبتت  املحيطة.  

املعر�س  يف  ال������وردي������ة  ال���ق���اف���ل���ة 
الوعي  م�شتوى  رف��ع  يف  للم�شاركة 
ال��زائ��رة ح��ول خطر  العائالت  بني 

الزائرات  بتدريب  الطبية  ال��ك��وادر 
اإج��راء الفح�س الذاتي،  على طرق 
كو�شيلة  ث���دي  جم�شم  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

اأع���داد كبرية  ت��واف��دت  كبريا حيث 
من ال�شيدات والرجال على اأجنحة 
ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة مما 

دار الرب تنجز حملتها الرم�صانية وتتبنى م�صاريع خريية باأندوني�صيا
�شرح عبداهلل علي بن زايد الفال�شي ع�شو جمل�س اإدارة جمعية دار الر اأمني ال�شر 
درهم  اآالف  و110  مليونني  وزعت  اأن اجلمعية  املوؤ�ش�شي  الدعم  رئي�س قطاع  العام 
الإفطار ال�شائم وزكاة الفطر وك�شاء العيد خارج الدولة مبعرفة 48 هيئة خارجية 
اأقبل ونفذت  يا باغي اخل��ري  �شعار  الرم�شانية حتت  ال��ر  دار  اإط��ار حملة  وذل��ك يف 
خاللها م�شروع ك�شاء العيد وزكاة الفطر واملري الرم�شاين يف اإندوني�شيا وعدد من 
الدول العربية واالإ�شالمية واجلاليات امل�شلمة، كما نفذت م�شروع اإفطار ال�شائم يف 
ع�شرات امل�شاجد بهذه الدول وعدداً من امل�شاريع اخلريية بها بالتن�شيق مع �شفارات 
دولة االإمارات يف جاكرتا والدول املعنية. واأ�شاف عبداهلل الفال�شي اأن اجلمعية بداأت 
ومراكز  االأي��ت��ام  ودور  امل�شاجد  ببناء   1990 ع��ام  اإندوني�شيا  يف  م�شروعاتها  تنفيذ 

حتفيظ القراآن وحفر االآبار وقد و�شل عدد امل�شاريع املنفذة بها اإىل اأكرث من 12 األف 
500 م�شروع بتكلفة تزيد عن 245 مليون درهم، وعدد امل�شاريع املتعاقد عليها عام 
2012 و 2013 اأكرث من األفي م�شروع بتكلفة تزيد عن 40 مليون درهم. كما اأ�شار 
الفال�شي اإىل اأن تزايد عدد امل�شاريع اخلريية باإندوني�شيا يرجع اإىل امتداد الدولة 
وحاجتها للم�شاريع حيث ت�شم اأكرث من 17500 جزيرة، وم�شاحتها الكلية للياب�شة 
11 مليون و919440 كم مربعاً، وتعتر رابع دولة من حيث عدد ال�شكان ويبلغ 
اأن عدد امل�شاجد التي نفذت بها اإىل االآن  260 مليون ن�شمة، واأو�شح  تعدادها نحو 
يزيد عن 9 اآالف و�شبعمائة وخم�شني م�شجداً، ومت حفر اأكرث من 2150 بئراً خلدمة 
امل�شاجد واملناطق املجاورة لها، كما مت بناء 250 ف�شاًل درا�شياً ومركز حتفيظ قراآن، 

و6 دور اأيتام، و10 م�شاكن داخلية للطالب، كما نفذ م�شروع اإفطار ال�شائمني خالل 
باملناطق  املنتجة  80 م�شجداً، ويتم فتح م�شاريع لالأ�شر  اأكرث من  �شهر رم�شان يف 
الفقرية. جانب اآخر اأو�شح الفال�شي اأن دار الر نفذت بع�س امل�شاريع يف اإندوني�شيا 
وفيتنام وعدد من دول �شرق اآ�شيا بالتعاون مع برنامج اأبواب اخلري الذي ترعاه دار 
الر ح�شرياً منذ 7 �شنوات وتبثه قناتا �شما ونور دبي واإذاعة نور دبي يومياً خالل 
�شهر رم�شان وعلى مدار العام كل يوم جمعة، ونفذت من خالله م�شروع احلج لكبار 
ال�شن غري القادرين يف فيتنام واإندوني�شيا وفل�شطني والرازيل وغريها، وم�شرياً اإىل 
اأن دار الر ت�شعى لتقدمي م�شتوى متطور من العمل خلدمة اإخواننا يف هذه الدول 

واالرتقاء مب�شتوى اخلدمات بها اإر�شاًء هلل تعاىل وتنفيذا لرغبة املترعني.
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
املودعة حتت رقم : 172088   بتاريخ : 2012/04/16

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �شي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

ال�شجائر ، ال�شيجار ، ال�شيجاريلو )�شيجار رفيع( ، التبغ الذي يحُلف باليد ، غليون تبغ ، تبغ ومنتجات التبغ.
الواقعة بالفئة : 34

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة EMPORIUM باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

EAT 63217

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/23 املودعة حتت رقم : 174021  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم : اأكيوري�شت ووت�شيز ليمتد

وعنوانه : اآ�شر هاو�س ، بالك برين رود ، و�شت هامب�شتيد ، لندن ان دبليو6 1اآيه دبليو ، اململكة املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

�شاعات ، �شاعات كبرية ، اأ�شاور �شاعات و�شيور �شاعات ، جموهرات ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 
الدقيقة ، اأجزاء وقطع جلميع املنتجات املذكورة اآنفاً الواقعة يف الفئة 14 وغري املدرجة يف فئات اأخرى.

الواقعة بالفئة : 14
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ACCURIST باللغة االإجنليزية.

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

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

EAT 63373

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/23 املودعة حتت رقم : 174020  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : مونت كارلو م م ح – )اال�شم التجاري: �ش�لك روت بيوتي برودكت�س(

وعنوانه : �س.ب.17375 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، �شابون تواليت ، 
، بل�شم  ، �شامبو لل�شعر  ، منظفات  ، �شائل غ�شيل لل�شحون  ، �شابون �شائل لليدين  �شابون م�شاد للبكترييا 
لل�شعر ، غ�شول للج�شم ، جل اال�شتحمام ، منظفات الزجاج واالأ�شطح ، منظفات جلميع االأغرا�س ، منظفات 

اأ�شنان ، مواد تواليت ، زيوت اأطفال الأغرا�س الزينة.  
الواقعة بالفئة : 3

العربية  باللغة  �شيفيك�س  وكلمة  االإجنليزية  باللغة   SAFEX كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
بخط مميز.
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

EAT 63647

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/19 املودعة حتت رقم : 175324  

تاريخ اإيداع االأولوية
با�شم : مريال الإدارة االأ�شول ذ.م.م

وعنوانه : برج املعمورة ، �شارع املرور ، �س.ب. 44442 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

الرتفيه ، االأن�شطة الريا�شية والثقافية ، تقدمي خدمات قاعات الت�شلية ،  حدائق املالهي ، خدمات اآالت الت�شلية للرتفيه 
واالجتماعات  الدرا�شية  واحللقات  وامل��وؤمت��رات  املو�شيقية  احلفالت  واإدارة  تنظيم   ، الت�شلية   ، الريا�شي  الرتفيه  خدمات   ،
املع�شكرات  خدمات   ، )للرتفيه(  العطالت  مع�شكرات  خدمات   ، الكتب  ن�شر   ، امل�شرحية  للعرو�س  املقاعد  حجز   ، وال��ن��دوات 
، خدمات  امل�شيف  ، خدمات  الرتفيهية  اأو  الريا�شية  امل�شابقات  تنظيم   ، النوادي )للرتفيه(  ، خدمات  ال�شريك   ، الريا�شية 
االألعاب املقدمة مبا�شرة )من �شبكة الكمبيوتر( ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات النوادي ال�شحية ، معلومات عن اال�شتجمام 
وامل�شابقات  والعرو�س  واملعار�س  املباريات  تنظيم   ، الراق�شة  احلفالت  تنظيم   ، مو�شيقية  قاعات   ، حية  متثيليات  عر�س   ،
الريا�شية ، تنظيم حفالت )ت�شلية( ، اإنتاج العرو�س امل�شرحية ، الرتفيه بالراديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات 
االإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل( ، توفري ت�شهيالت ريا�شية ، ن�شر الكتب وال�شحف االلكرتونية الفورية ، ن�شر 
ت�شهيالت  توفري   ، �شباحة  برك  ، خدمات  الريا�شية  الت�شهيالت  توفري   ، واالإع��الن(  الدعاية  ن�شو�س  الن�شو�س )بخالف 
، توقيت املنا�شبات  ، الرتفيه التلفزيوين  مغاط�س ال�شباحة ، توفري ت�شهيالت برك ال�شباحة ، توفري ت�شهيالت اال�شتجمام 

الريا�شية ، خدمات وكاالت التذاكر )ترفيه(.- الواقعة بالفئة : 41
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة Yas حتتها كلمة WaterWorld بني خطني مموجني وخط ملتوي على 

�شكل دائرة غري مكتملة والكلمات باللغة االإجنليزية بخط مميز.
.YAS اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
 بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/19 املودعة حتت رقم : 175330  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم : مريال الإدارة االأ�شول ذ.م.م
وعنوانه : برج املعمورة ، �شارع املرور ، �س.ب. 44442 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
الرتفيه ، االأن�شطة الريا�شية والثقافية ، تقدمي خدمات قاعات الت�شلية ،  حدائق املالهي ، خدمات اآالت الت�شلية للرتفيه 
واالجتماعات  الدرا�شية  واحللقات  وامل��وؤمت��رات  املو�شيقية  احلفالت  واإدارة  تنظيم   ، الت�شلية   ، الريا�شي  الرتفيه  خدمات   ،
املع�شكرات  خدمات   ، )للرتفيه(  العطالت  مع�شكرات  خدمات   ، الكتب  ن�شر   ، امل�شرحية  للعرو�س  املقاعد  حجز   ، وال��ن��دوات 
، خدمات  امل�شيف  ، خدمات  الرتفيهية  اأو  الريا�شية  امل�شابقات  تنظيم   ، النوادي )للرتفيه(  ، خدمات  ال�شريك   ، الريا�شية 
االألعاب املقدمة مبا�شرة )من �شبكة الكمبيوتر( ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات النوادي ال�شحية ، معلومات عن اال�شتجمام 
وامل�شابقات  والعرو�س  واملعار�س  املباريات  تنظيم   ، الراق�شة  احلفالت  تنظيم   ، مو�شيقية  قاعات   ، حية  متثيليات  عر�س   ،
الريا�شية ، تنظيم حفالت )ت�شلية( ، اإنتاج العرو�س امل�شرحية ، الرتفيه بالراديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات 
االإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل( ، توفري ت�شهيالت ريا�شية ، ن�شر الكتب وال�شحف االلكرتونية الفورية ، ن�شر 
ت�شهيالت  توفري   ، �شباحة  برك  ، خدمات  الريا�شية  الت�شهيالت  توفري   ، واالإع��الن(  الدعاية  ن�شو�س  الن�شو�س )بخالف 
، توقيت املنا�شبات  ، الرتفيه التلفزيوين  مغاط�س ال�شباحة ، توفري ت�شهيالت برك ال�شباحة ، توفري ت�شهيالت اال�شتجمام 

الريا�شية ، خدمات وكاالت التذاكر )ترفيه(.
الواقعة بالفئة : 41

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة PEARLMASTERS باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة حتتها ر�شم 
لدائرة على جانبيها ر�شم مميز على �شكل اأمواج.

اال�شرتاطات 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/23 املودعة حتت رقم : 169773  

تاريخ اإيداع االأولوية : 2011/08/17
با�شم : فيتا-ميك�س كوربوري�شن

وعنوانه : 8615 ا�شر رود اأومل�شتيد فولز ، اأوهايو 44138 ، الواليات املتحدة االأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

خالطات كهربائية لالأغرا�س املنزلية ، معاجلات اأغذية كهربائية ، اآالت املطبخ الكهربائية. 
الواقعة بالفئة : 7

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن االأرقام 750  باللغة االإجنليزية .
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/23 املودعة حتت رقم : 169774  

تاريخ اإيداع االأولوية : 2011/08/16
با�شم : فيتا-ميك�س كوربوري�شن

وعنوانه : 8615 ا�شر رود اأومل�شتيد فولز ، اأوهايو 44138 ، الواليات املتحدة االأمريكية.   
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 خالطات كهربائية لالأغرا�س املنزلية ، معاجلات اأغذية كهربائية ، اآالت املطبخ الكهربائية. 
الواقعة بالفئة : 7

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن االأرقام 7500  باللغة االإجنليزية .
اال�شرتاطات

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8  اأغ�سط�س 2013 العدد 10865

EAT 63174 EAT 63181 EAT 61643 EAT 61646

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
 اعالن حكم يف  الق�سية رقم 2013/597 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليه/ امني حممد خوجلي عبداهلل- ال�شودان   العنوان: بالن�شر - نعلمك 
انه بتاريخ املوافق 31/يوليو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

اعاله ل�شالح املدعية/ �شيندو �شيتي بياديجلجني باالآتي:  
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري يف حق املدعى عليه مبا يلي: 1- بتطليق املدعية/ 
�شيندو �شيتي بياديجلجني من زوجها املدعى عليه/ امني حممد خوجني عبداهلل طلقة 
اوىل بائنة لل�شرر ال حتل له بعدها اال بعقد و�شداق جديدين، وعليها اح�شاء عدتها 

من تاريخ �شريورة هذا احلكم باتا. 2- الزام املدعى عليه مب�شروفات الدعوى. 
  حكما قابل لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند.   �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/8/5م.
              �سالح مبارك كلفوت الرا�سدي
                                                                              قا�سي حممد ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10865 بتاريخ   2013/8/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1020 ت  جتر -م ر- ت- اأظ )
طالب التنفيذ/ �شركة را�س اخليمة العقارية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   املنفذ 
�شده : لبيب اديب ابو عتمة اجلن�شية: لبنان  املطلوب اعالنه: لبيب اديب اأبو 
عتمة اجلن�شية: لبنان عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1194 جت كل- م ت-ب-اأظ  وحدد 
لنظره جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/10/2 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ -  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  مكلف باحل�شور 
الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله  تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء



09
�لإ�صر�ر على �ختيار عرو�ض للزوج

اإن مل يكن اليوم فغدا..  اأن يتزوج  ولكنها ترى يف رف�شه �شفقة بها والبد 
راأ�شها مبا�شرة  اإىل  اأن تختار غرميتها وتنقيها بنف�شها وقفزت  وهي تريد 
الرحم  فاإن �شلة  اأو وقع منها  �شقيقها هي عمتها ومهما حدث  �شور بنت 
عند  تقف  ويجعلها  مكائد  م��ن  بينهما  يقع  م��ا  يحمي  غطاء  تكون  �شوف 
حد.وابنة �شقيقها لي�شت فتاة �شغرية بل هي مطلقة اجتازت الثالثني من 
عمرها طلقها زوجها االأول الأنها مل تنجب بعد �شبع �شنوات من الزواج وال 
الكبار وحتى ال تهز عر�س  اأبناءها  هو وال هي يريدان زوجة ولود ل�شالح 
عمتها !! ومن املوؤكد اأن رقة حال االأب �شوف جتعله يوافق فورا ال �شيما اإذا 
خطبتها هي منه و�شوف يقدر لها ذلك ويحمد لها جميلها ويكون عامل 
وحتاملت  عمتها  على  التمرد  يف  كزوجة  ابنته  فكرت  ل�شاحلها.اإذا  �شغط 
فكرتها  جديد  من  عليه  وعر�شت  كاأنثي  م�شاعرها  واعتقلت  نف�شها  على 
امت�شت  �شرعة  ويف  املا�شية  امل��رة  م��ن  وط���اأة  اأخ��ف  ث��ورة  ال���زوج  وثارعليها 
اأن يغالط احلقيقة  اإن��ه ال يجب  غ�شبه وقالت له وه��ي تبت�شم يف م��رارة  
عليه عليها اأن يقبال باالأمر الواقع فال�شاق املبتورة البد ل�شاحبها من جهاز 
تعوي�شي ي�شاعده على ال�شري والزوجة التي �شوف تختارها له �شوف تكون 
مبثابة هذا اجلهاز ولكنه اأ�شر على الرف�س كان اأعجز من اأن يتقبل الواقع  

وهي  �شامتا  فظل  جديد  من  الفكرة  عليه  طرحت  ثم  اأي��ام��ا  عنه  و�شكتت 
ت�شرح له تفا�شيلها وحتدد له ابنه �شقيقها.ومتت الزيجة وكانت هي التي 
اأ�شرت على اأن تعي�س العرو�س يف نف�س ال�شقة فاأبنها الكبري والبنت الكرى 
خم�س  يف  باأكمله  طابق  حتتل  وال�شقة  ال�شغار  االأب��ن��اء  اإال  يبق  ومل  تزوجا 
غرف و�شالة على اليمني واأخرى علي ال�شمال ووجود العرو�س من املوؤكد 

اأنه �شيجعلها حتمل بع�س العبء عنها وتراعيها يف مر�شها وهي عمتها.

ود�عا للهدوء
�شهور فقط مل ت�شل اإىل العام واأح�شت اأن عر�شها قد اهتز مل يكن قد زحزح 
مل  اأنها  واأدرك���ت  خواطرها  يف  تتجمع  ب��داأت  الندم  ذرات  ولكن  حتتها  من 
تكن حكيمة حينما دبرت ر�شم م�شائر االآخرين فقد حكمت فيما ال متلك 
اأخيها �شفات مل تكمن  ابنة  واج��رتاأت على حقوق لي�شت لها واكت�شفت يف 
كانت  التي  وه��ي  عليها  يعلو  �شوتها  واأ�شبح  الرحم  �شلة  ن�شبت  تتخيلها 
تريدها خادمة برتبة زوجة وحينما خطبتها لزوجها قالت ذلك بال حياء 
ومقدرين  مرحبني  ذلك  قبلوا  وكلهم  نف�شها  وللعرو�س  وزوجته  ل�شقيقها 

لها جميلها.
الرفاهية  طعم  وذاق��ت  �شبعت  اأن  بعد  تتمرد  ب��داأت  اجلائعة  الذئبة  لكن 

ورجعت اإليها الن�شارة التي غادرتها حتت وطاأة �شظف العي�س و�شدمة 
الطالق وها هي تزار يف البيت وت�شرخ يف اخلدم وتطردهم لكي 

توؤكد اأنها ال�شيدة االأوىل اأما عمتها فهي �شبح من املا�شي اإن 
مل يتوارى طائعا نزل عليه ال�شتار رغم اأنفه.

ل ت�صتطيع �أن ت�صكو
القدمية  ال��زوج��ة  ليدفع  ذل��ك مل يكن  ك��ل  اأن  غ��ري 
اأو ال�شكوى لزوجها الأن ذلك �شوف  اإىل عمل م�شاد 
حر�شت  ال��ت��ي  وه���ي  ب��ال��ه  وي�شغل  عمله  ع��ن  ي�شغله 

ال���الزم لكي  ال��ه��دوء  ت��وف��ري  ط���وال حياتها معه على 
يعمل دون اأن تزعجه  ب�شيء حتى م�شاكل االأبناء كانت 

هي التي تبادر بحلها اأما االآن وهي التي دبرت ونفذت  وزوجته فعليها اأن 
تتحمل �شابرة  وعليها اأن حتل كل امل�شاكل دون اأن يرى مالمح غ�شب اأو 

ندم يف وجهها اأو حتى يف نرة �شوتها.
�ل�صدمة 

غري اأن الزوجة اجلديدة تعمدت اأن تغيظ عمتها لكمي ترفع من �شغطها 
ال��ب��ي��ت واملالب�س  ���ش��رق��ات خم����زون  ت��ب��ال��غ يف  ف��راح��ت  ك��م��دا  عليها مت���وت 
التي تعطيها لوالدتها وتكرث من اخلروج يف غيبة  واالأغطية واملفرو�شات 
الزوج حتى اإذا عادت تظاهرت باأنها مل ترح البيت.والزوجة القدمية ترى 
بعينها وتتكتم االأمل وتدفن الغ�شب داخلها يف قبور بال �شواهد فهي علي 
الذي �شوف ي�شعها  ال�شراع  اإع��الن  اإىل  الزوجة اجلديدة جترها  اأن  يقني 
يف كفه تقابلها وجتعلها م�شاوية لها يف االأهمية وهي لن متكنها من ذلك 

الألف �شبب و�شبب.
اخلجل  اأو  للحياة  قناع  باآخر  واألقت  طغيانها  يف  اجلديدة  الزوجة  وجل��ت 
اإذ جاءت ب�شاب من االأق��ارب وقدمته لعمتها ورحت تذكرها ب�شلة القرابة 
و�شلة  اهلل  لوجه  حلها  على  هي  تعمل  م�شكلة  يف  ون��ه  بينهما  تربط  التي 
تعرف  اأن��ه��ا  ال  ل��و  الطعم  القدمية  ال��زوج��ة  تبتلع  اأن  ميكن  وك��ان  القربى 
م��ن االأق��ا���ش��ي�����س ال��ت��ي ���ش��ارت ح���ول ط��الق��ه��ا واأ���ش��ب��اب��ه اأن 
وكان  االأ�شباب  اأوىل  كانت من  ال�شاب  بذلك  عالقتها 
لها لتخرج عن  ا�شتفزاز  اأكر عامل  ي�شكل  ذلك 
ال��وق��ار ال���ذي ال��ت��زم��ت ب��ه وم��ع ذل��ك �شكتت 
اأن  ع��ل��ى  ح�شر�شت  لكنها  م�ش�س  ع��ل��ى 
اأن  ذل��ك  بعد  ت���ردد  عندما  لل�شاب  ت��وؤك��د 
ك��ان منها  زي��ارة غري مرغوب فيها فما 
اإال اأن اأ�شبحت ت�شتقبله يف غرفة بعيدة 
معتمدة  القدمية  الزوجة  غرفة  عن 
على اأن حركتها اأ�شبحت بطيئة ولن 
تت�شمع  اأو  تفاجئها  اأن  لها  يت�شنى 
تاأخذه  كانت  م��رة  ك��ل  ويف  عليهما 
اإيل ع��م��ق ال�����ش��ال��ة ال��ت��ي ت��ق��ع يف 

الرف االآخر من ال�شقة. 

�لإنذ�ر
القدمية  ال���زوج���ة  وا���ش��ت��دع��ت��ه��ا 
نف�س  ال��وق��ت  ه��ي عمتها يف  التي 
الزوجة  واأدرك�����ت  غ��رف��ت��ه��ا  اإيل 
تريدها  عمتها  اأن  اجل��دي��دة 
تقريع  اأو  ل����وم  ف��ي��ه  الأم����ر 
عنيف فذهبت اإليها وهي 

متحفزة متنمرة وملا 

دخلت طلبت  منها عمتها اأن تغلق الباب خلفها حتى ال ي�شمع اأحد من االأوالد 
حوارهما وتهياأت الزوجة اجلديدة خلطر يداهما فاأ�شاخت ب�شمعها وقالت 
العمة يف اخت�شار �شديد اإنها حتذرها من دعوة هذا ال�شاب اإىل البيت واإال 
فاإنها �شرتوى للزوج كل �شيء وانتف�شت الزوجة ال�شابة تدافع عن كرامتها 
وخا�شت يف عمتها جترحها وت�شتهني بها وتعايرها مبر�شها وتقول لها اأن 
ل�شبابها  ليها  اأنها حتقد  يعرف  فهو  اجل��د  ماأخذ  ياأخذ كالمها  لن  ال��زوج 
اأن  اأ�شبعها ومن اخلري لها  اأنه �شار بالن�شبة لها كاخلتام يف  واأنوثتها كما 
تعي�س اأيامها الباقية يف هدوء الأنها مل تعد ال�شيدة االأوىل كما تظن ال يف 
البيت وال يف قلب الزوج واأنهت احلديث وفتحت باب الرفة وخرجت غا�شبة 
ت�شب وتلعن تاركة عمتها ت�شبح يف �شعور باملهانة مل جتربه طوال عمرها 
وراح الغ�شب يع�شف بكيانها فيزيد من مر�شها وتت�شاعد اآالمها  هل كان 
يجب اأن ت�شمت؟ وهل يدفعها ذلك املوقف الذي فقدت فيه كل �شيء اإىل اأن 
تقول للزوج احلقيقة واأن عليه اأن يفتح عينيه وقد يقتله مثل هذا اخلر 
ندما اأو يدفعه اإىل ارتكاب جرمية  ويف احلالتني هي اخلا�شرة اإنها واأوالدها 
الزوجة   تلك  يدفع   اأن  ميكن  اأال  �شامته  ظلت  واإذا  وج��وده  اإىل  حاجة  يف 
ع�شيقها  مع  قتل  جرمية  فتدبر  اأم��را  ت�شتعجل  وقد  التمادي  اإىل  امللعونة 
يذهب �شحيتها الرجل الذي حتر�س عليه كما حتر�س على حياتها .ظلت 
ال�شيدة حتاور همومها كاأنها اأمام جمموعة كلهم ي�شكون ويتكلمون يف وقت 
الباقي يف  اأيامها  اأن تبقى ك�شهيدة  ا�شتقرت  واحد من ظامل واح��د.اأخ��ريا 

احلياة اأ�شبحت معدودة بفعل املر�س الذي ياأكل اأيامها وج�شدها.

�لنتقام �لذي مل يكتمل 
خطت خطوات زاحفة كاأنها يف �شباق وراحت تفت�س عن م�شد�س زوجها يف 
املا�شي  كان يحمله يف  الرخ�شة  وبجانبه  عليه  اأن عرثت  اإىل  ثيابه  خزانة 
اأيام اأن  كان ي�شافر كثريا اإىل املحافظات يعقد �شفقاته اأما االأن فموظفيه 
يقومون عنه باملهمة ون�شي امل�شد�س متاما ومل يعد يتذكره اإال يف املنا�شبات. 
قلبته بني يديها وا�شرتجعت اأيام �شبابها يوم اأن كانت يف قمة قوتها وجمالها 
وكيف دربها زوجها على ا�شعمال امل�شد�س من باب االحتياط ومن باب الدلع 
اأفرغتها ثم  اأن يرد لها طلبا وجدت فيه �شت ر�شا�شات  والأن��ه ال ي�شتطيع 
اأطلقته وهو فارغ عدة مرات واطماأنت اإىل اأنه يعمل بكفاءة ثم اأعادت تعبئته 
وقامت فاأعادته اإىل مكانه وطردت كل همومها من داخلها لقد وجدت احلل 
اإرادت��ه��ا طيف  اأن يعرت�س  ال��زوج��ة اجل��دي��دة تنتقم من عمتها دون  وك��اأن 
الباب معا  تغلق عليهما  اأن  تتورع  تعد  ال�شاب ومل  ت�شتقبل  راح��ت  من ندم 
كلما انفردا يف غرفة نومها البعيدة .و�شعرت العمة اأن الفتاة تهيئ امل�شرح 
والبيت  يغلق   وه��و  النوم  غرفة  ب��اب  �شمعها  اإىل  و�شل  حينا  بعناية  ملاأ�شاة 
خال اإال منها وهما هناك وحتاملت على نف�شها وجردت امل�شد�س من جرابه 
وقب�شت عليه وتاأكدت من اأنه لن يخذلها و�شارت بالقدر الذي كانت متدها 
ذعر  انفتح فجاأة وخرجا يف  الغرفة  باب  اأن تقرتب من  وقبل  بها �شحتها 
عندما �شعرا بحركتها كانت الزوجة ت�شبقه واأ�شندت هي ظهرها اإىل اجلدار 
ومتتمت اأن مينحها اهلل القوة وانفجرت يف ال�شمت �شوت الر�شا�شة وملعت 
�شرارة وقبل اأن يتنبه اأحد اإىل ما حدث انطلقت ر�شا�شة اأخرى هنا �شدرت 
�شرخة فقد و�شلت الفتاة اإىل االأر�س وكان �شديقها يف طريقه اإليها .اأما 
هي فقد �شقط امل�شد�س من يدها واأيقنت اإنها قتلتهما وفاتها اأن يدها كانت 
تهتز حتت تاأثري املر�س واأنها مل ت�شب الفتاة اإال يف كتفها اأما ال�شاب فقد 
اأ�شيب يف فخذه.  ويف اأقل من دقيقة كانت ال�شقة امتالأت بالنا�س ووجهت 
اإليها النيابة تهمة ال�شروع يف القتل ل�شرتها وقريبها ودافع حماميها عنها 
باأنها كانت تدافع عن �شرف زوجها الذي هو �شرفها كما قالت يف اعرتافاتها 
التنفيذ  اإيقاف  بال�شجن ثالث �شنوات مع  واأ�شدرت املحكمة حكمها عليها 

وعادت الزوجة اإىل بيتها لتلفظ اأنفا�شها وهي مت�شك بيد الزوج. 

اإم�����راأتان 

�صاعقة على �صلم العمارة
�إىل لندن لق�صاء �صهر  �ل�صاب تزوجا و�صافر  بعد ق�صة حب ن�صاأت بني �ملري�صة وطبيبها 

�لع�صل.
بعد ق�صاء �صهرتهما يف �مل�صاء عاد �لعرو�صان ليفاجاأ �لطبيب بزوجته �لأوىل �لتي تركها 

يف م�صر جتل�ض على �صلم �صقته بلندن.
�أما ملاذ� لحقته وجاءت �إليه من فانها حكاية تعود �إىل �صنو�ت حني كان �لطبيب �لذي 
فاأبوه فالح  �لفقرية  �ل�صغرية  �أ�صرته  مع  يعي�ض حياته  �لقاهرة  ن�صاأ يف قرية قريبة من 
�ل�صغري كانت تر�وده  �ل�صاب  �أجر�ء يف �حلقول ولكن  �إخوته  زر�عيا ويعمل  ميتلك فد�نا 
�أحالم �مل�صتقبل كان يتوق �أن ي�صبح طبيبا وكان يحلو له �أن ي�صمي نف�صه �لدكتور ومن �أجل 
ومن �أجل حلمه �أنكب على در��صته وتفوق يف كل مر�حها �لتي عا�ض يحلم بدخولها و�صعي 
حتى �لتحق بكلية �لطب ومل تقف مو�رد �لأ�صرة �ل�صغرية �لفقرية دون �لرغبة �لعارمة 
�لتي كانت ت�صتعل بد�خله و��صتاأجر له �أبوه �صقة يف عمارة قريبة من �لكلية و�أنكب على 

در��صته ول�صيء ي�صغله ويقلقه غري حتقيق �أمله يف �أن ي�صبح من �أو�ئل �لكلية.

�لأرملة �حل�صناء
له  املواجهة  ال�شقة  يف  تقيم  التي  ج��ارت��ه  اإىل  ال�شاب  يلتفت  ومل 
التعرف  اإىل  و�شعت  وعودته  خروجه  يف  وترتقبه  تطارده  وكانت 

عليه.
ورث��ت عن  وم��ث��رية  م��ن عمرها جميلة  الثالثني  اأرم��ل��ة يف  كانت 
زوجها البناية اأو العمارة التي تقيم فيها وي�شتاأجر طالب الطب 
بداأت  حم�شوبة  وبخطى  روي��دا  وروي���دا  ل�شقتها  املواجهة  ال�شقة 
اأموالها وتعد له الطعام  ب��داأت تغدق عليه من  اإىل حياته  تت�شلل 
اإ�شرافها  حت��ت  �شقته  بتنظيف  لتقوم  خدامتها  وتر�شل  بنف�شها 
لل�شقة  اإي��ج��ار  كمقدم  االأب  دفعها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ود  انتهت  وع��ن��دم��ا 
رف�شت اأن تت�شلم منه االإيجار ال�شهري لها واأعادت له ما حاول اأن 

يدفعه لها و�شلمته اإي�شال با�شتالم االإيجار .

تلبية  ع��ن  الفقرية  اأ�شرته  تعرف ظ��روف��ه وعجز  اإن��ه��ا  ل��ه  وق��ال��ت 
�شروريات حياته و�شارحته بحبها بعد اأن وقعت عليه عيناها واأنها 
اأعجبت با�شتقامته وتفانيه يف درا�شته وقفت خلفه تدفعه من جناح 
اإىل جناح حتى ح�شل على بكالوريو�س وتركت �شقتها واأثثتها له 
عيادة وتزوجته وانتقلت للحياة معه يف �شقته التي متلكها وا�شتهر 

الطبيب يف احلي واأقبل عليه املر�شى وانهالت عليه النقود .
واأفاق الطبيب ال�شاب على قلبه وقد تعلق بحب فتاة من مر�شاه 

واأحبته الفتاة فجرت يف قلبه ينابيع احلب الراكدة .
اأخفي على زوجته ووليه نعمته هذه احلب الذي ت�شرب فجاأة اإىل 
م�شاعره املكبوته وتزوج من الفتاة و�شحبها معه اإىل لندن لق�شاء 
�شهر الع�شل بعد اأن اأفهم زوجته باأنه موفد يف بعثة اإىل لندن قد 
اأخباره ومل يكلف نف�شه  ت�شتغرق ثالث �شنوات و�شافر وانقطعت 

اإىل  ومنا  معروفا  طبيبا  منه  جعلت  التي  االإن�شانة  عن  بال�شوؤال 
اإىل  بها  و�شافر  مري�شته  من  ت��زوج  اأن��ه  غفوتها  اأيقظ  ما  علمها 

لندن.
وث��ارت ثورتها  به هناك  الطائرة وحلقت  وا�شتقلت  وجن جنونها 
يف ليل لندن الهادئ وهي تروى ل�شرتها ق�شة حياتها معه وقالت 
له اأنها مل جتيء لتطلب منه الطالق ويف نف�س الوقت لن ترتكه 
اأن قتلها بزواجه بعدما فعلت  واإمنا جاءت لتقتله بعد  لغرميتها 
اأخرجت م�شد�شا �شغريا من حقيبتها  اأجله ثم  كل ما فعلته من 
واأطلقت عليه ر�شا�شة طا�شت بعيدا وقبل اأن ت�شغط على الزناد 
من جديد كانت يده اأ�شرع منها فاأطاح بامل�شد�س ب�شربة قوية من 
يده وقبل اأن تاأتي ال�شرطة كان ي�شحبها اإىل املطار ليعيدها اإىل 

القاهرة ويظل هو يف لندن.

كيانها  ي�شعل  والغ�شب  وجهها  على  ودموعها  القاهرة  اإىل  ع��ادت 
فيها  يقيم  التي  فال�شقة  عليه  لتحجر  مبحاميها  وات�شلت  كله 
كانا  ح��ني  معا  فيها  يقيمان  وك��ان��ا  ل��ه  ا�شرتتها  ال��ت��ي  ه��ي  بلندن 
واأثناء  العلمية  املوؤمترات  اإىل هناك عندما كان يح�شر  ي�شافران 

�شعيه للح�شول على زمالة الكلية امللكية هناك.
ولكن حماميه طلب من املحكمة يف اأول جل�شة رف�س دعوى الزوجة 
االأوىل الأن ت�شرف الزوج يف حقه الذي خوله له ال�شرع والقانون 
ال يوجب ما ذهبت اإليه الزوجة من �شفه ت�شرفات الزوج وال يتهم 
باجلنون من اأحب اإن�شانة وتزوجها على �شنة اهلل ور�شوله ولي�س 
وحكمت  عليه  احلجر  يوجب  ما  ناجح  طبيب  وه��و  ت�شرفاته  يف 
حمكمة االإ�شكندرية لالأحوال ال�شخ�شية برف�س الدعوى واإلزام 

الزوجة بامل�شاريف واأتعاب املحاماة . 

كلهم يعرفون �أن �لد�ء �لذي �أ�صيب به ل يجعلها قادة على �حلركة 
من  وجعلت  �أولد  خم�صة  �أجنبت  و�صبابها  قوتها  عز  يف  كانت  كما 
نف�صها �صمعة ت�صيء لهم حياتهم وحياة زوجها �لذي �صاركته �لنجاح 

و�ل�صعود من �أول �ل�صلم حتى نهايته.
زوجها  �أن  ت�صعر  كاأي زوجة  و�ملجوهر�ت  �لذهب  �قتناء  مل تفكر يف 
�أن تتغندر  له قدرة مالية عالية .. لأنها مل تكمن  مدللة ول تريد 
همها  هو  �لبيت  كان  بل  همها  كل  هي  �أنوثتها  تكن  فلم  جمالها  رغم 

باأن  عملت  �أن  حلظة  �لكربى  فجيعتها  كانت  ولهذ�  و�لأخــري.  �لأول 
�لد�ء متكن منها و�صاعفه �لإهمال كانت ت�صعر باملقدمات ومع ذلك مل 
ت�صكو حر�صا منها على �أل حترم من �لعمل يف بيتها باأمر �لطبيب فلما 
�أقعدها �ملر�ض وفر�ض �لقيود على حركتها  مل يفزعها �ملر�ض بقدر 
باحتياجاته  و�لوفاء  زوجها  ت�صتطيع خدمة  تعد  �أنها مل  �أفزعها  ما 
وبعمق  فكرت  ومنها  تكون  ولن  �أنانية  يوما  تكن  مل  فهي  �لإن�صانية 
�أن يفكر يف �لزو�ج  �أن ت�صارح زوجها وترجوه باأ�صم كل �ملقد�صات  يف 

وفوجئ  جتاهه  بالذنب  �ل�صعور  من  �صمريها  يرتاح  حتى  �أخرى  من 
و�أن  �مــر�أة  �ألف  عنده  ت�صاوي   مر�صها  يف  وهي   �أنها  وهتف  باقرت�ح 
رعايتها لأولدها  وح�صورها وعنايتها به وبالبيت هي كل ما يرجوه 
من �هلل و�أنه يعاهدها �أل يكون لمر�أة �صو�ها وعليها �أن تنزع فكرة 
و�ألقى على  �أ�صقاها  �لرد ولكنه  و�أ�صعدها ذلك  ر�أ�صها  زو�جه تلك من 
�لدموع  لها فحب�صت  �أن يكون وفيا  �إمعانه يف  كتفيها بعبئ جديد هو 

خلف ماآقيها حتى ل ير�ها. 
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�صحتك يف 

اأ�صواق العارفني

هو اأبو ن�شر ب�شر بن احلارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هالل بن ماهان 
بن عبد اهلل احلايف 150 – 227 ه 

اأ�شله من مرو و�شكن بغداد ومات بها و�شحب ال�شويف العظيم الف�شيل بن 
اأم��ا مل��اذا لقب باحلايف ف��الأن نعله انقطع فذهب به  عيا�س وك��ان عاملا ورع��ا 
اإىل االإ�شكايف ي�شلحه فقال له االإ�شكايف ما اأكرث كلفتكم على النا�س يق�شد 
ال�شوفية فاألقى ب�شر النعل من يده واالآخر من رجله وحلف ال يلب�س نعال 
ال��رتاب وح��رارة االأر�س  اأث��ر  اأ�شفل قدميه من  اأ�شود  بعدها فكان يرى وقد 

مما مي�شي حافيا.
ويذكر اخلليفة املاأمون فيقول مل يبق يف بغداد اأحد ي�شتحيا منه غري هذا 
اآخ��رون فيقول : كانت لذى النون امل�شري  ال�شيخ ب�شر بن احلارث ويذكره 

العبارة ول�شهل الت�شرتي االإ�شارة ولب�شر احلارث الورع. 
وكان ب�شر يقول ملريديه : ال�شر اجلميل هو الذي ال �شكوى فيه اإىل النا�س 
ال��زواج �شنة ولي�س  ويعلل ب�شر عدم زواج��ه ب�شغله بالغر�س دون ال�شنة الأن 
فر�شا وكان من روعه يتحرج اأن ي�شيء الظن بالنا�س واأن ي�شاحب االأ�شرار 
الأن �شحبتهم تورث �شوء الظن باالأخيار وال يجد باأ�شا اأن ال يعرفه النا�س 
اأن يتحدث عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه �شلم  اأج��ل ذلك كان يتحرج  ومن 
ويتحرج اأن يطيل يف �شالته يف ركوعه و�شجوده وي�شمي ذلك �شرائر ال�شرك 

�شحبة  اهلل واخ��ت��ار  �شلى  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب 
اأنا  م��ا  وي��ق��ول  و�شلم  عليه 
ب�����ش��يء م���ن ع��م��ل��ي اأو 
به مني بحبي  ثق 
اأ����������ش���������ح���������اب 
ر���������ش��������ول 
هلل  ا

ال�صيام يت�صدى لأمرا�ض الع�صر

املراأة يف حياة وهدي النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � لها مكانة عظيمة، فهي 
� �شلى اهلل  النبي  اأحاطها  ِعْر�ٌس ي�شان، وخملوق له قدره وكرامته، وقد 
�ْشن املعاملة  ها بالتكرمي وححُ عليه و�شلم � ب�شياج من الرعاية والعناية، وخ�شَّ
وهذه باقة من اأحاديثه وهديه يف اهتمامه � �شلى اهلل عليه و�شلم � باملراأة : 

ا وزوجة وابنة .. اأحُمًّ

�لأم :
عن اأبي هريرة � ر�شي اهلل عنه � قال: جاء رجل اإىل ر�شول اهلل � �شلى اهلل 
عليه و�شلم � فقال: )يا ر�شول اهلل، من اأحق النا�س بح�شن �شحابتي؟، قال: 
اأمك، قال: ثم من؟، قال : اأمك، قال: ثم من؟ قال: اأمك، قال: ثم من؟، 

قال: " اأبوك( رواه البخاري .
� �شلى  � قال : قال ر�شول اهلل  � ر�شي اهلل عنه  وعن املقدام بن معد يكرب 
باأمهاتكم، ثم  باأمهاتكم، ثم يو�شيكم  �: )اإن اهلل يو�شيكم  اهلل عليه و�شلم 

يو�شيكم باأمهاتكم، ثم يو�شيكم باالأقرب فاالأقرب( رواه اأحمد . 
وعن معاوية بن جاهمة ال�شلمي: )اأن جاهمة اأتى النبي - �شلى اهلل عليه 
و�شلم - فقال: يا ر�شول اهلل! اأردت الغزو وجئتك اأ�شت�شريك، فقال: هل لك 

من اأم؟، قال: نعم، قال: الزمها فاإن اجلنة عند رجليها( رواه اأحمد .
واإن كانت غري م�شلمة، فعن  ب��االأم  اأو�شى   � � �شلى اهلل عليه و�شلم  اإن��ه  بل 
اأ�شماء بنت اأبي بكر � ر�شي اهلل عنها � قالت : )قِدمت علي اأمي وهي م�شركة 
 � � �شلى اهلل عليه و�شلم  اإذ عاهدهم، فا�شتفتيت ر�شول اهلل  يف عهد قري�س 
اأفاأ�شل اأمي ؟، قال:  فقلت : يا ر�شول اهلل ! قِدَمت علي اأمي وهي راغبة، 
لي اأمك( رواه م�شلم . راغبة : راغبة َعن االإ�شالم كارهة له، وقيل:  نعم . �شِ

طامعة يف العطاء واالإح�شان .
قال اخلطابي : " فيه اأن الرحم الكافرة تو�شل باملال ونحوه، كما تو�شل 
امل�شلمة، قال: وي�شتنبط منه وجوب نفقة االأب الكافر، واالأم الكافرة، واإن 

كان الولد م�شلما " .

