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نهيـــان بـــن زايـــد يوؤكـــد علـــى اأهميـــة موا�صلـــة 
جهــــود االرتقــاء والتنميــة يف القطــاع الريا�صـي 

عربي ودويل

موؤ�ص�صة خليفة للأعمال االإن�صانية توزع م�صاعدات 
غذائية على معاقي املركز التعليمي يف عتق اليمنية

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

وزير الداخلية التون�صي ي�صع 
النقاط على حروف امل�صاألة االإرهابية 

رئي�س الدولة يتبادل التهاين هاتفيا مع 
ال�سلطان قابو�س مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تبادل 
حفظه اهلل التهاين مع اأخيه �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد 
العلي  ال�شعيد داعني اهلل  الفطر  ال�شقيقة مبنا�شبة عيد  �شلطان عمان 
القدير باأن يعيد هذه املنا�شبة على �شعبي البلدين ال�شقيقني والأمتني 

العربية وال�شالمية باخلري واليمن والربكات.
جاء ذلك خالل ات�شال هاتفي جرى بينهما ام�س.

   

اجلي�ش احلر ي�سيطر على قرى يف الالذقية 

قوات الأ�سد ت�ستخدم غازات �سامة بريف دم�سق 
•• عوا�صم-وكاالت:

�شقط ع�شرات امل�شابني يف ق�شف من قوات النظام ال�شوري على عدرا 
ودوما بريف دم�شق فيما اتهم نا�شطون القوات النظامية با�شتخدام 

غازات �شامة.
فقد قال املركز الإعالمي ال�شوري اإن قوات النظام ال�شوري ا�شتهدفت 

عدرا ودوما يف ريف دم�شق بالغازات ال�شامة.
نتيجة  ع���درا  اأ�شيبوا يف  �شخ�شا   30 م��ن  اأك���ر  اأن  امل��رك��ز  واأ���ش��اف 
الق�شف، حيث مت نقلهم على الفور اإىل اأقرب م�شفى ميداين، وكانوا 

يعانون من م�شاكل يف اجلهاز التنف�شي.
وقال حممد ال�شعيد ع�شو جمل�س قيادة الثورة اإن نحو 30 �شخ�شا 
ال�شامة  الغازات  ج��راء  ام�س  �شباح  �شديدة  اختناق  بحالت  اأ�شيبوا 

التي اأطلقها النظام يف عدرا ودوما.
يف هذه الأثناء، جددت قوات النظام ال�شوري ق�شفها على عدة اأحياء 
يف العا�شمة دم�شق، تزامنا مع ا�شتباكات و�شفت بالعنيفة بينها وبني 
بريف  ق��رى  على  �شيطرته  ع��ن  اأع��ل��ن  ال���ذي  احل��ر  اجلي�س  مقاتلي 

الالذقية.
وقال نا�شطون اإن قوات النظام ق�شفت جمددا اأحياء جوبر والقابون 
يف دم�شق، مما اأوقع قتلى وجرحى، يف حني ترافق ذلك مع ا�شتباكات 
عنيفة يف حي برزة ويف حميط خميم الريموك. كما ا�شتهدف ق�شف 

النظام عربني وداريا واملع�شمية بريف دم�شق.
ق�شف  �شحايا  ع��دد  ف��اإن  ال�شورية،  للثورة  العامة  الهيئة  وبح�شب 
النظام وعملياته الع�شكرية بلغ 35 قتيال، معظمهم يف ريف دم�شق، 

بينهم ثالث �شيدات وطفالن، واثنان ق�شيا حتت التعذيب. 
الالذقية، حيث  ريف  �شيطر على قرى يف  اأن��ه  واأعلن اجلي�س احلر 
ال�شيطرة  من  متكنت  اإنها  للجزيرة  املعار�شة  ق��وات  يف  م�شدر  ق��ال 
يف  وبلوطا  واحلمبو�شية  وا�شرتبة  وانباته  ب���ارودة  اأب���راج  ق��رى  على 

ريف الالذقية.