�لإبنة : 
اأجمع املوؤرخون على اأن للنبي � �شلى اهلل عليه و�شلم - اأربع بنات من زوجته 

� خديجة � ر�شي اهلل عنها � وهن: زينب ورقية واأم كلثوم وفاطمة . 
ر ويفرح ملولد بناته، فقد  �شَّ وكان من هديه � �شلى اهلل عليه و�شلم - اأنه كان يحُ

��صتو�صو� بالن�صاء خري�

اهتمام النبي �صلى اهلل عليه و�صلم باملراأة 
رَّ وا�شتب�شر � �شلى اهلل عليه و�شلم - ملولد ابنته فاطمة � ر�شي اهلل عنها �  �شحُ
وتو�شم فيها الركة واليحُمن، ف�شماها فاطمة، ولقبها ب�ِ )الزهراء(، وكانت 

تكنى اأم اأبيها رغم اأنها كانت البنت الرابعة له � �شلى اهلل عليه و�شلم � ..
واإن كرث  البنات  ِزق  رحُ ب��اأن من   � � �شلى اهلل عليه و�شلم  ويف ه��ذا در���س منه 
عددهن عليه اأن يظهر الفرح وال�شرور وي�شكر اهلل �شبحانه على ما وهبه 
 " بالكفء  تزويجهن  على  ويحر�س  تربيتهن،  يح�شن  واأن  ال��ذري��ة،  م��ن 

التقي" �شاحب الدين .
� �شلى اهلل عليه و�شلم - جميع بناته من خرية الرجال :  وقد زوج النبي 
فزوج زينب � ر�شي اهلل عنها - من اأبي العا�س بن الربيع القر�شي - ر�شي 
اهلل عنه -، وكان من رجال مكة املعدودين مااًل واأمانة وجتارة .. وزوج رقية 
� ر�شي اهلل عنها � من عثمان بن عفان - ر�شي اهلل عنه - اخلليفة الرا�شد 
الزاهد اجلواد ال�شخي احليي، فلما توفيت زوجه اأم كلثوم � ر�شي اهلل عنها 
ج فاطمة � ر�شي اهلل عنها � من علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل  � ..وكذلك زوَّ

عنه � ..
وكان � �شلى اهلل عليه و�شلم - يزور بناته بعد الزواج ويدخل عليهن الفرح 
وال�شرور، فقد زار فاطمة � ر�شي اهلل عنها � بعد زواجها ودعا لها ولزوجها 

باأن يعيذهما اهلل وذريتهما من ال�شيطان الرجيم .
ومل يكن ي�شغله � �شلى اهلل عليه و�شلم - عن بناته � ر�شي اهلل عنهن � �شاغل 
بل كان يهتم بهن وي�شاأل عنهن وهو يف اأ�شعب الظروف، فعندما اأراد � �شلى 
اهلل عليه و�شلم - اخلروج لبدر ملالقاة قري�س كانت رقية � ر�شي اهلل عنها 
� �شلى اهلل عليه و�شلم - زوجها عثمان بن عفان -  � مري�شة، فاأمر النبي 
ر�شي اهلل عنه - اأن يبقى يف املدينة، ليمر�شها و�شرب له ب�شهمه يف مغامن 

بدر .

�لزوجة :
لقد جعل النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � من معايري خريية الرجال ح�شن 
 � � ر�شول اهلل  � قالت : قال  � ر�شي اهلل عنها  معاملة الزوجات، فعن عائ�شة 
�شلى اهلل عليه و�شلم � : )خريكم خريكم الأهله، واأنا خريكم الأهلي( رواه 

الرتمذي.
 � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � اهلل  ر���ش��ول  اأن   :  � عنها  اهلل  ر���ش��ي   � عائ�شة  وع��ن 
باأهله( رواه  واألطفهم  لقاً  اأح�شنهم خحُ اإمياناً  املوؤمنني  اأكمل  : )اإن من  قال 

الرتمذي . 
وقد �شئلت عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � : ما كان النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم 
بيته  الرجل يف  يعمل  ما  ويعمل  نعله،  قالت: )يخ�شف  ؟،  بيته  يعمل يف   �
(، ويف رواية : قالت : )ما ي�شنع اأحدكم يف بيته : يخ�شف النعل، ويرقع 

الثوب، ويخيط( .
�: )ما  � ر�شي اهلل عنها  �شاألت عائ�شة  ق��ال:   � � ر�شي اهلل عنه  االأ�شود  وعن 
كان النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � ي�شنع يف اأهله؟ قالت: كان يف مهنة اأهله 
)ي�شاعدها يف عملها(، فاإذا ح�شرت ال�شالة، قام اإىل ال�شالة( رواه البخاري 

.
زوج��ا حمبا،  ك��ان   � و�شلم  عليه  اهلل  � �شلى  اأعبائه وم�شئولياته  ك��رثة  فمع 
نفقة،  ويو�شعهم  بهم،  ويتلطف  اأهله،  يداعب  الب�شر،  دائم  الع�شرة،  جميل 

وي�شاحك ن�شاءه، وي�شر عليهن، ويعينهم يف اأمور البيت ..

م�صت�صارة :
روى االإمام اأحمد ب�شنده من طريق امل�شور بن خمرمة ومروان بن احلكم 
- ر�شي اهلل عنهما - ق�شة �شلح احلديبية يف حديث طويل، ذكر فيه اأنه ملا 
مت ال�شلح بني النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - وم�شركي قري�س قام ر�شول 
 ،) واحلقوا  انحروا  النا�س  اأيها  )ي��ا  فقال:   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - اهلل 
ق��ال: فما ق��ام اأح��د، ق��ال: ثم ع��اد مبثلها، فما ق��ام رج��ل حتى ع��اد مبثلها، 
اأم  فما قام رج��ل، فرجع ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - فدخل على 
�شلمة فقال: )يا اأم �شلمة ما �شاأن النا�س؟ قالت: يا ر�شول اهلل قد دخلهم 
ما قد راأيت، فال تكلمن منهم اإن�شاناً، واعمد اإىل هديك حيث كان فانحره، 
واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل النا�س ذلك، فخرج ر�شول اهلل - �شلى اهلل 
اأتى هديه فنحره ثم جل�س فحلق، فقام  اأح��دا حتى  عليه و�شلم - ال يكلم 
النا�س ينحرون ويحلقون(. فكان راأي اأم �شلمة � ر�شي اهلل عنها � راأياً موفقا 

وم�شورة مباركة .
قال ابن حجر : " واإ�شارتها على النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � يوم احلديبية 

تدلُّ على وفور عقلها و�شواب راأيها"..
ويف ذلك دليل على ا�شتح�شان م�شاورة الزوجة الفا�شلة مادامت ذات فكر 
�شائب وراأي �شديد، كما اأنه ال فرق يف االإ�شالم بني اأن تاأتي امل�شورة من رجل 
اأو امراأة، طاملا اأنها م�شورة �شائبة، فال�شورى �شلوك ينظم احلياة واالأ�شرة 

الَة  وا ال�شَّ يف كل �شوؤونها، قال اهلل تعاىل: )َوالَِّذيَن ا�ْشَتَجابحُوا ِلَربِِّهْم َواأََقامحُ
وَن( )ال�شورى:38( . ْنِفقحُ ْم يحُ ا َرَزْقَناهحُ ْم َومِمَّ وَرى َبْيَنهحُ ْم �شحُ هحُ َواأَْمرحُ

تكرمي  �شلمة  اأم  زوج��ت��ه  مل�شورة   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  قبول  ويف 
االإ���ش��الم مل  اأن  االإ���ش��الم  اأع���داء  التي يزعم  وامل���راأة عامة،  للزوجة خا�شة 
املراأة  ل��راأي  يعطها حقها وجتاهل وجودها، وهل هناك اع��رتاف واح��رتام 
اأكرث من اأن ت�شري على نبي مر�شل؟!، ويعمل النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم 

- مب�شورتها .
��اً وابنة وزوجة � يف حياة النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم  هكذا كانت امل��راأة � اأحُمَّ
� وهديه، لها من املكانة واملنزلة واالهتمام القدر الكبري الذي ال نظري له 
بلغ  ادعى احلفاظ على حقوقها وكرامتها، وقد  اآخر مهما  اأي جمتمع  يف 
اأن اأو�شى بها يف خطبته  � باملراأة  من �شدة اهتمامه � �شلى اهلل عليه و�شلم 
ال�شهرية يف حجة الوداع قبل موته قائال : )ا�شتو�شوا بالن�شاء خريا( رواه 

البخاري .

امل�شابه  املتقطع،  ال�شوم  اأهمية  واأبحاث غربية عديدة  درا�شات  اأظهرت 
ملبداأ ال�شيام عند امل�شلمني، بالن�شبة لل�شحة عموماً ولدوره يف حماربة 
اأعداد  ال�شرطان. وعلى الرغم من حمدودية  االأمرا�س املزمنة واأورام 
الدرا�شات والبحوث التي تناولت اآثار �شيام رم�شان، ب�شكل خا�س على 
الدرا�شات  م��ن  العديد  ف���اإن  خمت�شني،  نظر  وج��ه��ة  م��ن  ال��ف��رد  �شحة 
عن  ال��ف��رد  فيه  ميتنع  ال��ذي  املتقطع،  ال�شيام  بنظام  اأ���ش��ادت  الغربية 
الطعام وال�شراب لعدد من ال�شاعات، ليعقبها بعد ذلك فرتة ي�شمح فيها 
بتناول الطعام بحرية. ويف هذا ال�شياق ن�شرت )الدورية االأمريكية لعلم 
مقاال  للتغذية،  االأمريكية  اجلمعية  عن  ال�شريري(ال�شادرة  التغذية 
والب�شر،  الثدييات  على  اأج��ري��ت  جت��ارب  نتائج  فيه  ا�شتعر�شت  علميا 
ببع�س  االإ���ش��اب��ة  خماطر  خف�س  يف  املتقطع  ال�شوم  دور  ع��ن  وك�شفت 

االأمرا�س املزمنة كداء ال�شكري، واأمرا�س القلب وال�شرايني.

اجل�شم  خاليا  ا�شتجابة  زي���ادة  على  �شاعد  املتقطع  ال�شوم  اأن  وتبني 
ال��ت��ق��اط اخل��الي��ا جلزئيات  االإن�����ش��ول��ني، وع��م��ل على حتفيز  ل��ه��رم��ون 
االإن�شولني، وهو ما يدعم نتائج درا�شات �شابقة اأكدت اأن هذا النوع من 
ال�شيام يزيد من ح�شا�شية اجل�شم لهرمون االإن�شولني، ما قد ي�شهم يف 

التقليل من خماطر االإ�شابة بداء ال�شكري.
التغذية،  جمال  يف  خمت�شون  اأعدها  درا�شة  ك�شفت  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
ون�شرتها الدورية الريطانية للتغذية، والتي ا�شتهدفت جمموعة من 
الوجبات، وخف�س  تغيري مواقيت  اأن  �شهر رم�شان، عن  ال�شائمني يف 
عددها اإىل اثنتني برم�شان، �شاعد على زيادة ا�شتجابة اجل�شم لهرمون 
االإ�شابة  عوامل  ميتلكون  الذين  لالأفراد  بالن�شبة  وذل��ك  االإن�شولني، 
البحوث  ف��اأب��رزت  القلبية  بال�شحة  يخت�س  فيما  اأم��ا  ال�شكري.  ب��داء 
القلب  اأمرا�س  من  الوقاية  بعوامل  املتقطع،  ال�شيام  ارتباط  الطبية 

وال�شرايني، حيث ك�شفت درا�شات عن دور ال�شوم املتقطع، يف زيادة تركيز 
وخف�س  االأ�شحاء،  االأ�شخا�س  عند   )HDL( احلميد  الكول�شرتول 
االإ�شابة  خم��اط��ر  ب��زي��ادة  ترتبط  ال��ت��ي  الثالثية  ال��ده��ن��ي��ات  م�شتوى 
النخفا�س  املخت�شون  اأرجعه  الذي  االأمر  وال�شرايني،  القلب  باأمرا�س 

كتلة اجل�شم، وتراجع كميات الدهون فيه نتيجة لل�شيام.
م��ق��اوم��ة اجل�����ش��م للخاليا  زي�����ادة  ال�����ش��ي��ام يف  دور  ال��ب��ح��وث  واأك������دت 
بانخفا�س معدل  ال�شيام،  النظام من  ارتباط هذا  ال�شرطانية، مرزة 

ظهور بع�س االأورام، ومنها اأورام اجلهاز املناعي املعروفة بالليمفوما.
تتعدى  بل  املزمنة،  االأم��را���س  ال�شوم على حماربة  فوائد  تقت�شر  وال 
اأظهرت  ال��دم��اغ، حيث  ال�شيخوخة على خاليا  زح��ف  اإب��ط��اء  اإىل  ذل��ك 
املتقطع، يف تاأخري هرم اخلاليا الدماغية،  درا�شات علمية دور ال�شوم 

وم�شاهمته يف اإبطاء ن�شوء مر�س الزهامير.

وكالهم  بعنايته  تولهم  �لذين  و�أوليائه  �هلل  عباد  هم  �لأعالم  هوؤلء 
�مل�صتقيم فكانو�  �ل�صر�ط  �إىل  نوره وهد�هم  و�أ�صفى عليهم من  برعايته 
منه وكانو� له وقد روى �أبو د�وود عن عمر ر�صي �هلل عنه عن �لنبي �صلى 
�هلل عليه و�صلم فقال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم )�إن من عباد 
يوم  و�ل�صهد�ء  �لأنبياء  يغبطهم  �صهد�ء  ول  باأنبياء  هم  ما  لأنا�صا  �هلل 
�لقيامة مبكانتهم من �هلل عز وجل( قالو� : يا ر�صول �هلل من هم؟ قال: 
يتعاطونها  �أمــو�ل  بينهم ول  �أرحــام  هم قوم حتابو� بروح �هلل على غري 
�لنا�ض ول  �إذ� خاف  نور ل يخافون  لعلى  و�إنهم  لنور  �إن وجوههم  فو�هلل 
ل  �هلل  �أولياء  �أن  �أل   ( �لكرمية  �لآية  تال  ثم  �لنا�ض  حزن  �إذ�  يحزنون 
يف  �لب�صرى  لهم  يتقون  وكانو�  �آمنو�  �لذين  يخزنون  هم  ول  عيهم  خوف 
�حلياة �لدنيا ويف �لآخرة..ل تبديل لكلمات �هلل ذلك هو �لفوز �لعظيم ( 

�صورة يون�ض �لآية) 64-62(.
وويل �هلل هو من يتقي �هلل يف �صره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو �ملوؤمن 
�صر�ط  على  �مل�صتقيم  ل�صر�ئعه  �ملطبق  ور�صوله  هلل  �ملحب  ور�صوله  باهلل 

�حلق تعاىل �ملحفوظ بالذ�ت من �لهوى و�لنف�ض و�ل�صيطان. 
ملحبته  �أهال  فكانو�  �إليه  �هلل من عباده وقربهم  ��صطفاهم  و�أولياء �هلل 
�إذ�  ون�صو� �لدنيا �إل ذكره فوجودهم ذكر له و�أنفا�صهم متعلقة بخ�صيته 
معرفة  دون  بع�صا  بع�صهم  يعرفون  منه  و�لتقرب  فلمر�صاته  �جتمعو� 
يخافون  ول  �صو�ه  �أحد�  يخ�صون  ل  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �صابقة 
وجلت  �هلل  ذكر  �إذ�  )�لذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�صبه  من  �إل  �صيد  على 
قلوبهم و�إذ� تليت علهيم �آياته ز�دتهم �إميانا وعلى ربهم يتوكلون( �صدق 
�هلل �لعظيم وقال تعاىل يف كتابه �لكرمي ) �إن �لذين قالو� ربنا �هلل ثم 

��صتقامو� تتنزل عليهم �ملالئكة ول تخافو� ول حتزنو� و�ب�صرو� باجلنة 
�لتي كنتم توعدون نحن �أولياءكم يف �حلياة �لدنيا ويف �لآخرة ولكم فيها 
�صورة  رحيم(  غفور  من  نزل  تدعون..  ما  فيها  ولكم  �أنف�صكم  ت�صتهي  ما 
ف�صلت) 30-23( ويف حديث  قد�صي رو�ه �لبخاري عن �ي هريرة ر�صي 
�هلل عنه قال : قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عيه و�صلم :) يقول �هلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد �أذنته باحلرب وما تقرب �إيل عبدي ب�صيء 
حتى  بالنو�فل  �إيّل  يتقرب  عبدي  ز�ل  وما  عليه  �فرت�صت  مما  �إيّل  �أحب 
به  يب�صر  �لذي  وب�صره  به  ي�صمع  �لذي  �صمعه  كنت  �أحببته  فاإذ�  �أحبه 
ويده �لتي يبط�ض بها ورجله �لتي مي�صي بها ولئن �صاألني لعطيته ولئن 
��صتعاذين لأعذته وما ترددت عن �صيء �أنا فاعله ترددي عن نف�ض عبدي 

�ملوؤمن يكره �ملوت و�أكره م�صاءلته(.

ب�صر احلايف
�شلى اهلل عليه �شول.

�لعلم و�لعمل عند ب�صر
وعلم  عمل  علم  فمن  عليه  ويرتتب  العمل  ي�شبق  احل��ايف  ب�شر  عند  والعلم 
وذلك هو الذي يدعي عظيما يف ملكوت ال�شماء والعلم اأداة االأنبياء والنبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم اأدى علمه اإىل اأ�شحابه فتم�شكوا وعملوا به وحفظوه 

ونقوله واأدوه اإيل قوم اأدوه اإىل اآخرين حتى �شار العلم اإىل قوم ياأكلون به.
ذهب الرجال املرجتي لفعالهم

واملنكرون لكل اأمر منكر
وبقيت يف خلف يزين بع�شهم
بع�شا ليدفع معور عن معور

اأبعد  وه��م  الدين  با�شم  اليوم  يتحدثون  من  بع�س  باأمر  يتنباأ  ك��ان  وك��اأن��ه 
النا�س عنه. 

ويقول عن نف�شه لو علمت اأن اأحدا يعطي هلل الأخذت منه ولكنه يعطي باللي 
ويحدث بالنهار وياأمر اأ�شحابه اأن ال يكذبوا ويقولوا توكلنا على اهلل الأنهم 

لو كانوا �شادقني حقا يف توكلهم لر�شوا مبا يفعله بهم ربهم.

من مو�قفه و�أقو�له
ي�شنف ب�شر الفقراء ال�شوفية ثالثة فقري ال ي�شاأل واإن اأعطى ال ياأخذ فهو 
من الروحانيني فاإذا �شاأل اهلل اأعطاه واإن اأق�شم على اهلل اأبره وفقري ال ي�شاأل 
فاإن اأعطي قبل فهو من اأوا�شط القوم وعقده التوكل وال�شكون اإيل اهلل وهو 
ومدافعه  ال�شر  اعتقد  وفقري  القد�س  حظرية  يف  املوائد  له  تو�شع  ممن 
بال�شوؤال  اهلل  اإىل  وقلبه  اهلل  عبيد  اإيل  خ��رج  احل��اج��ة  طرقته  ف���اإذا  ال��وق��ت 

فكفارة م�شاألته �شدقة .

�ل�صوفية �لقد�مى
ويتح�شر ب�شر على ما كان لل�شوفية قدميا ويقول فيهم : ح�شبك اأقوام موتى 
حتيا القلوب بذكرهم واأن اأقواما اأحياء تق�شوا القلوب بروؤيتهم وين�شح ب�شر 
مريديه فيقول اأنظروا خبزكم من اأين هو وانظروا م�شاكنكم التي تتقلبون 
فيها كيف هي ؟ والزموا االأ�شواق لكي ال تتكففوا النا�س وال حتبوا الثناء وال 

اأن حتمدوا فتعرفوا.
اأعبده  ثم  اأوال  �شريرتك  اأ�شلح   : له  فقال  ؟  اهلل  يعبد  اأي��ن  اأحدهم  و�شاأله 

حيثما �شئت.
اأن ت�شلي يف ال�شف االأول فقال له اإمنا يريد اهلل  و�شاأله اأحدهم: اأال تريد 

قرب القلوب ال قرب االأج�شاد.
القراآن، فالقراآن يدل  اتباع  التوبة يف  التوبة و�شدق  اأوىل درج��ات   : ويقول 
على الداء والذنب ال ي�شلحه اإال اال�شتغفار واإن مل تطع اله فال اأقل من اأن 
ال تع�شاه وهب اأنك ال تخاف من اأال ت�شتاق اأن تعرفه اإن من بحرم املعرفة ال 
يجد للطاعة حالوة وحالوة العبادة لن يجدها العبد اإال اإذا جعل بينه وبني 

ال�شهوات حائطا من حديد.

ب�صر و�لإمام �أحمد بن حنبل
ويبدو اأن ب�شر كتب يف الزهد وتاأثري بكالمه االإمام اأحمد بن حنبل و�شمن 
كتابه يف الزهد اأي�شا �شذرات من كتاب ب�شر ورمبا كان اأ�شم الزهد هو الذي 

يف�شله البع�س للت�شوف.
اأن  اأن يرويه بعد  وب�شر كان من رواة احلديث ولكنه ترك ذلك الأنه حترج 
ب�شر  االأحاديث ويف�شل  رواي��ة  الثقات يف  البع�س من  ويعده  وزه��د  ت�شوف 
ب�شر  بينما  اأحمد على نف�شه بثالث فاالإمام احلالل لنف�شه ولغريه  االإم��ام 
طلبه لنف�شه فقط واالإمام تزوج وب�شر �شاق بالزواج فلم يتزوج واالإمام اإ ماما 
للعامة وب�شر طلب الوحدة لنف�شه وكانت م�شاألة عدم زواج ب�شر من امل�شائل 
اأمره  ب��اأن ب�شرا لو ت��زوج لتم  التي كرث اجل��دال حولها ويعلق االإم��ام اأحمد 
اأكتمل دينه والعامة يقولون اأن ب�شر يت�شبه بالرهبان وب�شر يعتذر عن نف�شه 
بالقراآن يف قوله تعاىل) ولهن مثل الذي عليهن( فكان يخ�شى لو تزوج اأن ال 
يعطي من يتزوجهن من حقوقها بقدر ما يتقا�شاها من واجبات ورغم هذا 
اأنه مق�شر فلما جاءه  الترير الذي ي�شوقه فقد كان يعلم يف ق��رارة نف�شه 
رجل يطلب منه اأن يدعو له بالرزق ب�شبب ما يعاين من كرثة النفقة والعياد 
اأجابه ب�شر )بل ادع اأنت لنف�شك الأن حالك عند اهلل خري مني( وال�شبب اأن 
ال�شنة  ياأخذ  مل  اأن��ه  ال�شوفية  املو�شوعة  �شاحب  يقول  كما  يرى  كان  ب�شرا 
التي اأخذ بها الرجل وكان يرى اأن جماع االأمر كله يف كتاب اهلل و�شنة نبيه 
بن حنبل و�شربوه  اأحمد  االإم��ام  اأخ��ذوا  فلماذا  يبتلى وميتحن  املوؤمن  واأن 

الكري  حنبل  بن  اأحمد  اأدخ��ل  ب�شر  علق  ال��ق��راآن(  )خلق  حمنة  يف  بال�شياط 
الفرن فخرج ذهبا اأحمد وبلغ ذلك االإمام اأحمد فقال احلمد هلل الذي اأر�شى 

ب�شرا مبا �شنعنا.

�أخو�ت ب�صر
اأخ��وات حالهن حاله من ال��ورع واخل��وف من اهلل وكانت  وك��ان لب�شر ثالثة 
وكان  �شديدا  حزنا  عليها  فحزن  حياته  يف  وماتت  م�شغة  له  يقال  كراهن 
يقول يف ح�شرة : قراأت يف بع�س الكتب اأن العبد اإذا ق�شر يف خدمة ربه �شلبه 

اأني�شه وهذه اأختي م�شغة كانت اأني�شتي يف الدنيا.
واأما االأخت الو�شطي فكان ا�شمها خمة وكانت كثرية الرتدد على االإ مام اأحمد 
بن حنبل ت�شاأله يف اأمور دينها فيعجب ملا ت�شاأله ول�شدة ورعها �شاألته مرة هل 
�شكوى منه  يكون  اأن ال  اأرج��و  فاأجابها  تعايل  اهلل  �شكوى من  املري�س  اأن��ني 

ولكن ا�شتكاء اإليه عز وجل.
وقال اأحمد الأ�شحابه : ما �شمعت قط اإن�شانا ي�شاأل عن مثل هذا اإال اأن يكون 
هذا االإن�شان اأخت ب�شر واأما االأخت الثالثة زبدة فمن اأقوالها اأثقل �شيء على 
العبد الذنوب واأخفه عليه التوبة واأعجب اأن ال يدفع اأثقل �شيء باأخف �شيء 
وكان ب�شر يقول عنها اأنها تعلم الورع منها ومما يروي عنه اأنه راأي �شيخا من 

�شيوخ ال�شوفية يرتعد من الرد فقال : 
قطع الليايل مع االأيام يف خلق 
والنوم حتت رواق الهم والقلق

اأحرى واأجدر اأن يقال غدا
اإين التم�شت الغني من كف خمتلف

قالوا : ر�شيت بذا ؟ قلت القنوع غني
لي�س الغنى كرثة االأموال والورق
ر�شيت باهلل يف ع�شري ويف ي�شري

فل�شت اأ�شلك اإال وا�شح الطرق
وقال اأي�شا:

الدعاء ترك الذنوب.
بح�شبك اأن اأقواما موتى حتيا القلوب بذكرهم واأن قوما اأحياء تق�شو القلوب 

بروؤيتهم.
وقال له رجل ال ادري باأي �شيء اآكل خبزي ؟ فقال له : اأذكر العافية واأجعلها 

ادامك اأي اعمل واجتهد يف عملك.
كتب اإىل �شفيان الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ومن اأطلق 

ب�شره طال اأ�شفه ومن اأطلق اأمله �شاء عمله ومن اأطلق ل�شانه قتل نف�شه.

اإعداد وتقدميمن اأعالم الت�سوف الإ�سالمي
 عبد التواب عبد العزيز:
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عليه  اهلل  النبي )�شلى  اأن  عنه  اهلل  ر�شي  ابن عمر  وعن 

و�شلم( كان يخرج اإىل العيد ما�شيا ويرجع ما�شيا. 
مكرا  العيد  اإىل  ي��خ��رج  و���ش��ل��م(  عليه  اهلل  )�شلى  وك���ان 
تبارك  رب��ه  ق��ول  ممتثاًل  اأن��ع��م��ه،  على  اهلل  �شاكرا  مهلال 
ْم  َهَداكحُ َما  َعلَى  اهلّلَ  واْ  حُ َوِلتحَُكرِّ َة  اْلِعدَّ ْكِملحُواْ  )َوِلتحُ وتعاىل: 
بن  اهلل  البقرة. فعن عبد  �شورة  وَن()185(  رحُ َت�ْشكحُ ْم  َوَلَعلَّكحُ
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأن  عنه  اهلل  ر�شي  عمر 
رافعا  العيدين  م��ن  ي��خ��رج  ك��ان  و���ش��ل��م(  عليه  اهلل  �شلى 
فياأخذ طريق احلدادين حتى  والتكبري،  بالتهليل  �شوته 
ياأتي  ف��رغ رج��ع على احل��ذائ��ني حتى  ف���اإذا  امل�شلى،  ي��اأت��ي 
منزله. ويبداأ التكبري يف عيد الفطر من غروب ال�شم�س 
)ولتكملوا  ت��ع��اىل:  لقوله  االإم���ام  خ��روج  اإىل  العيد  ليلة 
العدة ولتكروا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�شكرون(، ويف 
االأ�شحى من فجر يوم عرفة اإىل اآخر اأيام الت�شريق، وقد 
ر�شي  عمر  ابن  )اأن  �شحيح  ب�شند  الدارقطني  عند  ثبت 
اإذا غدا يوم الفطر ويوم االأ�شحى يجهر  اهلل عنهما كان 
بالتكبري حتى ياأتي امل�شلى ويكر حتى ياأتي االإمام، وقد 
ورد عن اأ�شحاب النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( األفاظ يف 
التكبري من ذلك ما ثبت يف م�شنف ابن اأبي �شيبة باإ�شناد 
�شحيح عن ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه اأنه كان يكر اأيام 
الت�شريق )اهلل اأكر اهلل اأكر ال اإله اإال اهلل واهلل اأكر وهلل 
عبا�س  ابن  اأن  �شحيح  باإ�شناد  البيهقي  �شنن  ويف  احلمد، 
ر�شي اهلل عنهما كان يكر ) اهلل اأكر اهلل اأكر اهلل اأكر 
اإل��ه اإال اهلل، واهلل اأك��ر اهلل اأك��ر، وهلل احلمد(. وي�شن  ال 
واأما  والبيوت.  وامل�شاجد  الطرقات  يف  للرجال  به  اجلهر 

الن�شاء فيخف�شن اأ�شواتهن به.
قبل  ال��زك��اة  ب��اإخ��راج  ياأمر  و�شلم(  وك��ان )�شلى اهلل عليه 

الغدو لل�شالة يوم الفطر.
ال�شبيان  خ��روج  ي�شرع  وال�شبيان:  الن�شاء  خ��روج   ••
البكر  ب��ني  ف��رق  غ��ري  م��ن  للم�شلى  العيدين  يف  والن�شاء 
عطية  اأم  حلديث  واحلائ�س،  والعجوز  وال�شابة  والثيب 
البالغة-  اجلارية  -اأي  العواتق  نخرج  اأن  )اأم��رن��ا  قالت: 
امل�شلمني  ودع���وة  اخل��ري  ي�شهدن  العيدين  يف  �����س  ��يَّ واحلحُ

ويعتزل احلّي�س امل�شلى( متفق عليه. 
حُ َعلَْيِه َو�َشلََّم  لَّى اهللَّ ِ �شَ ولحُ اهللَّ وعن ابن عبَّا�س قاَل: َكاَن َر�شحُ

ْجَن يِف اْلِعيَدْيِن. ْن َيْخرحُ رحُ َبَناَتهحُ َوِن�َشاَءهحُ اأَ َياأْمحُ
وكان )�شلى اهلل عليه و�شلم( يبداأ بال�شالة قبل اخلطبة 
كما يف ال�شحيحني من حديث ابن عمر. وكان ي�شليها 
ركعتني يجهر فيهما بالقراءة يقراأ يف االأوىل ب�)�شبح 
اأت���اك حديث  ب���)ه��ل  ا���ش��م رب��ك االأع��ل��ى( ويف الثانية 
الغا�شية( كما يف �شحيح م�شلم من حديث النعمان بن 
من  اأي�شاً  ب�شري ر�شى اهلل عنهما، ويف �شحيح م�شلم 

حديث اأبي واقد الليثي ر�شي اهلل عنه اأنه قراأ يف االأوىل 
ب� )ق( ويف الثانية )اقرتبت ال�شاعة وان�شق القمر(.

�شرع اهلل �شبحانه عيدين للم�شلمني يف كل عام، كل منهما 
قد اأتى بعد عبادة عظيمة جليلة، فعيد الفطر املبارك جاء 
االإ�شالم  اأرك���ان  من  ال��راب��ع  الركن  هي  جليلة  عبادة  بعد 
وه���ي اإك��م��ال ع���دة رم�����ش��ان ف�����ش��رع ال��ع��ي��د ف��رح��ة الإكمال 
بعد  جاء  االأ�شحى  وعيد  الكرمي،  ال�شهر  واإمت��ام  ال�شيام 
ع��ب��ادة عظيمة اأخ����رى ه��ي ال��رك��ن اخل��ام�����س م��ن اأرك���ان 

االإ�شالم وهي حج بيت اهلل احلرام..
هذا العيد الذي يفرح به امل�شلمون يف اأقطار االأر�س كلها 
قد �شرع اهلل تعاىل له �شننا واآداباً متثلها النبي )�شلى اهلل 
ويوؤديها  عليها  يحافظ  فكان  العيد،  يوم  يف  و�شلم(  عليه 
�شكرا هلل على ما اأمت من نعمة وعلى ما اأر�شد االأم��ة اإىل 
ال�شراط امل�شتقيم. و�شوف نطوف يف هذه ال�شطور حول 
�شلوك النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( يوم العيد، ليقتدي 
به امل�شلمون يف اأعيادهم، فينالوا بذلك االأجر العظيم من 

اهلل تبارك وتعاىل.
كان )�شلى اهلل عليه و�شلم( يلب�س يف يومي العيد اأف�شل 
ما يجده من الثياب وكان يتجمل ويدهن وي�شع العطر 
فكان ال يحُ�شم اإال طيبا طاهرا عليه ال�شالة وال�شالم. قال 
ابن القيم: وكان )�شلى اهلل عليه و�شلم( يلب�س لهما )اأي 
للعيدين  يلب�شها  حلة  ل��ه  وك���ان  ثيابه  اأج��م��ل  للعيدين( 

واجلمعة.
وكان ابن عمر ر�شي اهلل عنهما يغت�شل للعيدين. اأخرجه 
ابن اأبي �شيبة باأ�شانيد �شحيحة. وابن عمر من اأ�شد النا�س 
اهلل  �شلى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  ل�شنة  حترياً 
عليه و�شلم( . وكان )�شلى اهلل عليه و�شلم( ال يخرج يوم 
الفطر حتى َيطَعم، وال يطعم يوم النحر حتى يذبح. وكان 
امل�شلى  اإىل  يخرج  اأن  قبل  ياأكل  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى 
اأن�س ر�شي اهلل عنه: كان  يف عيد الفطر مترات كما قال 
الفطر حتى  يوم  يغدو  ال  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى  النبي 
ياأكل مترات وياأكلهن وتراً. رواه البخاري. وياأكلهن وتراً: 

اأي واحدة اأو ثالثاً اأو خم�شاً اأو �شبعاً.. وهكذا.
اأنه كان  ومن هدي النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( و�شنته 
اأن��ه �شلى  ي��رد عنه  العيد ومل  لي�شلي  امل�شلى  اإىل  يخرج 
اأب��و �شعيد اخل��دري ر�شي اهلل  امل�شجد، كما قال  العيد يف 
عنه: )كان الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم �شلى اهلل عليه 
رواه  امل�شلى(  اإىل  واالأ���ش��ح��ى  الفطر  ي��وم  ي��خ��رج  و�شلم 
البخاري. ومن ال�شنة اخلروج اإىل امل�شلى ما�شياً فاإن عاد 
ندب له اأن ي�شري من طريق اآخر غري التي اأتى منها فعن 
جابر ر�شي اهلل عنه قال: )كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
عليه  اهلل  ���ش��ل��ى  و���ش��ل��م 
)اإذا  و�����ش����ل����م 
ك������������������ان ي���������وم 
خالف  ال���ع���ي���د 
الطريق( رواه 

البخاري.

تكبرية  منهن  �شبعاً  االأوىل  يف  ال��ق��راءة  قبل  يكر  وك���ان 
يرفع  االنتقال،  تكبرية  منهن  �شتاً  الثانية  ويف  االإح���رام، 
يديه مع كل تكبرية، كما ثبت يف �شنن اأبي داود من حديث 
عمرو بن �شعيب عن اأبيه عن جده وهو حديث ح�شن، ويف 
م�شنف ابن اأبي �شيبة باإ�شناد �شحيح عن ابن عبا�س ر�شي 
اهلل عنهما موقوفاً: اأنه كان يكر يف العيد �شبع تكبريات 
يف االأوىل مع تكبرية االفتتاح ويف الثانية �شت تكبريات مع 

تكبرية الركعة(.
و�شح عن ابن م�شعود ر�شي اهلل عنه كما يف �شنن البيهقي 
اهلل  )�شلى  النبي  على  وي�شلي  اهلل  يحمد  )اأن���ه  وغ���ريه 
الطراين،  عند  ونحوه  تكبريتني،  كل  بني  و�شلم(  عليه 
واحتج به االإمام اأحمد بن حنبل رحمه اهلل. وكان ر�شول 
ي�شلي  و�شلم(  عليه  اهلل  �شلى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
العيد من غري اأذان وال اإقامة، فعن جابر بن �شمرة قال: 
مل يكن يوؤذن لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شلى اهلل 
عليه و�شلم( وال يقام له يف العيدين. وعن ابن عبا�س وعن 
جابر بن عبد اهلل قاال: مل يكن يوؤذن يوم الفطر وال يوم 

االأ�شحى. رواه البخاري.
 وع���ن ج��اب��ر ب��ن ع��ب��د اهلل ق����ال: ���ش��ه��دت م��ع ر���ش��ول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم �شلى اهلل عليه و�شلم( ال�شالة يوم 
اإقامة،  وال  اأذان  بغري  اخلطبة  قبل  بال�شالة  فبداأ  العيد 
بتقوى اهلل وح��ث على  ف��اأم��ر  ب��الل  على  ق��ام متوكئاً  ث��م 
طاعته ووعظ النا�س وذكرهم، ثم م�شى حتى اأتى الن�شاء 
فوعظهن وذكرهن، فقال: )ت�شدقن فاإن اأكرثكن حطب 
اخلدين  �شفعاء  الن�شاء  �شطة  من  ام���راأة  فقامت  جهنم( 
ال�شكاة  تكرثن  )الأن��ك��ن  ق��ال:  اهلل؟  ر�شول  يا  مِلَ  فقالت: 
حليهن  م��ن  يت�شدقن  فجعلن  ق���ال:  الع�شري(  وت��ك��ف��رن 

يلقني يف ثوب بالل من اأقرطتهن وخوامتهن.

وي�صن يف �لعيد ما يلي:
• االغت�شال: في�شن اأن يغت�شل قبل اخلروج اإىل ال�شالة، 
يغت�شل  )ك���ان  عنهما  اهلل  ر���ش��ي  اب��ن عمر  اأن  امل��وط��اأ  ويف 

يوم الفطر قبل اأن يغدو اإىل امل�شلى( واإ�شناده �شحيح.
ومنكم(  منا  اهلل  بلفظ)تقبل  التهنئة  ي�شن  •التهنئة: 
اأ�شحاب  النا�س، فقد �شح عن  ونحوها، مما تعارف عليه 
يوم  التقوا  اإذا  اأن��ه��م  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى  النبي 
العيد يقول بع�شهم لبع�س )تقبل اهلل منا ومنكم( 

قال االإمام اأحمد عنه: اإ�شناده اإ�شناد جيد.

• التنفل بعد �شالة العيد: من ال�شنة اأن ي�شلي ركعتني 
ماجه  اب��ن  �شنن  يف  ثبت  كما  بيته،  يف  العيد  ���ش��الة  بعد 
)�شلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر���ش��ي  �شعيد  اأب���ي  ح��دي��ث  م��ن 
اهلل عليه و�شلم( كان ال ي�شلي قبل العيد �شيئاً فاإذا رجع 
اإىل منزله �شلى ركعتني، قال احلافظ ابن حجر: اإ�شناده 
ح�شن. ومل يثبت عن النبي �شلى اهلل عليه اأنه �شلى قبل 
�شالة العيد �شيئاً لكن اإن كان ال�شالة يف م�شجد في�شرع 

له اأن ي�شلي ركعتني حتية امل�شجد. 
قال اأبو �شعيد اخلدري: كان النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( 
يخرج يوم الفطر واالأ�شحى اإىل امل�شلى فاأول ما يبداأ به 
ال�شالة ثم ين�شرف فيقوم مقابل النا�س والنا�س جلو�س 
�شعيد  اأب��و  وذك��ر  رواه م�شلم.  على �شفوفهم... احلديث. 
ي��خ��رج يوم  ك��ان  و���ش��ل��م(  اأن���ه )�شلى اهلل عليه  اخل����دري: 
العيد في�شلي بالنا�س ركعتني ثم ي�شلم فيقف على راحلته 
)ت�شدقوا(  فيقول  جلو�س  �شفوف  وهم  النا�س  م�شتقبل 
وال�شيء.  واخل���امت  بالقرط  الن�شاء  يت�شدق  م��ن  ف��اأك��رث 
واإال  بعثا يذكره لهم  اأن يبعث  ف��اإن كانت له حاجة يريد 

ان�شرف.. اإىل اأن قال ابن القيم:
وك��ان يفتتح خطبه كلها باحلمد هلل ومل يحفظ عنه يف 
بالتكبري  العيدين  يفتتح خطبتي  ك��ان  اأن��ه  واح��د  حديث 
واإمن��ا روى ابن ماجه يف) �شننه( عن �شعد القرظ موؤذن 
النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( اأنه كان يكرث التكبري بني 
العيدين.8  خطبتي  يف  التكبري  ويكرث  اخلطبة  اأ�شعاف 
وهذا ال يدل على اأنه كان يفتتحها به. وقد اختلف النا�س 
يفتتحان  فقيل:  واال�شت�شقاء،  العيدين  خطبة  افتتاح  يف 
باال�شتغفار،  اال�شت�شقاء  خطبة  تفتتح  وقيل:  بالتكبري، 
تيمية:  ابن  االإ�شالم  �شيخ  قال  باحلمد.  يفتتحان  وقيل: 
وهو ال�شواب الأن النبي )�شلى اهلل عليه و�شلم( قال: )كل 
اأج���ذم(9، وكان  ب��ال ال يبداأ فيه بحمد اهلل فهو  اأم��ر ذي 
يفتتح خطبه كلها باحلمد هلل. ورخ�س )�شلى اهلل عليه 
يذهب،  واأن  للخطبة  يجل�س  اأن  العيد  �شهد  مل��ن  و�شلم( 
ورخ�س لهم اإذا وقع العيد يوم اجلمعة اأن يجتزئوا ب�شالة 
العيد عن ح�شور اجلمعة. فاإذا عاد من �شالته وخطبته 
)�شلى اهلل عليه و�شلم( ذبح اأ�شحيته تقرباً اإىل اهلل تعاىل، 
َو�َشلََّم  َعلَْيِه  حُ  اهللَّ لَّى  النَِّبيَّ �شَ اأَنَّ  َعْنهحُ  حُ  اهللَّ َي  َر�شِ اأََن�ٍس  فعن 
َعلَى  ِرْجلَهحُ  عحُ  َوَي�شَ اأَْقَرَننْيِ  اأَْملََحنْيِ  ِبَكْب�َشنْيِ  ي  حِّ يحُ�شَ َكاَن 

َما ِبَيِدِه. هحُ ْفَحِتِهَما َوَيْذَبححُ �شَ
فهذا بع�س ما تي�شر جمعه يف هدي 

و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى  النبي 
للم�شلم  فينبغي  العيد،  يوم 
وال���ي���وم  ي���رج���و اهلل  ال������ذي 
واالقتداء  ال��ت��اأ���ش��ي  االآخ����ر 
عليه  اهلل  )���ش��ل��ى  ب��ال��ن��ب��ي 
و�شلم( يف يوم عيده واأيامه 

كلها،،

عيدكم مبارك 
عيد الفطر مبارك 

رغم بكاء العيون
•• بقلم الكاتب االإ�شالمي : زين ال�شماك   

ع�شيب  وقت  يف  واالإ�شالمي  العربي  املجتمع  على  الفطر  عيد  مير 
فيه  حتتجب  ك�شحاب  اأ�شبحت  التي  واملنازعات  باحلروب  ميتلئ 
وحتجب  قلوبنا  على  متر  حزينة  �شحابة  اإن  وحقا  اأحيانا،  ال�شم�س 
فرحتنا يف يوم تفرح فيه االأر�س وال�شماء بح�شاد ح�شنات �شيام �شهر 
رم�شان املبارك، ورغم ذلك فقلبي حزين ب�شبب ما اأراه واأ�شمعه من 
ان�شياب دم االإن�شان يف كثري من البلدان، فاآه لو �شمع القلب بكاء حبة 
رمل و�شراخ ذرة تراب مما وقع عليها من دم م�شفوح، فاأق�شمت االأر�س 
اأال ت�شربه اأو متت�شه الأنه حمرم عليها، ويف اإ�شراقة العيد �شمعت بكاء 
واأنني االآباء وخا�شة االأمهات الالتي فقدن اأبناءهن واأطفالهن اأثناء 
القتال بني طائفتني اإحداهما تبغي على االأخرى وقد جاء يف حمكم 
اآيات القراآن الكرمي عما يحدث من �شجار وقتال بني طائفتني من 
اْقَتَتلحُوا  حُوؤِْمِننَي  امْل ِمَن  َطاِئَفَتاِن  )َواإِْن  احلجرات  �شورة  يف  املوؤمنني 
َما َعلَى ااْلأحُْخَرى َفَقاِتلحُوا الَِّتي َتْبِغي  َما، َفاإِْن َبَغْت اإِْحَداهحُ وا َبْيَنهحُ ِلححُ َفاأَ�شْ
وا،  َما ِباْلَعْدِل َواأَْق�ِشطحُ وا َبْيَنهحُ ِلححُ ، َفاإِْن َفاَءْت َفاأَ�شْ ِ َحتَّى  َتِفيَء اإِىَل اأَْمِر اهللَّ
حُْق�ِشِطنَي()9( وذلك ما ن�شهده لالأ�شف يف بلدان العامل  َ يحُِحبُّ امْل اإِنَّ اهللَّ
اأكرث  بل  البع�س  بع�شهم  مع  �شعوبها  تتقاتل  دول  ويف  االإ�شالمي، 
من ذلك وبالتايل يتعر�س ال�شكان االآمنون اإىل ردود االأفعال، االأمر 
الذي ترتب عليه قتل االأطفال مع اآبائهم وي�شاحب ذلك دوي املدافع 
واأ�شوات القنابل وهكذا تختلط اأ�شوات الب�شر مع اأ�شوات االأ�شلحة 
وامل�شت�شفيات  املدار�س  مثل  واالأبنية  البيوت  تتهاوى  كما  املدمرة، 
يف  االأ�شجار  بع�س  وقفت  وقد  االأذى،  من  ت�شلم  مل  امل�شاجد  وحتى 
و�شط هذا الدمار تنظر مبرارة اإىل ما يجري على االأر�س با�شتمرار 
ودون توقف ح�شبما ن�شاهده ون�شمعه من اأخبار، ويف قطر اإ�شالمي 
بتفجري  املجاهد  يقوم  حيث  االنتحار  خالل  من  اجلهاد  فيه  يكون 
اأبرياء، واآخر يقوم بتفجري �شيارة و�شط  نف�شه وقتل من حوله من 
�شوق ميتلئ بالرجال والن�شاء، وكل ذلك يقوم من خالل فهم خاطئ 
اأعمال  اإىل مراجعة دينية جادة لوقف  اأمر يحتاج  عن اجلهاد، وهو 
اإليه الدين من جهاد، وعلى �شبيل املثال  التخريب وتبيان ما يدعو 
الذي كان  الوقت  اإىل اجلهاد يف  التي تدعو  املكية  االآيات  ما جاء يف 
والعدة فجاء  العدد  قليلة  قلة  واأ�شحابه  ال�شالم  عليه  الر�شول  فيه 
حيث  اجلهاد  معنى  تبني  التي  االآية  مكية  وهي  العنكبوت  �شورة  يف 
َ مَلََع امْلحُْح�ِشِننَي( لََنا َواإِنَّ اهللَّ بحُ ْم �شحُ وا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّهحُ قالت  )َوالَِّذيَن َجاَهدحُ

)69( فكان اجلهاد يعتمد على �شبط النف�س وعدم الغ�شب وال�شر 
على املكاره ومقابلة ال�شيئة باحل�شنة، وكان ذلك اجلهاد الذي متيزت 
به دعوة االإ�شالم، كما اأن الدفاع عن النف�س هو نوع من اأنواع اجلهاد، 
من  عدنا   ( قال  حيث  اجلهاد  يف  االأمر  الكرمي  الر�شول  ح�شم  وقد 
اجلهاد االأ�شغر اإىل اجلهاد االأكر قالوا وما اجلهاد االأكر يا ر�شول 

اهلل قال جهاد النف�س(.    

�أنوي  �أن  ميكن  �صو�ل؟وهل  من  �ل�صت  �صيام  حكم  ما 
�صيام �صتة �أيام من �صو�ل كق�صاء لالأيام �لتي �أفطرتها 

يف رم�صان؟

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

ل�شالح  ووفقك  اإليك  واأح�شن  ال�شائل  اأخي  فيك  اهلل  فبارك 
االأعمال والقربات اإنه �شميع جميب.

اإن �شيام ال�شت من �شوال ف�شيلة م�شنونة  ملا ورد يف ف�شلها، 
اأنَّ ر�شول اهلل �شلى  اأيوب االأن�شاري ر�شي اهلل عنه  اأبي  فعن 
من  �شتاً  اأتبعه  ثم  رم�شان  �شام  "من  ق��ال:  و�شلم  عليه  اهلل 

�شوال كان ك�شيام الدهر"رواه م�شلم.
وتاأكيد  ا�شتحبابها  على  ن�شوا  الفقهاء  جمهور  ف���اإن  ول���ذا 
يف  �شيامها  كرهوا  املالكية  ال�شادة  اأنَّ  غري  عليها،  احلر�س 
ح��ق م��ن ي��ق��ت��دى ب��ه وم���ن ي��خ��اف عليه اع��ت��ق��اد وج��وب��ه��ا اإن 
�شنية  �شامها مت�شلة  برم�شان متتابعة مظهراً لها معتقداً 

ات�شالها.
جاء يف حا�شية الد�شوقي على ال�شرح الكبري: "فيكره ملقتدى 
به، وملن خاف عليه اعتقاد وجوبها اإن �شامها مت�شلة برم�شان 

متتابعة واأظهرها اأو كان يعتقد �شنية ات�شالها".
فاالأف�شل  ق�شاء،  عليه  ملن  �شوال  من  ال�شت  �شيام  عن  واأم��ا 
له  وي��ج��وز  اأن يتنفل  االأي���ام قبل  م��ا عليه م��ن  اأن يق�شي  ل��ه 
على  رم�شان  ق�شاء  الأن  الق�شاء  على  ال�شت  �شيام  يقدم  اأن 
الرتاخي، ويجوز له اأن يجمع بني نية الق�شاء و�شيام ال�شت 
من �شوال ب�شرط اأن تكون نية الق�شاء هي االأ�شل؛ قال ال�شيخ 
الدرديري يف ال�شرح الكبري على خمت�شر ال�شيخ خليل : 
"وندب تعجيل الق�شاء ملا فات من رم�شان الأن املبادرة 
اأوىل  الفرائ�س  الذمة من  واإب��راء  اأوىل،  الطاعة  اإىل 

من النافلة"اه�.
وقال االإمام اخلر�شي يف �شرحه ملخت�شر خليل 
ل��و ���ش��ام يوم  ان��ظ��ر  ال��ب��در:  :")فائدة( ق��ال 
الق�شاء  ب��ه  ون���وى  عليه  ق�شاء  ع��ن  ع��رف��ة 
وع��رف��ة م��ع��اً ف��ال��ظ��اه��ر اأن���ه ي��ج��زئ عنهما 
اجلنابة  بغ�شله  ن��وى  من  على  قيا�شاً  معا 

واجل��م��ع��ة ف��اإن��ه ي��ج��زئ عنهما م��ع��ا وق��ي��ا���ش��اً ع��ل��ى م��ن �شلى 
الفر�س ونوى التحية"اه�، واهلل تعاىل اأعلم.

جمهور  عند  �شوال  من  ال�شت  �شوم  ي�شتحب  • واخلال�شة: 
عليه  ��خ��اف  يحُ ومل��ن  ب��ه،  يقتدى  مل��ن  املالكية  وك��ره��ه  الفقهاء 
متتابعة  ب��رم�����ش��ان  م��ت�����ش��ل��ة  ���ش��ام��ه��ا  اإن  وج��وب��ه��ا  اع��ت��ق��اد 
واأظهرها اأو كان يعتقد �شنية ات�شالها، واالأف�شل ملن كان عليه 
له  ويجوز  �شوال  ال�شت من  ي�شوم  ثم  اأواًل  يق�شي  اأن  ق�شاء 

اجلمع بينهما وله كذلك تاأخري الق�شاء، واهلل تعاىل اأعلم. 

�أيــام  �صيام  قبل  �لبي�ض  �لأيــــام  �صيام  يــجــوز  هــل 
ين)�لأيام �لتي �أفطرتها يف رم�صان بعذر(؟ �لدَّ

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

فاعلمي يا اأختي ال�شائلة الكرمية بارك اهلل بك وجزاك اهلل 
خرياً، ووفقك اإىل ما يحبه وير�شاه:

النفل فيمكن  واأم��ا  اإب��راء للذمة،  الق�شاء  اأي��ام  يندب تعجيل 
�شيامه بعد ذلك، جاء يف ال�شرح الكبري لل�شيخ الدردير:" )و( 
اإىل  املبادرة  الن  رم�شان  من  فات  ملا  الق�شاء(  )تعجيل  ندب 
الطاعة اأوىل، واإبراء الذمة من الفرائ�س اأوىل من النافلة".
ومن هنا فاالأف�شل املبادرة اإىل الق�شاء، وتقدمي الق�شاء على 
فهذا  الق�شاء  على  النافلة  �شوم  قدمت  ول��و  النافلة،  �شوم 
جائز، وال�شيام �شحيح، ولكن االأف�شلية لتقدمي الق�شاء كما 

تقدم.
ثم  ب�شومه  ي��ب��داأ  اأن  رم�شان  م��ن  ق�شاء  عليه  مل��ن  االأف�����ش��ل 
لو  ول��ك��ن  غ��ريه��ا  اأو  البي�س  االأي���ام  ك��ان  ���ش��واء  النفل  ي�شوم 
اأو نوى الق�شاء مع االأيام البي�س،  نوى الفر�س والنفل معاً 
في�شح ذلك ويثاب على ذلك دون من اأفردهما؛ قال العالمة 
نوى  ال�شغري:" لو  ال�شرح  على  حا�شيته  يف  املالكي  ال�شاوي 
واجلنابة  اجلمعة  كغ�شل  ثوابهما  ح�شل  والتطوع  الفر�س 

وك�شالة الفر�س والتحية"، واهلل تعاىل اأعلم.
اأن  رم�شان  م��ن  ق�شاء  عليه  مل��ن  االأف�شل  واخل��ال���ش��ة:   •
اأو  البي�س  االأي���ام  ك��ان  ���ش��واء  النفل  ي�شوم  ث��م  ب�شومه  ي��ب��داأ 

غريها.

َالّلـُهَمّ اْجَعْل �َسْعيي فيِه َم�ْسُكورًا، َوَذْنبي فيِه 

َمْغُفورًا َوَعَملي فيِه َمْقُبوًل، َوَعْيبي فيِه 

َم�ْسُتورًا، يا َا�ْسَمَع ال�ّساِمعنَي .

ف�صل �صيام �صت من �صوال
حياة امل�شلم كلها طاعة هلل �شبحانه، من مبتداها اإىل منتهاها، قال تعاىل: )وما خلقت اجلن واالإن�س اإال ليعبدون( 
وقال جلَّ عاله: )قل اإن �شالتي ون�شكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني( )االأنعام:162( فهذا هو االأ�شل يف حياة 

امل�شلم، اأن تكون حياته كلها عبادة هلل، وطاعة له؛ ابتغاء مر�شاته، ورغبة يف ر�شوانه. 
واإذا كان االأم��ر على ما ذكرنا، فاإن امل�شلم ال يخرج من طاعة اإال ليدخل يف غريها، كما قال تعاىل: )ف��اإذا فرغت 
فان�شب * واإىل ربك فارغب( واملعنى: اإذا اأمتمت عماًل من مهام االأعمال، فاأقبل على عمل اآخر بحيث تعمر اأوقاتك 
عليه  يكون  اأن  ينبغي  ال��ذي  ال�شاأن  وه��ذا  واالآخ���رة.  الدنيا  بالنفع يف  عليك  تعود  والتي  ال�شاحلة،  باالأعمال  كلها 

امل�شلم.
َبْيَد اأن من رحمة اهلل بعباده، وعلمه بتفاوت هممهم، وتباين ا�شتجابتهم، جعل �شبحانه من الطاعات ما هو على 
�شبيل الفر�س واالإلزام، فال فكاك للم�شلم من القيام بها، واأدائها على ال�شفة ال�شرعية التي �شرعت عليها؛ وجعل 
من الطاعات ما هو على �شبيل االختيار، فرتك للم�شلم اخليار يف فعلها مع االأجر والثواب، اأو تركها من غري حرج 

وال عتاب. 
و�شيام �شتة اأيام من �شوال يدخل يف هذا النوع الثاين من الطاعات، الطاعات االختيارية، التي ال يلزم العبد بها، 

واإمنا �شرعت على �شبيل االختيار؛ تقرباً اإىل اهلل، وطمعاً يف جزيل ثوابه. 
اأبي اأيوب  " من حديث  " �شحيح م�شلم  وف�شل �شيام �شت من �شوال ورد فيه اأحاديث عديدة، اأ�شحها ما ثبت يف 
االأن�شاري ر�شي اهلل عنه، اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، قال: )من �شام رم�شان ثم اأتبعه �شتاً من �شوال، كان 

ك�شيام الدهر( واحلديث اأي�شاً رواه اأ�شحاب ال�شنن. 
ويف رواية يف "�شحيح ابن حبان" قوله �شلى اهلل عليه و�شلم: )من �شام رم�شان و�شتاً من �شوال فقد �شام ال�شنة(. 
فقد اأعلم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بهذه االأحاديث اأن �شيام رم�شان و�شتة اأيام من �شوال يكون ك�شيام الدهر؛ الأن 
احل�شنة بع�شر اأمثالها، فرم�شان بع�شرة اأ�شهر، وال�شتة اأيام ب�شهرين. وقد جاء هذا يف حديث مرفوع عند الن�شائي، 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، عن ثوبان موىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، اأنه �شمع ر�شول 
ال�شنة يقول: )جعل اهلل احل�شنة بع�شر، ف�شهر بع�شرة اأ�شهر، و�شتة اأيام  متام  الفطر  بعد 

 .)
اأ�شحابنا:  ": قال  " �شحيح م�شلم  النووي يف �شرحه على  ت�شام قال  اأن  واالأف�������ش���ل 
رها عن اأوائل  قها، اأو اأخَّ اأواخ����ره، ال�شتة متوالية عقب يوم الفطر، فاإن فرَّ اإىل  ال�شهر 

ح�شلت ف�شيلة املتابعة، الأنه ي�شدق اأنه اأتبعه �شتاً من �شوال. 
اأهل  قال  الدهر(  )كان ك�شوم  وال�شالم:  ال�شالة  عليه  ال��������ع��������ل��������م: وقوله 
اأنه املثلية هنا ال تقت�شي امل�شاواة من كل وجه، نعم ي�شدق على فاعل  ذلك 
ع����ل����ى �شام الدهر جمازاً، فاأخرجه خمرج الت�شبيه؛ للمبالغة واحلث 
�����سَّ �شوال؛  الأنه ���ش��ي��ام ه���ذه االأي�����ام. ث��م ق��ال��وا اأي�����ش��اً: واإمن����ا خحُ
زمن ي�شتدعي الرغبة فيه اإىل الطعام؛ لوقوعه عقب ال�شوم، 

فال�شوم حينئذ اأ�شق، فثوابه اأكرث.
هذا، ومذهب جمهور اأهل العلم ا�شتحباب �شيام هذه االأيام 

مطلقاً. 
اأهمها  اإّن ل�شيام �شّت من �شوال فوائد مهّمة؛ لعل من  ثم 

يخلو  اإذ ال  رم�شان،  �شيام  ال��ذي ح�شل يف  الّنق�س  تعوي�س 
م���������ن العبد من ح�شول تق�شري اأو ذنب موؤّثر �شلباً يف عبادته وطاعته، ويوم القيامة يحُوؤخذ 
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•• وا�شنطن-�شنعاء-وكاالت:

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي باراك 
ال���ق���اع���دة  ت���ه���دي���د  ان  اأوب������ام������ا 
بال�شرق  االأم��ريك��ي��ة  ل��ل�����ش��ف��ارات 
ببقاء  وي��ذّك��ر  ملحوظ  االأو���ش��ط 
زمر التطرف حول العامل، وقال 
اللجوء  رو�شيا  منح  على  تعليقاً 
امل����وق����ت ل���ل���م���وظ���ف ال�������ش���اب���ق يف 
اإدوارد  االأمريكية،  اال�شتخبارات 
اأحياناً  ترجع  مو�شكو  اإن  �شنودن 

لذهنية احلرب الباردة.
ب���رن���ام���ج على  اأوب����ام����ا يف  وق�����ال 
يف  االأمريكي������ة  �شي  بي  ان  �شبكة 
تهدي������دات  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  اأول 
باأن������ه  ت��ذّك��ر  اإن��ه��ا   ، القاع�������دة 
اأحرزناه،  ال��ذي  التقدم  ك��ل  رغ��م 
تنظيم  زع���ي���م  اإىل  ب���ال���و����ش���ول 
اأ�شامة بن الدن،  القاعدة الراحل 
واإحل�����اق ال�����ش��دم��ة ب��ال��ق��اع��دة يف 
هذه  ف��اإن  وباك�شتان،  اأفغان�شتان 
التطّرف  وه������ذا  ال���رادي���ك���ال���ي���ة 
وعلينا  ي��زال م��وج��وداً  العنيف ما 

البقاء متفوقني عليه .
ال����ر�����ش����ال����ة  ك�����ان�����ت  اإن  و�����ش����ئ����ل 
خمططات  بتاأخري  لالأمريكيني 
���ش��ف��ره��م، ف���ق���ال ك���ال ل��ك��ن على 
بع�س  مم����ار�����ش����ة  االأم�����ريك�����ي�����ني 
وبع��س  ال�����ش�����������ل��ي��م  ال��ت��ف��ك��ي��������ر 
التوا�شل  اإىل  داعي������اً   ، احل�����������ذر 

�أوباما: تهديد �لقاعدة يذّكر ببقاء زمر �لتطرف

�صنعاء تاأ�صف لإجاء اأجانب بعد تهديدات بهجمات

اأمريكا توجه اتهامات جنائية بهجوم بنغازي 

كوريا ال�صمالية تعد بفتح 
املنطقة ال�صناعية امل�صرتكة 

•• �شول-رويرتز:

انها  ام�س  ال�شمالية  ك��وري��ا  قالت 
كاي�شوجن  م��ن��ط��ق��ة  ف��ت��ح  ���ش��ت��ع��ي��د 
ال�شناعية التي تديرها باال�شرتاك 
م���ع ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وذل����ك بعد 
ق��ل��ي��ل م���ن ت��ل��م��ي��ح��ات م���ن جانب 
���ش��ول ح���ول ا���ش��ت��ع��داده��ا الن تظل 

مغلقة اىل االبد.
واق������رتح������ت ال���ل���ج���ن���ة ال����ك����وري����ة 
ال�شمالية العادة التوحيد ال�شلمي 
عن  امل�شوؤولة  اجلهة  وه��ي  لكوريا 
و�شول  بيوجنياجن  ب��ني  العالقات 
امل�شروع  لتطبيع  حمادثات  اج��راء 
وق���ال���ت يف ن��غ��م��ة ت�����ش��احل��ي��ة غري 
�شالمة  ���ش��ت�����ش��م��ن  ان���ه���ا  م���ع���ت���ادة 
ال����ك����وري����ني اجل���ن���وب���ي���ني ال���ذي���ن 

يزورون املنطقة.
ان���ه���ا  مدفوعة  ال��ل��ج��ن��ة  وق���ال���ت 
جديدة  مرحلة  ب��ل��وغ  يف  برغبتها 
وال�شالم  وال��ت��ع��اون  امل�شاحلة  م��ن 
وال�����وح�����دة وال�����رخ�����اء م����ن خالل 
منطقة  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات  ت���ط���ب���ي���ع 
االنباء  وك��ال��ة  ونقلت  ك��اي�����ش��وجن.  
ال�شمالية  ال����ك����وري����ة  امل����رك����زي����ة 
ت�شريحات اللجنة بعد نحو �شاعة 
كوريا  اع��الن  من  ال�شاعة  ون�شف 
لتعوي�س  خ��ط��وات  ع��ن  اجلنوبية 
���ش��رك��ات��ه��ا ال���ت���ي ل��ه��ا م�����ش��ان��ع يف 
ك��اي�����ش��وجن ع��ن اخل�����ش��ائ��ر وف�شرت 
ه���ذه اخل���ط���وة ع��ل��ى ن��ط��اق وا�شع 
ب��اأن��ه��ا مت��ه��ي��د الغ�����الق اخ����ر رمز 
للتعاون بني اخل�شمني الكوريني.

لفروف يطالب جمل�ض �لأمن �إد�نة �لأعمال �لإرهابية

الأمم املتحدة تبحث ت�صهيل و�صول امل�صاعدات اإىل �صوريا 
•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�شي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
االأربعاء  ام�س  الف���روف  �شريغي 
اإن����ه ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى جم��ل�����س االأم���ن 
الدويل اأن يدين ومن دون حتفظ، 
اأعمال ا الإرهاب والقتل اجلماعي 
وكالة  ونقلت  �شوريا  يف  ل��الأك��راد 
عن  الرو�شية  )نوفو�شتي(  اأن��ب��اء 
الف��روف قوله يف موؤمتر �شحايف 
مبو�شكو مع وزيرة خارجية غانا 
هانا تيته اإنه ال بد من و�شع حد 
ل��ه��ذا االأم����ر ب��اأ���ش��رع وق���ت واآم���ل 
الدويل  االأم���ن  جمل�س  يدين  اأن 
االأعمال  ك��اف��ة  حت��ف��ظ  دون  م���ن 
املوقف  بهذا  يلتزم  واأن  االإرهابية 

الحقا .
من  املقاتلني  ت��اأي��ي��د  اإن  واأ���ش��اف 
اأطراف املعار�شة يف �شوريا ي�شب 
ال�شاعني  االإرهابيني  م�شلحة  يف 
اإىل ف��ر���س خ��الف��ة اإ���ش��الم��ي��ة يف 

املنطقة.
االأم�����ور  ت���رك���ت  اإذا  اأن�����ه  واع���ت���ر 
ه��ي عليه حاليا  م��ا  ع��ل��ى  جت���ري 
املعار�شة  دف����ع  ا���ش��ت��م��ر  م���ا  واإذا 
م�شارها  يف  لال�شتمرار  ال�شورية 
وموا�شلة  ال���ن���ظ���ام،  وا����ش���ق���اط 
النظامي  اجل��ي�����س  ب���ني  ال���ق���ت���ال 
�شيتجه  احل��ر،  ال�شوري  واجلي�س 
ت���ك���ون حرب  ح����رب  اإىل  ال��و���ش��ع 

ا�شتنزاف.
وقال الفروف اإن املنتفع من هذا 
االأمر هو جبهة الن�شرة وغريهم 
الذين ال يخفون  االإرهابيني  من 
اأهدافهم وهي التح�شري خلالفة 
االأرا�شي  على  اإ�شالمية  اإم��ارة  اأو 

ال�شورية .
من�شقة  اأر�شلت  اخ��رى،  جهة  من 
االغاثة يف االمم املتحدة فالريي 

اإيطاليا ت�صتقبل مهاجرين رف�صتهم مالطا 
•• فاليتا-رويرتز:

بهم  تقطعت  مهاجر   102 ا�شتقبال  على  ايطاليا  واف��ق��ت 
مالطا  رف�شت  اأن  بعد  املتو�شط  بالبحر  ناقلة  على  ال�شبل 

ال�شماح لهم بدخولها على مدى ثالثة اأيام.
من  املهاجرين  اأنقذت  قد  ليبرييا  يف  م�شجلة  ناقلة  وكانت 
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•• نريوبي-رويرتز:

قال �شهود وم�شوؤولون ان رجال االطفاء بذلوا جهدا 
كبريا ام�س يف حماولة احتواء حريق هائل ت�شبب يف 
اغالق مطار جومو كينياتا الدويل يف نريوبي عا�شمة 
ان��دل��ع يف جومو  كينيا وق���ال م�����ش��وؤول��ون ان احل��ري��ق 
ازدحاما  افريقيا  ���ش��رق  م��ط��ارات  اأك���رث  وه��و  كينياتا 
املحلي  بالتوقيت  �شباحا  اخلام�شة  ال�شاعة  نحو  يف 
بقاعة  اجلوازات  ق�شم  يف  جرينت�س  بتوقيت   0200

ال�شفر وامتد اىل �شالة الو�شول الدولية.
وت�شاعد دخان اأ�شود كثيف من مباين املطار لكن مل 
اأو جرحى ومل  قتلى  �شقوط  ع��ن  ف��وري��ة  تقارير  ت��رد 

يعرف �شبب احلريق بعد.
امل��وا���ش��الت لل�شحفيني  ك��ام��او وزي����ر  وق����ال م��اي��ك��ل 
امل��ط��ار م��ازل��ن��ا جن��اه��د الح���ت���واء احل��ري��ق �شتبداأ  يف 
احلريق  واأ�شاف  ذل��ك.  من  االنتهاء  فور  التحقيقات 

•• القاهرة-يو بي اأي:

غ���ادر ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي ول��ي��ام برينز، 
اأمل��ان��ي��ا بعد  اإىل  االأرب���ع���اء، متجهاً  ام�����س  ال��ق��اه��رة فجر 
زيارة بحث خاللها االأزمة ال�شيا�شية امل�شرية بعد عزل 
)امل�شري  موقع  واأف��اد  مر�شي  حممد  امل�شري  الرئي�س 
ال��ي��وم( ع��ن م��غ��ادرة برينز على م��ن ط��ائ��رة اخلطوط 
ب����داأت ع�شر  زي����ارة  ب��ع��د  ب��رل��ني،  اإىل  املتجهة  االأمل��ان��ي��ة 
التي  ال�شيا�شية  االأزم��ة  خاللها  بحث  املا�شي،  اجلمعة 

تعي�شها م�شر.
وال��ت��ق��ى ب��رين��ز، خ���الل ال���زي���ارة، ع����دداً م��ن امل�شوؤولني 

الو�شول  �شعب  م��ا  امل��ط��ار  و���ش��ط  يف  منطقة  يف  ب���داأ 
اليه. لكننا اأغلقنا املطار اىل اأجل غري م�شمى يف اطار 

حماولتنا احتواء احلريق.
خ�������ارج  امل�ش��������افرين  مب��ئ��ات  ال�ش���������بل  وتقطع��ت 
املط�������ار ال����������ذي ت���������م تطويق�����������ه ملن�����������ع الن���������ا�س من 

الدخول.
اأال  يجب  لينكو  اأويل  جوزيف  الداخلية  وزي��ر  وق���ال 
ياأتي اأحد اىل املطار اأثناء القيام بهذا العمل. مل يتم 
اأو جرحى ورج��ال االطفاء  �شقوط قتلى  االب��الغ عن 
يقومون بعمل جيد واأ�شاف اأن اجراءات االمن �شددت 
يف املطار بعد اندالع احلريق واندلع احلريق بعد اأقل 
من 48 �شاعة من تعطل م�شخة وقود طائرات الذي 
تغيري  اىل  واأدى  ب��امل��ط��ار  احل��رك��ة  تعطيل  يف  ت�شبب 
ومطار  مومبا�شا  م��ط��ار  اىل  ال��رح��الت  بع�س  م�شار 
عنتيبي الدويل يف اأوغندا ومطار كيجايل الدويل يف 

رواندا.

ال�شرعية  ب��دع��م  ي�شمى  م��ا  حت��ال��ف  وك��ذل��ك  امل�شريني 
املوؤيد للرئي�س املعزول، وكان من املقرر اأن يغادر برينز 
م�شر، ال�شبت املا�شي، اإال اأنه مّدد زيارته اأكرث من مرة 

لعقد املزيد من اللقاءات.
واجتمع برينز بكل من الرئي�س املوؤقت امل�شت�شار عديل 
من�شور، ونائبه للعالقات اخلارجية حممد الرادعي، 
ال��وزراء حازم الببالوي، ووزير الدفاع الفريق  ورئي�س 
اأول عبد الفتاح ال�شي�شي، ووزير اخلارجية نبيل فهمي.

لدعم  ال��وط��ن��ي  التحالف  م��ن  وف���داً  ب��رين��ز  التقى  كما 
ال�شرعية ، �شّم كاًل من عمرو دراج، وحممد على ب�شر، 

القياديني بجماعة االإخوان امل�شلمني .

قارب على بعد 39 كليومرتا من �شاحل ليبيا م�شاء االحد 
ثم اجتهت اىل مالطا لكن احلكومة رف�شت دخولها. ومعظم 

املهاجرين من �شمال افريقيا.
ومل ي�شتجب رئي�س وزراء مالطا جوزيف مو�شكات لنداءات 
انهم  قائال  املهاجرين  بدخول  بال�شماح  االوروب���ي  االحت��اد 
لي�شوا يف حمنة. وقال ان ربان الناقلة جتاهل اأوامر �شلطات 

االنقاذ يف ايطاليا ومالطا بالعودة بها اىل ليبيا.
ايطاليا  اأن  ام�س  مبكرة  �شاعة  يف  مالطا  حكومة  واأع��ل��ن��ت 
اىل  �شتتجه  الناقلة  وان  املهاجرين  ا�شتقبال  على  واف��ق��ت 
انريكو  االي��ط��ايل  ال���وزراء  رئي�س  مو�شكات  و�شكر  �شقلية. 
بني  الطيبة  العالقات  �شيوثق  ان��ه  قائال  ال��ق��رار  لهذا  ليتا 

البلدين.

حريق هائل يغلق املطار الدويل يف نريوبي

برينز يغادر القاهرة بعد زيارة ل� 5 اأيام 

قائمة  االم��ن  جمل�س  اىل  امو�س 
خاللها  من  ميكن  التي  بالطرق 
ت�شهيل توزيع امل�شاعدات يف �شوريا 
منها نقل امل�شاعدات عر احلدود 
ان�شانية  ال���ش��ب��اب  ال��ق��ت��ال  ووق���ف 
الهجمات  م��ن  امل�شبق  والتحذير 

الع�شكرية.
على  وزع�����ت  ���ش��ري��ة  وث��ي��ق��ة  ويف 
اخلم�شة  االم���ن  جمل�س  اع�����ش��اء 
30 اج��راء حمتمال  ع�شر امو�س 
مي���ك���ن ات����خ����اذه����ا ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
يف  احلالية  االن�شانية  التحديات 
�شوريا والدول املجاورة وميكن ان 
اأ�شا�شا لقرار ت�شدره االمم  تكون 

املتحدة.
التابع  االم�����ن  جم��ل�����س  وي��ب��ح��ث 
قرارا  �شهور  منذ  املتحدة  ل��المم 
لكن  �شوريا  يف  امل�����ش��اع��دات  ب�شاأن 
ومنها  الق�شايا  بع�س  الن  نظرا 

االجراءات التي ميكن اتخاذها يف 
نف�س الوقت.

ومنها: -التزام االطراف باالبالغ 
ع�����ش��ك��ري��ة قبل  ع���ن اي ه��ج��م��ات 
ف���رتة ك��اف��ي��ة م���ن وق��وع��ه��ا حتى 
توفري  او  امل��دن��ي��ني  اج���الء  ميكن 
مم��ر ام���ن ل��ه��م خ��ا���ش��ة اجلرحى 
وامل���ر����ش���ى ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون عن 
اأكرث  مناطق  يف  طبية  م�شاعدة 

اأمنا. 
اأ���ش��ال��ي��ب لوقف  -االت����ف����اق ع��ل��ى 
ان�شانية  الغ������را�������س  امل������ع������ارك 
امل�شاعدات  قوافل  مبرور  لل�شماح 
االكرث  امل��ن��اط��ق  اىل  االن�����ش��ان��ي��ة 
ت�����ش��ررا وت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات اىل 
املر�شى  واج��الء  يحتاجونها  من 

واجلرحى. 
امل�شاعدات عر احلدود  - تقدمي 
وف���ق���ا مل���ا ت��ق��ت�����ش��ي��ه ال��ع��م��ل��ي��ة مع 

تثري  ان  مي���ك���ن  احل�������دود  ع���ب���ور 
خالفا بني رو�شيا والدول الغربية 
قال دبلوما�شيون ان هذه املعركة 
�شتتاأخر على االرجح اىل ما بعد 
ب�شاأن  مقرتح  �شالم  موؤمتر  عقد 

�شوريا يف جنيف.
قم��������ة  ت��ن��ظ��ي��م  حم�����اوالت  ل��ك��ن 
�ش������يا�ش�ي  حت�ل  الحياء   2 جنيف 
يوني�������و  يف  علي�����ه  االت��ف��اق  ت����م 
يف   2012 ع����������ام  ح���������زي���������ران 
امل��دي��ن��ة ال�����ش��وي�����ش��ري��ة ت��ب��دو بال 
يرج���ح  وال  االن  ح��ت��ى  ج�����دوى 
دبلوما�شيون يف االمم املتحدة ان 
وكتب����������ت  ق��ري��ب  وق���ت  يف  تعقد 
وجود   م���ع  ان���ه  ت��ق��ول  ام���������و�س 
�شيا�شية  لعملية  ملحة  حاجت�ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��ف�����������������������ادي م��زي��د من 
تدهور الو�شع االن�شاين يف �شوريا 
والدول املجاورة  فان هناك بع�س 

الذي  العمل  االعتبار  يف  الو�شع 
اأجنز بالفعل داخل �شوريا. 

قتلى  ع��دد  املتحدة  االمم  وت��ق��در 
احل������رب االه���ل���ي���ة امل�������ش���ت���م���رة يف 
�شوريا منذ اأكرث من عامني مبئة 
واأجرت  االق���ل.  على  قتيل  األ���ف 
على  �شوري  مليون  9ر1  احل��رب 
لبنان  اىل  اأغ��ل��ب��ه��م جل���اأ  ال���ف���رار 
واالردن وتركيا واملناطق الكردية 
ق��درت عدد  كما  العراق  �شمال  يف 
ال��ن��ازح��ني يف ال��داخ��ل ب��اأك��رث من 

�شخ�س. مليون  2ر4 
وو����ش���ف دب��ل��وم��ا���ش��ي ط��ل��ب عدم 
ال��ك�����ش��ف ع���ن ه��وي��ت��ه االج�����راءات 
التي اقرتحتها امو�س التي تراأ�س 
لتن�شيق  امل��ت��ح��دة  االمم  م��ك��ت��ب 
ال�شوؤون االن�شانية باأنها  طموحة 

للغاية.
 وق�����������������ال ال���غ���ر����س م����ن ه�����ذا يف 
املجل�س  حت���ري���ك  ه����و  اال����ش���ا����س 
ال��ق�����ش��ي��ة. لكني  م����ع  ل��ي��ت��ع��ام��ل 
ال���ت���وق���ع���ات  ����ش���ق���ف  ان  اع����ت����ق����د 
مرتفع للغاية يف هذه الوثيقة... 
ال�شماح  م�شاألة  طموحا  واأكرثها 
حقا  تنتظر  وه��ل  احل���دود  بعبور 
تعلن  ان  ال�شورية  احلكومة  م��ن 

عن هجماتها. 

الذي  الهجوم  مرتكب�������ي  على  للعثور  داخليتة  ل�شغوط  اوبام������ا  ادارة  وتتع�����ر�س 
الدبلوما�شية يف  البعث���ة  مق������ر  2012 على  ع��������ام  اأيل�����ول  �ش�������بتمر   11 يوم  وقع 

بنغازي.
 وقال وزير العدل االمريكي اريك هولدر يف �شهادته امام امل�شرعني يف مايو ايار ان 

املحققني احرزوا تقدما كبريا جدا جدا جدا.
 وا�شاف نحن يف مرحلة اتخذنا فيها خطوات ميكنني القول انها حا�شمة وملمو�شة 

ونحن م�شتعدون.. 
�ش������نكون م�شتعدين قريب���������ا فيما اعتق������������د للك�ش������������ف عن كل ما قمنا به وذكرت قناة 
وه���������و  ختال�����ة  ابو  الحم��������د  وجهت  اتهامات  ان  االمريكية  االخباري����������ة  �شي.ان.ان 
بانه م�شتبه  واأن و�شفته م�شادر من احلكومة االمريكية  قائد ميلي�شيا ليبي �شبق 

فيه.

•• وا�شنطن-رويرتز:

افادت تقارير اعالمية ان ال�شلطات االمريكية وجهت اتهامات جنائية فيما يت�شل 
اخرين  اأمريكيتني  بليبيا وثالثة  االمريكي  ال�شفري  فيه  قتل  الذي  بنغازي  بهجوم 
العام املا�شي وقالت وزارة العدل االمريكية انه لي�س لديه���������ا تعقيب على النباأ الذي 
ان حتقيقاتها  لكنها قالت  �ش�����رتيت جورنال  �شي.ان.ان و�شحيفة وول  اأوردت��ه قناة 

م�شتمرة وال تزال متثل اأولوية. 
ومل يت�شح على الفور عدد من وجهت اليهم االتهامات وماهية هذه االتهامات وقال 
باراك  الرئي�س  الدارة  الالذعة  بانتقاداته  املعروف  عي�شى  داري��ل  اجلمهوري  النائب 
اوباما يف بيان ان من املهم جدا ا�شتجواب اي �شخ�س توجه له اتهامات وو�شعه حتت 

مالحظة امل�شوؤولني االمريكيني دون تاأخري. 

اأن عمليات االإجالء التي  اأكد  اأنه 
ق��ررت��ه��ا ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ودول 
م�شالح  ت���خ���دم  اأخ������رى  غ��رب��ي��ة 

املتطرفني.
�شحب  اأن  نف�شه  البيان  واأ���ش��اف 
عاملني يف �شفارات غربية ب�شنعاء 
بني  اال�شتثنائي  بالتعاون  ي�شر 
ال��ي��م��ن و ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل �شد 
ال�شلطات  اأن  واأ���ش��اف   ، االإره����اب 
االحتياطات  ات���خ���ذت  ال��ي��م��ن��ي��ة 
�شالمة  ل�������ش���م���ان  ال���������ش����روري����ة 

البعثات االأجنبية.
ل�����ش��اع��ات بعدما  ال��ب��ي��ان  و����ش���در 
غري  موظفيها  وا���ش��ن��ط��ن  اأم����رت 
باليمن  �شفارتها  يف  االأ�شا�شيني 
مبغادرة البالد ب�شبب ما و�شفته 
جدا  امل��رت��ف��ع  امل��خ��اط��ر  مب�شتوى 
ب�����وق�����وع ه����ج����م����ات. ك���م���ا اأج���ل���ت 
يف  �شفارتها  طاقم  ك��ّل  بريطانيا 
بدورها  بلجيكا  ودع���ت  ���ش��ن��ع��اء، 
مغادرته  اإىل  ب��ال��ي��م��ن  رع���اي���اه���ا 

لل�شبب نف�شه.
االأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
نقل  ط��ائ��رت��ي  اإن  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون( 
اليمن  يف  ه��ب��ط��ت��ا  ع�����ش��ك��ري��ت��ني 
مواطنني  الإج������الء  اأم�������س  ف��ج��ر 
اأم����ريك����ي����ني، وذل������ك ب���ع���د دع����وة 
امل��وظ��ف��ني غري  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
واملواطنني  بال�شفارة  االأ�شا�شيني 

اإىل مغادرة البالد فورا.

يف غ�شون ذل��ك، ع��ّر اليمن عن 
اأ�شفه الإجالء دول غربية رعاياها 
من موظفي �شفارات وغريهم من 
البالد حت�شبا لهجمات قد ي�شنها 
تنظيم القاعدة هذه االأيام، وقال 
م�شلحة  يف  ي���ك���ون  ق���د  ذل����ك  اإن 

االإرهاب .
اإن  اليمنية  للخارجية  بيان  وقال 
ي��ق��در ح��ر���س احلكومات  ال��ي��م��ن 
االأجنبية على �شالمة رعاياها اإال 

مع وزارة اخلارجي���������ة وال�شفارات 
ق���ب���ل ال���ق���ي���ام ب��اأي��������������������������ة رح����الت 
خماط������ر  فيه����ا  مناط���ق  الأي���ة 

حمتملة.
ب��رن��ام��ج جمع  ب�����ش��اأن  وع��ن القلق 
االأمن  بوكالة  اخلا�س  املعلومات 
بيانات  ي���خ���زن  ال������ذي  ال���وط���ن���ي 
الهجمات  مل��ن��ع  ك��ج��ه��د  ال��ه��وات��ف 
اإن هناك بع�س  ق��ال   ، االإره��اب��ي��ة 
ال�������ش���ك���وك ب���������ش����اأن ت�����اأث�����ري ه���ذا 

اخل�شو�شية  ع���ل���ى  ال����رن����ام����ج 
التج�ش�س  بع�س  اأن  اع��ت��ر  لكنه 
ملكافحة  اأ�شا�شي  مكّون  احلكومي 

االإرهاب .
وقال لي�س لدينا برنامج جت�ش�س 
حم��ل��ي، م���ا ق���د ي��ك��ون ل��دي��ن��ا هو 
من  متكننا  ال��ت��ي  االآل��ي��ات  بع�س 
عنوان  اأو  ه���ات���ف  رق����م  م���راق���ب���ة 
بهجوم  مرتبط  ال��ك��رتوين  بريد 

اإرهابي.. هذه معلومات مفيدة .