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله اأع�شاء اللجنة التنظيمية حلملة ك�شوة املليون طفل حمروم حول العامل )وام(

التقى اأع�ساء اللجنة التنظيمية حلملة ك�سوة املليون طفل حمروم حول العامل

حممد بن را�سد: جمتمعنا ن�ساأ وتربى على حب اخلري 

الثالثاء  -  6   أغسطس    2013 م  - 28 رمضان   1434    العدد   10863  
Tuesday    6    August     2013  -  Issue No   10863

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله الفار�س الماراتي اجلهوري  )وام(

•• القاهرة-وكاالت: 

قال م�شدر ع�شكري رفيع امل�شتوى ام�س ان اجلي�س 
بع�س  ع��ن  الف���راج  �شيعر�شان  م�شر  يف  واحل��ك��وم��ة 
اع�شاء جماعة الخوان امل�شلمني من ال�شجون وفك 
منا�شب  ث��الث��ة  ومنحها  اجل��م��اع��ة  اأ���ش��ول  جتميد 
وزاري������ة يف حم���اول���ة لن���ه���اء الزم�����ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 

البالد.
ننهي  امل��ب��ادرة حتى  �شتطرح  ل��روي��رتز  امل�شدر  وق��ال 

الزمة ونقنع الخوان باإنهاء اعت�شاماتهم.
واأكد م�شدر �شيا�شي مطلع تفا�شيل القرتاح.

من جهة اخرى اأكد الرئي�س امل�شري املوؤقت امل�شت�شار 
با�شتمرار  ت�����ش��م��ح  ل���ن  ال���دول���ة  اأن  م��ن�����ش��ور،  ع���ديل 
اإخباري  تقرير  بح�شب  والنه�شة،  رابعة  اعت�شامي 

ام�س الثنني. 
احلكومة  اإن  العربية  موقع  ن�شره  ت�شريح  يف  وق��ال 
ال�شلمي من  احل���ل  ل��ف��ر���س  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل  تعطي 
اأجل ف�س العت�شامني، م�شيفا اأن احلكومة �شتنفذ 

تفوي�س ال�شعب لها قريباً بف�س العت�شامني. 
الدفاع  جمل�س  اأع�����ش��اء  جميع  اأن  من�شور  واأ���ش��اف 
تاأخذ  وعندما  العت�شام،  ف�س  على  اتفقوا  الوطني 

الدولة قرارها �شتنفذه يف الوقت املنا�شب. 
تقع  ارت��ك��ب جرمية  م��ن  ك��ل  اأن  اإىل  الرئي�س  واأ���ش��ار 
طبيعي،  ق��ا���ٍس  اأم���ام  �شيحاكم  القانون  طائلة  حت��ت 
كان من يقع عليه  اأي��اً  �شينفذ  املحكمة هو ما  وحكم 

احلكم. 
واأمان  اأم��ن  هناك  يكون  ب��اأن  ال�شعب  من�شور  ووع��د 
النبيل  ال�شعب  هذا  بف�شل  اأك��ر يف م�شر، م�شيفاً: 

�شنعرب الأزمة التي تتعر�س لها البالد. 
واأكد من�شور اأنه ل عودة اإىل ال��وراء، واأن الدولة ل 
ميكن اأن ترى اأزمات يف م�شر وتقف مكتوفة الأيدي، 

داعياً ال�شعب امل�شري اإىل اأن ينظر للم�شتقبل. 
و�شدد رئي�س اجلمهورية املوؤقت على اأن م�شر ل تقبل 

الغنو�سي يطرح اإجراء ا�ستفتاء 
التون�سية الأزمة  من  للخروج 

•• بروك�صل-ا.ف.ب:

النه�شة  ح�������زب  زع�����ي�����م  ط�������رح 
ال�����ش����الم����ي ال���ت���ون�������ش���ي را����ش���د 
ا�شتفتاء  تنظيم  فكرة  الغنو�شي 
للخروج من الزمة التي جتتازها 
اغتيال  ب��ع��د  خ�����ش��و���ش��ا  ت��ون�����س 
النائب املعار�س حممد الرباهمي 