اخل����ارج����ي����ة  ق�����ال�����ت  ل�����ن�����دن  ويف 
الدبلوما�شيني  اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
من  نقلهم  ج���رى  ال��ري��ط��ان��ي��ني 
امل���ت���ح���دة يف  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ال��ي��م��ن 
ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��ا���ش��ي��ة يف اإج�����راء 
ال�ش���������فارة  و���ش��ت��ظ��ل  م����وؤق����ت، 
الريطانية يف �شنع��������اء مغلق�������ة 
من  امل���وظ���ف���ون  ي��ت��م��ك��ن  اأن  اإىل 

العودة اإليها.
اإع�������الم  و�����ش����ائ����ل  اأوردت  وق�������د 
اإلكرتونية  ر���ش��ائ��ل  اأن  اأم��ريك��ي��ة 
تنظيم  زع����ي����م  ب����ني  اع����رت�����ش����ت 
الظواه������ري  اأمي�����ن  ال���ق���اع���دة 
اليمن  يف  التنظيم  فرع  وزعي���������م 
التي حملت  الوحي�شي هي  نا�شر 
وا�شنطن على اتخاذ قرار باإغالق 
وقن�شلية  �شفارة  ع�شرين  ح��وايل 
اأم���ريك���ي���ة يف ال�������ش���رق االأو�����ش����ط 

واأفريقيا.
تاميز  نيويورك  ل�شحيفة  ووفقا 
الوحي�شي  اأم���ر  ال��ظ��واه��ري  ف���اإن 
يفرت�س  ك�����ان  ه����ج����وم  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

وقوعه يوم االأحد املا�شي.
اجلنوبية  ك���وري���ا  ون�����ش��ح��ت  ه���ذا 
ام�����س االأرب��ع��اء رع��اي��اه��ا مبغادرة 
من  املخاوف  تزايد  و�شط  اليمن 

ح�شول هجمات اإرهابية هناك.
الكورية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
وزارة  ان  )ي���ون���ه���اب(  اجل��ن��وب��ي��ة 
اجلنوبية  ال���ك���وري���ة  اخل���ارج���ي���ة 

بعد  ان��ه  قالت فيه  بياناً  اأ���ش��درت 
مبا�شرة  املتحدة  الواليات  تعديل 
اليمن  اإىل  ال�شفر  من  حتذيرها 
م�����ش��ت��وى من  اأع���ل���ى  اإىل  ورف���ع���ه 
اخلطر، قمنا من جانبنا باإخطار 
باحلاالت  ال��ي��م��ن  يف  م��واط��ن��ي��ن��ا 
مبغادرة  ون�شحهم  ال�شل����ة،  ذات 

البالد .
واأ�شافت الوزارة بالن�شبة الأولئك 
االإخ����الء  ي�شتطيعون  ال  ال���ذي���ن 
ال�شفر  جتنب  عليهم  ينبغي  فاإنه 
غ���ري اال����ش���ا����ش���ي داخ�����ل ال��ي��م��ن ، 
ال�شفارة  موظفي  ان  اإىل  م�شرية 
�شرياقبون  اجل��ن��وب��ي��ة  ال���ك���وري���ة 
الكوريني  اأمن و�شالمة  عن كثب 

اجلنوبيني الباقني هناك.
واأ�شارت اإىل انه حالياً يوجد 38 
اليمن،  يقيمون يف  كوريا جنوبيا 
مبا يف ذلك العاملون يف ال�شفارة 
ورج�����ال االأع���م���ال وال��ع��ام��ل��ني يف 

منظمات غري حكومية.
�شيول،  اإن  ال�����������������وزارة  وقال�������ت 
على كل ح��ال، ال تنظر يف اإغالق 
ال���ت���وق���ت  ه����ن����اك يف  ����ش���ف���ارت���ه���ا 

الراهن.
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مباحثات بني العاهل ال�صعودي والرئي�س الفل�صطيني
•• الريا�س-يو بي اأي:

الفل�شطيني حممود  الرئي�س  العزيز مع  امللك عبداهلل بن عبد  ال�شعودي  العاهل  بحث 
عبا�س اجلهود املبذولة الإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة على ترابها الوطني . وذكرت 
وكالة االنباء ال�شعودية الر�شمية )وا�س( اأن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز عقد لقاء مع 
ان  وا���س  وا�شافت   . املكرمة  ال�شفا مبكة  ق�شر  عبا�س يف  الفل�شطيني حممود  الرئي�س 
امللك عبداهلل بن عبد العزيز بحث مع ابو مازن تطورات الق�شية الفل�شطينية واجلهود 
يف  امل�شروعة  حقوقه  الفل�شطيني  لل�شعب  ي�شمن  و�شامل  عادل  �شالم  لتحقيق  املبذولة 
اإقامة دولته امل�شتقلة على ترابها الوطني . وكانت م�شادر يف الريا�س قالت اأن الرئي�س 
الو�شع  عليه  العزيز  عبد  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�شعودي  العاهل  على  �شيعر�س  عبا�س 
احلايل وال�شروط التي �شتدخل على اأ�شا�شها ال�شلطة الفل�شطينية مباحثات ال�شالم مع 

اإ�شرائيل.

ارتفاع قتلى الفي�صانات يف باك�صتان اإىل 84 
•• ا�شالم اباد-ا ف ب:

اعلنت ال�شلطات الباك�شتانية ام�س ان الفي�شانات يف مو�شم االمطار اودت بحياة 84 
�شخ�شا و�شببت ا�شرارا لثمانني الف �شخ�س خالل اال�شبوع املا�شي.

وقال املكتب الباك�شتاين الدارة الكوارث ان في�شانات مل تكن متوقعة اغرقت احياء يف 
مدينة كرات�شي )جنوب( التي ت�شم 18 مليون ن�شمة والواقعة على بحر العرب كما 

دمرت م�شاكن يف �شمال البالد بالقرب من احلدود االفغانية.
48 �شخ�شا على  ان  بر�س  لوكالة فران�س  الطوارىء  اجهزة  وقال م�شوؤول كبري يف 
االقل قتلوا وجرح 44 اآخرون وت�شرر 81 الفا و341 باالمطار وال�شيول يف االيام 
يف  �شخ�شا   45 م�شرع  ع��ن  االح��د  حتدثت  الباك�شتانية  ال�شلطات  وك��ان��ت  املا�شية 
الفي�شانات. وقالت ال�شلطات انها تتوقع امطارا غزيرة يف اال�شهر املقبلة ولقي اكرث 

من 470 �شخ�شا حتفهم يف في�شانات اخلريف املا�شي.

لفروف قلق
 من الو�صع يف م�صر 

•• مو�شكو-يو بي اأي:

القلق جتاه  ام�س عن  �شريغي الف��روف،  الرو�شي،  وزي��ر اخلارجية  اأع��رب 
اإىل و�شع حد للتطورات غري امل�شتحبة، وحّث القوى  اأحداث م�شر، داعياً 
اأنباء  وكالة  ونقلت  الوطنية.  امل�شاحلة  حتقيق  على  امل�شرية  ال�شيا�شية 
نوفو�شتي الرو�شية، عن الفروف قوله لل�شحافيني يف مو�شكو، نحن قلقون 
من  العر  ا�شتخال�س  ال�شروري  من  اأن��ه  م�شيفاً   ، م�شر  يف  الو�شع  اإزاء 
تطورات الو�شع يف هذا البلد ويف غريه من بلدان الربيع العربي، والتوقف 
عن تاأليب ق�شم من القوى ال�شيا�شية على ق�شم اآخر . واأ�شار اإىل اأنه الحظ 
نزوع العبني دوليني اأ�شا�شيني اإىل حث هذا الفريق اأو ذاك على القيام بعمل 
اإذا كنا حري�شني على  . واأ�شاف  الربيع العربي  ما �شد االآخ��ر منذ بداية 
االإلتزام باملبداأ القائل باأن م�شري كل بلد يجب اأن يقرره �شعبه، فيجب اأن 
يوؤكد املجتمع الدويل هذا املبداأ ويبذل ما بو�شعه حلث القوى ال�شيا�شية 

لكل دولة، وباالأخ�س 
التو�شل  م�شر، على 
واتباع  ات����ف����اق،  اإىل 
امل�شاحلة  ط����ري����ق 
ال���وط���ن���ي���ة واإي����ج����اد 
حلول ت�شمن حقوق 
ك����اف����ة امل���ج���م���وع���ات 
واالإثنية  ال�شيا�شية 
وتوفر  وال���دي���ن���ي���ة، 
امل���ع���ي�������ش���ة امل���ري���ح���ة 
املجموعات  ل����ه����ذه 
وج�����م�����ي�����ع �����ش����رائ����ح 

املجتمع .

ال�شفري  اليابان، ام�س عن م�شاركة  ال�شفارة االأمريكية لدى  اأعلنت 
االأم��ريك��ي، ج��ون رو����س، يف االح��ت��ف��ال ال�شنوي ال���ذي ي��ق��ام بذكرى 
العاملية  احل��رب  خ��الل  ناغازاكي  ملدينة  االأم��ريك��ي  ال��ذري  الق�شف 

الثانية.
بياناً  اأ�شدرت  ال�شفارة  اأن  )كيودو(،  اليابانية  االأنباء  وكالة  واأف��ادت 
الذري  للق�شف  ال�68  ب��ال��ذك��رى  رو����س  م�����ش��ارك��ة  ع��ن  ف��ي��ه  اأع��ل��ن��ت 
رو�س،  ان  اإىل  وي�شار   1945 ال��ع��ام  ن��اغ��ازاك��ي يف  ملدينة  االأم��ريك��ي 
الذي تنتهي مهمته قريباً، �شارك العام املا�شي للمرة االأوىل يف هذه 
ي�شارك يف  اأم��ريك��ي  �شفري  اأول   2010 ال��ع��ام  يف  واأ�شبح  ال��ذك��رى، 

ذكرى اإلقاء قنبلة ذرية على هريو�شيما.
تتوق  املتحدة  ال��والي��ات  ان  بيانها،  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�شفارة  وكتبت 
ال�شتمرار العمل مع اليابان بغية دفع هدف الرئي�س االأمريكي باراك 

اأوباما اىل االأمام وهو قيام عامل خال من االأ�شلحة النووية .
الذري  الق�شف  ناجون من  بينهم  االآالف،  يحت�شد  �شنوياً  انه  يذكر 
وع��ائ��الت ال�����ش��ح��اي��ا، يف م��ت��ن��زه ال�����ش��الم ب��امل��دي��ن��ة الإح��ي��اء الذكرى 
ال��ث��ان��ي��ة ويدق  ال��ع��امل��ي��ة  ال����ذري خ���الل احل����رب  ال�����ش��ن��وي��ة للق�شف 
جر�س �شخم يف 9 اآب-اأغ�شط�س من كل �شنة عند ال�شاعة 11:02 
الذرية  القنبلة  فيهما  األقيت  التي  ال�شاعة  يف  اأي  املحلي  بالتوقيت 

على املدينة عام 1945.

اأ�شيب 7 جنود فلبينيني بجروح، يف انفجار ا�شتهدف ام�س االأربعاء 
جنوب  امل�شلمة  االأغلبية  ذات  ماغيندانوا  والي���ة  يف  ع�شكرياً  رت���اًل 

البالد.
ونقلت وكالة االأنباء الفليبينية عن املتحدث با�شم اجلي�س الفليبيني، 
ديك�شون هريمو�شو، قوله اإن قنبلة زرعت اإىل جانب طريق فّجرها 
االإ�شالمية  بانغ�شامورو  مقاتلي  جلماعة  بانتمائهم  ي�شتبه  عنا�شر 
من اأجل احلرية عند ال�شاعة 9:50 �شباحاً بالتوقيت املحلي للبالد 
يف  جرحوا  جنود   7 اأن  وا�شاف  –نابوندا�س.  بارانغاي  تقاطع  عند 
من  قافلة  م��رور  ل��دى  فّجرت  القنبلة  اإن  املتحدث  وق��ال  االإنفجار 
اأية  تعلن  ومل  املكان.  يف  مدرعة  جند  وناقلة  الع�شكرية  ال�شاحنات 
له  اإن  ق��ال  الع�شكري  املتحدث  لكن  الهجوم،  عن  م�شوؤوليتها  جهة 
احلرية،  اجل  من  االإ�شالمية  بانغ�شامورو  مقاتلي  جماعة  ب�شمات 

التي اأعلنت اأنها �شتوا�شل قتالها �شد القوات احلكومية.

ادى انفجار قنبلة �شباح ام�س بالقرب من �شتاد �شغري لكرة القدم 
يف حي يت�شم باحل�شا�شية يف مدينة كرات�شي الباك�شتانية اىل مقتل 
�شبعة ا�شخا�س وجرح 26 اخرين، ح�شب ما اعلنت ال�شرطة وقال 
بعد  وق��ع  االنفجار  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�شرطة  يف  م�شوؤول 
التي ج��اء منها اف�شل  ل��ي��اري ال�شاحية  ال��ق��دم يف  ك��رة  م��ب��اراة يف 

الالعبني يف باك�شتان وت�شهد اليوم حرب ع�شابات مدمرة.
وا�شاف امل�شوؤول الكبري يف ال�شرطة املحلية طارق داريجو لفران�س 
بر�س ان القنبلة التي زرعت يف دراجة نارية متوقفة خارج امللعب 
ادت اىل مقتل �شبعة ا�شخا�س بينهم عدد من الفتيان . واو�شح انها 

قنبلة مت تفجريها عن بعد.
قتيال   11 اوق��ع  االنفجار  ف��ان  ال�شعب،  ح��زب  ع��ن  نائبة  وح�شب 
بني اطفال وفتيان ترتاوح اعمارهم بني 6 و15 عاما. ومل توؤكد 

ال�شرطة هذه احل�شيلة.
ويهيمن على مدينة كرات�شي احلزب القومي املتحد الذي يرتكز 
الهند منذ  ف���روا م��ن  ال��ذي��ن  امل�شلمني  امل��ه��اج��ري��ن  ب��ني  م��وؤي��دوه 
تق�شيم الهند الريطانية يف 1947 الذي ادى اىل والدة باك�شتان 
كبرية قدمت  فيه جالية  تعي�س  ال��ذي  القدمي  لياري  ويبقى حي 
من والية بلو�ش�شتان الباك�شتانية من املعاقل القليلة حلزب ال�شعب 

الباك�شتاين يف املدينة التي ت�شم 18 مليون ن�شمة.
وحتقق �شرطة كرات�شي االربعاء ملعرفة ما اذا كان االعتداء ارتكبه 
انف�شاليون بلو�س او ا�شالميون او وقع نتيجة التناف�س ال�شيا�شي 
بني حزب ال�شعب واحلزب القومي لل�شيطرة على لياري، كما قال 

داجريو.

عوا�شم

طوكيو

كرات�سي

م�نيال

حماكمة اإ�صرائيلي
 متهم بالتج�ص�س لإيران

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

رفعت حمكمة يف القد�س ام�س اأمر حظر الن�شر يف ق�شية ع�شو يف جماعة 
يهودية مت�شددة يف ا�شرائيل اتهم مبحاولة التج�ش�س ل�شالح ايران.

وقال جهاز �شني بيت لالمن الداخلي يف ا�شرائيل يف بيان ان ا�شحق برجال 
�شافر اىل برلني عام 2011 وعر�س على م�شوؤويل ال�شفارة االيرانية جمع 

معلومات عن ا�شرائيل.
واأ�شاف البيان اأنه لدى عودة برجال ظل على ات�شال مع عنا�شر ايرانية 

عر االنرتنت والهواتف العامة قرب منزله يف القد�س.
واألقي القب�س عليه ال�شهر املا�شي واأ�شدرت املحكمة اأمرا بحب�شه وبحظر 
الن�شر يف الق�شية اىل اأن رفعته يوم االربعاء وقال يائري نيهوراي حماميه 

انه �شي�شتاأنف قرار حب�شه على ذمة الق�شية.
وقالت متحدثة با�شم املحكمة ان حمكمة جزئية وجهت لرجال اتهامات 
موكله  ان  نيهوراي  وقال  خيانة  ارتكاب  واعتزامه  اأجنبي  بعميل  بات�شاله 
با�شم  متحدث  ق��ال  ال��ذي  واملتهم  الي��ران  عميال  يكون  الن  بال�شعي  اتهم 
ال�شرطة انه يف االربعينات ا�شرائيلي ينتمي اىل جماعة نيتوري كارتا التي 

توؤمن باأن الدولة اليهودية يجب اأال تقوم قبل ظهور امل�شيح املنتظر.
وتنبذ هذه اجلماعة ال�شهيونية وت�شيد بايران وبحركة املقاومة اال�شالمية 

حما�س ملعار�شتها دولة ا�شرائيل.
وجاء يف بيان �شني بيت خالل التحقيق معه قال املحتجز انه ت�شرف من 

منطلق الكراهية لدولة ا�شرائيل وللح�شول على املال.

خندق اأمني حول كركوك يثري خافات عربية كردية 

معظم اليهود ي�صتبعدون التو�صل اإىل �صام

نيجرييا ت�صعى لت�صليم اأمريكا م�صتبهًا بالقاعدة 
•• اأبوجا-رويرتز:

اظ��ه��رت وث��ائ��ق ق�����ش��ائ��ي��ة اطلعت 
عليها رويرتز اأن نيجرييا تقدمت 
اأحد  لت�شليم  بطلب  حمكمة  اىل 
املتحدة  ال��والي��ات  اىل  مواطنيها 
تنظيم  مب�شاعدة  اتهامات  ب�شبب 
وات���ه���م���ت  ال����ي����م����ن  ال�����ق�����اع�����دة يف 
والنيجريية  االمريكية  ال�شلطات 
بال�شفر  بابافيمي  اأوالن��ي��ي  الوال 
تنظيم  اأع�شاء من  مع  اليمن  اىل 
القاعدة يف جزيرة العرب يف عامي 
 8600 وتلقي  و2011   2010
نيجرييا  اىل  العودة  مقابل  دوالر 
يتحدثون  م��ت��ط��رف��ني  وجت���ن���ي���د 

االجنليزية.
النائب  اىل  امل��ق��دم  الطلب  وي��ق��ول 
يحمل  وال����ذي  نيجرييا  يف  ال��ع��ام 
ي����ول����ي����و مت����وز  م�����ن   23 ت�����اري�����خ 
2013 اأوالنيي.. يواجه اتهامات 
التامر لتقدمي الدعم واالمدادات 
وحماولة  اأجنبية  ارهابية  ملنظمة 
ارهابية  تقدمي دعم مادي ملنظمة 
امل�شروع  غري  واال�شتخدام  اأجنبية 

لال�شلحة النارية.

البالد تراقبها عن كثب  يف �شمال 
الغربية  والقوى  املتحدة  الواليات 
ي�شعى  ان  ت��خ�����ش��ى  ال��ت��ي  االخ�����رى 
بتنظيم  م��رت��ب��ط��ون  م���ت�������ش���ددون 
القاعدة اىل اتخاذها منطلقا ل�شن 

هجمات.

ك����ان ب��اب��اف��ي��م��ي 32 ع���ام���ا ال���ذي 
يف  م�شطفى  اهلل  اي��ة  با�شم  يعرف 
الوقت  بع�س  يف  املتحدة  الواليات 
تنظيم  م��ع  فيه  يتامر  ك��ان  ال���ذي 

القاعدة يف جزيرة العرب.
املا�شي  ال��ع��ام  نيجرييا  اىل  وع���اد 

واع��ت��ق��ل��ه ج��ه��از امل��خ��اب��رات هناك 
على  �شنوات   10 ال�شجن  ويواجه 
اذا  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  االق�����ل يف 

اأدين.
ون����ي����ج����ريي����ا ال�����ت�����ي ت�����ع�����اين من 
امل��ت�����ش��ددي��ن جل��م��اع��ة ب��وك��و حرام 

ان ه���ذا امل�����ش��روع ي���راد م��ن��ه عزل 
كركوك لتكون جاهزة لل�شم اىل 
العا�شي  وو�شف  كرد�شتان  اقليم 
يراد  �شيا�شي  ط��وق  بانه  اخل��ن��دق 
تفريع  الح���ق���ة  امل��رح��ل��ة  يف  م��ن��ه 
ك��رك��وك م��ن امل��ك��ون العربي حتى 
يت�شيد فيها االكراد وتكون جاهزة 

لل�شم اىل االقليم .

ام���ت���ار، ث��الث��ة م��ل��ي��ارات و500 
 2،9 دي�����ن�����ار )ح���������واىل  م���ل���ي���ون 
ثلثي  اجن���از  ومت  دوالر(.  مليون 
امل�شروع الذي بداأ العمل فيه منذ 
امتامه  ويتطلب  ا�شابيع،  خم�س 
وفقا  ا�شهر،  ثالثة  نحو  بالكامل 
االخر،  اجل��ان��ب  م��ن  للمحافظ. 
م�شروع  ك����رك����وك  ع�����رب  ي���ق���اب���ل 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

ام�س  ن�شر  ل���ل���راأي  ا���ش��ت��ط��الع  ق���ال 
اليهود  ارب����اع  ث��الث��ة  اك���رث م��ن  ان 
ازاء  م��ت�����ش��ائ��م��ون  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
����ش���الم مع  ات����ف����اق  اىل  ال���ت���و����ش���ل 
ا�شتوؤنفت  ب��ي��ن��م��ا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
املا�شي  اال�شبوع  ال�شالم  حمادثات 
اجلولة  و���ش��ت��ع��ق��د  وا����ش���ن���ط���ن.  يف 
امل���ق���ب���ل���ة م����ن امل����ف����او�����ش����ات ام�����ا يف 
الفل�شطينية  االرا�شي  او  ا�شرائيل 
ال��ث��اين م��ن �شهر اب- يف اال���ش��ب��وع 
وزيرة  اعلنت  ما  بح�شب  اغ�شط�س 
ليفني  ت�شيبي  اال�شرائيلية  العدل 
املفاو�شات  م��ل��ف  ع���ن  امل�������ش���وؤول���ة 
 80% وراى  الفل�شطينيني  م���ع 
فر�س  ان  اراوؤه�����م  امل�شتطلعة  م��ن 
التو�شل اىل اتفاق منخف�شة ن�شبيا 
 18% او منخف�شة للغاية مقابل 
مرتفعة  او  م��رت��ف��ع��ة  ب��ان��ه��ا  راوا 
للغاية بينما بدا العرب يف ا�شرائيل 
 47% راى  ح��ي��ث  ت����ف����اوؤال  اك����رث 
منهم ان فر�س التو�شل اىل اتفاق 
للغاية  مرتفعة  او  مرتفعة  ���ش��الم 
يعتقد  ذل�����ك،  اىل  وب���اال����ش���اف���ة   .
اال�شرائيليني  اليهود  من   64%
غري  الفل�شطينيني  امل�����ش��وؤول��ني  ان 
با�شتئناف  رغ��ب��ت��ه��م  يف  ���ش��ادق��ني 

م���ن ح��ك��وم��ة ب���غ���داد االحت���ادي���ة.  
ك���رك���وك التي  و����ش���ه���دت م��دي��ن��ة 
من  اغلبهم  عراقي   900 جتمع 
خالل  متكررة  هجمات  االك����راد، 
الفرتة املا�شية، اخرها مقتل 41 
�شخ�شا يف 12 من ال�شهر املا�شي، 
ا�شتهدف  ان���ت���ح���اري  ه���ج���وم  يف 
مقهى يف ح��ي واح��د ح��زي��ران، يف 
جنوب املدينة، وفقا مل�شادر امنية 
ي��ت��ع��ل��ق مبوقف  وط��ب��ي��ة. وف��ي��م��ا 
امل�شروع،  م��ن  امل��رك��زي��ة  احلكومة 
اك���د امل��ح��اف��ظ ان رئ��ي�����س ال����وزراء 
اكد الحد م�شوؤويل  املالكي  نوري 
امل��ح��اف��ظ��ة ان����ه ل��ي�����س ���ش��د حفر 
اخلندق اذا كان يحافظ على حياة 
وتابع    . املدينة  وام��ن  املواطنني 
ملاذا يعرت�س من يف بغداد وجميع 
خلف  مقرها  العراقية  احلكومة 
خندق ا�شمها املنطقة اخل�شراء .  
وتعد املنطقة اخل�شراء ال�شديدة 
نهر  بها  يحيط  التي  التح�شني، 
دج��ل��ة وج�����دران ا���ش��م��ن��ت��ي��ة، املقر 
العراقية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
و�شفارات اجنبية بينها االمريكية 

والريطانية. 
كركوك  خندق  حفر  كلفة  وتقدر 
كيلومرتا   53 طوله  يبلغ  ال��ذي 
وع��م��ق��ه م��رتي��ن وع��ر���ش��ه ثالثة 

•• كركوك-ا ف ب:

اثار حفر خندق امني حول مدينة 
الهجمات  من  حلمايتها  كركوك 
ا�شافية بني  خ��الف��ات  االره��اب��ي��ة 
الغنية  امل��ح��اف��ظ��ة  واك������راد  ع���رب 
انه  ال���ع���رب  اع���ت���ر  اذ  ب��ال��ن��ف��ط، 
اغ����را�����س  حت���ق���ي���ق  اىل  ي����ه����دف 
طريق  يف  وخ�����ط�����وة  ����ش���ي���ا����ش���ي���ة 
كرد�شتان  باقليم  امل��دي��ن��ة  احل���اق 

ال�شمايل. 
وق�������ال حم����اف����ظ ك�����رك�����وك جنم 
الدين عمر كرمي لوكالة فران�س 
قرارا  اتخذت  املحافظة  ان  بر�س 
ب���االج���م���اع ب��ح��ف��ر خ���ن���دق حول 
م��دي��ن��ة ك���رك���وك ل��ل�����ش��ي��ط��رة ملنع 
�شيارات  ادخ����ال  م��ن  االره��اب��ي��ني 
غري  او  م�������ش���روق���ة  او  م��ف��خ��خ��ة 

جمازة . 
وتالل  ه�شاب  انت�شار  اىل  وا�شار 
وال�شرقية  ال�شمالية  اجلهة  م��ن 
ت�����ش��ك��ل حاجز  وه������ذه  ل��ل��م��دي��ن��ة 
من  منب�شطة  ارا�شي  متتد  فيما 
والغربية  اجل��ن��وب��ي��ة  اجل��ه��ت��ني 
منها  �شيارات  ت�شلل  ميكن  والتي 

دون املرور بنقاط التفتي�س. 
امل����ح����اف����ظ ج�������دوى حفر  واك�������د 
مماثلة  بتجربة  مذكرا  اخلندق، 

ذات��ه��ا حول  ال��ف��ك��رة  تنفيذ  ل���دى 
اقليم  م��دن  ك��رى  اربيل،  مدينة 
ك��رد���ش��ت��ان ال�����ش��م��ايل ون��ف��ذ حول 
�شمال  كلم   320( اربيل  مدينة 
خندق   2006 ع�������ام  ب������غ������داد( 
ت�شاعد  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  مم���اث���ل، 
موجة العنف يف العراق التي بلغت 
و2008.   2006 ب���ني  اوج���ه���ا 
ب��ا���ش��م حمافظة  امل��ت��ح��دث  واك����د 
اربيل حمزة حامد لفران�س بر�س 
ارب��ي��ل الي هجمة  ت��ع��ر���س  ع���دم 
ع��ن��ف طوال  اع���م���ال  او  اره��اب��ي��ة 
ال�����ش��ن��ني امل��ا���ش��ي��ة. ب������دوره، قال 
حمافظ كركوك ان اخلندق الذي 
نفذ ح��ول ارب��ي��ل م��ن اه��م ا�شباب 
ا���ش��ت��ق��رار ال��و���ش��ع االم��ن��ي هناك 
اخلندق  ح��ف��ر  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى  وردا 
دليال على ف�شل قوات االمن، قال 
يبقى  االك���ر  ال���دور  ان  املحافظ 
ل��ق��وات االم���ن واخل���ن���دق لوحدة 
للحفاظ  الوحيد  الطريق  لي�س 
كركوك  وت�������ش���م   . االم������ن  ع���ل���ى 
ق��وم��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة اك�����راد وعرب 
الرئي�شي  وت��رك��م��ان وه��ي اجل���زء 
التي  ال�����ش��ا���ش��ع��ة  م���ن االرا�����ش����ي 
كرد�شتان  اقليم  ب�شمها  يطالب 
ذاتي  بحكم  يتمتع  ال��ذي  ال��ع��راق 
�شديدة  اع��رتا���ش��ات  م��واج��ه��ة  يف 

فيها غالبية امل�شتوطنني يف ال�شفة 
الغربية املحتلة مقابل ارا�س حتت 

ال�شيادة اال�شرائيلية.
واج�����������رى امل����ع����ه����د اال�����ش����رائ����ي����ل����ي 
جلامعة  ال��ت��اب��ع  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة 
ت���ل اب���ي���ب ه����ذا اال����ش���ت���ط���الع على 
�شخ�شا   602 م��ن  متثيلية  عينة 
اال�شرائيليني  ال�����ش��ك��ان  مي��ث��ل��ون 

 4،5% بن�شبة  خ��ط��اأ  ه��ام�����س  م��ع 
اال�شرائيليون  امل��ف��او���ش��ون  وح���دد 
وا�شنطن  يف  وال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ون 
هدفا  النف�شهم  امل��ا���ش��ي  اال���ش��ب��وع 
طموحا يق�شي بالتو�شل اىل اتفاق 
برعاية  ا�شهر  ت�شعة  خ��الل  ���ش��الم 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االم���ريك���ي جون 

كريي.

املفاو�شات. وفيما يتعلق باملوا�شيع 
التي �شتطرح على طاولة املفاو�شات 
اال�شرائيليني  م��ن   62،5% ف��ان 
حدود  اىل  االن�����ش��ح��اب  ي��ع��ار���ش��ون 
بتبادل  م�����ش��ح��وب��ا  عام1967 
ل��الرا���ش��ي وحت���دث���ت ا���ش��رائ��ي��ل يف 
ال�����ش��اب��ق ع���ن اح��ت��م��ال ���ش��م الكتل 
يقيم  ال��ت��ي  ال��ك��رى  اال�شتيطانية 

�شديدة  ب���اع���رتا����ش���ات  اخل���ن���دق 
لتحقيق  ي���ه���دف  ب���ان���ه  وي��������رون 
كونها  اك��رث من  �شيا�شية  اه��داف 

امنية. 
من�شد  ال���رح���م���ن  ع���ب���د  وي����ق����ول 
ال�شيا�شي  املجل�س  العا�شي رئي�س 
الرحمن  ع���ب���د  ك����رك����وك  ل���ع���رب 
بر�س  لفران�س  ال��ع��ا���ش��ي،  من�شد 

ال�صفرية الأمريكية: 
لبنان يعاين من اأزمة �صوريا

•• بريوت-يو بي اأي:

ق��ال��ت ال�����ش��ف��رية االأم��ريك��ي��ة يف ب���ريوت م���ورا ك��ون��ي��ل��ل��ي، ام�����س اإن بالدها 
االأزمة  انعكا�س  تاأثريات  من  يعاين  لبنان  ب��اأن  يدركون  ال��دويل  واملجتمع 
ال�شورية عليه. وقالت كونيللي يف ت�شريح عقب اجتماعها برئي�س حكومة 
اإنعكا�شات  اإن الطريقة االأف�شل ملواجهة  ت�شريف االأعمال جنيب ميقاتي، 

االأزمة )ال�شورية على لبنان( هي عر دعم موؤ�ش�شات الدولة .
واأ�شافت لتجنيب لبنان اإنعكا�شات االأزمة ال�شورية، تدعو الواليات املتحدة 

جميع االأفرقاء اللبنانيني اأن يلتزموا �شيا�شة الناأي بالنف�س .
لبنان  ي�شتدرج  ال�شورية  الداخلية  االأزم���ة  يف  اهلل  ح��زب  تدّخل  اإن  وقالت 
االإحتاد  لقرار  امل��وؤي��د  بالدها  موقف  وج��ّدت  ال��دول��ة  ويحُ�شعف  ال�شراع  يف 
االأوروبي املتعلق بحزب اهلل، معترة اأنه يبعث بر�شالة وا�شحة للحزب باأنه 
ال ي�شتطيع اأن يت�شّرف مبفرده، واأن 
هناك تداعيات لت�شرفاته كما حدث 
وبالن�شبة  ب��ل��غ��اري��ا  يف  ب��ورغ��ا���س  يف 

للتخطيط االإرهابي يف قر�س .
ت��اأك��ي��د التزام  ك��م��ا ج�����ّددت ك��ون��ي��ل��ي 
اجلي�س  ب���دع���م  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
الداخلي  االأم������ن  وق�����وى  ال��ل��ب��ن��اين 
ال�����ذي�����ن ي���ع���م���ل���ون ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
حفظ  اأج���ل  م��ن  اللبنانية  ال��ق��ي��ادات 
االأمن واالأم��ان يف لبنان واأ�شافت اأن 
بالده �شتبقى ملتزمة ا�شتقرار لبنان 

و�شيادته واإ�شتقالله .
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•• وا�شنطن-ا ف ب:

اف�����ادت درا����ش���ة ام��ريك��ي��ة ان ح���وادث 
ب�شكل كبري  ت��زاي��دت  ال��ت��ي  االن��ت��ح��ار 
االمريكيني  الع�شكريني  �شفوف  يف 
لي�شت  االخ�������رية  ال�������ش���ن���وات  خ�����الل 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال�����ش��دم��ات ال��ن��اجت��ة عن 
ال��ق��ت��ال ب��ل ه��ي ن��اجت��ة ع��ن امرا�س 
الدرا�شة  وت���دق���ق  ���ش��اب��ق��ة.  ن��ف�����ش��ي��ة 
ال�����ش��ادرة يف جملة ج��ورن��ال اوف ذي 
يف  ا�شو�شيي�شن  ميديكال  ام��ريي��ك��ان 
ت�شم  جمموعة  لدى  اخلطر  عوامل 
ال��ف ع�شكري حايل   150 م��ن  اك��رث 
ف�����روع اجلي�س.  م���ن ج��م��ي��ع  و���ش��اب��ق 

اإ�صراب عن الطعام غري م�صبوق يهز غوانتانامو 

الكثري  خ�����ش��روا  ال��ذي��ن  املعتقلني 
من وزنهم، بكر�شي ويدخل انبوب 
يف انفهم حتى املعدة الدخال الغذاء 

بالقوة.

•• كوبا-ا ف ب:

ينفذ املعتقلون يف �شجن غوانتانامو 
املثري للجدل بدون توجيه اي اتهام 
اليهم وال حماكمتهم، ا�شرابا عن 
بالتمام  ا���ش��ه��ر  �شتة  م��ن��ذ  ال��ط��ع��ام 
حيث  من  م�شبوقة  غري  حركة  يف 
اليوم  مدتها وحجمها لكنها تبدو 

يف تراجع.
ال�شجناء  غالبية  يلتزم  ح��ني  ويف 
���ش��وم رم�����ش��ان حت��ت وه���ج �شم�س 
�شلطات  فان  احلارقة،  غوانتانامو 
ثلثهم  اعترت  االمريكي  ال�شجن 
يف حالة ا�شراب عن الطعام. ومن 
ال���رج���ال ال166  ا���ش��ل جم��م��وع 
النائي  اجل��ي��ب  ه���ذا  يف  املعتقلني 
امل�����ش��ت��اأج��ر م���ن ك��وب��ا م��ن��ذ القرن 
التا�شع ع�شر، ما زال 57 يرف�شون 
ت���ن���اول ال��ط��ع��ام، ب��ع��د ���ش��ت��ة ا�شهر 
يوما بيوم من بدء احلركة بح�شب 

�شهور  منذ  التوترات  وحتتدم  كي�شمايو.  ميناء  عر 
ب���ني ك��ي��ن��ي��ا واحل��ك��وم��ة ال�����ش��وم��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة التي 
�شادة  وهو من  مادوبي  اأحمد  تتهم نريوبي مب�شاندة 
اىل  له  التابعة  امليلي�شيات  وقاتلت  ال�شابقني  احل��رب 
جانب الكينيني وت�شيطر االن على كي�شمايو وترف�س 

مقدي�شو قيادة مادوبي.
لل�شوؤون  االول  ال��ن��ائ��ب  ك��ي��ب��ي��ت�����ش��و  ك���اراجن���ا  وق�����ال 
اىل  م�����ش��ريا  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  كينيا  يف  اخل��ارج��ي��ة 
م�شتعدة  الكينية  احلكومة  ومينائها   املدينة  مطار 
�شخ�س  ت�شلمهما اىل  ان  لكن يجب  املينائني  لت�شليم 

ما وان يكون ذلك من خالل عملية تفاو�شية. 
وا�شتدرك البيان حمذرا من اأنه اذا غادرت كينيا ب�شكل 
اأخ��رى عائدين من  غري منظم  فاننا قد ننزلق مرة 

حيث اأتينا. 

•• بيوني�س اير�س-يو بي اأي:
 3 دم��رت  فيما  اآخ���رون   62 واأ�شيب  �شخ�شاً   12 قتل 
م��ب��اٍن ج���راء انفجار ت���ردد ان��ه جن��م ع��ن ت�شرب غ��از يف 

و�شط مدينة روزاريو االأرجنتينية.
االأرجنتينية  هريالد  اأيري�س  بوين�س  �شحيفة  ونقلت 
ان انفجاراً قوياً هز مبنى بو�شط روزاريو ما اأثار حالة 
ذعر بني ال�شكان، واأحلق �شرراً ب�3 مبان جماورة واأكدت 
جانب  اإىل  االن��ف��ج��ار  يف  �شخ�شاً   12 مقتل  ال�شلطات 

كينيا م�صتعدة لت�صليم ال�صيطرة على كي�صمايو ال�صومالية 

ع�صرات القتلى واجلرحى بانفجار يف الأرجنتني

اإ�صام اآباد تتهم الهند باإ�صابة اثنني من جنودها

مقتل �صرطي و4 متمردين 
يف القوقاز الرو�صي 

•• مو�شكو-ا ف ب:

اثناء  قتل �شرطي واربعة متمردين 
ا���ش��ت��ب��اك يف ج��م��ه��وري��ة ك��ب��اردي��ن��و-
بلكاريا امل�شطربة يف منطقة القوقاز 
الداخلية  وزارة  اعلنت  الرو�شي كما 
البيان  واو����ش���ح  ب���ي���ان.  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
ارب��ع��ة متمردين  م��ن  ان جم��م��وع��ة 
فتحت النار على ال�شرطيني الذين 
���ش��ي��ارت��ه��م الج����راء تفتي�س  اوق���ف���وا 
عا�شمة  نالت�شيك  يف  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
ان  نف�شه  امل�شدر  وا���ش��اف  املنطقة. 
امل�شت�شفى  يف  ت���ويف  ���ش��رط��ة  ���ش��اب��ط 
بها.  ا�شيب  بجروح خطرية  متاأثرا 
املهاجمني  جميع  ان  ال��ب��ي��ان  واك���د 
الذين  ال�شرطيني  بر�شا�س  قتلوا 
ردوا على م�شادر النريان ويف عداد 
التمرد  ق��ادة  احد  القتلى  املتمردين 
يف كباردينو-بلكاريا ح�شنبي فاكوف 
امللقب ابو ح�شن الذي كان مالحقا 
من ال�شرطة الرتكابه جرائم خطرية 
بح�شب  ق���ت���ل  ع��م��ل��ي��ات  خ�����ش��و���ش��ا 
البيان. وقتلت زوجة فاكوف، ايرينا 
اال�شتباك  ه��ذا  يف  اي�شا  اورت��ان��وف��ا، 
الرو�شية.  االع���الم  و�شائل  بح�شب 
ال�شي�شان  يف  االوىل  احل���رب  وب��ع��د 
القوات  ب���ني   )1996-1994(
واالنف�شاليني  الرو�شية  الفدرالية 
ب�شورة  ال���ت���م���رد  ح���رك���ة  اك��ت�����ش��ب��ت 
وجتاوزت  مت�شددا  طابعا  تدريجية 
اكرث فاكرث حدود هذه اجلمهورية 
العقد  اوا�شط  ال�شغرية لتتحول يف 
االول من االلفية الثانية اىل حركة 
م�شلحة نا�شطة يف كل منطقة �شمال 

القوقاز.

ب���ظ���الل���ه���م���ا ع���ل���ى امل���ف���او����ش���ات 
كان  التي  الهندية-الباك�شتانية 
من املفرت�س اأن ت�شتاأنف يف وقت 

الحق من ال�شهر اجلاري.
ت�شكل  ك�شمري  ق�شية  ت���زال  وال 
نقطة خالف بني الهند وباك�شتان 
60 عاماً، حيث خا�س  منذ نحو 

البلدان 3 حروب ب�شببها.

اإ�صابة ع�صو مبجل�س ال�صيوخ الأفغاين يف هجوم
•• كابول-يو بي اأي:

اأ�شيبت ع�شو يف جمل�س ال�شيوخ االأفغاين، وزوجها، وقتلت ابنتها وحار�شها ال�شخ�شي، بهجوم م�شلح على 
�شيارتها يف والية غزين بجنوب البالد، فيما قتل 6 م�شلحني من طالبان بعمليات اأمنية يف اأنحاء عديدة 
اأنباء )باجهوك( االأفغانية، ام�س، عن نائب حاكم والية غزين، حممد علي اأحمدي،  منها. ونقلت وكالة 
قوله اإن ع�شو جمل�س ال�شيوخ، روح غول، كانت ت�شافر يف �شيارتها على الطريق العام الذي ي�شل بني واليتي 
هريات وكابول عندما تعر�شت لهجوم. وا�شاف اأن ابنة غول، وحار�شها ال�شخ�شي قتال بالهجوم الذي اأدى 
اإىل اإ�شابتها وزوجها بجروح، م�شرياً اإىل اأن االأخريين نقال اإىل م�شت�شفى يف جيالن وهما يف حالة خطرة. 
وقوات  االأفغانية،  االأمنية  القوات  نّفذتها  م�شرتكة  عمليات  م�شلحني من طالبان، يف   6 قتل  ذلك،  واإىل 

امل�شاعدة الدولية يف اأفغان�شتان )اإي�شاف( خالل ال�شاعات ال� 24 االأخرية يف مناطق خمتلفة من البالد.
وقالت وزارة الداخلية االأفغانية يف بيان، اليوم االأربعاء، اإن قواتها نّفذت مع قوات )اإي�شاف( عدة عمليات 
 25 واعتقلت  �شابعاً،  وجرحت  طالبان،  من  م�شّلحني   6 وقتلت  البالد،  من  خمتلفة  مبناطق  م�شرتكة 
واأوروزغان،  وباداخ�شتان،  وباغالن،  نانغارهار،  بواليات  نحُّفذت  العمليات  هذه  اأن  البيان  واأ�شاف  اآخرين 

كامريون يحتج على تعامل مدريد مع جبل طارق 
•• لندن-يو بي اأي:

اأج����رى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ري��ط��اين، ديفيد 
االإ�شباين  بنظريه  هاتفياً  ات�شااًل  كامريون، 
م��اري��ان��و راخ�����وي، ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى تعامل 
حكومته مع جبل طارق وت�شديدها اجراءات 

التفتي�س على احلدود بينهما.
بي  ب��ي  ال��ري��ط��ان��ي��ة  االإذاع�����ة  هيئة  ون�شبت 
رئا�شة  مكتب  با�شم  متحدث  اإىل  ام�س  �شي 
�شرتيت  داون��ن��غ   10 الريطانية  احلكومة 
ال����وزراء  برئي�س  ات�����ش��ل  ك��ام��ريون  اإن  ق��ول��ه 

اجل���وي اأم����ام ال��رح��الت امل��ت��وج��ه��ة اإىل جبل 
الريطانية  اخلارجية  وزارة  وكانت  ط��ارق. 
ا�شتدعت االأ�شبوع املا�شي ال�شفري اال�شباين يف 
لندن لالحتجاج على ما اعترتها التاأخريات 
التي فر�شتها حكومة بالده على احلدود مع 
بعدم  �شمانات  على  واحل�شول  ط��ارق،  جبل 

تكرار عمليات التفتي�س اال�شافية.
جبل  على  بريطانيا  �شيادة  ا�شبانيا  وترف�س 
طارق، الواقع على الطرف اجلنوبي من �شبه 
اجلزيرة االإيبريية، والذي حتكمه بريطانيا 

منذ عام 1713.