يف نهاية متوز يوليو املا�شي.
وقال الغنو�شي يف مقابلة ن�شرتها 
ان  البلجيكية  ل��و���ش��وار  �شحيفة 
وجود �شارعني يف تون�س بات امرا 
واقعا. وادىل زعيم حركة النه�شة 
بعد  الح���د  م�شاء  املقابلة  ب��ه��ذه 
ال��ت��ظ��اه��رة ال�����ش��خ��م��ة ال��ت��ي دعا 
اليها ال�شالميون احتجاجا على 
املجل�س  ا���ش��ت��ق��ال��ة  اىل  ال���دع���وات 
التاأ�شي�شي واحلكومة اثر اغتيال 
نحن  الغنو�شي  وق��ال  الرباهمي. 
النتقالية  امل���رح���ل���ة  ن���ه���اي���ة  يف 
نقطة  اىل  ال�����ع�����ودة  ون����رف���������س 
ال�شفر. مل يعد جائزا جلوء كل 
ط��رف اىل ال�����ش��ارع، ون��ح��ن نفكر 
ا�شتفتاء كحل  الدعوة اىل  بفكرة 
احلكومة  رئي�س  وك���ان  ل��الزم��ة. 
ت��ط��رق اىل هذا  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 
والع�شرين  التا�شع  يف  الحتمال 

من متوز يوليو. 
حلكومة  امل���ع���ار����ش���ون  ووا�����ش����ل 
ال���ع���ري�������س ال���ت���ظ���اه���ر الث���ن���ني 
احلكومة  ب��ا���ش��ت��ق��ال��ة  م��ط��ال��ب��ني 

واملجل�س التاأ�شي�شي.
املقابلة  يف  ال��غ��ن��و���ش��ي  وا�����ش����اف 
املجل�س  ح����ل  اىل  ال�����دع�����وة  ان 
التاأ�شي�شي ف�شلت، وا�شحاب هذه 
وبات  �شجرة  ت�شلق  كمن  الدعوة 
ل يعرف كيف ينزل منها معتربا 
ان الراأي العام رف�س دفع البالد 

نحو الفراغ.

اأي تدخل من اخلارج يف �شوؤونها، واأن الدولة متلك 
قرارها بيدها ول يوجد �شغط على احلكومة. 

اىل ذل�����ك و����ش���ل ع�������ش���وا ال���ك���ون���غ���ر����س الأم����ريك����ي 
اإىل  غ��راه��ام  وليند�شي  م��اك��ني  ج���ون  ال�����ش��ي��ن��ات��وران 
القاهرة، م�شاء ام�س يف زيارة لالطالع من امل�شوؤولني 

امل�شريني على التطورات على ال�شاحة امل�شرية.
اإجراءات  وفر�شت عنا�شر من قوات الأمن اخلا�شة 
ال��ق��اه��رة حيث  ف��ن��ادق ج��ن��وب  اأح���د  ا�شتثنائية ح��ول 
و���ش��ل ح��ي��ث و���ش��ل ع�����ش��وي جل��ن��ة ال��دف��اع والقوات 
امل�شلحة بالكونغر�س الأمريكي جون ماكني وليند�شي 

غراهام يف زيارة مل�شر.
الزيارة  خ��الل  ال�شيناتوران  يلتقي  اأن  ر  امل��ق��رَّ وم��ن 
كبار القادة امل�شريني وقادة اأحزاب مدنية واإ�شالمية 

وقادة فكر.
اأوب��ام��ا كلَّف ماكني  وك��ان الرئي�س الأم��ريك��ي ب��اراك 
الأو�شاع  واق��ع  على  للوقوف  م�شر  بزيارة  وغراهام 
البالد  بها  متر  التي  النتقالية  املرحلة  واآف��اق  على 

عقب عزل مر�شي.
ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال��ذي م��دد امل��وف��دون الدوليون 
ال�شيا�شية  الزم��ة  لت�شوية  القاهرة  ي���زورون  الذين 
ال�شالمي  الرئي�س  اجلي�س  ازاح��ة  عن  ن�شبت  التي 
م�شاعفني  مهماتهم  ال�شلطة،  ع��ن  مر�شي  حممد 
الرئي�س  وموؤيدي  اجلديدة  ال�شلطات  مع  لقاءاتهم 

املخلوع.
التقى م�شاعد وزير اخلارجية  وليل الحد الثنني، 
المريكية وليام برينز خريت ال�شاطر نائب املر�شد 
العلى جلماعة الخوان امل�شلمني التي ينتمي اليها 
م��ر���ش��ي، ومت��ك��ن ب��رين��ز ال���ذي راف��ق��ه ممثل الحتاد 
الوروب�����ي ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون م��ن زي����ارة ال�����ش��اط��ر يف 
زنزانته يف �شجن طرة الذي يخ�شع لجراءات امنية 
مبارك  ح�شني  الرئي�س  اي�شا  فيه  ويعتقل  م�شددة 
2011، كما ذكرت  الذي تنحى عن الرئا�شة مطلع 

وكالة انباء ال�شرق الو�شط.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 
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بحث مع رئي�ش الوزراء امل�سري العالقات الثنائية و�سبل تطويرها 
عبداهلل بن زايد: ا�ستقرار م�سر هو ا�ستقرار لكل العرب

•• القاهرة-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ال��دك��ت��ور حازم 
ال�����ب�����ب�����الوي رئ����ي���������س ال�����������وزراء 
ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة يف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ام�������س  ال����ق����اه����رة 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اخل���ارج���ي���ة. ون���ق���ل ���ش��م��و وزي���ر 
اخلارجية ملعاليه حتيات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رعاه  جمل�س 
ال�شيخ  �شمو  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان خالل اللقاء على مكانة 
العربي  العامل  يف  الكبرية  م�شر 
ا���ش��ت��ق��رار م�شر هو  ان  ..وق����ال: 
العرب..م�شددا  ل��ك��ل  ا���ش��ت��ق��رار 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
بزعبيل  ���ش��م��وه  ق�����ش��ر  يف  اهلل 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ش���اء 
حل��م��ل��ة ك�����ش��وة امل���ل���ي���ون طفل 
التي  ال����ع����امل  ح�����ول  حم������روم 
ت�شم موؤ�ش�شات الهالل الأحمر 
لالإعالم  ودب��ي  ودو  واإت�شالت 
الذين �شاهموا بجهودهم ومن 
الوطنية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  خ����الل 
ال��ت��ي ك��ان قد  ب��اإجن��اح احلملة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك. 
اأهل  اإق��ب��ال  على  �شموه  واأث��ن��ى 
اخل�����ري وال����ع����ط����اء م����ن اأب���ن���اء 
يف  وموؤ�ش�شاته  ال��وط��ن  وب��ن��ات 
ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل���ا����س 
اأنف�شهم  ب��ه  ج��ادت  م��ا  لتقدمي 
واأيديهم من مال ودعم معنوي 
املليون  ع����دد  رف����ع  م���ا  وم�����ادي 
احلملة  يف  امل�شتهدفني  ط��ف��ل 
اإ�شتطاعت  ماليني  ثالثة  اإىل 
احلملة الو�شول اإليهم يف �شتى 

العامل  ح����ول  وال������دول  امل��ن��اط��ق 
ب��ج��زء ب�شيط يف  واأ���ش��ه��م��ت ول���و 
اإدخ������ال ال��ب��ه��ج��ة وال�������ش���رور اإىل 
ن��ف��و���س ه����وؤلء الأط���ف���ال الذين 
حقوق  اأب���������ش����ط  م�����ن  ح�����رم�����وا 

الطفولة. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واك�����د 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم اأن 

ي��رتج��م بعطائه  ال���ذي  امل��ع��ط��اء 
امل�شتمر ومد يد العون وامل�شاعدة 
اإىل �شعوب العامل الفقري خا�شة 
واملر�شى.  وامل�����ش��ن��ني  الط���ف���ال 
ال���ق���ائ���م���ني على  ����ش���م���وه  وه����ن����اأ 
الأف��راد واجلهات  احلملة وكافة 

التي �شاعدت يف اجناحها .
)التفا�شيل �س2(

العدد  ه��ذا  اإىل  احلملة  و���ش��ول 
ال��ك��ب��ري م���ن الط���ف���ال وحتقيق 
بغريب  لي�س  امل��رج��وة  الأه����داف 
العزيزة  دول��ت��ن��ا  جم��ت��م��ع  ع��ل��ى 
املجتمع  فهذا  واف���راد  موؤ�ش�شات 
على  وتربى  ن�شاأ  امل�شلم  العربي 
الن�شانية  وال��ق��ي��م  اخل���ري  ح��ب 
املتجذرة يف اأو�شاط هذا املجتمع 

�شموه على حر�س الإمارات قيادة 
و�شعبا على الوقوف بجانب م�شر 
الراهنة  املرحلة  خ��الل  ق��وة  بكل 
الدعم  اأ����ش���ك���ال  ك���اف���ة  وت����ق����دمي 
املمكن لها لي�س فقط من خالل 
والقرو�س  امل�������ش���اع���دات  ح���زم���ة 

واإمنا  النقدي  الحتياطي  لدعم 
تنموية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  اأي�شا 
والطويل  امل��ت��و���ش��ط  الأج��ل��ني  يف 
بهدف تطوير واإعادة العديد من 

قطاعات القت�شاد القومي.
     )التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد ي�ستقبل الفار�س الإماراتي 
اجلهوري بطل العامل للقدرة للنا�سئني

•• ابوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
بق�شر  الول  ام�س  ليلة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
البطني الفار�س الإماراتي ال�شاعد خليفة علي اجلهوري واحلائز على 
120 كيلومرتا والتي  بطولة العامل ال�شابعة للقدرة للنا�شئني مل�شافة 
فار�شا   28 يرافقه  الفرن�شية  تارب�س  مدينة  غابات  يف  م��وؤخ��را  اقيمت 

وعدد من امل�شوؤولني واملدربني من ا�شطبالت الوثبة. 
ح�شر اللقاء �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.
)التفا�شيل �س19(

ماكني وليند�سي و�سال القاهرة لالن�سمام اىل املوفدين الدوليني للتو�سل اىل ت�سوية �سيا�سية 
اجلي�س واحلكومة ي�ستعدان 

لطرح مبادرة للخروج من الأزمة

الق�ساء الرتكي ي�سدر اأحكاما 
ارغينيكون  ق�سية  يف  قا�سية 

•• ا�صطنبول-ا.ف.ب:

الثنني  ال��رتك��ي  الق�شاء  ا���ش��در 
اح����ك����ام����ا ق���ا����ش���ي���ة ب��ي��ن��ه��ا م����ا ل 
بال�شجن  ع��ق��وب��ة   12 ع���ن  ي��ق��ل 
متهمني  ع����ل����ى  احل�����ي�����اة  م�������دى 
ارغينيكون  �شبكة  اىل  بالنتماء 
نددت  الن��ق��الب��ي��ة، يف حم��اك��م��ة 
ب��ه��ا امل��ع��ار���ش��ة واع��ت��ربت��ه��ا حملة 
ا����ش���ط���ه���اد م��ن��ظ��م��ة. وا�����ش����درت 
حمكمة �شيليفري على بعد نحو 
الغرب  اىل  ك��ي��ل��وم��رتا  خ��م�����ش��ني 
بال�شجن  حكما  ا���ش��ط��ن��ب��ول،  م��ن 
املوؤبد على رئي�س الركان الرتكي 
بتهمة  ب���ا����ش���ب���وغ  اي���ل���ر  ال�������ش���اب���ق 
الد�شتوري  النظام  قلب  حماولة 
بالقوة،. كما حكم بال�شجن مدى 
�شابقني  ج�����رالت  ع��ل��ى  احل���ي���اة 
ال�شابق  ال��ق��ائ��د  ام���ث���ال  اخ���ري���ن 
ارويغور  �شينري  ال����درك  ل��ق��وات 
الوىل  للفرقة  ال�شابق  والقائد 
طولون  ه���ور����ش���ي���ت  اجل���ي�������س  يف 
وال�������ش���ح���ايف ت����وجن����اي اوزك�������ان 
ال�شغري  ال��ع��م��ال  ح����زب  وزع���ي���م 