ازاء  العميق  قلقه  ع��ن  ل��الإع��راب  اال���ش��ب��اين 
التطورات االأخ��رية يف جبل ط��ارق . واأ�شاف 
ابلغ  الريطاين  ال���وزراء  رئي�س  اأن  املتحدث 
راخوي اأن موقف بريطانيا ب�شاأن ال�شيادة على 
العالقات  . وتدهورت  جبل طارق لن يتغري 
بني جبل طارق وا�شبانيا يف االأ�شهر االأخرية 
االأ�شماك،  �شيد  مناطق  حول  خالف  ب�شبب 
على  التفتي�س  اج����راءات  االأخ����رية  وت�شديد 
احلدود، واإعالنها عن خطط لفر�س �شريبة 
مقدارها 43 جنيهاً ا�شرتلينياً على املركبات 
العابرة للحدود، وتهديدها باغالق جمالها 

•• ا�شالم اباد-يو بي اأي:

ام�س  الباك�شتاين  اجلي�س  ات��ه��م 
عند  النار  بفتح  الهندية  ال��ق��وات 
خط املراقبة يف اإقليم ك�شمري، ما 
اأ�شفر عن جرح اثنني من جنوده، 
وذلك بعد يوم على اتهام نيودلهي 
من   5 بقتل  الباك�شتانية  القوات 

جنودها.
باك�شتانية  اإع��الم  و�شائل  وذك��رت 
اأ�شيبا  باك�شتانيني  جنديني  اأن 
النار مع  بتبادل الإط��الق  بجروح 
وذكر  ك�شمري  يف  الهندية  القوات 
الباك�شتاين  اجلي�س  يف  م�����ش��وؤول 
للعمليات  ال��ع��ام��ني  امل��دي��ري��ن  اأن 
والهندي  الباك�شتاين  الع�شكرية 
اأج������ري������ا ات�����������ش�����ااًل ع����ل����ى اخل����ط 
عند  الو�شع  فيه  ناق�شا  ال�شاخن 

خط املراقبة يف ك�شمري.
الباك�شتاين  اجلي�س  اأن  واأ���ش��اف 
ن������دد واع�����رت������س ع���ل���ى امل����زاع����م 
الهندية بقتل الوقت الباك�شتانية 
5 جنود هنود عند اخلط الفا�شل 
جامو(  )باإقليم  بون�س  قطاع  يف 
اأغ�شط�س  اآب  م��ن  اخلام�س  ليلة 

اإىل ال�شاد�س منه .
اآب��اد وّجهت  اإ�شالم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

م�صلحون يقتلون 
برملانيًا من عهد مبارك 

•• القاهرة -رويرتز:

ق��ال��ت م�����ش��ادر اأم��ن��ي��ة يف م�شر ان 
يف  االرب��ع��اء  ام�س  قتلوا  م�شلحني 
كان  �شيا�شيا  �شيناء  ج��زي��رة  �شبه 
خالل  ال�شورى  جمل�س  يف  ع�شوا 
فرتة حكم الرئي�س ال�شابق ح�شني 
انتفا�شة  به  اأطاحت  الذي  مبارك 

�شعبية عام 2011.
�شيارة  يف  مهاجمني  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اأط���ل���ق���وا اأرب���ع���ة اأع�����رية ع��ل��ى عبد 
من  خروجه  اأثناء  �شلمي  احلميد 
اأن����ه ك���ان ع�شوا  م�����ش��ج��د وت��اب��ع��ت 
الدميقراطي  الوطني  احل���زب  يف 
ال���ذي ك��ان ي��راأ���ش��ه م��ب��ارك و�شعد 
م��ت�����ش��ددون م��ت��م��رك��زون اأ���ش��ا���ش��ا يف 
قوات  على  الهجمات  �شيناء  �شمال 
اأم��ن واأه��داف اأخ��رى منذ اأن عزل 
ال��رئ��ي�����س حم��م��د مر�شي  اجل��ي�����س 
االخ�������وان  ج���م���اع���ة  اىل  امل���ن���ت���م���ي 
يوليو  م���ن  ال��ث��ال��ث  يف  امل�����ش��ل��م��ني 

متوز و�شكل حكومة جديدة.
يوميا  هجمات  مهاجمون  وي�شن 
�شخ�شا   40 نحو  وق��ت��ل��وا  تقريبا 
ال�شحة.  ب��ق��ط��اع  مل�����ش��وؤول��ني  وف��ق��ا 
وكثري من القتلى اأفراد من قوات 

االمن.

اخلط  عر  قوياً  اعرتا�شاً  اأي�شاً 
القوات  ان��ت��ه��اك  ع��ل��ى  ال�����ش��اخ��ن 
النار  اإط�������الق  ل���وق���ف  ال���ه���ن���دي���ة 
جنديني  ج������رح  اإىل  اأّدى  م�����ا 

باك�شتانيني 
العام  املدير  اأن  امل�شوؤول  واأ���ش��اف 
للعمليات الع�شكرية جدد التاأكيد 
اأن اإ�شالم اآباد تلتزم بوقف اإطالق 

وكانت   . ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال����ن����ار 
الثالثاء،  اأم�س  اتهمت  نيودلهي 
هجوم  ب�شن  الباك�شتانية  القوات 
ع���ل���ى م���رك���ز ت��ف��ت��ي�����س ع���ن���د خط 
ال��ه��ن��دي من  ال�شطر  امل��راق��ب��ة يف 
اأ�شفر  م��ا  وك�شمري،  جامو  اإقليم 

عن مقتل 5 جنود هنود.
تلقي  احل�����ادث�����ت�����ني  اأن  ي�����ذك�����ر 

اإ�شابة 62 اآخرين.
وحت��دث��ت ال��ت��ق��اري��ر االأول���ي���ة ع��ن ان االن��ف��ج��ار وق���ع يف 
ت�شرب  ع��ن  االأرج���ح  على  وجن��م  باملبنى  التدفئة  نظام 
اإ�شعاف،  ���ش��ي��ارة   17 م��ك��ان احل����ادث  اإىل  غ���از وو���ش��ل��ت 
وطلب من �شكان املباين املجاورة اإخالءها وال تزال فرق 
االإطفاء تعمل على اإخماد احلريق، فيما يرتدد ان بع�س 

ال�شكان ما زالوا عالقني داخل املبنى.

•• نريوبي-رويرتز:

على  ال�����ش��ي��ط��رة  لت�شليم  م�شتعدة  ان��ه��ا  كينيا  ق��ال��ت 
اال�شرتاتيجي  املوقع  ذات  ال�شاحلية  كي�شمايو  مدينة 
اأنه  يف ال�شومال لزعيم معرتف به لكنها حذرت من 
املدينة فانه  اذا حدث خروج غري منظم لقواتها من 
يف  ال��ق��اع��دة  بتنظيم  املرتبطني  امل��ت��م��ردي��ن  �شي�شجع 

جنوب ال�شومال.
ال�شالم  حلفظ  ق��وة  �شمن  تعمل  كينية  ق��وات  وكانت 
ت��اب��ع��ة ل���الحت���اد االف���ري���ق���ي ط�����ردت م��ق��ات��ل��ي حركة 
اندلعت  اأيلول لكن  �شبتمر  ال�شباب من كي�شمايو يف 
ن�شبت  معارك  يف  املدنيني  من  ع�شرات  وقتل  معارك 
���ش��ادة احل���رب املتناف�شني  يف اال���ش��اب��ي��ع االخ���رية ب��ني 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة امل��رب��ح��ة ال��ت��ي تتدفق 

انت�شارا  ح���ق���ق���وا  ال�����ش��ج��ن��اء  ان 
كلفهم باهظا لكن مل يعد بامكان 
اال�شتمرار يف  الرجال  العديد من 
النف�شية واجل�شدية  املعاناة  حتمل 

احل�شيلة اليومية لل�شجن.
ح���زي���ران- يف  اال�����ش����راب  اوج  ويف 
ي��ون��ي��و ات��ب��ع ه���ذه احل���رك���ة 108 
�شلطات  معايري  بح�شب  معتقلني 
باحل�شبان  ت���اأخ���ذ  ال��ت��ي  ال�����ش��ج��ن 
تناول  يرف�شون  ال��ذي��ن  ال�شجناء 
ت�����ش��ع وج��ب��ات ع��ل��ى ال���ت���وايل واقر 
ال��ك��اب��ن روب���رت دوران����د املتحدث 
اال�شراب  ه��ذا  ب��ان  ال�شجن  با�شم 
عن الطعام غري م�شبوق من حيث 
مع  ين�شجم  م��ا   ، وح��ج��م��ه  م��دت��ه 
املحامي  ا�شتخدمه  الذي  الو�شف 
دي��ف��ي��د رمي�����س ال����ذي ي���داف���ع عن 
زنزانات  يف  ن��زي��ال  ع�����ش��ر  خ��م�����ش��ة 

غوانتانامو.
وع��ل��ق ال��ك��اب��ن دوران����د ع��ل��ى ذلك 
ب��ق��ول��ه اث���ن���اء م��ق��اب��ل��ة اج���ري���ت يف 
ان ما يريدونه  البحرية،  القاعدة 
ه���ذه امل����رة ه���و ان���ه���اء اع��ت��ق��ال��ه��م ، 
م�����ش��ي��ف��ا ان���ه و���ش��ع خم��ت��ل��ف جدا 

االن��ت��ب��اه جم��ددا اىل  �شمح بجذب 
اوباما  الرئي�س  ودف��ع  غوانتانامو 

اىل التحرك .
وا�شتطرد دوراند اأكان االمر يتعلق 
بت�شريحات  او  الرئي�س  بخطاب 
�شفري  ت����ع����ي����ني  او  حم����ام����ي����ه����م 
العملية  جم������ددا  ل���ي���ب���داأ  ج���دي���د 
البع�س  ان  نعتقد  الدبلوما�شية، 

يفكرون بانهم حققوا هدفهم .
اوج  يف  اي�����ار-م�����اي�����و  اواخ��������ر  ويف 
ان��ط��الق��ة اال�����ش����راب ك����رر ب����اراك 
 ، غوانتانامو  باقفال  وعده  اوباما 
ورفع القيود عن نقل 56 معتقال 
�شراحه  الط�����الق  م���وؤه���ال  مي��ن��ي��ا 
وعني مبعوثا خا�شا حول اعادتهم 

اىل بالدهم.
يف  ال166  املعتقلني  ا���ش��ل  وم��ن 
غوانتانامو تلقى 86 من جن�شيات 
ال�شلطات  م����واف����ق����ة  خم���ت���ل���ف���ة 
اىل  لنقلهم  االمريكية  الع�شكرية 

ع��ن ا���ش��راب��ات ع��ن ال��ط��ع��ام جرت 
كانوا  حيث  و2006   2005 يف 

يتحدثون عن ظروف اعتقالهم .
وت��ف��ت��ي�����س امل��ع�����ش��ك��ر 6 امل��ب��ن��ي على 
�شكب  ال���ق���اح���ل���ة  ال����ت����الل  اح������دى 
ال�شاد�س  يف  ال����ن����ار  ع���ل���ى  ال����زي����ت 
م���ن ���ش��ب��اط-ف��راي��ر ع��ن��دم��ا قام 
حرا�س بتفتي�س م�شاحف بطريقة 

اعترها ال�شجناء مهينة.
ل���ك���ن م���ن���ذ ����ش���ت���ة ا����ش���ه���ر ي���ت���ذرع 
باعتقالهم  خا�س  ب�شكل  املحامون 
مل������دة غ����ري حم�������ددة م���ن���ذ اح����دى 
ع�شرة �شنة بدون توجيه اتهام وال 
به معظم  يندد  ما  وه��ذا  حماكمة 
امل�����ش��رب��ني. وق����ال دي��ف��ي��د رمي�س 
ب��ر���س ان عوامل  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
ع�����دة ت��ف�����ش��ر ا����ش���ق���اط ذل�����ك من 
ح�شاب الع�شكريني ، م�شيفا اعتقد 
ال���رج���ال ح�شلوا  م��ن  ال��ع��دي��د  ان 
اال�شراب  الن  ي���ري���دون  م���ا  ع��ل��ى 

و6   5 املع�شكرين  ج���دران  فخلف 
عن  م�����ش��رب��ا   41 ت��غ��ذي��ة  ت�شتمر 
احدهم  نقل  فيما  بالقوة  الطعام 
ربط  يتم  ول��ذل��ك  امل�شت�شفى.  اىل 

الو�شيلة  لكن  اال�شلية.  بلدانهم 
غوانتانامو  م�شكلة  حلل  الوحيدة 
ه���ي ان ي��ف��رج ب�����اراك اوب���ام���ا عن 
معتقلني كما قال رمي�س. م�شيفا 

ا�شتمارات  بيانات  حتليل  بعد  وتبني 
على  اق��دم��وا  ع�شكريا  ل83  اال�شئلة 
ان  و2008   2001 ب��ني  االن��ت��ح��ار 
بني العوامل املرتبطة بزيادة خماطر 
االنتحار كونهم من الذكور، ويعانون 
الهو�شي  اال�شطراب  او  االكتئاب  من 
تناول  يف  وي�������ش���رف���ون  االك���ت���ئ���اب���ي، 
على  م�شاكل  من  يعانون  او  الكحول 

عالقة بالكحول. 
رابطا  ي��ج��دوا  مل  الباحثني  ان  غ��ري 
بني زيادة خماطر االنتحار وامل�شاركة 
او  االنت�شار  ايام  تراكم  او  املعارك،  يف 
�شارك  ال��ت��ي  االن��ت�����ش��ار  عمليات  ع���دد 
فيها اجل��ن��ود. وق��ال��ت ال��درا���ش��ة التي 

. والح����ظ اجل��ي�����س االم���ريك���ي زي���ادة 
 2005 يف ع��م��ل��ي��ات االن��ت��ح��ار م��ن��ذ 
ت��ت��زام��ن م��ع االن��ت�����ش��ار ال��ع�����ش��ك��ري يف 
ال�شبب  ان  غ��ري  وافغان�شتان  ال��ع��راق 
ب�����ش��ك��ل وا����ش���ح.  وبح�شب  ي��ع��رف  مل 
البنتاغون  ع���ن  ����ش���در  ت��ق��ري��ر  اخ����ر 
ح���ول ه���ذا امل��و���ش��وع ف���ان 301 من 
ال��ع�����ش��ك��ري��ني ان��ت��ح��روا ع���ام 2011 
 ،)2008 ع��ام   268 )ب��امل��ق��ارن��ة م��ع 
قاموا  ال���ذي���ن  م���ن   64% ان  ك��م��ا 
�شجل  ل���دي���ه���م  ان���ت���ح���ار  مب����ح����اوالت 
معروف من اال�شطرابات ال�شلوكية. 
ولفت ت�شارلز اإنغل الطبيب يف الكلية 
الع�شكرية للعلوم ال�شحية يف بيثي�شدا 
مبريالند يف مقالة ن�شرته ال�شحيفة 
مع الدرا�شة، اىل ان االبحاث اجلديدة 
االنتحار  ن�شبة  امال يف خف�س  تبعث 
هذه  ان  وك���ت���ب  ال��ع�����ش��ك��ري��ني.  ب����ني 
مطمئنة  فر�شا  تقدم  اال�شتنتاجات 

لتحقيق تقدم. 
فال�شوابق العقلية النتحار الع�شكريني 
ا�شطرابات  من  تعديلها  ميكن  التي 
الكحول  ا���ش��ت��ه��الك  و���ش��وء  امل����زاج  يف 
ب�شاأنها  توجد  عقلية  ا�شطرابات  هي 
يهودا  ري�شل  وراأت   . فعالة  ع��الج��ات 
ا�شتاذة الطب النف�شي يف جامعة جبل 
هذه  ان  ن��ي��وي��ورك  يف  الطبية  �شيناء 
العقلية  االمرا�س  ان  تثبت  الدرا�شة 
عمليات  من  كبري  ع��دد  عن  م�شوؤولة 
اال�شطرابات  ه����ذه  وان  االن���ت���ح���ار 
ان  يبقى  وا���ش��اف��ت  معاجلتها  ميكن 
نعرف كيف تتفاعل حاالت القتال مع 
�شابقا  القائمة  العقلية  اال�شطرابات 

وتزيد من خماطر االنتحار .

مركز  م��ن  ل��ريدم��ان  �شينثيا  ق��ادت��ه��ا 
�شان  يف  لل�شحة  البحري  ال��درا���ش��ات 
ن�شبة  ت��زاي��د  ان  بكاليفورنيا  دي��ي��غ��و 
تكون  ق��د  الع�شكريني  ب��ني  االن��ت��ح��ار 
تزايد  ع����ن  ب��ع��ي��د  ح����د  اىل  ت��ع��ك�����س 
لدى  العقلية  اال���ش��ط��راب��ات  انت�شار 
ه���ذه ال�����ش��ري��ح��ة. وه���ذا االن��ت�����ش��ار قد 
ال�����ش��غ��ط املرتاكم  ن��اجت��ا ع���ن  ي��ك��ون 
خالل عمليات االنت�شار او يف القاعدة 
من  ان��ه  الباحثون  وراى   . اال�شا�شية 
املفرت�س توفري وقاية اف�شل بف�شل 
و�شوابق  العقلية  اال�شطرابات  ر�شد 
يف  اال���ش��راف  او  امل��خ��درات  ا�شتهالك 
تناول الكحول مع توفري عالج نوعي 
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اإح�صاء اأبوظبي ي�صدر تقريرًا حول الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك ومعدل الت�صخم يف الإمارة
اأكرث من مواطني  اأو  املواطنة هي فرد  واالأ�شرة   2008-2007 ودخلها 
دولة االإمارات الذين يقيمون ب�شفة معتادة يف اإمارة اأبوظبي ولها رب اأ�شرة 

وقد تربطهم �شلة قرابة اأو ال تربطهم وي�شرتكون يف امل�شكن واملاأكل.
اأما النوع الثاين االأ�شرة غري املواطنة وهي فرد اأو اأكرث من غري مواطني 
واملاأكل وقد تربطهم �شلة قرابة  امل�شكن  االإم��ارات ي�شرتكون معا يف  دولة 
اإذا كان رب  اأ�شرة وتعد االأ�شرة غري مواطنة  اأو ال تربطهم ويكون لها رب 
االأ�شرة غري مواطن والزوجة غري مواطنة حتى لو كان لدى الزوجة اأبناء 
مواطنون من زواج �شابق بينما النوع الثالث االأ�شرة اجلماعية فتعر عن 
جمموعة من االأفراد اثنان فاأكرث ب�شرف النظر عن جن�شياتهم وال يكون 
لها رب اأ�شرة وال تربطهم �شلة قرابة وي�شرتكون معا يف امل�شكن وغالبا ال 

ي�شرتكون يف املاأكل وهي من نوع واحد ذكورا اأو اإناثا.
واأكد التقرير اأن معدالت اأ�شعار امل�شتهلك لالأ�شر يف �شريحة الرفاه الدنيا 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر مركز االإح�شاء باأبوظبي ام�س تقريرا حول الرقم القيا�شي الأ�شعار 
يركز الأول مرة على ح�شاب  اأبوظبي  اإم��ارة  الت�شخم يف  امل�شتهلك ومعدل 
هذا املعدل وفقا مل�شتوى رفاه االأ�شرة ونوعها وذلك عن �شهر يونيو والن�شف 

االأول من عام 2013 باأ�شا�س عام 2007.
�شرائح  خم�س  اإىل  مق�شمة  االإم��ارة  يف  االأ�شر  اأن  تقريره  يف  املركز  واأو�شح 
نفذ  الذي  العام  2007 وهو  الفرد يف عام  اإنفاق  باالعتماد على متو�شط 
اآخر م�شح الإنفاق االأ�شرة ودخلها حيث مثلت ال�شريحة االأوىل الدنيا  فيه 
ال�شريحة  العليا  اخلام�شة  ال�شريحة  مثلت  بينما  دخ��ال  االأق��ل  ال�شريحة 
االأعلى دخال. ومت تق�شيم االأ�شر ح�شب النوع اإىل ثالثة اأنواع االأ�شر املواطنة 
االأ�شرة  اإنفاق  م�شح  يف  وردت  كما  اجلماعية  واالأ�شر  املواطنة  غري  واالأ�شر 

2013 مقارنة  عام  االأول من  الن�شف  باملائة خالل   1.2 بن�شبة  ارتفعت 
امل�شتهلك  اأ�شعار  ارتفعت  كما   2012 ع��ام  م��ن  نف�شها  للفرتة  باأ�شعارها 
حني  يف  باملائة   0.9 بن�شبة  العليا  ال��رف��اه  م�شتوى  ذات  االأ���ش��ر  ل�شريحة 
 0.8 بن�شبة  املتو�شطة  الرفاه  �شريحة  يف  لالأ�شر  امل�شتهلك  اأ�شعار  ارتفعت 
امل�شتهلك لالأ�شر يف  اأ�شعار  اأن معدالت  اإىل  باملائة. ولفت املركز يف تقريره 
�شريحة الرفاه الدنيا ارتفعت بن�شبة 0.7 باملائة خالل �شهر يونيو من عام 
2013 مقارنة باأ�شعار �شهر يونيو 2012 يف حني ارتفعت اأ�شعار امل�شتهلك 

ل�شريحة االأ�شر ذات م�شتوى الرفاه املتو�شطة و العليا بن�شبة 0.9 باملائة.
يونيو  �شهر  امل�شتهلك خالل  اأ�شعار  الذي حدث على  االرتفاع  اأن  اإىل  ونوه 
2013 مقارنة باأ�شعار امل�شتهلك يف �شهر مايو 2013 وبلغت ن�شبته 0.5 
 0.6 بن�شبة  الدنيا  الرفاه  �شريحة  يف  امل�شتهلك  اأ�شعار  يف  اأث��ر  فقد  باملائة 
بن�شبة  املتو�شطة  االأ�شر  ل�شريحة  امل�شتهلك  اأ�شعار  ارتفعت  حني  يف  باملائة 

م�شتوى  ذات  االأ�شر  ل�شريحة  امل�شتهلك  اأ�شعار  ارتفعت  بينما  باملائة   0.5
اأن  اإىل  اأبوظبي  اإح�شاء  مركز  واأ���ش��ار  باملائة.   0.4 بن�شبة  العليا  ال��رف��اه 
معدالت اأ�شعار امل�شتهلك لالأ�شر املواطنة ارتفعت بن�شبة 0.8 باملائة خالل 
عام  من  نف�شها  للفرتة  باأ�شعارها  مقارنة   2013 عام  من  االأول  الن�شف 
اأ�شعار امل�شتهلك ل�شريحة االأ�شر غري املواطنة بن�شبة  2012 كما ارتفعت 
 1.4 بن�شبة  لالأ�شر اجلماعية  امل�شتهلك  اأ�شعار  ارتفعت  بينما  باملائة   0.9

باملائة.
واأو�شح اأن ارتفاع اأ�شعار امل�شتهلك خالل �شهر يونيو من عام 2013 بن�شبة 
معدالت  ارتفاع  اإىل  اأدى   2012 يونيو  �شهر  باأ�شعار  مقارنة  باملائة   0.9
ارتفعت  بينما  باملائة   1 بن�شبة  املواطنة  االأ�شر  ل�شريحة  امل�شتهلك  اأ�شعار 
 0.8 بن�شبة  واجلماعية  املواطنة  غري  االأ�شر  ل�شريحتي  امل�شتهلك  اأ�شعار 

باملائة.

كرد�صتان تفتح طريقًا لتجارة النفط عن طريق اإيران 

الأ�صهم الأوروبية ترتاجع لتوقعات بتقلي�س التحفيز 

الدولر ينخف�س مقابل الني
 يف التعامات الأوروبية 

مماثلة من بنوك مركزية يف خف�س عائدات ال�شندات 
من  اأع��ل��ي  ع��ائ��د  ع��ن  البحث  اىل  امل�شتثمرين  ودف���ع 
اأ����ش���واق اال���ش��ه��م وه���و م��ا ق���اد ل�����ش��ع��ود م��وؤ���ش��ر يورو 
50 لال�شهم القيادية مبنطقة اليورو نحو  �شتوك�س 

.2012 اأيلول  �شبتمر  منذ  باملئة   15
نقطة  16ر2780  اىل  ب��امل��ئ��ة  4ر0  امل��وؤ���ش��ر  ون���زل 
بتوقي�ت جرينت�س منخف�شا   0723 ال�شاعة  بحلول 
39ر2821  ���ش�����������������������ه��ري��ن  يف  م�����ش��ت��وى  اأع���ل���ى  م���ن 
موؤ�شر  ون��زل  املا�شي  اال�ش�بوع  �ش������جله  ال��ذي  نقط�����ة 
يوروفر�شت 300 ال�شهم ال�شركات االوروبية الكرى 
91ر5 نقطة مبا يوازي 5ر0 باملئة اىل 93ر1214 

نقطة.

من العام اجلاري على االرجح.
الت�شخم  ع��ن  تقرير  ���ش��دور  بعد  اال�شرتليني  ون���زل 
دوالر  5294ر1  م��ن  دوالر  5206ر1  اىل  وه��ب��ط 
وحقق الني الذي يعد من العمالت التي ت�شتخدم كمالذ 
امن مكا�شب اأمام العمالت الرئي�شية يف حني تراجعت 
اأ�شواق اال�شهم العاملية وتعر�س الدوالر ل�شغوط ونزل 

اأمام العملة اليايانية 8ر0 باملئة اىل92ر96 ين.
ين  61ر1128  اىل  ب��امل��ئ��ة  واح����دا  ال���ي���ورو  وت���راج���ع 

وارتفع موؤ�شر الدوالر 1ر0 باملئة اىل 697ر81.

•• لندن-رويرتزك

ت�شريحات  بفعل  ام�س  االوروب��ي��ة  اال�شهم  تراجعت 
البنك  من م�شوؤولني مبجل�س االحتياطي االحت��ادي 
امل���رك���زي االم���ري���ك���ي اث����ر ت��وق��ع��ات خل��ف�����س و�شيك 
لرنامج التحفيز النقدي وقال رئي�س بنك �شيكاجو 
برنامج  �شيقل�س  ال��ب��ن��ك  ان  االحت����ادي  االح��ت��ي��اط��ي 
التي�شري النقدي يف وقت الحق من العام اجلاري على 

االرجح  ..
البيانات  على  بناء  املقبل  ال�شهر  يف  ذل��ك  يفعل  وق��د 

االقت�شادية.
وبرامج  االمريكي  الكمي  التي�شري  برنامج  و�شاهم 

•• لندن-رويرتز:

ال�شهر  ون�����ش��ف  �شهر  يف  م�شتوى  الق���ل  ال����دوالر  ن���زل 
امل�شتثمرون  اأن يحول  بفعل توقعات  ام�س  الني  مقابل 
اليابانيون اأرباحا خارجية اىل الني قبل عطلة طويلة.

وارتفع الدوالر االمريكي ب�شفة عامة مقابل العمالت 
امل�شوؤول مبجل�س  اأعلن ت�شارلز ايفانز  اأن  االخرى بعد 
االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي ال��ب��ن��ك امل��رك��زي االم��ري��ك��ي اأن 
وقت الحق  ال�شندات يف  �شراء  برنامج  �شيقل�س  البنك 

•• اأربيل-رويرتز:

ان  النفط  ب�شناعة  م�شادر  قالت 
�شت�شدر  العراق  كرد�شتان  منطقة 
النفط اخلام بال�شاحنات اىل ميناء 
وذلك  ا���ش��ي��ا  اىل  ل�شحنه  اي����راين 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ط��ري��ق ل��ل��ت��ج��ارة وهو 
االمر الذي من املرجح اأن يغ�شب 

بغداد ووا�شنطن.
معظمه  يف  يتعلق  خ��الف  وب�شبب 
باقت�شام العائدات توقفت �شادرات 
ك��رد���ش��ت��ان م��ن ال��ن��ف��ط اخل���ام عن 
عليه  ت�شيطر  اأنابيب  خط  طريق 
العام  العراقية  املركزية  احلكومة 
األف   50 املا�شي. لكن هناك نحو 
تنقل  واملكثفات  اخل��ام  من  برميل 
تطل  التي ال  كرد�شتان  يوميا من 

على بحار عن طريق تركيا.
حكومة  اأن  امل�������ش���ادر  واأ�����ش����اف����ت 
اخلام  نقل  على  واف��ق��ت  كرد�شتان 
م��ن خ��الل طريق ث��ان ع��ر ايران 
للمنتجات  ���ش��اب��ق��ا  ي�����ش��ت��خ��دم  ك���ان 

البرتولية.
املا�شيني  ال�����ش��ه��ري��ن  م���دى  وع��ل��ى 
من  بال�شاحنات  ينقل  اخل���ام  ك��ان 
احلقول الكردية على احلدود اىل 
على  اخلميني  االم���ام  بندر  ميناء 
اجلنوب  اىل  كيلومرت   900 بعد 
ع��ل��ى اخل��ل��ي��ج. وق��ال��ت امل�����ش��ادر ان 
ال��ك��م��ي��ات غ���ري م���وؤك���دة ل��ك��ن��ه��ا قد 

ت�شل اىل 30 األف برميل يوميا.

النفط  ���ش��ن��اع��ة  م�����ش��در يف  وق����ال 
يف  االقليم  حكومة  ان  بكرد�شتان 
اأربيل حري�شة على عدم ازعاج كل 
باملنطقة  القويتني  جارتيها  م��ن 
ت��رك��ي��ا واي������ران ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د نقل 
اخل���ام. وق���ال امل�����ش��در ال���ذي طلب 
عدم ن�شر ا�شمه انها ت�شوية �شيا�شية 
..ال ي�شتطيعون جتاهل االيرانيني 
على  م��ع��ام��الت��ه��م  تقت�شر  اأن  اأو 

االتراك. يجب اأن يوازنوا.
على  �شيعود  ال��ذي  م��ا  يت�شح  ومل 
ايران من االتفاق. وتواجه طهران 
منتجاتها  بيع  يف  �شخمة  م�شاكل 
ال���ن���ف���ط���ي���ة ب�������ش���ب���ب ال���ع���ق���وب���ات 

الدولية.
الطريق  ع�����ن  �����ش����وؤال����ه����ا  ول�������دى 
كرد�شتان  حكومة  ت��دل  مل  ال��ري 
م�شدرا  لكن  للن�شر  بت�شريحات 
ر�شميا يف حكومة االقليم نفى نقل 
طريق  ع��ن  النفط  م��ن  كميات  اأي 

ايران حتى االن.
اأحد ق�شايا اخلالف بني  والنفط 
التي  املركزية  العراقية  احلكومة 
كرد�شتان  ومنطقة  العرب  يقودها 
الواقعة بال�شمال ويقودها االكراد. 
اخلالف  حمل  الق�شايا  بني  ومن 
النفط  ح���ق���ول  ع���ل���ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
واالرا����ش���ي وع���ائ���دات اخل���ام التي 

تقت�شم بني االدارتني.
وقال م�شوؤول عراقي كبري بقطاع 
اخليار  اأن  جليا  اأو���ش��ح��ن��ا  النفط 

النفط  لت�شدير  املقبول  الوحيد 
���ش��ب��ك��ة خطوط  ه����و م����ن خ�����الل 

االنابيب االحتادية.
واأ�شاف نعتر اأن اأي جتارة اأخرى 
اأو تركيا  اي����ران  ���ش��واء م��ن خ���الل 

تهريب. انها غري قانونية.
وت��ق��ول ب��غ��داد انها ال��وح��ي��دة التي 
النفط  ع��ن  ال��ت��ن��ق��ي��ب  �شلطة  ل��ه��ا 
اتهمت  ق���د  وك���ان���ت  وت�������ش���دي���ره. 
االكراد فيما م�شى بتهريب اخلام 
ع����ن ط���ري���ق اي�������ران واالح���ت���ف���اظ 

بالعائدات النف�شهم.
وتقول حكومة كرد�شتان ان حقها 
يف ا�شتغالل االحتياطيات املوجودة 
داخل اأرا�شيها وت�شديرها مكفول 
الذي  العراقي  الد�شتور  مبوجب 
قادته  ال������ذي  ال����غ����زو  ب���ع���د  و����ش���ع 
 2003 امل���ت���ح���دة ع����ام  ال����والي����ات 
واأقرت قانونا للنفط والغاز خا�شا 

بها.
ب���غ���داد عندما  اأرب���ي���ل  واأغ�����ش��ب��ت 
واالنتاج  للتنقيب  اتفاقات  وقعت 
اك�����ش��ون موبيل  ���ش��رك��ات منها  م��ع 
يف  حاليا  وه��ي  وت��وت��ال  و�شيفرون 
اأنابيب  خط  من  االخ��رية  املرحلة 

م�شتقل للت�شدير اىل تركيا.
ومن املرجح اأن تكون كميات النفط 
اخلام التي تنقل من كرد�شتان عر 
بطاقتها  مقارنة  متوا�شعة  اي��ران 
االن��ت��اج��ي��ة. وي���ع���ادل ه����ذا ثالثة 
اأم���ث���ال ط��اق��ت��ه��ا ال��ت��ك��ري��ري��ة التي 

تبلغ نحو 125 األف برميل يوميا 
وان كانت هناك كميات اأخرى من 
ال��ن��ف��ط ي��ت��م ت��ك��ري��ره��ا حم��ل��ي��ا يف 

حمطات بدائية.
وقالت م�شادر بال�شناعة ان اأغلب 
ال��ن��ف��ط م���ن اأك�����ر ث���الث���ة حقول 
طاوكي  وه���ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  منتجة 

وطق طق وخورماال.

وق���ال ب��ي��ورن دي��ل ال��ق��ائ��م باأعمال 
تدير  التي  دي.ان.اأو  �شركة  مدير 
ح��ق��ل ط��اوك��ي ان���ه ال ي��ع��ل��م م��ا اذا 
الذي  ك��ان��ت اي كميات م��ن اخل���ام 
ينتجه احلقل �شتنقل عر احلدود 
اي���ران. واأ���ش��اف ال علم لدينا  اىل 
ب��اأي عمليات م��ن ه��ذا ال��ن��وع نبيع 
النفط يف ال�شوق وحني نبيع ت�شبح 

اأخرى ل�شراء 200 األف طن قمح 
قالت موؤ�ش�شة اأخرى تابعة للدولة 
ان �شداد قيمة امل�شرتيات �شيتم من 
اأوروبية  االموال املجمدة يف بنوك 

وبع�س البنوك العربية.
وق���ال م�����ش��در جت���اري اأوروب�����ي ان 
اأب����دت فجاأة  امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��وري��ة 
بو�شعها  اأن  الثقة  م��ن  اأك���ر  ق���درا 
�شداد قيمة امل�شرتيات يف املناق�شات 

الدولية رغم العقوبات.
ال�شرق  منطقة  يف  م�����ش��در  وق����ال 
االو�شط ان االموال ال�شورية لدى 
لفحو�س  تخ�شع  اأج��ن��ب��ي��ة  ب��ن��وك 

�شارمة قبل االفراج عنها.
التي  امل��ن��اق�����ش��ات  ب��ع��د  ت��غ��ل��ق  ومل 
لكن  ال�شورية  ال�شلطات  طرحتها 
م�شدرا حكوميا يف دم�شق ي�شارك 
يف ابرام �شفقات �شراء احلبوب قال 
ان �شوريا بداأت بالفعل �شراء �شلع 
واأ�شاف  اجلديدة  البيع  الية  وفق 
ابرمت  ف���ق���د  اأن����ه����ا ج����ي����دة.  ث���ب���ت 
الطريقة  هذه  با�شتخدام  �شفقات 

وكانت مرتبطة مب�شرتيات قمح.
وقال امل�شدر التجاري من ال�شرق 
�شوريا  اأن  املعتقد  من  ان  االو�شط 
����ش���ددت ق��ي��م��ة ���ش��ح��ن��ة م���ن القمح 
با�شتخدام اأحد ح�شاباتها امل�شرفية 

يف اأوروبا.
ت�شتطع  اأخ�����رى مل  م�����ش��ادر  ل��ك��ن 
تاأكيد ابرام هذه ال�شفقات وقالت 
املناق�شات  ن��ت��ي��ج��ة  ت��ن��ت��ظ��ر  ان���ه���ا 

االخرية هذا ال�شهر.
يف  اال�شتباكات  حدة  ا�شتداد  وحال 
�شوريا دون حتقيق برنامج الغذاء 
ال���ع���امل���ي ه�����دف ت��و���ش��ي��ل ال���غ���ذاء 
يوليو  يف  ���ش��وري  م��الي��ني  لثالثة 

متوز املا�شي.
وقال الرنامج اال�شبوع املا�شي انه 
4ر2  لنحو  ال��غ��ذاء  تو�شيل  ت��وىل 
يوليو  يف  ف��ق��ط  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون 
متوز انخفا�شا من 5ر2 مليون يف 

يونيو حزيران.

حكومات غربية قد ت�صمح با�صتخد�مها ب�صبب �لو�صع �لإن�صاين 

دم�صق ت�صعى لا�صتفادة من ح�صابات م�صرفية جممدة يف توفري الغذاء 

يف  امل��اأ���ش��اوي  العنف  يف  ي�شاهمون 
واأ�شافت  نحن ملتزمون  �شوريا.  
االن�شانية  ب��امل�����ش��اع��دات  ب��ال�����ش��م��اح 
نوا�شل  ون���ح���ن  ح��ت��ى  امل�������ش���روع���ة 
على  ال�����ش��ارم��ة  عقوباتنا  تطبيق 
طرحت  م��ن��اق�����ش��ة  ويف  ����ش���وري���ا.  
األف   276 ل�شراء  املا�شي  ال�شهر 
اطلعت  االب��ي�����س  ال�شكر  م��ن  ط��ن 
املوؤ�ش�شة  ق���ال���ت  روي������رتز  ع��ل��ي��ه��ا 
العامة للتجارة اخلارجية انه يجب 
املعني  ال��ط��رف  م��ن  وثيقة  تقدمي 
االر�شدة  ي��ج��م��د  ال����ذي  ال��ب��ل��د  يف 
ال�شورية مبا يفيد ال�شماح بتمويل 
هذه امل�شرتيات باالموال املجمدة.