)قومي( دوغو برينت�شيك.
ال�شحايف  ع���ل���ى  اي�������ش���ا  وح����ك����م 
جمهورييت  �شحيفة  يف  امل�شهور 
الذي  بلباي  م�شطفى  الي�شارية 
نائبا  اع���ت���ق���ال���ه  اث����ن����اء  ان���ت���خ���ب 
اجلمهوري  ال�����ش��ع��ب  ح����زب  ع���ن 
)موؤيد  امل��ع��ار���ش��ة  اح�����زاب  اب����رز 
ل��ل��ع��ل��م��ان��ي��ة( ب��ال�����ش��ج��ن مل���دة 35 
ع���ام���ا. ك���ذل���ك ح��ك��م ع��ل��ى نائب 
حممد  اجلمهوري  ال�شعب  حزب 
هبريال وهو رئي�س جامعة �شابق 
ون�شف  �شنة   12 مل��دة  بال�شجن 
����ش���ن���ة. ل���ك���ن امل��ح��ك��م��ة ق������ررت يف 
بعد  �شبيله  اط��الق  نف�شه  الوقت 

تخفيف العقوبة.

رئي�س الوزراء امل�شري خالل ا�شتقباله عبد اهلل بن زايد  )وام(
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�سندوق الزكاة يوزع 300 األف درهم زكاة الفطر على الأ�سر امل�ستحقةجمموعة بريد الإمارات تزور دار رعاية امل�سنني بعجمان 
•• عجمان-وام:

وذلك  بعجمان  امل�شنني  رع��اي��ة  دار  الإم����ارات  بريد  جمموعة  زارت 
على  والطمئنان  ال�شن  كبار  قلوب  على  وال�����ش��رور  ال��ف��رح  لدخ���ال 
عيد  ح��ل��ول  وق���رب  الف�شيل  رم�شان  �شهر  يف  ال�شحية  او�شاعهم 
الفطر. تراأ�س وفد جمموعة بريد الإمارات حممد بن دلوان مدير 
مكتب بريد عجمان ومتطوعني من املجموعة ..وتهدف هذه الزيارة 
بعجمان  امل�شنني  رع��اي��ة  دار  لإدارة  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  لتقدمي 
ال�شيد فهد احلو�شني  اأج��واء من الأل��ف��ة. واأف��اد  وامل�شنني وذل��ك يف 
املبادرات املجتمعية  باأن  التنفيذي ملجموعة بريد الإمارات  الرئي�س 

هي من �شمن ا�شرتاتيجية املجموعة لتحقيق اأكر م�شاركة ممكن 
يف العمل التطوعي ولتعزيز التالحم بني اأفراد املجتمع ون�شر ثقافة 
املبادرات الن�شانية والرتويج لها. واطلعت جمموعة بريد الإمارات 
خالل الزيارة على الرعاية الطبية وال�شحية والنف�شية واخلدمية 
بالإ�شافة اإىل التعرف على اآلية ا�شتقبال كبار ال�شن وكيفية العتناء 
مدير  نائبة  ال�شام�شي  حمدة  وقدمت  اأقاربهم.  مع  والتوا�شل  بهم 
دار رعاية امل�شنني بعجمان للوفد الزائر �شرحا تف�شيليا حول الدار. 
وقام مدير مكتب بريد عجمان ووفد جمموعة بريد الإمارات بزيارة 
تفقدية لالق�شام واملباين التي ت�شمها دار رعاية امل�شنني. ويف ختام 

الزيارة قدمت جمموعة بريد الإمارات هدايا العيد لكبار ال�شن. 

•• اأبوظبي-وام:

وزع �شندوق الزكاة 300 األف درهم كزكاة فطر على 300 اأ�شرة م�شتحقة 
وذلك �شمن م�شروع زكاة الفطر الذي يطلقه �شندوق الزكاة. وقال جمال 
اإن م�شروع زكاة الفطر  اإدارة موارد الزكاة والإع��الم  خلف املزروعي مدير 
تطهريا  اأدائ��ه��ا  يف  اأن  اإذ  ال�شندوق  اطلقها  ال��ت��ي  املو�شمية  امل�شاريع  م��ن 
لنف�س ال�شائم مما علق بها من اآثار اللغو والرفث كما اأنها تغني الفقراء 
واج��ب على كل م�شلم  العيد ف�شال عن كونها  يوم  ال�شوؤال  وامل�شاكني عن 
لقول ابن عمر ر�شي اهلل عنه  فر�س ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم زكاة 
واحلر  العبد  على  �شعري  من  �شاعا  اأو  متر  من  �شاعا  رم�شان  يف  الفطر 
جلان  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   . امل�شلمني  م��ن  والكبري  وال�شغري  والأن��ث��ى  وال��ذك��ر 