هذه  حت��ت��اج  ان��ه��ا  املوؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
مناق�شة  ويف  ب�����ش��دة  االم��������دادات 

فيه البنك. ومل ي�شتجب م�شوؤولون 
على  للح�شول  لطلبات  باري�س  يف 
الفرن�شية  احل��ك��وم��ة  م��ن  تعقيب 
عن البنوك املعنية يف فرن�شا وقال 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
ت�شدر  االن مل  ح��ت��ى  االي��ط��ال��ي��ة  
اي��ط��ال��ي��ا ق�����رارا ب��ف��ك جت��م��ي��د اأي 
م�شرتيات  ل�شداد  �شورية  اأر���ش��دة 
امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة. و����ش���رنى ما 
�شيحدث يف امل�شتقبل.  ومل يت�شح 
على الفور ما اذا كانت اأي �شفقات 
تفر�شها  التي  للعقوبات  �شتخ�شع 
متحدثة  وقالت  املتحدة  الواليات 
با�شم وزارة اخلزانة االمريكية ان 
على   ترتكز  االمريكية  العقوبات 
ا�شتهداف احلكومة ال�شورية ومن 

اخل���ارج���ي���ة ب����االحت����اد االوروب�������ي 
مثل  االن�شانية  ال�شلع  يف  التجارة 
الغذائية  وال�شلع  وال��غ��ذاء  ال���دواء 
م���ع ����ش���وري���ا ل��ي�����ش��ت مم��ن��وع��ة وال 
ت��وج��د ق��ي��ود على م��دف��وع��ات هذه 
اأي  اأن  ال��وا���ش��ح  ال�����ش��ف��ق��ات وم���ن 
�شفقات يجب اأن حترتم كل البنود 

االخرى للعقوبات. 
التي  ال���ب���ن���ود  اأح�����د  اأن  واأ�����ش����اف   
ت��ن��ظ��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع ���ش��وري��ا لدى 
باأنه   ي��ق�����ش��ي  االوروب�������ي  االحت������اد 
يجوز االفراج عن اأر�شدة اأو موارد 
اقت�شت  اذا  جم��م��دة  اق��ت�����ش��ادي��ة 
ان�شانية.   الغ����را�����س  ال���������ش����رورة 
اذن  على  احل�شول  ذلك  ويقت�شي 
يقع  ال��ذي  البلد  يف  ال�شلطات  من 

ال���ش��ت��غ��الل االم�����وال امل��ج��م��دة هو 
�شولتفيت  وق��ال  امل�شرتيات  زي���ادة 
مدى  اأن  رغ����م  م��اب��ل��ك��روف��ت  م���ن 
من  اال�شتفادة  على  النظام  ق��درة 
االر�شدة املجمدة لي�س وا�شحا فقد 
املتدهور  االن�شاين  الو�شع  يرغم 
ال�شماح  على  الغربية  احل��ك��وم��ات 
با�شتخدام  ر����ش���م���ي  غ����ري  ب�����ش��ك��ل 
املواد  م�شرتيات  يف  االم����وال  ه��ذه 

الغذائية اال�شا�شية. 
واأو���ش��ح��ت امل�����ش��ادر ال��ت��ج��اري��ة ان 
بع�س احل�شابات امل�شرفية املجمدة 
موجودة يف دول اأوروبية من بينها 

فرن�شا وايطاليا.
كاثرين  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق������ال 
ال�شيا�شة  م���������ش����وؤول����ة  ا�����ش����ت����ون 

احل�شابات  هذه  ا�شتخدام  وحت��اول 
ل�شداد قيمة واردات احلكومة من 

ال�شلع االولية واملواد الغذائية.
لي�شت  ال�شورية  ال�شلطات  واأ�شاف 
اأمام خيارات تذكر وحتتاج اليجاد 
املوردين  م�شتحقات  ل�شداد  �شبل 
وم��ع��اجل��ة االزم����ة االن�����ش��ان��ي��ة باأي 
و�شيلة ممكنة. عليهم اطعام ال�شعب 
وق���د واج��ه��ت ���ش��وري��ا ���ش��ع��وب��ات يف 
العام  احل���ب���وب  ام�������دادات  ت���اأم���ني 
املا�شي لكنها حققت قدرا اأكر من 
النجاح يف م�شرتياتها من احلبوب 
هذا العام با�شتخدام و�شطاء البرام 

ال�شفقات وترتيب ال�شداد.
وت������ق������ول م�����������ش�����ادر جت������اري������ة ان 
ال����ه����دف م����ن اجل����ه����ود ال���رام���ي���ة 

م��وؤ���ش�����ش��ات ����ش���وري���ة ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
واأرز  ل�شراء قمح و�شكر  املناق�شات 
 500 اجماليها  يتجاوز  بكميات 

األف طن.
عليها  اط��ل��ع��ت  وث���ائ���ق  واأظ����ه����رت 
جتارية  م�شادر  واأك��دت��ه��ا  روي���رتز 
من  ���ش��ف��ق��ات  يف  ن�����ش��ط  دور  ل��ه��ا 
اأن  ال�شهر  ه���ذا  امت��ام��ه��ا  املحتمل 
يتم  اأن  امل��ن��اق�����ش��ات  ����ش���روط  م���ن 
من  جممدة  ح�شابات  من  ال�شداد 
التي  ال��دول  ا�شتثناءات من  خالل 

فر�شت العقوبات املالية.
االو�شط  ال�����ش��رق  يف  م�شدر  وق���ال 
الغذائية  امل����واد  جت���ارة  يف  ين�شط 
اأم��وال يف  �شوريا لديها  مع دم�شق 
االو�شط  وال�شرق  اأوروب���ا  يف  بنوك 

•• لندن-رويرتز:

حت�����ت ����ش���غ���ط احل��������رب االه���ل���ي���ة 
املتفاقمة  االن�������ش���ان���ي���ة  واالزم��������ة 
حتاول �شوريا اال�شتفادة من اأموال 
م�شرفية  ح�����ش��اب��ات  يف  جم���م���دة 
خارجية يف تغطية م�شرتياتها من 

املواد الغذائية مبا يف ذلك القمح.
و����ش���وري���ا م��ق��ب��ل��ة ب�����ش��ب��ب احل���رب 
ما  منذ  للقمح  ح�شاد  اأ���ش��واأ  على 
يقرب من ثالثة عقود رغم خطة 
لتحقيق  اال����ش���د  ب�����ش��ار  ال��رئ��ي�����س 
الغذائية  امل��واد  الذاتي يف  االكتفاء 
التحركات  اأث������ر  ت����ف����ادي  ب���ه���دف 
وا�شعافها  حكومته  لعزل  الغربية 

من خالل العقوبات.
النقد  اح��ت��ي��اط��ي��ات  وان��خ��ف�����ش��ت 
اأن كانت تقدر  االجنبي ب�شدة بعد 
16 و18  ق��ب��ل احل����رب مب���ا ب���ني 

مليار دوالر.
وق����ال ت���ورب���ي���ورن ���ش��ول��ت��ف��ي��ت من 
املخاطر  ال�شت�شارات  مابلكروفت 
ح����ج����م ال������دم������ار ال���������ذي اأ������ش�����اب 
االق��ت�����ش��اد وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف 
�شوريا حتم ارتفاعا حادا يف واردات 
امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة اال���ش��ا���ش��ي��ة مثل 

احلبوب وال�شكر.
اأن  امل����رج����ح  م����ن  والن  واأ������ش�����اف 
املقبلة  ال�شهور  الو�شع يف  يتدهور 
ف���ان ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري ي����درك اأنه 
لتوفري  امل��خ��زون��ات  ل��زي��ادة  يحتاج 
ي�شيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  احتياجات 
لي�شت  ال���غ���ذائ���ي���ة  وامل�������واد  ع��ل��ي��ه��ا 
لكن  ال��دول��ي��ة  للعقوبات  خا�شعة 
ع����ق����وب����ات م�������ش���رف���ي���ة وق���������رارات 
ب��ت��ج��م��ي��د اأر������ش�����دة واأ������ش�����ول من 
واالحتاد  املتحدة  ال��والي��ات  جانب 
االوروب������ي اىل ج��ان��ب احل����رب كل 
هذا خلق مناخا جعل من ال�شعب 
اأن  التجارية  ال�شركات  بع�س  على 

ترم �شفقات مع دم�شق.
اأ�شدرت  االخ�����رية  اال���ش��اب��ي��ع  ويف 

العراق يخف�س �صعر �صحنات �صبتمرب 
من اخلام للم�صرتين الأمريكيني

•• بغداد-رويرتز:

قالت م�شادر ب�شناعة النفط يف العراق ام�س االربعاء ان العراق خف�س �شعر 
االمريكيني  للم�شرتين  اخلفيف  الب�شرة  خام  من  اأيلول  �شبتمر  �شحنات 
موؤ�شر  ع��ن  ل��ل��رم��ي��ل  دوالر  85ر1  ي��ق��ل  م�����ش��ت��وى  اىل  30�شنتا  مب��ق��دار 
اأ�شعار االمدادات املتجهة اىل اأوروبا وا�شيا. وحتدد �شعر  اأرجو�س بينما رفع 
خام الب�شرة اخلفيف للم�شرتين اال�شيويني بعالوة 15 �شنتا فوق متو�شط 
خامي عمان ودبي مقابل خ�شم 35 �شنتا يف ال�شهر ال�شابق. وحتدد ال�شعر 
للم�شرتين االوروبيني بخ�شم 75ر2 دوالر عن ال�شعر الفوري ملزيج خامات 

بحر ال�شمال مقارنة مع خ�شم قدره 95ر2 دوالر لل�شهر ال�شابق.
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البنك الإ�صامي للتنمية ميول م�صروعًا زراعيًا يف مايل ب� 23.7 مليون دولر
•• جدة-وام:

وقع نائب رئي�س البنك االإ�شالمي للتنمية برياما �شيدبيه ام�س يف باماكو عا�شمة مايل مع وزير االقت�شاد 
اتفاقية متويل م�شروع زراع��ي بقيمة  ت��راوري  البنك عن مايل مامادو ناموري  االإن�شاين حمافظ  والعمل 
�شمن  التمويل  وياأتي  الغذائي.  لالأمن  املتكرر  االنعدام  حاالت  �شد  البالد  لتح�شني  دوالر  مليون   23.7
مبلغ ال�250 مليون دوالر التي تعهد بها البنك ل�شالح مايل خالل املوؤمتر العاملي للمانحني الذي انعقد 
يف بروك�شل يف مايو املا�شي من اأجل اإعادة االإعمار. ونقل بيان للبنك ام�س عن نائب رئي�س البنك اأن امل�شروع 
يهدف اإىل امل�شاعدة يف احلد من اجلفاف ونق�س الغذاء الذي تعاين منه مايل وا�شتعادة املكا�شب التي حتققت 
من خالل اخلطة االقت�شادية واالجتماعية ال�شابقة. وقال اإن امل�شروع ي�شمن �شبل العي�س ل�شكان املناطق 
الريفية امل�شتهدفة وي�شاعد على تطوير قدرتها على التكيف مع تغري املناخ كما ي�شاعد �شانعي القرار على 
جمع املعلومات الالزمة الإدارة االأزمة الغذائية مبينا اأنه عند االنتهاء من تنفيذ امل�شروع �شيوؤدي اإىل توفري 

�شنويا. االأرز  من  طن  اآالف  و4  املوا�شي  حلوم  من  طنا  و150  العذبة  املياه  اأ�شماك  من  طن   600

املنطقة. ي�شار اإىل اأن الق�شباء ت�شغل 
العديد  وت�شم  هكتار   10 م�شاحة 
من املطاعم واملقاهي واملرافق املميزة 
ك��م�����ش��رح ال��ق�����ش��ب��اء ال�����ذي ي��ت�����ش��ع ل� 
250 متفرجا وي�شت�شيف عددا من 
العربية والعاملية  االأفالم والعرو�س 
املوؤمترات  الق�شباء- قاعات  وملتقى 
لالأطفال  امل��رح  ورك��ن  واالإجتماعات 
وعجلة  املو�شيقية  الق�شباء  ونافورة 
ات�شاالت عني االمارات ومركز مرايا 

للفنون وغريها.

برنت يرتاجع مع 
انح�صار خماوف املعرو�س 

•• �شنغافورة -رويرتز:

108 دوالرات للرميل ام�س موا�شال االنخفا�س  تراجع خام برنت عن 
بفعل  ني�شان  ابريل  منذ  خ�شائر  موجة  اأط��ول  وم�شجال  الرابعة  للجل�شة 
انح�شار املخاوف ب�شاأن املعرو�س وحالة من احلذر قبيل بيانات من ال�شني 

والواليات املتحدة اأكر بلدين م�شتهلكني للنفط يف العامل.
وق���د تظهر ب��ي��ان��ات م��ن ال�����ش��ني ه���ذا اال���ش��ب��وع ارت��ف��اع ال��ن��اجت ال�شناعي 
وال�شادرات ومبيعات التجزئة يف يوليو متوز مما �شيعد عالمة مبكرة على 
اخلام يف  االمريكية خمزونات  احلكومة  تعلن  االقت�شاد يف حني  ا�شتقرار 

وقت الحق اليوم وهو ما �شيعطي امل�شتثمرين موؤ�شرا لتوقعات الطلب.
�شنتا   33 برنت  خ��ام  تراجع  جرينت�س  بتوقيت   0631 ال�شاعة  وبحلول 
اىل  �شنتات  ت�شعة  االمريكي  اخل��ام  ون��زل  للرميل  دوالر  85ر107  اىل 
�شي.ام.�شي  يف  ال�شوق  حمللي  كبري  �شبونر  ريك  وقال  دوالر.  21ر105 
�شتعطي  وال�شني  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  منتظرة  بيانات  هناك  ماركت�س 
للمدى  التوقعات  لكن  النفط  على  الطلب  توقعات  ع��ن  ت�شورا  ال�شوق 

الق�شري ت�شري على ما يبدو اىل تراجع اأ�شعار النفط.

2013 من  الأول  الن�صف  خال  ال�صارقة  يف  الإمارات  عني  ات�صالت  عجلة  زوار  منو  % ن�صبة   10

الحتياطي النقدي لتون�س يرتفع اإىل 85ر6 مليار دولر 

حيث  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف  ق���وي  بح�شور  تتمتع  ل��ل��ط��ريان 
�شنوية  ون��ف��ق��ات  اأ�شبوعيا  م��غ��ادرة  رح��ل��ة   28 لديها 
اأمريكي بجانب عمالة  100 مليون دوالر  تزيد عن 
مبا�شرة تبلغ 106 موظفني وتعاملها مع نحو 415 
مع  ال�شراكة  اأن  واأو�شح  املحلية.  ال�شوق  من  متعهدا 
للطريان  االحت����اد  ل�شركة  تتيح  اأ���ش��رتال��ي��ا  ف��ريج��ن 
الربط مع 45 وجهة يف اأ�شرتاليا ونيوزيلندا وجنوب 
الربط  ق���درات  لها  االحت���اد  توفر  فيما  اآ���ش��ي��ا..  �شرق 
عر مركزها الرئي�شي اأبوظبي اإىل جمموعة وا�شعة 
واأيرلندا  املتحدة  واململكة  اأوروب����ا  يف  ال��وج��ه��ات  م��ن 
ال�����ش��وء ع��ل��ى م�شاهمة  واأف��ري��ق��ي��ا. و���ش��ل��ط ه��وج��ن 
ال�شركاء بالرمز مثل اإير فران�س وكيه اإل اإم واأليطاليا 
واخلطوط اجلوية ال�شربية يف تعزيز موقع االحتاد 
للطريان بني اأ�شرتاليا واأوروبا. ونوه باأنه من خالل 
العمل مع �شركائها اأ�شبح لديها �شل�شلة م�شتمرة من 
اأوروبا عر مركزها الرئي�شي  الرحالت القادمة من 
اأبوظبي مع توفري رحالت ربط اإىل �شبكة وا�شعة من 
اإن حتالف االحت��اد للطريان  الوجهات. وقال هوجن 
للتحالفات  ب��دي��ال  ي��ع��د  ال���ذي  باحل�ش�س  لل�شركاء 
التقليدية القدمية بني �شركات الطريان ي�شم اليوم 
الناقل الوطني  اإبرام االتفاق مع  اأع�شاء بعد  خم�شة 
اأن  اإىل  واأ���ش��ار  امل��ا���ش��ي.  االأ���ش��ب��وع  �شربيا  جلمهورية 
املوافقات  على  احل�����ش��ول  تنتظر  ل��ل��ط��ريان  االحت���اد 
ال�شاد�شة  الطريان  �شركة  يف  لال�شتثمار  التنظيمية 
ال��ذي �شيزيد من  االأم��ر  الهندية  اإيروايز  وهي جيت 
ال�شركاء  لتحالف  املجمعة  الوجهات  �شبكة  اإج��م��ايل 
باحل�ش�س اإىل حوايل 420 وجهة عر 500 طائرة 
تنقل نحو 96 مليون م�شافر كل عام. على �شعيد اآخر 
من املقرر اأن ي�شت�شيف جيم�س هوجن خالل وجوده 
اأوبرا  دار  يف  ال�شخ�شيات  لكبار  فعالية  �شيدين  يف 
تاأ�شي�س  على  �شنوات   10 مب��رور  لالحتفال  �شيدين 

الحتاد للطريان ت�صتعر�س خطط 
التو�صع الكربى يف عملياتها يف اأ�صرتاليا

ال�صياح يبتعدون عن م�صر لرتدي الأو�صاع ال�صيا�صية
•• القاهرة-ا ف ب:

يف حميط اهرامات اجليزة ينتظر 
الظل  يف  برتقب  التذكارات  باعة 
الذين  ال��ق��الئ��ل  ال�����ش��ي��اح  ب��ع�����س 
ال�شياحية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ي��ج��ول��ون 

التي كانت بالعادة تعج بالزوار.
بنظام  اط����اح����ت  ال���ت���ي  ف���ال���ث���ورة 
�شددت   2011 يف  مبارك  ح�شني 
ال�شياحة يف  لقطاع  قا�شية  �شربة 
�شكل عمادا  ل��ط��امل��ا  ال���ذي  ال��ب��الد 

رئي�شيا القت�شادها.
تدهورت  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  وم��ن��ذ 
بعد  ا�شواأ  اىل  �شيء  االو���ش��اع من 
ان��ط��الق ت��ظ��اه��رات ح��ا���ش��دة �شد 
ال��رئ��ي�����س حم��م��د م���ر����ش���ي. يف 3 
متوز-يوليو عزل اجلي�س امل�شري 
الرئي�س اال�شالمي ما اثار اعمال 
ع��ن��ف دام���ي���ة ا���ش��اف��ي��ة م���ا زال���ت 

م�شتمرة اىل اليوم.
غابت  االه�����رام�����ات  حم���ي���ط  ويف 
احل������اف������الت ال����ت����ي ك����ان����ت مت���الأ 
جميل  و�شرح  املتاخمة.  ال�شوارع 
لبيع  م��ت��ج��را  ال���ذي مي��ل��ك  ح�شن 
ال����ردى  ورق  ع��ل��ى  خم��ط��وط��ات 
ندعو  ع��ام��ا   20 منذ  املنطقة  يف 
املزدهرة  االي��ام  تلك  يعيد  ان  اهلل 
الننا جميعا نعتمد على ال�شياحة 

فح�شب .
االن متجره خال، ال يدخله يوميا 
اال عدد قليل من ال�شياح ليتفقدوا 
املئات من �شور االلهة والفراعنة 

امل�شريني املعلقة على اجلدران.
نحتاج  ال�شياحة  الع���ادة  وا���ش��اف 
اىل اال�شتقرار واالمن معترا ان 
ان يهداأوا ويدعوا  على االط��راف 
ال��رئ��ي�����س ي��دي��ر ال��ب��الد ك��م��ا يراه 
ال�شلطات  اىل  ا���ش��ارة  يف   ، منا�شبا 

املوؤقتة اجلديدة يف البالد.
ب����دا حم���م���ود عطية  ال�������ش���ارع  يف 
ال������ذي ي����وؤج����ر ح�������ش���ان���ا الج�����راء 

•• تون�س-رويرتز:

اىل  ال�شعبة  العملة  م��ن  التون�شية  االحتياطيات  ارتفعت 
ب�شكل  انخفا�شها  بعد  متوز  يوليو  يف  دوالر  مليار  85ر6 
اغتيال  ع��ق��ب  �شيا�شية  اأزم����ة  رغ���م  ال�����ش��اب��ق  ال�شهر  يف  ح���اد 

معار�س علماين يف اال�شبوع املا�شي.
وق���ال البنك امل��رك��زي ام�����س ان االح��ت��ي��اط��ي��ات ارت��ف��ع��ت اىل 
الواردات  احتياجات  لتغطية  يكفي  مبا  دوالر  مليار  85ر6 

يكفي  م��ا  اأو  دوالر  مليار  32ر6  م��ع  مقارنة  اأي���ام   104 يف 
لتغطية احتياجات الواردات يف 94 يوما ال�شهر املا�شي.

اغتيال  املا�شي وهو ثاين  اال�شبوع  الراهمي  اغتيال  وفجر 
غري  �شيا�شية  وازم��ة  وا�شعة  احتجاجات  العام  ه��ذا  �شيا�شي 
زين  ال�شابق  بالرئي�س  االط��اح��ة  منذ  ال��ب��الد  يف  م�شبوقة 
ال��ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ل��ي يف 2011 واث����ار ���ش��ك��وك��ا ح���ول جناح 

االنتقال الدميقراطي.
وقال البنك املركزي ان االحتياطي ارتفع ب�شبب تعبئة موارد 

خارجية هامة رغم ان اال�شتثمارات االجنبية تراجعت دون 
ان يعطي ارقاما.

دون  الرئي�شية  الفائدة  ن�شبة  على  حافظ  ان��ه  البنك  وق��ال 
تغيري عند اربعة باملئة.

ائ��ت��م��اين من  ق��ر���س  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ت��ون�����س  وح�شلت 
وهي  دوالر  م��ل��ي��ار  74ر1  بقيمة  ال����دويل  ال��ن��ق��د  ���ش��ن��دوق 
يف  والعجز  الت�شخم  ب�شبب  ك��رى  م�شاكل  ت��واج��ه  ت��زال  ال 

امليزانية.

الذهب قرب اأدنى �صعر يف 3 اأ�صابيع 
�شابق من اليوم لي�شل اىل اأقل �شعر 
لكنه  مت��وز  يوليو  منت�شف  منذ  ل��ه 
م�شرتين  دخ��ول  بعد  قل�س خ�شائره 
انخفا�س  م��ن  لال�شتفادة  �شينيني 
�شنغافورة  يف  متعامل  وق��ال  اال�شعار 
اأغ�����ش��ط�����س �شعب  ���ش��ه��ر  ال���ت���داول يف 
الهزيل  امل��ع��ام��الت  دائ��م��ا الن ح��ج��م 

ي�شهل التالعب.
بتوقيت   0722 ال�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
الفوري  ال�����ش��ع��ر  ت���راج���ع  ج��ري��ن��ت�����س 
للذهب 1ر0 باملئة اىل 19ر1280 

اأن  ب��ع��د  االون�������ش���ة  ل���الوق���ي���ة  دوالر 
دوالر  14ر1273  اىل  ان��خ��ف�����س 
االمريكية  ال���ذه���ب  ع��ق��ود  وه��ب��ط��ت 
2ر0  االول  ك��ان��ون  دي�شمر  ت�شليم 
دوالر  70ر1279  اىل  ب����امل����ئ����ة 
لالوقية. ونزلت الف�شة يف املعامالت 
الفورية 4ر0 باملئة لت�شجل 40ر19 
البالتني  وانخف�س  لالوقية  دوالر 
دوالر  24ر1420  اىل  باملئة  3ر0 
باملئة  35ر0  ال���ب���الدي���وم  وت���راج���ع 

لالوقية. دوالر  97ر717 

•• �شنغافورة-رويرتز:

اأدن��ى م�شتوى يف  اق��رتب الذهب من 
ثالثة اأ�شابيع ام�س بعد بيانات قوية 
وت�شريحات  االم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
م�����������ش�����وؤول مب���ج���ل�������س االح���ت���ي���اط���ي 
االمريكي  امل��رك��زي  البنك  االحت���ادي 
اأج��ج��ت امل���خ���اوف م��ن اأن ال��ب��ن��ك قد 
التحفيزي  ب��رن��اجم��ه  تقلي�س  ي��ب��داأ 

من ال�شهر املقبل.
كان املعدن تراجع 6ر0 باملئة يف وقت 

مت�شائما  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ج�������والت 
�شاكيا  وق��ال  االع��م��ال  �شري  ب�شاأن 
مل ي��اأت��ن��ا ���ش��ي��اح م��ن اخل����ارج منذ 
حزيران-يونيو   30 منذ  ف���رتة. 
اح��دا لكن عزل  ن��ر  حتى االن مل 
يعتر  ال��ذي  عطية  ا�شعد  مر�شي 
الباعة  م���ن  ال��ك��ث��ري  غ�����رار  ع��ل��ى 
م�شرة  ك��ان��ت  مر�شي  حكومة  ان 
ل��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة امل�����ش��ري الذي 
 10% بن�شبة  �شابقا  ي�شهم  ك��ان 
الداخلي.  ال���ن���اجت  اج���م���ايل  م���ن 
م�شرا  زال  ما  ال�شياح  بع�س  لكن 
�شائحان  واج���ت���از  امل���ج���يء.  ع��ل��ى 
البوابة  ظ��ه��ر  حقيبتي  ي��ح��م��الن 
باجتاه االهرامات، وتالهما ح�شد 
ليعر�شوا  املتحم�شني  الباعة  من 
ال��ت��ذك��ارات وج��والت على  عليهما 
وزارة  فتحذيرات  احل�شان  ظهر 
ال�شفر  من  االمريكية  اخلارجية 
على  ال�شيئة  واالخ��ب��ار  م�شر  اىل 
رايان  تثن  مل  التلفزيون  �شا�شات 

النهار  يف  جامعي  ا�شتاذ  هو  عاما 
م��ت��ج��را �شغريا  ل��ي��ال  ي��دي��ر  لكنه 
اخلليلي  خ����ان  يف  وال������ده  ا���ش�����ش��ه 
و����ش���ط مئات  ال����ت����ذك����ارات  ل��ب��ي��ع 
الرخامية  االهرامات  من  القطع 
وال��زج��اج��ي��ات وخم��ط��وط��ات ورق 
او  اك��د م��ن��اف ان �شائحا  ال���ردى 
اثنني فح�شب زاروا متجره يوميا 

منذ 30 حزيران-يونيو.
وزارة  بذل  �شدد على �شرورة  كما 
ال�شياحة املزيد من اجل الرتويج 
اين  وت�������ش���اءل  مل�����ش��ر يف اخل������ارج 
م�شر  مزايا  ت�شور  التي  االف��الم 
يف اخل��ارج؟ م�شريا اىل ان الدول 
لنف�شها  بالرتويج  قامت  االخرى 

بطريقة اف�شل بكثري.
ترى  حولك  تنظر  عندما  وت��اب��ع 
ان��ه��م ي���رزون م��واق��ع مهمة عند 
ت�شوير دعايات م�شورة معربا عن 
تعجبه من ا�شرار وزارة ال�شياحة 
بائدة  منطية  ���ش��ور  اع��ت��م��اد  على 

غ������اري وا����ش���ل���ي وي�������ش���ت���ك���وت من 
والي���ة ك���ول���ورادو االم��ريك��ي��ة عن 

احل�شور.
املرء  ي�شافر  طاملا  احدهما  وق��ال 
بحذر ويتخذ قرارته بذكاء، يبدو 
ي�شورهم  مما  لطفا  اك��رث  النا�س 
ال�شياح  ان  ال��واق��ع  ل��ك��ن  االع����الم 

باتوا نادرين.
ف��ق��د ق��ل ع��دده��م يف ا���ش��واق خان 
كانت  ال��ت��ي  ال��ق��اه��رة  يف  اخلليلي 
التي  باحلافالت  �شوارعها  تكتظ 
متاجر  مي�������الأون  ���ش��ي��اح��ا  ت��ن��ق��ل 
على  وي���������ش����اوم����ون  ال�����ت�����ذك�����ارات 
باالجواء  وي�شتمتعون  اال���ش��ع��ار 
حيث  امل����ق����اه����ي  يف  وي�����رت�����اح�����ون 
يحت�شون كوبا من ال�شاي بالنعناع 

او يدخنون النارجيلة.
متتلئ  ال������ظ������الم  ح�����ل�����ول  وم��������ع 
يتنزهون  مب�����ش��ري��ني  امل��ن��ط��ق��ة 
غابوا  االجانب  لكن  االفطار  بعد 
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حول البالد. وقال ان ال�شياحة يف 
م�شر ال تقت�شر على االهرامات .
واقر وزير ال�شياحة ه�شام زعزوع 
يعاين  القطاع  بان  بر�س  لفران�س 
اكرث من املتوقع نظرا اىل ت�شرره 

يف اوج املو�شم.
من  االول  ال��ن�����ش��ف  يف  و�����ش����رح 
ا�شتقبلت   2013 مت��وز-ي��ول��ي��و 
مقارنة  �شائح،  ال��ف   387 م�شر 
ب�515 الفا يف الفرتة نف�شها من 

العام الفائت .
ال�شابق  ال���ع���ام  اي   ،2010 يف 
 14،7 م�����ش��ر  اىل  وف����د  ل���ل���ث���ورة 
ماليني زائر يف رقم قيا�شي. وهذا 
ليبلغ  الثلث  بن�شبة  تراجع  الرقم 
 2011 يف  م��الي��ني   10 ح���واىل 
ثم ارتفع اىل 11،5 ماليني عام 

.2012
واو�����ش����ح زع������زوع ان����ه ي���ن���وي بدء 
اخلارج  يف  ج��دي��دة  ت��روي��ج  حملة 
بالغاء  ال����دول  اق��ن��اع  ان  م�شيفا 
م�شر  اىل  ال�شفر  من  حتذيراتها 

هو هدفه الرئي�شي.
و�شرح يف هذه املرحلة من تطور 
ال�شياحة يف العامل لن ي�شافر اي 
�شائح اىل اخل��ارج بال تاأمني على 
�شفره وتوؤدي التحذيرات ال�شادرة 
اخلارجية  ووزارات  ال�شفارات  عن 
على  احل�شول  �شعوبة  زي��ادة  اىل 
ت����اأم����ني ال�����ش��ف��ر ال�������الزم ل���زي���ارة 

م�شر.
وا����ش���اف زع�����زوع ان���ه ب����داأ يحاور 
حظر  لرفع  االوروب��ي��ني  ال�شفراء 
ال�����ش��ف��ر يف م��ن��اط��ق م��ع��ي��ن��ة على 
االحمر  ال��ب��ح��ر  منتجعات  غ����رار 

امل�شرية.
واو�������ش������ح ه����ن����اك وج�����ه�����ات غري 
عن  بعيدة  واال�شكندرية  القاهرة 
االحداث ال�شاخنة م�شريا اىل انه 
يطمح اىل جذب 13 مليون �شائح 

اىل م�شر هذا العام.

•• �شيدين-وام:

الوطني  ال���ن���اق���ل  ل���ل���ط���ريان  االحت�������اد  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
عملياتها  يف  الرئي�شية  التغيريات  من  ع��ددا  للدولة 
اإدخ����ال ط��ائ��رات جديدة  وال��ت��ي ت�شمل  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف 
واإط����الق وج��ه��ات ج��دي��دة وت��وف��ري رحالت  للخدمة 
وق���ال جيم�س  ب��امل��ط��ارات.  ج��دي��دة  وم��راف��ق  اإ�شافية 
هوجن رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي لالحتاد 
للطريان يف كلمته ام�س خالل موؤمتر قمة الطريان 
مل��ن��ط��ق��ة اأ���ش��رتال��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ ال����ذي ينظمه 
كابا  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�شيا  ملنطقة  ال��ط��ريان  م��رك��ز 
الطويل  امل��دى  على  رئي�شية  �شوقا  تعد  اأ�شرتاليا  اإن 
ال�شركة  ل��دى  طموحة  من��و  خطط  وه��ن��اك  لل�شركة 

بخ�شو�س تلك ال�شوق. 
واأو�شح اأن اخلطوات امل�شتقبلية لل�شركة يف اأ�شرتاليا 
ت�����ش��م��ل ت�����ش��غ��ي��ل ط���ائ���رة ط����راز اإي���رب���ا����س اإي����ه 380 
بجانب  اأبوظبي  اإىل  وملبورن  �شيدين  للرحالت من 
اإن�����ش��اء ق���اع���ات ان��ت��ظ��ار ف��خ��م��ة يف م���ط���ارات �شيدين 
اأن  اإىل  2014..م�شريا  ال��ع��ام  م��ن  ب���دءا  وم��ل��ب��ورن 
اإ�شافية من ملبورن  لتوفري رحالت  تتطلع  ال�شركة 
وبري�شنب اإىل اأبوظبي اإ�شافة اإىل بدء ت�شغيل رحالت 
م��ب��ا���ش��رة دون ت��وق��ف ب���ني ب����ريث واأب���وظ���ب���ي. واأك����د 
زيادة  اجت���اه  ق��دم��ا يف  ل��ل��ط��ريان مت�شي  اأن االحت����اد 
وذلك  اأ�شرتاليا  فريجن  يف  متلكها  التي  احل�ش�س 
االأجنبية  اال�شتثمارات  مراجعة  جمل�س  موافقة  بعد 
ال�شركة يف فريجن  اأ�شهم  زيادة  اإمكانية  موؤخرا على 
اأ�شرتاليا من 10 يف املائة اإىل 19.9 يف املائة. وقال 
هوجن اإن فريجن اأ�شرتاليا ع�شو رئي�شي يف حتالف 
ف�شال  باحل�ش�س  لل�شركاء  املو�شع  للطريان  االحتاد 
املدى  ع��ل��ى  ف��ع��ال  م�شتثمر  ل��ل��ط��ريان  االحت�����اد  ع���ن 
االحتاد  اأن  واأ���ش��اف  اأ���ش��رتال��ي��ا.  ف��ريج��ن  الطويل يف 

•• ال�شارقه -وام:

ات�شاالت  ع��ج��ل��ة  زوار  ع����دد  ارت���ف���ع 
عني االإمارات اأحد اأبرز معامل اإمارة 
من  االأول  الن�شف  خ��الل  ال�����ش��ارق��ة 
العام احلايل اإىل 59 األف زائر بنمو 
 54 ب���  م��ق��ارن��ة  امل��ائ��ة  10يف  ن�شبته 
األ���ف زائ���ر خ���الل نف�س ال��ف��رتة من 
العام املا�شي وذلك وفق االإح�شاءات 
الر�شمية ال�شادرة عن اإدارة الق�شباء. 
ات�شاالت  ع���ج���ل���ة  ارت�����ف�����اع  وي�������ش���ل 

اإىل  ال���زوار  امل��زي��د م��ن  ا�شتقطاب  يف 
هذا املعلم ال�شياحي االأبرز يف االإمارة 
عمدت  الق�شباء  اإدارة  اأن  ..مو�شحا 
ات�شاالت  ع��ج��ل��ة  ع��ن  ال���رتوي���ج  اإىل 
عني االإم��ارت يف العديد من املحافل 
اإ�شافة  املحلية والدولية  والفعاليات 
العرو�س  م��ن  ال��ع��دي��د  اإط����الق  اإىل 
ال��رتوي��ج��ي��ة ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام مما 
اأنحاء  من  زوار  ا�شتقطاب  يف  �شاهم 
�شمن  العجلة  واإدراج  ك��اف��ة  ال��ع��امل 
م�شتوى  على  ال�شياحية  املعامل  اأه��م 

���ش��ط��اف �شبب ال���زي���ادة ال�����ش��ن��وي��ة يف 
االإمارات  عني  ات�شاالت  عجلة  زوار 
اإىل تطور قطاع ال�شياحة ب�شكل عام 
ال�شياحية  واملكانة  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 
املرموقة التي حتظى بها الق�شباء يف 
واالإقليمي  املحلي  ال�شياحي  ال�شوق 
ال�شياحية  املنظومة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الق�شباء  ت��وف��ره��ا  ال���ت���ي  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
ل�����ل�����زوار وم������ا ت����وف����ره م����ن م���راف���ق 
متنوعة وفعاليات واأن�شطة ترفيهية 
اأ�شا�شيا  على مدار العام �شكل عامال 

ال��ع��ج��ل��ة م��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه��ا وح��ت��ى االآن 
اإقباال متناميا �شنويا يف اأعداد الزوار 
يف  ال�شياحي  املعلم  ه��ذا  جن��ح  حيث 
اج��ت��ذاب اأع����داد م��ت��زاي��دة م��ن �شكان 
ال��ق��ادم��ني من  ال��دول��ة وم��ن ال�شياح 
جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل ل��الإط��الع على 
وال�شياحية  احل�������ش���اري���ة  امل���ظ���اه���ر 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت���زده���ر ف��ي��ه��ا اإم����ارة 
مق�شورات  رك��وب  وجت��رب��ة  ال�شارقة 
ال�شارقة  �شماء  يف  والتحليق  العجلة 
60 م������رتا. واأرج������ع  اإرت�����ف�����اع  ع���ل���ى 

االأع��ل��ى من  العجلة  االإم�����ارات  ع��ني 
مرتا   60 اإىل  امل��ن��ط��ق��ة-  يف  ن��وع��ه��ا 
ا�شتك�شاف مناطق  رواده��ا  وي�شتطيع 
اإمارة ال�شارقة وجزءا من اإمارة دبي 
ع��ر م��ق�����ش��ورات��ه��ا ال���� 42 وامل����زودة 
ب���اأع���ل���ى درج������ات االأم�������ان وال����راح����ة. 
مدير  �شطاف  حممد  �شلطان  وق��ال 
ال��ق�����ش��ب��اء ان ع��ج��ل��ة ات�����ش��االت عني 
االإم�������ارات ت��ع��د اإح�����دى اأب�����رز نقاط 
اجلذب ال�شياحي يف الق�شباء واإمارة 
ال�����ش��ارق��ة ودول����ة االإم�����ارات وت�شجل 
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فريق فار�س الغربية يفوز بكاأ�س بطولة 
الظفرة الدولية لكرة القدم 

�ص����رط����ة دب����ي تف����وز جم�����ددًا برم�صاني����ة اخللي����ج 
لل�صح����ب اخلام�ص����ة لك����رة الق����دم

اختتام الفعاليات الريا�صية الرم�صانية ملركز اأحداث �صرطة اأبوظبي

فاز فريق فار�س الغربية بكاأ�س بطولة الظفرة 
القدم  لكرة  الرباعية   2013 الثانية  الدولية 
باأربعة  ال�شوداين  املريخ  فريق  على  ف��وزه  بعد 
الذي  اللقاء اخلتامي  اأه��داف مقابل ثالثة يف 
ا���ش��ت��اد ح��م��دان بن  اأم�����س االول يف  اأق��ي��م م�شاء 
زايد اآل نهيان يف مدينة زايد باملنطقة الغربية. 
الظفرة  ن��ادي  نظمها  التي  البطولة  يف  �شارك 

ال�شاملية  اأن��دي��ة  اأي���ام  �شتة  وا�شتمرت  الريا�شي 
ال�شوداين  وامل��ري��خ  ال��ع��م��اين  و�شحم  الكويتي 
فريق  وج��اء  االإم���ارات���ي.  الظفرة  ن��ادي  بجانب 
يف  ال�شاملية  فريق  ت��اله  الثاين  املركز  يف  املريخ 
املركز  يف  العماين  �شحم  وفريق  الثالث  املركز 
ال����راب����ع. ���ش��ه��د امل����ب����اراة ���ش��ع��ادة م�����ش��ل��م حممد 
الظفرة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ع��ام��ري 

يو�شف حممد  اأحمد  و�شعادة  الثقايف  الريا�شي 
ال�شديق �شفري جمهورية ال�شودان لدى الدولة 
بهذه  ل��ه  ت�����ش��ري��ح  ال��ع��ام��ري يف  واأك����د م�شلم   .
املنا�شبة اأن البطولة تعد مك�شبا لفريق الظفرة 
لكرة القدم وللفرق ال�شنية يف النادي وذلك من 
وخرتها  وزنها  لها  ف��رق  مع  االحتكاك  خ��الل 
البطولة  اأن  اإىل  م�شريا  بلدانها  يف  الطويلة 

والبدين  الفني  امل�شتوى  على  اأهدافها  حققت 
وعززت فر�س التوا�شل والتعاون والتعارف بني 
االأندية امل�شاركة وفريق الظفرة. من جانبه ا�شار 
م�شاركة  اأن  اإىل  ال�شديق  يو�شف  اأحمد  �شعادة 
الرتابط  على  دليل  الظفرة  بطولة  يف  امل��ري��خ 
واملجتمع  واالإم��ارات��ي  ال�شوداين  ال�شعبني  بني 
ال�شفري  ���ش��ع��ادة  ووج���ه  البلدين.  يف  الريا�شي 

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
على توجيهات �شموه ال�شت�شافة املنطقة الغربية 
للبطولة. من جهته وجه �شامل اأحمد املزروعي 
الريا�شي  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
رئي�س اللجنة املنظمة التهنئة للقيادة الر�شيدة 
مبنا�شبة عيد الفطر املبارك . ويف ختام احلفل 

ال�شفري  و���ش��ع��ادة  ال��ع��ام��ري  ���ش��ع��ادة م�شلم  ق��دم 
ال�����ش��وداين ال��ك��وؤو���س وال�����دروع ل��ل��ف��رق الفائزة 
امل��ت��م��ي��زي��ن وجلنة  ال��الع��ب��ني  وك���رم نخبة م��ن 
احلكام و�شلم فريق الظفرة كاأ�س البطولة ومت 
بني  التذكارية  ال���دروع  تبادل  االحتفال  خ��الل 
بعثة فريق املريخ ال�شوداين واإدارة نادي الظفرة 
وال�شفري  العامري  م�شلم  بح�شور  االإم��ارات��ي 

للعام الثاين على التوايل.. اأحرزت 
���ش��رط��ة دب����ي ك���اأ����س ب��ط��ول��ة كرة 
التي  اخلام�شة  الرم�شانية  القدم 
اأر�س املالعب  على  اأقيمت موؤخراً 
الريا�شية اخلا�شة ب�شركة اخلليج 
الرائد  ال��ع��امل��ي  امل�شّنع   ، لل�شحب 
ملنتجات �شحب االأملنيوم، يف منطقة 

ج��ب��ل ع��ل��ي يف دب���ي، وذل���ك بالفوز 
على �شركة اخلليج لل�شحب بثالثة 
مباراة  يف  ه��دف��ني  مقابل  اأه����داف 

حمتدمة وحما�شية.
لل�شحب  ���ش��رك��ة اخل��ل��ي��ج  وق��دم��ت 
دبي  �شرطة  لفريق  البطولة  كاأ�س 
، ك��م��ا وزع�����ت ج���وائ���ز ق��ّي��م��ة لكل 

وجائزة  الفائز  الفريق  من  الع��ب 
واأف�شل  م��رم��ى  ح���ار����س  الأف�����ش��ل 
و�شهدت  ال����ب����ط����ول����ة.  يف  الع������ب 
ملجموعة  قوية  م�شاركة  البطولة 
ال��ق��ائ��م��ة يف دبي  ال�������ش���رك���ات  م���ن 
اخلليج  و  دب��ي  �شرطة  ج��ان��ب  اإىل 
فرق  ت��واج��د  يف  متثلت   ، لل�شحب 

و  برتا غلف  و  لالإن�شاءات  الغرير 
ال�شايغ ميديا و ميتالز اإند�شرتيز 

 .
وقال مروان الزعبي، مدير املالية 
وامل��وارد الب�شرية يف �شركة اخلليج 
بطولة  اأ���ش��ب��ح��ت  ل��ق��د   : لل�شحب 
التي  ال���رم�������ش���ان���ي���ة  ال����ق����دم  ك�����رة 

اأبرز  من  لل�شحب  اخلليج  تنظمها 
بني  املنتظرة  ال�شنوية  البطوالت 
دبي،  القائمة يف  ال�شركات  اأو�شاط 
وهي واحدة من االأن�شطة العديدة 
�شنوياً  ال�����ش��رك��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
الكرمي  ب�����ش��ه��ر رم�����ش��ان  اح���ت���ف���اًء 

وبهدف الرتويج حلياة �شحية. 

اخ���ت���ت���م م���رك���ز رع����اي����ة االأح�������داث 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
الفعاليات  امل����ف����رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
والن�شاطات الريا�شية الرم�شانية. 
املقدم  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ���ت���ام  و���ش��ه��د 
امل��ه��ن��د���س ب���در احل��ارث��ي م��ن اإدارة 
بالقيادة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة  امل�������ش���اري���ع 

والرائد  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
ع��ل��ي احل��دي��دي م��ن م��رك��ز رعاية 
النقبي  حممد  ويو�شف  االأح����داث 
ال�شوؤون  ب��وزارة  الفتيان  دار  مدير 
ال�شباط  م��ن  وع���دد  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب��امل��رك��ز. وق���ال الرائد  وامل�����ش��رف��ني 
الفعاليات  اإن  احل����دي����دي  ع���ل���ي 

ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��رم�����ش��ان��ي��ة ت���اأت���ي يف 
تعليميه  ت���رب���وي���ة  ر����ش���ال���ة  ق���ال���ب 
االأحداث  الأبنائنا  موجهة  ريا�شية 
تاأهيلهم  على  القائمني  من طرف 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  وتدريبهم 
الكرمي ..م�شريا اإىل اأن الفعاليات 
كبطولة  ريا�شية  ب��ط��والت  �شملت 

ك�������رة ال�����ق�����دم وت����ن���������س ال����ط����اول����ة 
والبلياردو والبالي �شتي�شن. وكان 
الوطني  بال�شالم  بداأ  اخلتام  حفل 
لدولة االإم��ارات ومن ثم رتل اأحد 
الطالب على م�شامع احل�شور اآيات 
املقدم  ق��ام  الكرمي ثم  ال��ق��راآن  من 
املهند�س بدر احلارثي والرائد علي 

احلديدي ويو�شف النقبي ومديرو 
االفرع وال�شباط والعاملون باإدارة 
الوحدة االجتماعية التابعة لوزارة 
بتكرمي  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال���������ش����وؤون 
الريا�شية  الفعاليات  يف  الفائزين 
ال��رم�����ش��ان��ي��ة وف����ري����ق االأح�������داث 

الفائز بكاأ�س بطولة كرة القدم.

الدوري  بطل  يوفنتو�س  على مواطنه  انرت ميالن  فاز 
االي��ط��ايل ل��ك��رة ال��ق��دم ب��رك��الت ال��رتج��ي��ح 9-8 على 
1-1 يف  ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د  ملعب ���ش��ن الي���ف يف م��ي��ام��ي 
كاأ�س  �شمن  ال�شابع  املركز  م��ب��اراة  من  اال�شلي  الوقت 

غيني�س الدولية لالبطال املقامة يف الواليات املتحدة.
ب��وا���ش��ط��ة االرج��ن��ت��ي��ن��ي ريكاردو  ان���رت م��ي��الن  وت���ق���دم 
التعادل  ارت��ورو فيدال  الت�شيلي  وادرك  الفاريز )28(، 

ليوفنتو�س )45 من ركلة جزاء(.
لركالت  الفريقان  جل��اأ  اال���ش��ل��ي،  ال��وق��ت  انتهاء  وب��ع��د 

�شيبا�شتيان  ف���اه���در  ال���ت���ع���ادل  ك�����ش��ر  ب��غ��ي��ة  ال��رتج��ي��ح 
جوفيبنكو والت�شيلي ماوري�شيو اي�شال الركلتني االوىل 
االوىل  الركلة  غاريتانو  ولوكا  ليوفنتو�س،  والعا�شرة 
النرت ميالن ويف مباراة املركز اخلام�س، تغلب فالن�شيا 
�شجله  1-�شفر  االن��ك��ل��ي��زي  اي��ف��رت��ون  ع��ل��ى  اال���ش��ب��اين 
ميت�شل هرييرو )52( ويلعب لو�س اجنلي�س غاالك�شي 
االمريكي مع ميالن االيطايل على املركز الثالث، فيما 
يلتقي ريال مدريد اال�شباين مع ت�شل�شي االنكليزي يف 

املباراة النهائية على اللقب.

نادي  مالك  ك��رمي��وف،  �شليمان  الرو�شي  امللياردير  ذك��ر 
الرو�شية  وال�شحافة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ماخات�شكاال  اجن��ي 
ام�س ان النادي �شيخف�س ميزانيته ب�شكل كبري و�شيبيع 
وعانى  ال�شابق.  يف  ك��ان  كما  �شغريا  ناديا  ليعود  جنومه 
ال�شانا  الفرن�شي  ب��ق��ي��ادة  فريقه  خ�����ش��ارة  بعد  ك��رمي��وف 
ديارا والكامريوين �شامويل ايتو امام رو�شتوف �شفر-1 
ال��دوري الرو�شي، من م�شاكل �شحية  املا�شي يف  اجلمعة 
يقبع  ال��ذي  ال��ن��ادي  ا�شرتاتيجية  يف  كبريا  تغيريا  وق��رر 
يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع�����ش��ر ب��ر���ش��ي��د نقطتني ف��ق��ط م��ن 4 
النجوم  الالعبني ووعد  مباريات. واجتمع كرميوف مع 
االنتقال  ل��ه��م يف  ال���ن���ادي  م�������ش���وؤويل  م��ن��ه��م مب�����ش��اع��دة 
وايجاد اندية بديلة، م�شريا اىل ان اجني �شيفي بجميع 
كون�شتانتني  اكد  جانبه،  ومن  جتاههم  املالية  التزاماته 
قبل  معروفا  يكن  مل  ال��ذي  النادي  رئي�س  رميت�شوكوف، 
التغيريات   ،2010 ع��ام  ك��رمي��وف  اىل  ملكيته  ان��ت��ق��ال 
القادمة يف اجني، م�شددا على ان النادي �شيخ�شع العادة 
النجوم  م��ن  ع����ددا  ان  رمي��ت�����ش��وك��وف  واو����ش���ح   . تنظيم 
امليزانية  وان  ال���ن���ادي  ع��ن  ���ش��ريح��ل��ون  ال��ك��ل��ف��ة  م��رت��ف��ع��ي 
�شتخف�س من 50 اىل 70 مليون دوالر �شنويا . وا�شتثمر 

ك��رمي��وف، اح��د االق��ط��اب ال��رو���س يف جم��ال النفط، منذ 
�شرائه نادي اجني الواقع يف جمهورية داغ�شتان، احدى 
امل  على  امل��الي��ني  ع�شرات  امل�شطربة،  القوقاز  مناطق 
رفع النادي اىل م�شتوى املناف�شة يف امل�شابقات االوروبية. 
وكان يف مقدمة الالعبني الذي ا�شتقدمهم ايتو مهاجم 
بر�شلونة اال�شباين وانرت ميالن االيطايل �شابقا يف اآب-

5ر20  اىل  ي�شل  �شنوي  اج��ر  مقابل   2011 اغ�شط�س 
مليون ي��ورو وه��و االع��ل��ي يف ال��ع��امل وي��ف��وق بكثري راتب 
كريت�شانو  والرتغايل  �شلونة(  )بر  ليونيل  االرجنتيني 
العام  �شباط-فراير من  ويف  م��دري��د(.  )ري��ال  رون��ال��دو 
نف�شه، دفع اجني املاليني من اجل احل�شول على خدمات 
ال��رازي��ل��ي روب��رت��و ك��ارل��و���س ال��ف��ائ��ز م��ع منتخب بالده 
التي نظمتها كوريا اجلنوبية واليابان عام  العامل  بكاأ�س 
املدرب  وان  النادي  يبيع  انه لن  واكد كرميوف   .2002
ال�شابق قادجي قادجييف �شيتوىل اال�شراف على الفريق 
ال�شابق  امل�شاعد  ميولن�شتني،  رينيه  الهولندي  من  بدال 
يونايتد  مان�ش�شرت  يف  فريغو�شون  اليك�س  لال�شكتلندي 
بعد رحيل مواطنه غو�س  باملهمة  كلف  الذي  االنكليزي، 

هيدينك يف متوز-يوليو.

ف����وز اإنت��ر مي���ان عل����ى 
يوفنت����و�س بكاأ�س غيني�س

اجني يريد بيع جنومه والعودة اإىل و�صعه ال�صابق 

بازل،  فريق  يف  املحرتف  امل�شري  الالعب  رد  املحارب  بلغة 
رف�س  ان  بعد  الحقته  التي  واال���ش��وات  اال�شرائيليني  على 
املا�شي، يف  ابيب االربعاء  م�شافحة العبي فريق مكابي تل 
لقاء الذهاب الذي نظم يف �شوي�شرا، من خالل م�شاركته يف 

لقاء االياب الذي نظم م�شاء ام�س االأول يف تل ابيب. 
وجنح �شالح الذي تعر�س ل�شغوط كبرية من اإدارة فريقه 
ابيب  تل  اىل  معهم  ال�شفر  ب�شرورة  االإع���الم،  و�شائل  وم��ن 
اإىل  ف��ري��ق��ه  ل��ي��ق��ود  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  ال��ف��ري��ق  اأم����ام  للم�شاركة 
امل��رح��ل��ة االأخ����رية امل��وؤه��ل��ة ل���دوري امل��ج��م��وع��ات يف البطولة 
تعاداًل  ليحقق  اآخر  و�شجل هدفاً، و�شنع  االأك��ر،  االأوروبية 
اأمام االإ�شرائيليني، وذلك بعد اأن كانت مباراة الذهاب انتهت 

بفوز بازل بهدف نظيف. وكان اول رد من الالعب امل�شري 
�شالح، بعد و�شوله ملالقاة فريق مكابي تل ابيب انه قادم اىل 
فل�شطني، وانه جاء الزاحة الفريق اال�شرائيلي لكرة القدم 
االك��ر وقد جنح �شالح يف حتقيق  البطولة االوروبية  من 
ذلك من خالل ت�شجيله هدفا و�شناعة اآخر ما جعل الفريق 
اال�شرائيلي يخرج من البطولة وقال �شالح، ممنوع ان يرفع 
علم دولة االحتالل يف دوري البطولة االوروبية، م�شريا اىل 
ان رغبته يف هزمية الفريق اال�شرائيلي كان دافعه الرئي�شي 

للم�شاركة يف لقاء االياب الذي اقيم يف تل ابيب.
التي  العن�شرية  الهتافات  ا�شارة منه اىل  وا�شاف �شالح يف 
اطلقها اجلمهور اال�شرائيلي �شده طوال وقت املباراة التي 

اال�شرائيلية  الهتافات  ب��ان   ، فيها  الالعبني  اب��رز  اح��د  ك��ان 
وال�شتائم التي تعر�س كانت تدفعه اكرث واكرث للعب بجدارة 
من اجل الفوز وحتقيق هدفه بقطع الطريق امام م�شاركة 
�شالح  وك���ان  االوروب���ي���ة.  البطولة  يف  اال�شرائيلي  الفريق 
تفادى م�شافحة الالعبني االإ�شرائيليني، عر خروجه من 
تغيري حذائه،  بحجة  بقليل  املباراة  بدء  قبل  املعلب  اأر�شية 
الفريق  اع�����ش��اء  م��ن  اأي  ي���ده مل�شافحة  م��د  ع���دم  وجن���ح يف 

اال�شرائيلي. 
و�شببت هذه اخلدعة الكثري من اجلدل يف و�شائل االإعالم 
االأوروبية واالإ�شرائيلية، حيث اأ�شارت �شحف اإىل اأن ت�شرف 
�شالح مل يكن احرتافياً، واأن عليه ت�شحيح خطاأه يف مباراة 

االإياب، وهو االأمر الذي انتظره اجلمهور الفريق، وامل�شجعني 
الريا�شيني العرب واالإ�شرائيليني على حد �شواء.  

دوره  ملركزية  نظراً  االأم�س،  مباراة  خلو�س  ا�شطراره  ومع 
للمراحل  والتاأهل  اللقاء،  يف  حا�شم  كعن�شر  ب��ازل  فريق  يف 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ق��ب��ي��ل ال��ت��اأه��ل ل����دوري امل��ج��م��وع��ات، ف����اإن �شالح 
الفريق  م��ن الع��ب��ي  اي  م�شافحة  اأي�����ش��اً  اأم�����س  ي��وم  جتنب 
ال�شالم  اإلقاء  يده عند  باإغالق قب�شة  واكفتى  االإ�شرائيلي، 

بني الالعبني. 
وا�شتطاع �شالح اأن ي�شجل الهدف الثاين لفريقه يف الدقيقة 
21 من عمر املباراة، و�شجد �شكرا على هلل، يف الوقت الذي 
انهال عليه جمهور الفريق االإ�شرائيلي بال�شتائم والهتافات 

الالعب  لكن  اال�شتهجان،  و���ش��اف��رات  امل��ع��ادي��ة  العن�شرية 
امل�شري حافظ على هدوئه واكتفى بو�شع �شبابته على فمه 

طالبا منهم ان يلتزموا ال�شمت. 
9 دق��ائ��ق م��ن حتقيقه هدف  امل�����ش��ري بعد  وجن��ح ال��الع��ب 
فريقه الثاين، من �شناعة الهدف الثالث عر هجمة مرتدة 
للفريق ال�شوي�شري، قبل اأن ي�شتطيع االإ�شرائيليون حتقيق 
ثالثة اأهداف، وينتهي اللقاء بثالثة اأهداف لكل فريق. العب 
م�شري اآخر يف الفريق ال�شوي�شري تعر�س اأي�شاً لعن�شرية 
اجلماهري االإ�شرائيلية، وهو حممد النني الذي حل بدياًل 
ل�شالح يف ربع ال�شاعة االأخري من املباراة، وا�شتطاع اأن يربك 

دفاع مكابي تل اأبيب بتحركاته ال�شريعة.

حمم���د �ص����اح ُي�صق����ط وُي�صك���ت فري����ق مكاب����ي ت����ل اأبي����������ب
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بح�صور غامن �لهاجري 

جمل�س الألعاب الريا�صية بنادي العني ي�صتعر�س ا�صرتاتيجية العمل وي�صدد على اأهمية اكت�صاف املواهب 

اأمني عام ك�صافة الإمارات يلتقي وفد اجلوالة 
امل�صارك باملخيم العاملي بكندا قبل مغادرته

فريق جمارك العني بطًا لرم�صانية املهام 
اخلا�صة لكرة القدم

كينج: م�صتقبل بيل ل ي�صغل لعبي توتنهام

•• العني -الفجر:
ت�شوير حممد معني : 

االأل�����ع�����اب  ادارة  جم���ل�������س  اأق����������ام 
اإفطاراً  ال��ع��ني  ب��ن��ادي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
جماعياً اأول من اأم�س بفندق دانات 
املنت�شبني  جميع  بح�شور  ال��ع��ني، 
بالنادي، حيث  الريا�شية  لالألعاب 
تقدم احل�شور �شعادة غامن مبارك 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال���ه���اج���ري، 

نادي العني لالألعاب الريا�شية.
�شعادة خمي�س  االإفطار  كما ح�شر 
رئي�س  ن����ائ����ب  ال����ك����ع����ب����ي،  ع���ب���ي���د 
جمل�س  واأع�����ش��اء  االإدارة،  جمل�س 
عبداهلل  عبدالعزيز  �شعادة  االإدارة 
جمعة  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة  اجلنيبي 
حممد  اإبراهيم  و�شعادة  الدرمكي 
النعيمي واملدير التنفيذي ل�شركة 
الريا�شية  ل��الأل��ع��اب  ال��ع��ني  ن���ادي 
���ش��ف��اي، اإىل ج��ان��ب العبي  ه��اي��دن 

والكوادر  الفنية  واالأج��ه��زة  الفرق 
االإداري�������ة وم��وظ��ف��ي ���ش��رك��ة نادي 

العني لالألعاب الريا�شية.
واأكد الهاجري اأن الهدف الرئي�س 
الكرمي  ال�����ش��ه��ر  يف  ال��ت��ج��م��ع  م���ن 
لل�شركة  العام  الت�شور  ا�شتعرا�س 
وتر�شيخ  امل���رج���وة،  وال��ط��م��وح��ات 
ال���واح���دة،  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ف��اه��ي��م روح 
م��ن العبني  ال�����ش��اأن  اأه���ل  بح�شور 
واأجهزة فنية وكوادر اإدارية، وبحث 
وطموحها  ال�شركة  ا�شرتاتيجية 
املقبلة،  ال�����ش��ن��وات اخل��م�����س  خ���الل 
بالفرق  اخلا�شة  االأه���داف  وو�شع 
وحت��دي��د االأول����وي����ات ف��ي��م��ا يتعلق 
ال���ت���ي ترغب  ال���ن���ت���ائ���ج  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�شنة  اإح��رازه��ا خ��الل  ال�شركة يف 
العليا،  االإدارة  لروؤية  وفقاً  االأوىل 
وب���ن���اًء ع��ل��ى اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
ال�شيخ هزاع بن  �شمو  ر�شم معاملها 
االأمن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 

املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال���وط���ن���ي، 
النائب  اأبوظبي،  الإمارة  التنفيذي 
النائب  ال����ن����ادي،  ل��رئ��ي�����س  االأول 

االأول لرئي�س هيئة ال�شرف.
اإىل  التجمع  يهدف  كما  واأ���ش��اف: 
ال��ت��ع��ارف م��ا ب��ني اأع�����ش��اء جمل�س 
اإىل  امل��ن��ت�����ش��ب��ني  وج��م��ي��ع  االإدارة 
االأل��ع��اب ال��ري��ا���ش��ي��ة، وه���ذه بداية 
تنظيمها  على  �شنحر�س  ملنا�شبة 
����ش���ن���وي���اً ل���ل���وق���وف ع���ل���ى اأه������داف 
ال�شاأن  اأهل  اأمام  ال�شركة وطرحها 
ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا يف كل  م����ن امل��ع��ن��ي��ني 

مو�شم.
العام  ال��ط��م��وح  اأن  امل��وؤك��د  وت��اب��ع: 
التي مت و�شعها تتمثل  واالأه��داف 
يف حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��م��ي��زة اإىل 
امل�شاركة  ق���اع���دة  ت��و���ش��ي��ع  ج���ان���ب 
م�شتوى  ع��ل��ى  االأل���ع���اب  ج��م��ي��ع  يف 
مدينة العني التي تزخر بالعنا�شر 
واالإدارية  الفنية  وال��ك��وادر  املميزة 

هناك  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  امل���وؤه���ل���ة، 
بع�س الق�شور يف عملية التوا�شل 
�شرائح  ك����اف����ة  م����ع  االج���ت���م���اع���ي 
املجتمع يف املدينة النتقاء واختيار 
الريا�شيني املميزين، ونحن ندرك 
املنا�شب  االخ��ت��ي��ار  اأه��م��ي��ة  ج���ي���داً 
االألعاب  يف  عام  ب�شكل  للريا�شيني 
لهم  منا�شبة  تكون  اأن  ميكن  التي 
لالألعاب  ال���ع���ني  ن������ادي  و����ش���رك���ة 
الريا�شية بها 8 األعاب وحتتاج اإىل 
خمزون من الالعبني يف ال�شرائح 
املواهب  الكت�شاف  ال�شن  �شغرية 
وت��ط��وي��ر اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م ودف��ع��ه��م يف 

تلك االألعاب اإىل االأمام.
واأكمل: العمل يتطلب جهداً كبرياً 
واال�شت�شاريني  اخل�����راء  ب��و���ش��ع 
واللجان،  االأل��ع��اب  لتلك  الفنيني 
وهناك  االأل��ع��اب  م��ن  �شريحة  لكل 
جل��ان ك��رة ال��ي��د، ال��ط��ائ��رة، ال�شلة 
واالأل���ع���اب االأخ����رى وم���ن يتولون 

اأع�شاء  ال��ل��ج��ان ه��م  ت��ل��ك  رئ��ا���ش��ة 
و�شع  مت  وق����د  االإدارة،  جم��ل�����س 
االأه��داف وحتديد االأول��وي��ات لكل 
جلنة، واملطلوب منهم عمل مكثف 
االإع����الن  �شيتم  م�����ش��اري��ع  وه��ن��اك 
عنها يف القريب العاجل وتتمثل يف 
الريا�شية  العني  م�شاريع بطوالت 
التي نخطط  امل�شابقات  اإىل جانب 
امل��دار���س، ف�شاًل  لها على م�شتوى 
املجتمع  فئات  جميع  م�شاركة  عن 
م����ن اجل���ن�������ش���ني، ون���ح���ر����س على 
والرتويج  ال��ري��ا���ش��ات  تلك  اإح��ي��اء 

لها يف املدار�س.

�لعمل �مل�صرتك 

ورداً على �شوؤال حول مقرتح نادي 
العني حول نظام م�شابقات املراحل 
مقرتحنا  ط��رح��ن��ا  ق���ال:  ال�شنية، 
وبو�شفي  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل���ه���ات  اأم�����ام 

�شخ�شاً حمباً للريا�شة وعملت يف 
االحتادات املختلفة وعاي�شت جملة 
من التحديات التي واجهت االألعاب 
الوطنية،  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
فاإذا  االأندية،  تواجه  التي  وكذلك 
الظروف  ت��ل��ك  ن��ت��ج��اوز  اأن  اأردن�����ا 
عماًل  ه����ن����اك  ي����ك����ون  اأن  ف����الب����د 
م�شرتكاً، ومقرتح نادي العني كان 
خال�شاً للريا�شة و لهذا اجليل من 
اأجل النهو�س بالريا�شة ب�شكل عام 

يف دولة االإمارات.
ه���ذا  ي����وؤخ����ذ  اأن  ن��ت��م��ن��ى   : وزاد 
االقرتاح على اأر�س الواقع ملناق�شة 
ويف  ال�����ش��ل��ب��ي��ات،  اأو  االإي���ج���اب���ي���ات 
اعتقادي اأن اأهل ال�شاأن هم االأدرى، 
ملعب  يف  ال����ك����رة  و���ش��ع��ن��ا  ول���ق���د 
اأ�شحاب  م���ن  الأن���ه���م  االحت��������ادات 
ال�شاأن ونحن �شركاء ونعمل �شمن 
املنظومة والرامج التي يقررونها 
و�شعها  ���ش��ي��ت��م  ال���ت���ي  وال����ل����وائ����ح 

لكن  ب��ه��ا،  �شنلتزم  و  وحت��دي��ده��ا، 
اأن تراعي االحت��ادات الدور  نتمنى 
املقرر من ال�شركاء اال�شرتاتيجيني 
االأهداف  واأن  خ�شو�شاً   ، االأن��دي��ة 
من مقرتح نادي العني ال تنح�شر 

م�شلحة  اأو  خ��ا���ش��ة،  م�شلحة  يف 
ب���ل لكافة  ف��ح�����ش��ب  ال���ع���ني  ن�����ادي 
العامة  امل�شلحة  ون��ت��اأم��ل  اأنديتنا 
امل�����ش��ل��ح��ة اخل���ا����ش���ة يف هذا  ق��ب��ل 

ال�شاأن.

توجه وفد ع�شائر جوالة جامعة ال�شارقة �شباح 
الكندية  الك�شافة  جمعية  من  بدعوة  الثالثاء 
واملنظمة  االإم����ارات  ك�شافة  جمعية  ومب��ب��ارك��ة 
للك�شافة  ال��ع��امل��ي  واالحت����اد  العربية  الك�شفية 
للم�شاركة يف املخيم الرابع ع�شر للجوالة املقرر 
 18-8 م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل  ك��ن��دا  يف  تنظيمه 
اأغ�شط�س اجلاري ممثلني لوفد دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����ش��ارك ب��امل��خ��ي��م اأك����رث من 
اأنحاء  م��ن خمتلف  وق��ائ��د  ج��وال  اآالف  خم�شة 
م��و���ش��وع �شمن اخلطة  املخيم  وه���ذا   ، ال��ع��امل 
ال�����ش��ن��وي��ة ل��ع�����ش��ائ��ر ج���وال���ة اجل��ام��ع��ة مكملني 
احلركة  تطوير  يف  واجلامعة  الدولة  الأه��داف 
الك�شفية ورعايتها ورفع م�شتواها والعمل على 
تنمية  يف  وامل�شاهمة  ال��دول��ة  يف  مبادئها  ن�شر 
ال�شباب للو�شول اإىل الهدف املن�شود لال�شتفادة 
عمادة  واأع���دت   ، املختلفة  قدراتهم  من  التامة 
�شوؤون الطلبة بجامعة ال�شارقة خطة امل�شاركة 

يف امل��خ��ي��م امل���ذك���ور م��ن خ���الل ع�����ش��ائ��ر جوالة 
اجلامعة لتكون بذلك قد رفعت ن�شبة امل�شاركات 
ورفع علم  القوية يف متثيل م�شرف  اخلارجية 
االأكرث  العاملية  امل�����ش��ارك��ات  خمتلف  يف  ال��دول��ة 
ق��ب��ل يف خميمات  م��ن  وال��ت��ي متثلت  ح�����ش��وراً 
وال�شويد واحلر�س على عك�س �شورة  اجنلرتا 

ال�شباب االإماراتي و العمل الطالبي . 
االإمارات  ك�شافة  جلمعية  العام  االأم��ني  واأ���ش��اد 
القائد الك�شفي عبد اهلل بالل ال�شام�شي خالل 
لقائه بالوفد قبل �شفره بجهود ع�شائر جوالة 
امل�شارك حر�س  للوفد  ون��وه   ، ال�شارقة  جامعة 
الدولة علي امل�شاركة امل�شرفة ورفع علم الدولة 
يف خمتلف املحافل اخلليجية والعربية والعاملية 
باملظهر  الظهور  ب�شرورة  امل�شاركني  واأو�شى   ،
 ، املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  احل�شاري 
وح�شر اللقاء القائد خليل رحمة علي مفو�س 
تنمية القيادات املدير املايل ع�شو جمل�س ادارة 
ال�شكرتري  ن�شيم  حممود  وال��دك��ت��ور  اجلمعية 

الفني للجمعية . 
ووج����ه ال��ق��ائ��د ال���دك���ت���ور ه�����ش��ام ع��ب��د احلليم 
بجامعة  الطالبية  االأن�شطة  م�شوؤول  حممود 
ال�����ش��ارق��ة ال�����ش��ك��ر اإىل غ��رف��ة ���ش��ن��اع��ة وجت���ارة 
لرعايتهم  ال��الحم��دود  ال��دع��م  على  ال�����ش��ارق��ة 
مل�����ش��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف ه���ذا امل��خ��ي��م ال����دويل ما 
يوؤكد ال�شراكة املجتمعية وحر�س الغرفة على 
تفعيل برامج امل�شوؤولية االجتماعية ، كما وجه 
ال�شكر اإىل القائمني على الهيئة العامة لرعاية 
االإمارات  ك�شافة  وجمعية   ، والريا�شة  ال�شباب 
وم��ف��و���ش��ي��ة ك�����ش��اف��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ت��ذل��ي��ل كافة 
الدعم  كذلك   ، امل�����ش��ارك  ال��وف��د  اأم���ام  ال�شعاب 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  اإدارات  خمتلف  م��ن  ال��ق��وي 
وال���ت���ي ن��ف��خ��ر ب����اأن ي��رتاأ���ش��ه��ا ���ش��اح��ب ال�شمو 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
حفظه اهلل ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
رئي�س وموؤ�ش�س جامعة ال�شارقة راعي احلركة 

الك�شفية باإمارة ال�شارقة .

ت�شكيلة  اىل  دروج���ب���ا  دي��دي��ي��ه  ���ش��ي��ع��ود 
منتخب �شاحل العاج لكرة القدم اال�شبوع 
الفريق  خ����روج  م��ن��ذ  م����رة  الول  امل��ق��ب��ل 
اأمم  ك��اأ���س  نهائيات  م��ن  ل��الم��ال  املخيب 

افريقيا مطلع العام اجلاري.
واع���ل���ن ا���ش��م امل��ه��اج��م امل��خ�����ش��رم �شمن 
ا�شتعدادا  الع���ب���ا   23 ت�����ش��م  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
ام���ام املك�شيك يف  خل��و���س م��ب��اراة ودي���ة 
املرة  املقبل وهذه  االربعاء  يوم  نيويورك 
االوىل التي ين�شم فيها دروجبا للفريق 

منذ خروج �شاحل العاج من دور الثمانية 
لكا�س امم افريقيا التي اقيمت يف جنوب 
يف  م�شت  ال��ت��ي  نيجرييا  ام���ام  اف��ري��ق��ي��ا 

طريقها للفوز باللقب.
مدرب  المو�شي  �شري  الفرن�شي  وك��ان 
دروجبا  ا�شتبعد  ال��ع��اج  ���ش��اح��ل  منتخب 
 35 العمر  من  البالغ  املخ�شرم  القائد 
مباريات  قبل  املنتخب  ت�شكيلة  عاما من 
يف ت�شفيات كاأ�س العامل يف مار�س ويونيو 
بعد ان كان قد ا�شتبعده يف باديء االمر 

خالل نهائيات كاأ�س امم افريقيا مطلع 
العام اجلاري.

وغ����ذى امل�����درب ال��ف��رن�����ش��ي ت��ك��ه��ن��ات عن 
ان  املنتخب بعد  م��ع قائد  وج��ود خ��الف 
للعمل  يحتاج  دروج��ب��ا  ان  المو�شي  ق��ال 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��ادة ل��ي��اق��ت��ه ق��ب��ل ال���ع���ودة اىل 

الت�شكيلة.
وال يزال دروجبا ياأمل يف الظهور الثالث 
على التوايل يف كا�س العامل حينما تقام 
وبدا  املقبل  العام  الرازيل  يف  النهائيات 

متاألقا مطلع هذا اال�شبوع ليقود فريقه 
ل��ل��ف��وز ببطولة  ال���رتك���ي  ����ش���راي  غ��ل��ط��ة 
�شيافة  يف  املو�شم  انطالق  قبل  م�شغرة 

ار�شنال االجنليزي.
ال��ق��دم يف �شاحل العاج  وق��ال احت��اد ك��رة 
ال��دع��وة الول  وج��ه  ان المو�شي  بيان  يف 
بي  جوهي  �شريياك  زورو  م��ن  لكل  م��رة 
م��ه��اج��م ان����درخل����ت ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي والع���ب 
حديثا  املن�شم  اندر�شون  بوبلي  الو�شط 

مللقة اال�شباين.

دروجب����ا يع�������ود لت���صكي���ل������ة الفي�����ل��������ة

ال��ع��ني بكاأ�س  ف���از ف��ري��ق ج���م���ارك 
التا�شعة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
للمهام اخلا�شة يف �شرطة اأبوظبي 
لكرة القدم للمرة االأوىل بعد فوزه 
بالركالت الرتجيحية باأربع اأهداف 
اخلدمات  ل��ف��ري��ق  ث��الث��ة  م��ق��اب��ل 
التي  اخلتامية  املباراة  يف  امل�شاندة 

املغلقة يف مبنى  ال�شالة  اأقيمت يف 
مدينة  يف  اخل���ا����ش���ة  امل���ه���ام  ق�����ش��م 
ال��ع��ني. وك����رم ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
حممد بن حمدان اآل نهيان يرافقه 
العي�شائي  ن��ا���ش��ر  ���ش��ع��ي��د  ال���رائ���د 
رئي�س ق�شم املهام اخلا�شة اجلهات 
ال��ت��ي �شاركت  ال��راع��ي��ة وال��داع��م��ة 

الرم�شانية  ال��ب��ط��ول��ة  اإجن�����اح  يف 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأع�شاء 
على  وح�شل  التحكيمي  والطاقم 
ال��ب��ط��ول��ة الالعب  ج��ائ��زة ه����داف 
عبدالغني لبدع من فريق جمارك 
ال��ع��ني وف����از حم��م��د م��ط��ل��وب من 
ف��ري��ق اخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة بلقب 

اأف�شل  ج��ائ��زة  وح��از  اأف�شل الع��ب 
ح��ار���س حم��م��د م��ب��ارك م��ن فريق 
جائزة  ذهبت  بينما  اخلا�شة  املهام 
االإداري املثايل ل�شليمان ال�شيعري 
امل�شاندة فيما  من فريق اخلدمات 
الفريق  بجائزة  كارفور  فريق  ف��از 

املثايل. 

قال ليديل كينج املدافع ال�شابق لتوتنهام هوت�شبري 
ت�شغل  لن  بيل  جاريث  م�شتقبل  ح��ول  التكهنات  ان 
املو�شم اجل��دي��د يف  ب��داي��ة  الفريق قبل  ب��ال الع��ب��ي 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم وي�شعى ريال 
توتنهام  و�شط  الع��ب  بيل  ل�شم  اال���ش��ب��اين  م��دري��د 
)24 عاما( وذكرت تقارير ان قيمة ال�شفقة �شتزيد 

على 130 مليون دوالر.
املا�شي  املو�شم  اجنلرتا  يف  الع��ب  اأف�شل  بيل  وك��ان 
وقع عقدا ملدة اربع �شنوات مع توتنهام العام املا�شي 

لكن الفريق ف�شل يف التاأهل لدوري ابطال اوروبا.

ومل يتحدث كينج الذي اعتزل العام املا�شي ب�شبب 
ا�شابة مزمنة يف الركبة �شراحة عن بيل لكنه اأكد 
على ان الفريق لن ي�شمح للتكهنات بت�شتيت تركيزه 
ملجموعة  كينج  وق��ال  اجلديد  املو�شم  انطالق  قبل 
على  الالعب  يعتاد  ام�س  ال�شحفيني  من  �شغرية 
هذا ال ي�شتمتع الالعبون بهذه الفرتة على اية حال 
ويريدون فقط ان تنتهي فرتة االنتقاالت والتطلع 
الالعبون  اع��ت��اد  لكن مثلما  وا���ش��اف  االم����ام.   اىل 
على هذه الفرتة من املو�شم فانهم يتمنون ان تكون 
يتحلى اجلميع  لكن  قليال.  اأق��ل  االن��ت��ق��االت  ف��رتة 

دائمة  تكهنات  هناك  �شيكون  وتابع  باالحرتافية.  
ح���ول الع��ب��ني ك��ب��ار وه���ذا ه��و ال��ع��امل ال���ذي نعي�س 
اال  االبطال  ل��دوري  التاأهل  الف�شل يف  ورغ��م  فيه.  
امل��ه��اج��م روبرتو  ب�����ش��م  ان ت��وت��ن��ه��ام دع���م ���ش��ف��وف��ه 
مليون   30 مقابل  اال�شباين  بلن�شية  من  �شولدادو 
الو�شط  والع����ب  دوالر(  م��ل��ي��ون   39.93( ي����ورو 
ب��اول��ي��ن��ي��و م��ن ك��ورن��ث��ي��ان��ز ال��رازي��ل��ي م��ق��اب��ل 17 
دوالر(  مليون   26.06( ا�شرتليني  جنيه  مليون 
تفينتي  بلجيكا من  ال�شاذيل جناح منتخب  ونا�شر 

ان�شيده الهولندي.
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عاد ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�شنف اول بقوة اىل املالعب اثر فوزه 
الثاين  ال���دور  و6-1 يف   2-6 م��اي��ر  ف��ل��وري��ان  االمل���اين  على  ال�شهل 
املا�شرتز )الف  الدولية، احدى دورات  الكندية  من دورة مونرتيال 

نقطة(.
الثالث على  العامل والباحث عن لقبه  وكان نوفاك امل�شنف اول يف 
التوايل يف دورتي مونرتيال وتورنتو اللتني تتناوبان على ا�شت�شافة 
مناف�شات الرجال وال�شيدات، ابتعد عن املالعب منذ خ�شارته نهائي 
بطولة وميبلدون االنكليزية يف 7 متوز-يوليو امام الريطاين اندي 

موراي 4-6 و5-7 و6-4.
الثمانية  امل�شنفني  غ��رار  على  االول  ال��دور  اعفي من  ال��ذي  نوفاك  ويلتقي 
الفنلندي ياركو  الفائز على  الكندي فيليب بيليوو  املقبل مع  ال��دور  االوائ��ل، يف 

نيمينن 3-6 و7-5 و3-1 ثم باالن�شحاب.
ني�شيكوري  كي  والياباين  غا�شكيه  ري�شار  الفرن�شي  اي�شا  الثالث  ال��دور  وبلغ 
امل�شنفان �شابعا وتا�شعا على التوايل بفوز االول على ال�شلوفاكي مارتن كليزان 
ويف  و2-6.   3-6 �شيبي  اندريا�س  االي��ط��ايل  على  وال��ث��اين  و2-6،   3-6
الدور االول،  املقبل يلتقي غا�شكيه مع ني�شيكوري ويف مناف�شات  الدور 

العا�شر  البلجيكي ف���از االمل����اين ط��وم��ي ه��ا���س  ع����ل����ى 
داف������ي������د غ����وف����ان 
 6 -7
 )4 -7 (
 ،3 -6 و
وال�����������ك�����������ن�����������دي 
راوانتي�س  ميلو�س 
على  ع�شر  احل����ادي 
جريمي  ال��ف��رن�����ش��ي 
6-3 و6-4  ���ش��اردي 
واالي������ط������ايل  و5-7، 
ع�شر  الثالث  فونييني  فابيو 
بغدادي�س  ماركو�س  القر�شي  على 
على  ع�شر  اخل��ام�����س  يانوفيت�س  ي���ريي  وال��ب��ول��ن��دي  و1-6،  و1-6   6-1

الفرن�شي جوليان بينيتو 3-6 و6-3 و5-7.
كيفن  افريقي  اجلنوب  على  دولغوبولوف  الك�شندر  االوك��راين  اي�شا  وف��از 
على  دان�شيفيت�س  فرانك  والكندي  و4-6،  )7-�شفر(   6-7 اندر�شون 
اليك�س  والرو�شي  و1-6،   )6-8( و6-7   7-5 ه�شون  ين  لو  التايواين 
و3-6،  و6-4   2-6 ل��ودرا  ميكايل  الفرن�شي  على  جونيور  بوغومولوف 
و6-7   4-6 ميلت�شر  يورغن  النم�شوي  على  يوجني  ميخائيل  والرو�شي 
البلغاري غريغور دميرتوف  مار�شيل غرانوير�س على  واال�شباين   )3-7(
6-4 و6-4، والكندي فا�شيك بو�شبي�شيل على االمريكي جون اي�شرن 7-5 
و7-6 )7-5( و7-6 )7-4(. وخرج اال�شباين نيكوال�س املاغرو والفرن�شي 
جيل �شيمون الثاين ع�شر والرابع ع�شر على التوايل من الدور االول اثر خ�شارة االول امام الت�شيكي راديك 

1-6 و6-1. �شتيبانيك 3-6 و7-6 )7-4( و3-6، والثاين امام الرو�شي نيكوالي دافيدنكو 2-6 
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�لقا�صمي : ميكي �صاهم يف تقدمي �لكثري ل�صالح �أبوظبي ري�صينغ و�صرتوين يف �لبطولة �لعاملية للر�ليات

م�ص��اٍع حثيث���ة م���ن الف���ائ��ز بلق���ب بط����ل العال���م للرالي���ات لفئ���ة ال�صانع���ني للتف����وق والتق��دم

غيابات باجلملة لأبرز الأبطال مبونديال العامل للقوى

اأكد ال�شيخ االإماراتي خالد القا�شمي 
ال�شمايل  االي��رل��ن��دي  ال�����ش��ائ��ق  اأن 
تقدمي  يف  ����ش���اه���م  م��ي��ك��ي  ك���ري�������س 
ري�شينغ  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��ال��ح  ال��ك��ث��ري 
يتطلع  ال��ذي  ال��وق��ت  و�شرتوين يف 
م�شاعيهما  الإح��ي��اء  الفريقان  فيه 
يف  ال�شانعني  لقب  على  باملناف�شة 

بطولة العامل للراليات فيا .
وكان ميكي، والذي مت تر�شيحه من 
قبل ال�شيخ القا�شمي لقيادة �شيارته 
العاملية  ت��وت��ال  ���ش��رتوي��ن  اأب��وظ��ب��ي 
الثامنة  اجل��ول��ة  خ���الل  ل��ل��رال��ي��ات 
لبطولة العامل للراليات يف فنلندا، 
والتي اأقيمت االأ�شبوع املا�شي، قاب 
ال�شباق  انهاء  من  اأدن��ى  اأو  قو�شني 
يف املركز اخلام�س قبل اأن يتعر�س 
حل����ادث يف امل��رح��ل��ة ق��ب��ل االأخ����رية 

اأجره على اخلروج من املناف�شة.
وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ع��وائ��ق التي 
امكاناته  تتويج  من  ميكي  حرمت 
القا�شمي  اأك���د  ال��ك��ب��رية،  ال��ق��ي��ادي��ة 
باأنه قد يقوم مبنحه فر�شة اأخرى 
والتي  للراليات،  العامل  بطولة  يف 
كانت فيها نتائج هذا املو�شم خميبة 
اأبوظبي  ب���ني  ل��ل�����ش��راك��ة  ل����الآم����ال 
ال�شانعني  بلقب  والفائزة  ري�شينغ 

8 مرات، �شرتوين ري�شنيغ. 

وانهالت املدائح على ميكي، والذي 
يعتر هذا اأول ظهور له يف بطولة 
�شهرا   18 ب��ع��د  ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل 
املتميز  االأداء  ب��ع��د  ال���غ���ي���اب،  م���ن 

ال��ذي قدمه يف رايل فنلندا. وقبل 
ميكي  ك��ان  املناف�شات،  من  خروجه 
زميله يف  ب�شيط عن  بفارق  متاأخر 
ومتقدم  هريفونني  ميكو  الفريق 

بفارق ال باأ�س به على زميله االآخر 
داين �شوردو الذي كان يقود �شيارة 

�شرتوين توتال اأبوظبي اأخرى. 
وقال القا�شمي، والذي مل ي�شارك يف 

االأخرى:  نظرا الرتباطاته  ال��رايل 
يفاجئني  ومل  رائعا،  اأداء  قدم  لقد 
هذا. لقد كان يف املقدمة مع ميكو 
وب�شراحة  داين،  بكثري من  واأ�شرع 

وكيفية  ل��الأم��ور  نظرتنا  غ��ري  لقد 
اأولويتنا  ق��ائ��ال:  واأ����ش���اف  ���ش��ريه��ا 
ك�شائقني  لدينا  م��ا  اأف�شل  تقدمي 
حتى نهاية املو�شم، وعلينا اأن ن�شعد 

نتطلع  لكننا  التتويج.  من�شة  على 
قد  وكري�س  القادم،  للمو�شم  قدما 

يحظى بفر�س اأكرث .
وت���اب���ع: ك��ري�����س ���ش��ائ��ق ج��ي��د جدا، 

�شنقوم  عليه.  اختياري  وقع  ولهذا 
ب���االأخ���ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ع����ددا من 
كري�س  اأن  اإال  االآخ��ري��ن،  ال�شائقني 
وقد  اخل��ي��ارات  اأف�شل  م��ن  �شيكون 
جن���ح يف االخ���ت���ب���ار وال���ك���ف���ة متيل 

ل�شاحله .
واختتم قائال: كان من �شوء احلظ 
ال�شباق  م��وا���ش��ل��ة  ي�شتطع  مل  اأن���ه 
ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة مل ي��ك��ن ه���ذا �شهال 
عليه واأعلم ذلك جيدا، خا�شة اأنني 
ت��ع��ر���ش��ت حل����ادث م�����ش��اب��ه يف رايل 
اأكروبولي�س هذا وي�شتعد القا�شمي 
بطولة  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  ل����ل����ع����ودة 
اأبوظبي  ب�شيارته  للراليات  العامل 
�شرتوين توتال العاملية للراليات يف 
اأغ�شط�س   25-23 يف  اأملانيا  رايل 

اجلاري. 
اأف�شل  لتحقيق  �شعيه  جانب  واإىل 
يف  احلالية  م�شاركته  يف  له  نتيجة 
بطولة العامل للراليات، ياأمل جنم 
الثنائي  بتمكن  االإماراتي  الراليات 
ه��ريف��ون��ني و�����ش����وردو م���ن حتقيق 
مراكز متقدمة يف املراحل القادمة 
الفريق  �شعي  مع  وذل��ك  للبطولة، 
الفارق مع فولك�س واجن  لت�شييق 
ال�����ش��ان��ع��ني، وال����ذي يتقدم  يف ف��ئ��ة 

بفارق 55 نقطة. 