رم�شان  �شهر  بداية  منذ  م�شتمرة  ب�شفة  منعقدة  ال�شندوق  يف  ال�شرف 
واملدرو�شة  امل�شجلة  احل��الت  جلميع  الزكاة  من  امل�شتحقة  املبالغ  لعتماد 
من قبل موظفي البحث الجتماعي باإدارة م�شتحقي الزكاة وذلك بهدف 
�شواء.  حد  على  ومقيمني  مواطنني  من  امل�شتحقني  على  الأعباء  تخفيف 
يف  ال�شيام  �شهر  يف  املح�شنني  ع��ن  ينوب  اأن  على  ال�شندوق  حر�س  واأك���د 
اإخراج زكاة فطرهم بعد اأن و�شعوا ثقتهم يف م�شارف ال�شندوق ال�شرعية 
واإخراجها يف موعدها  الزكاة  مل�شتحقي  ال�شرعية  ال�شروط  تتحرى  والتي 
ودعا  العيد  م�شتلزمات  ب�شراء  امل�شتحقني  على  الفرحة  لتعم  العيد  قبل 
اإىل دفع زكاة فطرهم خالل  اإدارة موارد الزكاة والإع��الم اجلمهور  مدير 
هذه الأيام املباركة من خالل الو�شائل العديدة التي وفرها �شندوق الزكاة 

وذلك عرب خطوات �شهلة وب�شيطة مثل زكاة اأون لين .

حممد بن را�سد يلتقي اأع�ساء اللجنة التنظيمية حلملة ك�سوة املليون طفل حمروم حول العامل
•• دبي-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر �شموه 
بزعبيل اأع�شاء اللجنة التنظيمية 
حلملة ك�شوة املليون طفل حمروم 
موؤ�ش�شات  ت�شم  التي  العامل  حول 
ال��ه��الل الأح���م���ر واإت�������ش���الت ودو 
�شاهموا  ال���ذي���ن  ل���الإع���الم  ودب����ي 
موؤ�ش�شاتنا  خالل  ومن  بجهودهم 
الوطنية باإجناح احلملة التي كان 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  قد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم مبنا�شبة 
�شهر رم�شان املبارك. واأثنى �شموه 
على اإقبال اأهل اخلري والعطاء من 
الوطن وموؤ�ش�شاته يف  وبنات  اأبناء 
القطاعني العام واخلا�س لتقدمي 
اأنف�شهم واأيديهم من  ما جادت به 
مال ودع��م معنوي وم��ادي ما رفع 

ب��خ��ري واحل���م���دهلل و���ش��ت��ظ��ل ذلك 
اللقاء  ح�����ش��ر   . رج���الت���ه���ا  ب��ه��م��ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ومعايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون 
ال������وزراء و���ش��ع��ادة خليفة  جم��ل�����س 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
بدبي.  وال�����ش��اي��ف��ة  ال��ت�����ش��ري��ف��ات 
يذكر اأن احلملة اإنتهت يف موعدها 
تاأمني  اإىل  و�شلت  تربعات  بجمع 
املليون طفل  ك�شوة مليون ون�شف 
اأم������ر �شاحب  ث����م  وم�����ن  حم������روم 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
لي�شل  ال��رق��م  مب�شاعفة  م��ك��ت��وم 
اإىل ثالثة ماليني طفل يف خم�س 
العامل. وقد  دول��ة ح��ول  وع�شرين 
مع  بالتن�شيق  احلملة  اإط���الق  مت 
واإت�شالت  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ودو اإذ اإ�شتمرت حتى التا�شع ع�شر 
يوم  يتزامن مع  وهو  رم�شان  من 

زايد للعمل الإن�شاين . 

امل�شتهدفني  ط��ف��ل  امل���ل���ي���ون  ع����دد 
ماليني  ث���الث���ة  اإىل  احل���م���ل���ة  يف 
اإليهم  الو�شول  اإ�شتطاعت احلملة 
امل���ن���اط���ق وال�������دول حول  ���ش��ت��ى  يف 

دولتنا  جمتمع  على  بغريب  لي�س 
ال��ع��زي��زة م��وؤ���ش�����ش��ات واف����راد فهذا 
املجتمع العربي امل�شلم ن�شاأ وتربى 
على حب اخلري والقيم الن�شانية 

ب�شيط  بجزء  ولو  واأ�شهمت  العامل 
اإىل  وال�����ش��رور  البهجة  اإدخ����ال  يف 
الذين  الأط����ف����ال  ه������وؤلء  ن��ف��و���س 
حرموا من اأب�شط حقوق الطفولة. 

املجتمع  ه��ذا  اأو���ش��اط  يف  املتجذرة 
بعطائه  ي���رتج���م  ال�����ذي  امل���ع���ط���اء 
وامل�شاعدة  العون  يد  ومد  امل�شتمر 
خا�شة  الفقري  العامل  �شعوب  اإىل 

واكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
و�شول  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
احلملة اإىل هذا العدد الكبري من 
الطفال وحتقيق الأهداف املرجوة 

وهناأ  واملر�شى.  وامل�شنني  الطفال 
�شموه القائمني على احلملة وكافة 
�شاعدت يف  التي  الأف��راد واجلهات 
دولتنا  زال��ت  ما  وق��ال   .. اجناحها 

من�سور بن زايد يرتاأ�س اجتماعا جلهاز الإمارات لال�ستثمار
•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  جهاز  اإدارة  جمل�س  عقد 
برئا�شة  اإجتماعا  اأم�س  لالإ�شتثمار 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �شوؤون الرئا�شة.

للجهاز  التنفيذي  الرئي�س  وق��دم 
املالية  ل��ل��ب��ي��ان��ات  ملخ�شا  ع��ر���ش��ا 
ت��ت�����ش��م��ن ح�������ش���اب���ات الإي�����������رادات 
والتدفق  ال��ع��م��وم��ي��ة  وامل���ي���زان���ي���ة 
يونيو  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  للجهاز  امل���ايل 
حمفظة  وا����ش���ت���ث���م���ارات   2013

الأ�شهم اخلا�شة للعام 2012.

وحما�شر  تقارير  املجل�س  واعتمد 
اللجنتني التنفيذية والتدقيق عن 
ا�شتعر�س  كما   .. ال�شابقة  الفرتة 
حتليال لأداء اجلهاز املايل للفرتة 
من 2010 - 2012 حيث حقق 
املوؤ�شر  فاقت  مالية  نتائج  اجلهاز 

العام.

ح�����ش��ر الإج���ت���م���اع ك���ل م���ن معايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
ال������وزراء ومعايل  ����ش���وؤون جم��ل�����س 
وزير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
القت�شاد ومعايل عبيد بن حميد 
الطاير وزير الدولة لل�شوؤون املالية 
القبي�شي  ع��ب��داهلل  خ���ادم  و���ش��ع��ادة 

ال�شويدي  حممد  عي�شى  و���ش��ع��ادة 
�شعيد  ع���ب���داحل���م���ي���د  و������ش�����ع�����ادة 
املن�شوري  را���ش��د  م��ب��ارك  و���ش��ع��ادة 
الرئي�س التنفيذي جلهاز الإمارات 
�شيف  حممد  وال�شيد  لالإ�شتمثار 
لإدارة  التنفيذي  املدير  ال�شويدي 

الأ�شول يف اجلهاز. 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
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 الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية 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 المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

ال�سارقة
�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 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم راأ�س اخليمة يوجه ب�سرف منحة مالية مل�ستحقي امل�ساعدات الجتماعية بالإمارة
•• راأ�س اخليمة -وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة الدائرة اخلا�شة ل�شموه ب�شرف منحة مالية ل� 6 اآلف 
و193 �شخ�س من م�شتحقي م�شاعدات ال�شوؤون الجتماعية بالإمارة وذلك 
بالتن�شيق واملتابعة مع مكتب وزارة ال�شوؤون الجتماعية براأ�س اخليمة. وقال 
ال�شمو  ل�شاحب  اخلا