�شتحرم ع�شاق ومتتبعي  املن�شطات  كانت  اذا 
ال��ن�����ش��خ��ة ال��راب��ع��ة ع�����ش��رة ل��ب��ط��ول��ة العامل 
الل��ع��اب ال��ق��وى امل��ق��ررة يف مو�شكو م��ن 10 
اآب-اغ�����ش��ط�����س احل���ايل م��ن ابطال   18 اىل 
وازنني عدة يف مقدمتهم االمريكي تاي�شون 
ب����اول ويوهان  غ���اي واجل��ام��اي��ك��ي��ان ا���ش��اف��ا 
ت�����ش��ب��ب��ت بدورها  ف����ان اال����ش���اب���ات  ب���الي���ك، 
العامل  لبطل  اب��رزه��ا  باجلملة  غ��ي��اب��ات  يف 
الرقم  وح���ام���ل   2012 ل���ن���دن  واومل���ب���ي���اد 
الكيني  م   800 �شباق  يف  العاملي  القيا�شي 
ديفيد رودي�شا والكرواتية بالنكا فال�شيت�س 
ب��ط��ل��ة ال��ع��امل يف ال��وث��ب ال��ع��ايل )2007 
م   800 م�شافة  ملك  وا�شطر  و2009(. 
ب�شبب معاناته  ان�شحابه  رودي�شا اىل اعالن 
من م�شكلة يف ركبته اليمنى منذ مطلع �شهر 
حزيران-يونيو املا�شي. ومل ي�شارك رودي�شا 
)24 عاما( يف جتارب انتقاء املنتخب الذي 
�شيمثل كينيا يف مو�شكو، واعطى امل�شوؤولون 
الدخاله  ا���ش��ب��وع  مهلة  النف�شهم  الكينيون 
جتاوبه  ح�شب  ع��دم��ه  م��ن  املنتخب  �شمن 
بيد  اال�شابة،  ه��ذه  من  لل�شفاء  التماثل  يف 
اعلن  رودي�شا  الن  كذلك  يكن  مل  االم��ر  ان 

ان�شحابه. 
وقال رودي�شا يف بيان ن�شره االحت��اد الكيني 
اللعاب القوى: اأنا اأتعافى جيدا ولكن ببطء 
باأنني  اأع��ت��ق��د  ال��ت��وق��ي��ت ال  ه���ذا  ك��ب��ري، ويف 
يف  للم�شاركة  املنا�شب  ال��وق��ت  يف  �شاأتعافى 

بطولة العامل . 
واو�شح مدربه كومل اوكونيل ان رودي�شا كان 
ياأمل يف اأن تتح�شن حالته ال�شحية ب�شرعة 
لبدء التدريبات ولكن فرتة الثالثة ا�شابيع 
تكن  مل  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  الن��ط��الق  املتبقية 
كبرية.  اأم��ل  انها خيبة  وتابع  لذلك.  كافية 
 ، ج��دا  كبرية  الكيني  ال�شعب  تطلعات  كانت 
�شيمنح  غيابه  ف��ان  احل���االت  ك��ل  م�شيفا يف 
يف  للمناف�شة  االخ��ري��ن  للعدائني  الفر�شة 

مو�شكو . 
بتحقيقه  ج��ي��دا  مو�شمه  رودي�����ش��ا  وا���ش��ت��ه��ل 
 10 الدوحة يف  87ر43ر1 دقيقة يف لقاء 
ايار-مايو املا�شي بيد انه ا�شطر اىل اعالن 
االم��ريك��ي يف  ل��ق��اءات يوجني  ان�شحابه من 
االول من حزيران-يونيو ب�شبب اال�شابة يف 

الركبة، ومل يتمكن بعدها من التعايف. 
وكان رودي�شا ن�شر يف 7 متوز-يوليو احلايل 
ال�����ش��خ�����ش��ي يف ت��وي��رت �شورة  ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه 
���ش��ك��وك��ا بخ�شو�س  ب��ع��ك��ازي��ن م���ا ادخ����ل  ل���ه 
ال���ع���امل. م��ن جهتها،  ب��ط��ول��ة  م�����ش��ارك��ت��ه يف 

اىل  م��وؤخ��را  ع���ادت  ال��ت��ي  فال�شيت�س  اعلنت 
�شهرا   20 غياب  بعد  املناف�شات  يف  امل�شاركة 
انها  ال��ك��اح��ل،  ن��اج��ح��ة يف  غ��ري  اث���ر عملية 
قررت عدم امل�شاركة يف بطولة العامل، وقالت 
على موقعها يف �شبكة االنرتنت انها بحاجة 
ازداد  ق��دم��ي  ل��ف��رتة. االمل يف  ال��ت��وق��ف  اىل 
موناكو  ل��ق��اء  يف  امل�شاركة  بعد  كبري  ب�شكل 
 29( فال�شيت�س  وا�شافت  املا�شي.  ال�شهر 
و2009   2007 ذهبيتي  �شاحبة  ع��ام��ا(، 
وف�شية 2011، هذه ا�شارة وا�شحة اىل انه 
الكامل.  ال�شفاء  حتى  اتوقف  ان  علي  يجب 
امل�شاركة يف مو�شكو �شتكون خطرة جدا وقد 
احرزت  وكانت فال�شيت�س   . م�شتقبلي  تهدد 
املركز االول يف اول م�شاركة بعد عودتها يف 
الدوري  الثالثة من  املرحلة  لقاء نيويورك، 
م،  94ر1  ايار-مايو حيث قفزت  املا�شي، يف 
للمرة  حزيران-يونيو   22 يف  جت���اوزت  ث��م 
وقالت  امل��رتي��ن.  حاجز  م�شريتها  يف   102
يف  للم�شاركة  اآم���ال  ل��دي  ك��ان��ت  فال�شيت�س 
ول��ك��ن االما  امل��و���ش��م،  ه���ذا  املقبلة  ال��ل��ق��اءات 
مو�شمي  ان��ت��ه��ى  وا���ش��اف��ت   . بخرتها  ق��وي��ة 
م�شاركتها  اىل  ا�شارة  يف  موناكو  2013 يف 
الدوري  الفرن�شي �شمن  اللقاء  االخ��رية يف 
املا�شي يف 19 متوز-يوليو املا�شي. وا�شتغلت 
فال�شيت�س الفر�شة لتفنيد ال�شائعات التي ال 
ال�شحة بح�شبها، بخ�شو�س  اأ�شا�س لها من 
انها �شتعلن اعتزالها وقالت �شاأوا�شل الوثب 
ون��ه��اي��ة م�شريتي  ول���ف���رتة ط��وي��ل��ة  دائ���م���ا 
اكون  ان  ه��و  ه��ديف  وتابعت   . قريبة  لي�شت 
برنامج  م��ع  �شهرين  بعد  م�شتواي  قمة  يف 
للمو�شم  اال�شتعدادات  اف��ق  يف  مكثف  اع��داد 
لندن  اوملبياد  بطلة  ح��ال  تكن  ومل   . املقبل 
الريطانية  ال�شباعية  امل�شابقة  يف   2012
ايني�س-هيل اف�شل من فال�شيت�س  جي�شيكا 
وا�شطرت بدورها اىل اعالن عدم م�شاركتها 
يف مونديال مو�شكو بداعي اال�شابة. وكانت 
ايني�س-هيل �شمن منتخب بريطانيا الذي 
مت االعالن عنه الثالثاء املا�شي، اال انها ال 
تزال تعاين من ا�شابة يف وتر اخيل تعر�شت 
ايني�س-هيل  وع���اودت  ا�شهر.  ع��دة  قبل  لها 
من  ا�شابيع   3 قبل  امل�شاركات  ع��ام��ا(   27(
الوقت  يف  ا���ش��ارت  لكنها  مو�شكو،  م��ون��دي��ال 
كاحلها  يف  االم  م���ن  م��ع��ان��ات��ه��ا  اىل  ن��ف�����ش��ه 
االي�شر، ورغم ذلك ح�شنت رقمها ال�شخ�شي 
خالل  م  33ر48  م�شجلة  ال��رم��ح  رم��ي  يف 
لقاء لوفبورو املتوا�شع، كما فازت يف الوثب 
الطويل و�شجلت 26ر6 م. وقالت يومها ال 

زلت ا�شعر باالمل، هناك مكان �شغري يوؤملني 
كاحلها  يف  اخ��ي��ل  وت����ر  اىل  م�����ش��رية  ب�����ش��دة 
االي�������ش���ر ال�����ذي ي��زع��ج��ه��ا م��ن��ذ ن��ح��و �شنة. 
و���ش��ارك��ت اجل��م��ع��ة وال�����ش��ب��ت ق��ب��ل املا�شيني 
من  ع�شرة  احل��ادي��ة  املرحلة  ل��ن��دن،  لقاء  يف 
الدوري املا�شي فجاءت رابعة يف �شباق 100 
م حواجز وثامنة يف الوثب الطويل، قبل ان 
وااللتفات  للتوقف  ال��وق��ت  ح��ان  لقد  ت��وؤك��د 

اىل معاجلة اال�شابة حتى ال�شفاء الكامل .
رودي�شا  غياب  يف  �شببا  اال�شابة  كانت  واذا 
اجلنوب  العداءة  فان  واوني�س،  وفال�شيت�س 
بطلة  و�شيفة  �شيمينيا،  ك��ا���ش��رت  اف��ري��ق��ي��ة 
يف  ف�شلت  م،   800 �شباق  يف  ل��ن��دن  اومل��ب��ي��اد 
 .2013 م���ون���دي���ال  اإىل  ب��ط��اق��ت��ه��ا  ح��ج��ز 
امل�شافة  يف  ال��ع��امل  بطلة  �شيمينيا  واك��ت��ف��ت 
2009 يف برلني وو�شيفة بطلة  ذاتها عام 
مونديال دايغو 2011، بقطع امل�شافة بزمن 
86ر01ر2 دقيقة يف لقاء نينوف البلجيكي 
50ر01ر2  ك��ان��ت حت��ت��اج فيه اىل  وق��ت  يف 
املونديال. ومل  دقيقة ل�شمان م�شاركتها يف 
دورة  لقاءات كثرية من  �شيمينيا يف  ت�شارك 
املا�شي  ال�شيف  لندن  يف  االوملبية  االل��ع��اب 
�شيمينيا  وك��ان��ت  ال�����ش��اق.  يف  ا���ش��اب��ة  ب�شبب 
اثارت جدال كبريا حول جن�شها يف مونديال 
ال�شمراء  ال�شابة  وخ�شعت   2009 برلني 
اجل�شدية  بنيتها  يف  واالق���رب  ع��ام��ا(   21(
اىل الرجال، لفحو�س الك�شف عن املن�شطات 
واخرى لتحديد طبيعة جن�شها بعد احرازها 
ذه��ب��ي��ة ال�����ش��ب��اق يف ب��رل��ني وال����ذي �شيطرت 
عليه من البداية وحتى النهاية، ثم احرزت 
ف�شية مونديال دايغو الكورية اجلنوبية عام 

2011 واوملبياد لندن 2012.
�شاحب  روب��ل�����س،  داي����رون  ال��ع��داء  وا�شتبعد 
ذهبية اوملبياد بكني 2008 يف �شباق 110 
م ح���واج���ز، ع���ن م��ن��ت��خ��ب ب����الده م���ن طرف 
االحت��اد املحلي وع��زا رئي�س االحت��اد الكوبي 
ا�شباب  خوانتورينا  ال��رت��و  ال��ق��وى  الل��ع��اب 
االبعاد اىل م�شاركة روبل�س يف احد اللقاءات 
ب�شفة �شخ�شية ولي�س دفاعا عن الوان بلده. 
روبل�س  ان  ال��ك��وب��ي  االحت���اد  رئي�س  واو���ش��ح 
رف�س االلتحاق باملنتخب يف كانون الثاين-
يناير املا�شي، لكنه �شارك يف مناف�شات لقاء 
حزيران-يونيو  مطلع  االي���ط���ايل  ت��وري��ن��و 
امل���ا����ش���ي، ث���م ح����رم م���ن امل�������ش���ارك���ة يف لقاء 
ذاته.  ال�شهر  منت�شف  ال�شويدي  غوتبورغ 
لدايرون  ت�شمح  مل  كوبا  خوانتورينا  واك��د 
باالخالق  تتعلق  تاأديبية  ال�شباب  بامل�شاركة 

الريا�شية . وك�شفت و�شائل االعالم املحلية 
ان رئي�س االحتاد الكوبي ابلغ االحتاد الدويل 
باالمر فحرمه االخري، ا�شتنادا اىل قوانينه 
ل��ق��اء غوتبورغ،  امل�����ش��ارك��ة يف  م��ن  ال��ن��اف��ذة، 
ب�����ش��رورة منعه  امل��ن��ظ��م��ني  اب��ل��غ جميع  ك��م��ا 
امل�شاركة يف لقاءاتهم. واكد خوانتورينا  من 
املناف�شات  يف  امل�شاركة  ي�شتطيع  ال  ع��داء  اي 
او  ن����اد  اىل  م��ن��ت�����ش��ب��ا  ي��ك��ن  اذا مل  ال���دول���ي���ة 
احتاد دولة دون ان ي�شتبعد احتمال ح�شول 
حيث  اجنبي  ن��اد  من  ترخي�س  على  روبل�س 
لكنه  ال��ل��ق��اءات  بع�س  يف  امل�شاركة  ي�شتطيع 
الكرى  البطوالت  يف  امل�شاركة  ي�شتطيع  ال 
�شنحتفظ  وا�شاف   .2013 مونديال  مثل 
مب��وق��ف��ن��ا وح��ق��وق��ن��ا ام����ام جم��ل�����س االحت���اد 
ال�����دويل الل���ع���اب ال���ق���وى الن��ن��ا ���ش��د �شرقة 
ري��ا���ش��ي��ي ال����دول ال��ن��ام��ي��ة م��ن ق��ب��ل القوى 
العظمى . وذكر خوانتورينا باأنه يتعني على 
روبل�س )26 عاما(، يف حال تغيري جن�شيته 
امل�شاركة  ي�شتطيع  ان  قبل  �شنتني  االنتظار 
ب��ل��ده اجل��دي��د. واع��ل��ن ط��وين كامبل  با�شم 
وكيل اعمال العداء الكوبي ان االخري ح�شل 
الفرن�شي  موناكو  ن��ادي  م��ن  ترخي�س  على 
الدولية.  ال��ل��ق��اءات  يف  امل�شاركة  م��ن  ميكنه 
فران�س  لوكالة  ت�شريح  يف  كامبل  واو���ش��ح 
الكوبي.  االحت����اد  ق���رار  نتفهم  ان��ن��ا  ب��ر���س: 
االحتاد  اب��ل��غ  لقد  نف�شه.  روبل�س  ق���رار  ان��ه 
وال�شيء  كوبا،  با�شم  امل�شاركة  يريد  ال  بانه 
الوحيد بالن�شبة الينا هو ايجاد ناد له، وقد 
ترخي�س  على  بال�شبط  ا�شبوع  قبل  ح�شل 
. وتغيب مواطنة روبل�س بطلة  من موناكو 
العامل مرتني يف الوثبة الثالثية )2007 
ب�شبب  ���ش��اف��ي��ن��ي  ي��ارج��ي��ل��ي�����س  و2009( 
العودة  م��ن  لعدم متكنها  االع��ت��زال  ق��راره��ا 
االخريين.  العامني  يف  م�شتواها  قمة  اىل 
وقال املدير الفني للمنتخب الكوبي دانيال 
تعد  مل  ع��ام��ا(   28( �شافيني  ان  او���ش��وري��و 
مو�شحا   ، الوطني  املنتخب  ت�شكيلة  �شمن 
 2011 داي��ف��و  م��ون��دي��ال  ان االخ���رية منذ 
�شاد�شة، مل تتمكن من حتقيق  عندما حلت 
فيها  �شاركت  التي  اللقاءات  يف  جيدة  نتائج 
ما �شغل الراأي العام وامل�شوؤولني الريا�شيني 
بطلة  �شافيني  وتوجت   . نف�شها  والريا�شية 
يف  و2009  او���ش��اك��ا  يف   2007 يف  للعامل 
هل�شنكي  دورة  نالت ف�شية  انها  كما  برلني، 
اي�شا بذهبية بطولة  2005. وتوجت  عام 
فالن�شيا  2008 يف  عام  قاعة  داخ��ل  العامل 

وف�شية مونديال الدوحة عام 2010.

اأك����د االإي���ط���ايل ك��ارل��و اأن�����ش��ي��ل��وت��ي املدير 
اأن جنم  االإ���ش��ب��اين  م��دري��د  ل��ري��ال  الفني 
فريقه، الرتغايل كري�شتيانو رونالدو باق 
اأن  اإىل  م�شريا  امللكي،  ال��ن��ادي  �شفوف  يف 
الودية  اأبطال جيني�س  مباراة نهائي كاأ�س 
ولي�س  االإجنليزي،  ت�شيل�شي  اأم��ام  �شتكون 

مديره الفني جوزيه مورينيو.
وقال اأن�شيلوتي، يف موؤمتر �شحفي ع�شية 
اأع����رف  ال  االأرب����ع����اء،  ت�شيل�شي  م��واج��ه��ة 
متى �شيتم التجديد الأن هذا االأم��ر لي�س 

ميكنني  ما  ولكن  اخت�شا�شاتي،  بني  من 
ريال مدريد  �شيظل مع  رونالدو  اإن  قوله 

و�شيجدد تعاقده .
وتابع هذا اأمر بني الفريق والالعب الذي 
االأي��ام وياأمل يف جتديد  يعمل كثريا هذه 
اأعتقد  لذا فال  النادي،  تعاقده على غرار 

اأن هناك م�شكلة يف هذا ال�شاأن .
ان�شمام  على  التعليق  اأن�شيلوتي  ورف�����س 
جن���م ت��وت��ن��ه��ام االإجن���ل���ي���زي ج���اري���ث بيل 
لن  الريال، مو�شحا  اإىل �شفوف  املحتمل 

اأن يغ�شب مدرب  اأود  اأحت��دث عن بيل، ال 
)يف ا�شارة اإىل املدير الفني لتوتنهام اأندريه 

فيال�س بوا�س( واأف�شل عدم احلديث .
واأ�شاف لن اأحتدث، لدي فريق جيد للغاية 
واأنا �شعيد للغاية بالالعبني احلاليني كما 
رف�س اأن�شيلوتي التعليق على الت�شريحات 
التي اأدىل بها مورينيو، م�شريا من جانبنا 
���ش��ن��ق��دم م���ب���اراة ق��وي��ة ���ش��د ف��ري��ق ولي�س 
م��وري��ن��ي��و ، امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ال�����ش��اب��ق لريال 

مدريد.

باأنها  اأن�شيلوتي  اأق���ر  ذل���ك،  ورغ���م  ول��ك��ن 
�شتكون مباراة موؤثرة بالن�شبة له، م�شريا 
عامني  �شفوفه  يف  ق�شيت  فريقا  اأواج����ه 
ق��ي��م��ني ل��ل��غ��اي��ة، ورب��ط��ت��ن��ي ع��الق��ة جيدة 
ق���اد فيها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  ، خ���الل  بالعبيه 

الفريق االإجنليزي )2011-2009(.
اأنها  نن�شى  اأن  ينبغي علينا  ولكن ال  واأك��د 
للمو�شم  اال����ش���ت���ع���دادات  اط����ار  يف  م���ب���اراة 
رده  ق��وي ويف  اأم��ام فريق  و�شنلعب  املقبل، 
االإ�شابة،  ب�شاأن تعايف كاكا من  �شوؤال  على 

ب�شكل جيد لكنه  انه يعمل  اأن�شيلوتي  قال 
ب��ح��اج��ة مل��زي��د م��ن ال��وق��ت ل���زي���ادة قوته. 
االأهم هو اأن الالعب �شعيد ، م�شريا اأمام 

اإيفرتون قدم مباراة جيدة .
وح����ول امل���داف���ع ب��ي��ب��ي وب��ق��ائ��ه يف �شفوف 
ال���ن���ادي االإ����ش���ب���اين اأو����ش���ح ل��ق��د حتدثت 
العب  اأن��ه  للغاية  الوا�شح  وم��ن  بيبي  مع 
الأنه  مدريد  لريال  بالن�شبة  للغاي��������ة  هام 
مدافع قوي للغاية واأعتقد اأنه �شيظل هنا 

معنا .

اأن�صيلوتي: ريال مدريد �صيواجه ت�صيل�صي ولي�س مورينيو 

ديوكوفيت�س وغا�صكيه يف الدور 
الثالث مبونرتيال



ارتفاع التكاليف يوؤخر زواج الربيطانيني
على  االإق��دام  قبل  �شنوات  بريطانيا لالنتظار عدة  املخطوبون يف  ي�شطر 
الزفاف،  لتكاليف  احل��اد  االإرت��ف��اع  نتيجة  امل��ال  توفري  عقد قرانهم بهدف 
والتي ت�شل االآن اإىل نحو 20 األف جنيه ا�شرتليني. ووجدت درا�شة جديدة، 
ن�شرتها �شحيفة ديلي ميل ، اأن املخطوبني ينتظرون 3 �شنوات على االأقل 
اإن  الزمن وقالت  11 �شهراً فقط قبل عقد من  باملقارنة مع  ال��زواج،  قبل 
الكثري من املخطوبني يتمنون اأن يعقدوا قرانهم يف اأقرب وقت، لكن عدم 
توفر املال املطلوب بحوزتهم يدفعهم اإىل تاأجيل حلم الزواج عدة �شنوات 
تكاليف  اأن  الدرا�شة  وا�شافت  التكاليف.  ارتفاع  املطلوب جراء  املال  جلمع 
الزواج يف بريطانيا ارتفعت من 9.500 جنيه ا�شرتليني يف عام 2003، اإىل 
19.700 جنيه ا�شرتليني االآن، وت�شمل تكاليف حفالت الزفاف، ومالب�س 
الزفاف، واخلوامت، و�شهر الع�شل. وا�شارت اإىل اأن االأ�شخا�س املخطوبني عام 
2003 انتظروا �شنة واحدة قبل الزواج، لكن فرتة اخلطوبة طالت حالياً 
يحُقدمون على  الكثري منهم  اإىل درج��ة جعلت  امل��ال  ب�شبب احلاجة لتوفري 
الدرا�شة  وقالت  ال��زواج  تكاليف  لتاأمني  ملنازلهم  ثانية  رهون عقارية  اأخذ 
اإن %74 من الرجال والن�شاء الذين تزوجوا العام املا�شي اعرتفوا باأنهم 
ا�شطروا لتاأجيل عقد قرانهم عدة �شنوات لتوفري املال الالزم، باملقارنة مع 

11 �شهراً فقط انتظرها املخطوبون عام 2003.

احلرارة ال�صديدة توؤذي مر�صى القلب والرئة 
على  اجل���و  �شخونة  خ��ط��ورة  م��ن  ف��ي��زي��اك  فولفغانغ  ال��ب��اط��ن��ة  طبيب  ح���ذر 
االأ�شخا�س امل�شابني با�شطرابات يف اجلهاز القلبي الوعائي كمر�شى ارتفاع 
االأطفال  وكذلك  املزمنة،  الرئوية  باالأمرا�س  وامل�شابني  مثال  ال��دم  �شغط 
مبدينة  الباطنة  الأطباء  االأملانية  الرابطة  رئي�س  فيزياك  واأو�شى  ال�شغار. 
في�شبادن هوؤالء االأ�شخا�س بالبقاء يف املنزل ويف االأماكن الظليلة خالل اجلو 
االعتناء  على  يحر�شوا  اأن  �شرورة  على  م�شددا  ال�شيف،  ف�شل  يف  ال�شاخن 
باأنف�شهم ب�شكل كبري واأال يقوموا بتحميل جهد على اأج�شامهم، واأن يتجنبوا 
التعر�س الأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة قدر االإمكان. واأو�شح الطبيب اأنه غالبا ما 
�شريع، وذلك الأن  ب�شكل  بالدوار  ال�شن  كبار  اإ�شابة  �شخونة اجلو يف  تت�شبب 
كبار  تعر�س  ذلك  وت�شمل عواقب  ب�شدة،  تتغري  لديهم  الدم  معدالت �شغط 
ال�شن خلطر ال�شقوط، اأو اإ�شابتهم بهبوط حاد يف الدورة الدموية. وعادة ما 
يوؤدي هبوط ال�شغط اإىل �شعور ال�شخ�س بال�شعف اأو دوار اأو هبوط، ولذلك 
اأو�شى الطبيب من ي�شعر بذلك اأثناء وجوده خارج املنزل ب�شرورة اجللو�س 
على الفور اأو اال�شتلقاء على ظهره اإن اأمكن ورفع �شاقيه الأعلى، موؤكدا على 
اأهمية تناول اأي م�شروب يف هذا الوقت اأي�شا، مع العلم باأنه يف�شل اأن تكون 
ارتفاع درج��ات احل��رارة يف  اأثناء  االأي��دي دائما  هناك زجاجة ماء يف متناول 

ف�شل ال�شيف بالن�شبة جلميع االأ�شخا�س يف كل الفئات العمرية.
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دا�صنت هوفمان
 يقهر ال�صرطان 

دا�شن  ال��ه��ول��ي��ودي،  النجم  تلقى 
ه����وف����م����ان، ع����الج����اً ن���اج���ح���اً من 
مبكراً  اكت�شفت  ال���ذي  ال�����ش��رط��ان 
للخ�شوع  ا�شطره  ما  ب��ه،  اإ�شابته 
جلراحة �شريعة �شاهمت يف �شفائه. 
املتحدثة  غوتليب،  ج��ودي  واأك��دت 
واملخرج  املمثل  ان  هوفمان،  با�شم 
احل���ائ���ز ع��ل��ى ج���ائ���زت���ي اأو����ش���ك���ار، 
�شنة، �شفي   75 العمر  والبالغ من 

من ال�شرطان.
هوفمان  اإ����ش���اب���ة  ان  واأو����ش���ح���ت 
بال�شرطان �شخ�شت يف وقت مبكر 

وقد عولج جراحياً.
بو�شع  ي�شعر  ان��ه  غوتيلب  واأك���دت 
ب�����ش��ح��ة جيدة  رائ�����ع وه����و ح��ال��ي��اً 
�شيخ�شع  امل��م��ث��ل  ان  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ل��ع��الج��ات وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��وؤول دون 
خالل  جديد  من  باملر�س  اإ�شابته 
ال�شنوات املقبلة ورف�شت املتحدثة 
ال��ك�����ش��ف ع���ن ن����وع ال�������ش���رط���ان اأو 
ال���ع���الج���ات ال���ت���ي ���ش��ي��خ�����ش��ع لها 

النجم الهوليودي.
 

ل�س غري طماع
اأبلغ موظف باإحدى ال�شركات ال�شرطة يف تبوك ال�شعودية 
األ��ف ري��ال من �شيارته التي ك��ان بها   28 اأن��ه فقد مبلغ 

مبلغ مليوين ريال داخل كي�س. 
املايل  املبلغ  العامل  ، فقد ترك  وبح�شب �شحيفة عكاظ 
وذهب  باملدينة  التجارية  املجمعات  اأح��د  اأم��ام  املركبة  يف 
للت�شوق.  وبعد عودته، تفاجاأ بك�شر زجاج املركبة و�شرقة 
م��ب��ل��غ 28 األ����ف ري����ال وت����رك ال��ب��اق��ي.  احل���ادث���ة اأث����ارت 
الب�شمات  الأخ��ذ  ح�شروا  الذين  االأم��ن  رج��ال  ا�شتغراب 

ورفعها للبحث عن اجلاين. 

انتحرت لتعر�صها لل�صخرية على الإنرتنت
تعر�شت  اأن  بعد  االنتحار  على  بريطانية  فتاة  اأق��دم��ت 
االنرتنت،  م�شتخدمي  بع�س  ط��رف  من  قا�شية  ملعاملة 

بح�شب �شحيفة املريور الريطانية. 
وتلقت حنا �شميث )14 عاما( �شيال من الر�شائل املقززة 
ملر�س  ع��الج  ع��ن  �شفحتها  على  ���ش��وؤاال  و�شعت  اأن  بعد 
الطفولة  يف  منه  ع��ان��ت  ال���ذي  )احل�شا�شية(  االإي��ك��زمي��ا 
اأح��د م�شتخدمي موقع �شهري  وع��اوده��ا جم��ددا.  وكتب 
لتقا�شم االأ�شئلة واالأجوبة عر االنرتنت اذهبي وانتحري 
اأن  بعد  العائلة  مبنزل  �شريرها  يف  الفتاة  اكت�شاف  ومت 
حمققون  ويقوم  الكرى  اأختها  قبل  من  نف�شها  �شنقت 
بالتحري عن عملية االنتحار وا�شتعانوا بهاتفها النقال 
وكمبيوترها املحمول.  وحمل ديفيد �شميث والد الفتاة 
ال  حتى  باإغالقه  وطالب  ابنته  انتحار  م�شوؤولية  املوقع 
تتكرر املاأ�شاة وكان العديد من املراهقني قد انتحروا يف 
عدة مناطق من العامل بعد اأن تعر�شوا ل�شوء املعاملة اأو 
اأو اأثاروا �شخرية االآخرين على مواقع  ن�شرت لهم �شور 

للتوا�شل االجتماعي. 

قناة خم�ص�صة للكاب فقط
الواليات  يف  تبث  بهم  خا�شة  قناة  االآن  للكالب  اأ�شبح 
وت�شليتهم،  ب��ح��ي��ات��ه��م  ت��ت��ع��ل��ق  ب���رام���ج  وت���ق���دم  امل��ت��ح��دة، 
دوج  ا�شم  القناة  وحتمل  ال�شعودي.   �شبق  موقع  بح�شب 
اأي�شاً على  تي يف وتبث على باقة مدفوعة، وهي متاحة 
االإنرتنت، على اأن تكون جمانية خالل اأول اأ�شبوعني من 
ال�شهر اجلاري.  وتهدف دوج تي يف اإىل ا�شتغالل ال�شوق 
ال�شخم الذي ت�شتهدفه حيث يقدر اأن هنالك 46 مليون 
ب��ه كلب واح���د على االأقل.   امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��ن��زل يف 
اأ�شحاب  ل��دى  ال��وع��ي  زي���ادة  اأي�����ش��اً  امل�����ش��روع  كما ي�شتغل 
النف�شية،  بالراحة  �شعورهم  االأليفة ب�شرورة  احليوانات 
خا�شة يف االأوقات الطويلة التي يرتكونها خاللها اأثناء 
وجودهم يف العمل.  ومت الرهان على هذا امل�شروع عقب 
االألوان  �شملت طبيعة  له،  وعلمية  درا�شة عميقة  اإج��راء 
لعدم  واالأخ�شر  االأحمر  عليها  �شيغلب  التي  امل�شتخدمة 
واالأزرق،  االأ���ش��ف��ر  ال��ل��ون��ني  ع��ل��ى متييز  ال��ك��الب  ق���درة 
حتبذها  التي  تلك  وا�شتخدام  االأ�شوات  طبيعة  بخالف 

اآذان الكالب، ف�شاًل عن املحتوى. 

الثوم يحمي من �صرطان الرئة
وجدت درا�شة جديدة اأن تناول الثوم النيئ مرتني يف االأ�شبوع فقط ميكن اأن يخفف خطر االإ�شابة ب�شرطان الرئة 
حتى عند املدخنني. وذكرت �شحيفة ديلي ميل الريطانية اأن باحثني يف مركز حمافظة جيانغ�شو ال�شيني ملراقبة 
االأمرا�س والوقاية منها، وجدوا اأن البالغني الذين يتناولون ب�شكل منتظم الثوم النيئ كجزء من نظامهم الغذائي 

% لالإ�شابة ب�شرطان الرئة. على االأقل مرتني يف االأ�شبوع هم اقل عر�شة بن�شبة 44 
كما تبنّي اأن فائدة الثوم هذه ينتفع منها املدخنون اأي�شاً اإذ انه يقلل من خطر �شرطان الرئة بن�شبة تقارب ال� 30 
% وكانت درا�شات �شابقة قد وجدت اأن الثوم قد يحمي الرئتني �شد اأعرا�س خمتلفة كما انه يحمي من االأورام 
اخلبيثة مثل �شرطان االأمعاء. ويف الدرا�شة اجلديدة، قارن العلماء حالة 1424 م�شاباً ب�شرطان الرئة مع 4500 
ب�شكل ملحوظ خطر  يقل لديهم  اأ�شبوعياً  االأق��ل  النيئ مرتني على  الثوم  يتناولون  الذين  اأن  �شليم وتبنّي  را�شد 
الذي ي�شكل عاماًل م�شبباً  اأو تعر�شوا لبخار االأطعمة مرتفعة احلرارة  واإن دخنوا  الرئة حتى  االإ�شابة ب�شرطان 

اأي�شاً للمر�س.
ومن غري املعروف بعد اإن كان الثوم املطبوخ لديه الفائدة عينها وقال الباحثون يف تقريرهم اإن الثوم رمبا ي�شكل 

عامل حماية �شد �شرطان الرئة .

اخلميس  -  8   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10865
Thursday    8    August     2013  -  Issue No   10865

ال�صرطة تداهم منزًل ب�صبب رميوت التلفاز 
حّرك زوجان بريطانيان دعوى ق�شائية �شد ال�شرطة بعد قيام 
رجل  عن  تقارير  على  رداً  منزلهما  مبداهمة  امل�شلحني  رجالها 
يحمل م�شد�شاً، واكت�شفوا اأنه جمرد جهاز حتكم عن بعد للتلفاز. 
كيث  اعتقلوا  ال�شرطة  رج��ال  اإن  تلغراف  ديلي  �شحيفة  وقالت 
ابرهامز، البالغ من العمر 44 عاماً، وزوجته مي�شيل )46 عاماً( 
ب�شيارتهم  واقتادوهما  الليل  منت�شف  يف  ال�شالح  تهديد  حت��ت 
املفت�شون  وق��ام  زن��زان��ة  يف  احتجزوهما  حيث  ق��ري��ب،  خمفر  اإىل 
با�شتجوابهما ملدة اأربع �شاعات قبل اطالق �شراحهما من دون تهم. 
واأ�شافت اأن ال�شرطة امل�شلحة داهمت املنزل مبدينة هاريفورد يف 
رجل  م�شاهدة  عن  تقارير  تلقيها  بعد  هاريفورد�شاير  مقاطعة 
الذين ح�شروا  امل�شعفني  النوم من قبل  يحمل �شالحاً يف غرفة 
اإىل املنزل الإ�شعاف الزوجة اثر تعر�شها لنوبة ذعر، لكن حالتها 
�شاءت حني اقتحمه 18 عن�شراً من رجال ال�شرطة امل�شلحني بعد 
�شاعات. ون�شبت ال�شحيفة اإىل مي�شيل قولها اإن ع�شرة �شرطيني 
م�شلحني يرتدون دروعاً واقية من الر�شا�س وثمانية من رجال 
اأي  دون  زوجها  وعلى  عليها  القب�س  األقوا  النظاميني  ال�شرطة 

تف�شري واقتادوهما اإىل خمفر قريب . 

 جتاهلت ات�صالته فاأ�صبعها �صربًا
املرح  بال�شرب  اعتدى  كويتي  �شاب  عن  املباحث  رج��ال  يبحث 
ع��ل��ى ���ش��دي��ق��ت��ه يف م���واق���ف جم��م��ع جت����اري مب��ن��ط��ق��ي ال����ري يف 
الكويت، بح�شب جريدة الراي .  وتبني من خالل التحريات اأن 
ال�شاب تعرف على ال�شابة يف مقهى قبل فرتة ق�شرية لكنها بداأت 
اأنهت  اإنها  لل�شرطة  الفتاة  ات�شاالته.  وقالت  تتجاهل  اأيام  منذ 
ت�شوقها يف املجمع. وبينما كانت تقرتب من �شيارتها يف املواقف، 
و�شلت  اإن  وما  ينتظرانها.   �شخ�س  وب�شحبته  وجدت �شديقها 
اإىل ال�شيارة حتى فوجئت بال�شديق ينهال عليها �شربا، ويجذبها 
من �شعرها ويطرحها اأر�شا.  قام ال�شاب بفتح حقيبة يدها، واأخذ 
هاتفها وعندما حاول مت�شوق وزوجته التدخل لتخلي�شها منه، 
املعتدي  راأى  وحينما    . ال�����...!  اربيها  خليني  ق��ائ��ال:  ب��ادره��م��ا 
موظفي االأمن يف طريقهم اإىل املكان، انطلق مع �شديقه هاربني 
لكنها  اجل��اين  على  تعرفت  اإنها  ال�شابة  وقالت  �شيارتهما.    يف 
بعث  م��راراً،  جتاهلته  وعندما  املتعاقبة  بات�شاالته  ذرع��ا  �شاقت 

اإليها بر�شائل ن�شية ي�شفها باخلائنة. 

خادمة توجه عدة طعنات لكفيلتها
جنت اأرملة �شعودية، من املوت املحقق بعد اأن حاولت خادمتها 
وذلك  امل��ك��رم��ة،  مبكة  املا�شي  ال��ث��الث��اء  فجر  قتلها  االأثيوبية 
والوجه،  وال��رق��ب��ة  ال�����ش��در  يف  ط��ع��ن��ات  ع���دة  ب�شكني  بطعنها 
العناية  حتت  االآن  وهي  العالج،  لتلقي  للم�شت�شفى  نقلها  ومت 
املواطنة  اأن  اإىل  ال��واردة  املعلومات  وت�شري  الطبية.  واملالحظة 
ع��م��ره��ا، تقيم يف منزلها بحي  م��ن  ال��ع��ق��د اخل��ام�����س  وه���ي يف 
ا�شتيقظ  الفجر  �شالة  وبعد  اخلادمة،  برفقة  مبكة  العزيزية 
جريانها على اأ�شوات ا�شتغاثة من �شقتها بعد اأن هجمت عليها 
خادمتها يف غرفة نومها، وقامت بطعنها عدة طعنات يف اأنحاء 
�شحيتها  على  ال�شقة  ب��اب  تغلق  اأن  قبل  ج�شمها،  من  متفرقة 

وتلوذ بالفرار.
�شويف ماك�شريا تقف اأمام عد�شات امل�شورين خالل جل�شات PBS يف جمعية نقاد التلفزيون يف بيفريل هيلز. )رويرتز(

مرييل �صرتيب
 رئي�صة جمل�س �صيوخ

مرييل  االأم��ريك��ي��ة،  النجمة  تطل 
الذي  غيفر  ذا  فيلم  يف  ���ش��رتي��ب، 
جمل�س  رئ��ي�����ش��ة  دور  ف��ي��ه  ت������وؤدي 
���ش��ي��وخ ي���ت���وىل ف���ر����س ال���ن���ظ���ام يف 
اىل درجة  م��ث��ال��ي��اً  ي��ب��دو  جم��ت��م��ع 
)ديدالين(  م��وق��ع  وذك���ر  خ��ي��ال��ي��ة 
جتري  ���ش��رتي��ب  اأن  االأم�����ريك�����ي، 
جيف  اإىل  لالإن�شمام  م��ف��او���ش��ات 
بريدجز، يف فيلم ذا غيفر ، املرتكز 
�شيتوىل  ل��وري،  للوي�س  كتاب  اإىل 
اإخراجه، فيل نوي�س. ومن املتوقع 
الفيلم يف غ�شون  اأن يبداأ ت�شوير 
اإنتاجه  تتوىل  اأن  على  اأ�شابيع،   8
ميديا  وال��دن  و  وين�شتاين  �شركتا 
لالإنتاج. وتوؤدي �شرتيب يف الفيلم 
وهو  ال�شيوخ،  جمل�س  رئي�شة  دور 
ال�����ش��ل��ط��ة امل�������ش���وؤول���ة ع����ن حفظ 
يبدو  ال�����ذي  امل��ج��ت��م��ع  ال��ن��ظ��ام يف 
مثالياً، غري اأن هذا النظام ي�شبح 
م���ه���دداً ع��ن��دم��ا ي��ت��م اخ��ت��ي��ار �شاب 
متلقي  ليكون  ثوايت�س(  )برانتون 
التي �شبقت ظهور  ذكريات احلياة 
تخّدر  كانت  التي  التماثل  حركة 

ال�شعب وجتعله ميتثل لها.

الكاب ترى العامل 
بالألوان

ك�شف علماء رو�س زيف االأ�شطورة 
التي تقول اإن الكالب ترى العامل 
اأنها  موؤكدين  واالأ���ش��ود،  باالأبي�س 
باالألوان  ال��ع��امل  روؤي���ة  ق���ادرة على 
يف  اأج��ري��ت  التي  التجارب  واأثبتت 
الرو�شية  العلوم  باأكادميية  معمل 
ق�����ادرة على  ال���ك���الب  اأن  م����وؤخ����را، 
مت���ي���ي���ز االأل�����������وان االأخ���������رى غري 
وكالة  نقلت  كما  واالأ�شود  االأبي�س 
اأنباء ال�شرق االأو�شط عن �شحيفة 

برافدا الرو�شية.
8 كالب  االخ���ت���ب���ارات  و����ش���ارك يف 
������ش�����الالت خم���ت���ل���ف���ة، حيث  م�����ن 
باألوان  ورق  قطع  الباحثون  و�شع 
خمتلفة فوق اأوعية طعام احليوان 
وو�شع الطعام يف اأربع اأواين مغلقة 
االأ�شفر  ع���الم���ات  حت��م��ل  ج���ي���دا 
الغامق  واالأزرق  وال��ف��احت  ال��داك��ن 

والفاحت.

قالت باحثة بارزة يف جمال العلوم املعرفية يف موؤمتر 
الب�شر  ق���راءة  عملية  اإن  ب��رل��ني  يف  عقد  كبري  علمي 
م�شطلح  حت���ت  ت���ن���درج  ال  ال��ب��ع�����س  بع�شهم  الأف���ك���ار 
للحاالت  حماكاة  عملية  عن  عبارة  ولكنها  التخاطر، 

الذهنية لالآخرين.
وك���ان���ت ن���ات���ايل ���ش��ي��ب��ان��ز واح�����دة م���ن ب���ني املنظمني 
االأربعة الرئي�شيني لالجتماع ال�شنوي جلمعية العلوم 
املعرفية، وهي �شبكة عاملية من علماء النف�س وعلماء 
ب����داأوا نقا�شا حول  ال��ذي��ن  ال��رجم��ي��ات وال��ف��ال���ش��ف��ة 
)اأغ�شط�س(  اآب  �شهر  بداية  يف  الب�شري  العقل  اأ�شرار 

اجلاري يف برلني.
االأملانية  االأن��ب��اء  وكالة  مع  مقابلة  يف  �شيبانز  وقالت 
لالأ�شخا�س  فيها  ي�شمح  مل  جت���ارب  اأج��ري��ن��ا  ل��ق��د   :
ذلك  م��ن  وب��ال��رغ��م  البع�س،  بع�شهم  اإىل  بالتحدث 
فقد حققت هذه التجارب درجة عالية من التن�شيق. 
ك��ان ه��ذا االأم���ر ع��ب��ارة ع��ن قراءة  اإذا  �شتتعجب فعال 
لالأفكار، لكنه بالطبع لي�س كذلك، بل يبدو فقط اإنه 
ي�شبه ذلك . واأو�شحت: نعتقد اأن الب�شر قادرون على 
التن�شيق مع بع�شهم البع�س الأنه باإمكانهم التخطيط 

الأفعال االآخرين كما لو كانت اأفعالهم .

حم��اك��اة ن��واي��ا ال�����ش��رك��اء ه��ي ال��ت��ي متكننا م��ن عزف 
�شمن  ريا�شية  م��ب��اري��ات  خ��و���س  اأو  معا  املو�ش����يقى 
فريق. وقالت �شيبانز، النم�شاوية املولد، والتي تعمل 
اأ���ش��ت��اذة م�شاركة يف اجل��ام��ع��ة االأوروب���ي���ة امل��رك��زي��ة يف 
النا�س  ت�شرفات  يف  تفكر  اأن��ت  راأ���ش��ك،  يف  بوداب�شت: 
واعيا  تكون  اأن  دون  تلقائيا  يحدث  وه��ذا  االآخ��ري��ن، 

بذلك . 
اإليك،  ك��رة  برمي  ما  �شخ�س  يقوم  عندما  واأ�شافت: 
فاأنت ت�شتعد. ميكنك القيام بهذه التوقعات الأنك انت 

نف�شك تعرف كيف ترمي الكرة .
العام  ه���ذا  امل���وؤمت���ر  ���ش��خ�����س يف   1600 ����ش���ارك  وق���د 
التفاعل  التعاونية:  العقول  عنوان:  حتت  عقد  الذي 

االجتماعي وديناميات املجموعة .
للجمعية  ال�شابقة  االجتماعات  اإن  �شيبانز  واأ�شافت 
امل��ت��ح��دة م��ق��را لها �شهدت  ال��والي��ات  ال��ت��ي تتخذ م��ن 
م�����ش��ارك��ة األ���ف ���ش��خ�����س، ل��ك��ن االه��ت��م��ام ب��ه��ذا املجال 
جذابا  مكانا  تعد  برلني  اأن  ع��ن  ف�شال  ه��ذا  يتزايد، 
املعرفية  العلوم  اإن  املوؤمترات. وقالت  لعقد مثل هذه 
يريده  مب��ا  ت��ق��وم  روب��وت��ات  ت�شميم  على  �شت�شاعدنا 

النا�س، بدال من كونها تتمتع بذكاء اآيل �شعيف.

علماء يناق�صون كيفية قراءة الأفكار

يجثو على ركبتيه طالبًا يد فنانة
يف مفاجاأة اأذهلت اجلميع، جثا رجل اأعمال معروف على ركبتيه اأمام �شوبر �شتار العرب ديانا كرزون وقدم لها 

خامتاً من االملا�س طالباً يدها للزواج على طريقة الفار�س واالأمرية، بح�شب جريدة دنيا الوطن. 
ويبدو اأن هذا الت�شرف كان مرتبا له مع �شاحب الدعوة الذي هو �شديق م�شرتك للنجمة االأردنية ولرجل 

االأعمال. 
وزغاريد  وت�شفري  بت�شفيق  املكان  �شج  ما  �شرعان  لكن  املفاجاأة  ه��ذه  ج��راء  احلفل  على  ال�شمت  غلب 

املدعوين ومل يح�شل رجل االأعمال، الذي انتظر لفرتة من الوقت جاثيا على ركبتيه، على جواب من 
الفنانة ديانا التي �شكرته على م�شاعره واكتفت بالقول بعدما �شاعدته على الوقوف ربنا يجيب ايل 

فيه اخلري. 
ياأتي ذلك فيما ت�شتعد �شوبر �شتار العرب لطرح اأغنيتني جديدتني خالل عطلة عيد الفطر ال�شعيد. 

وكانت الفنانة ديانا اأ�شعلت امل�شرح يف حفل ختام مهرجان جر�س باأغانيها العاطفية والوطنية. 


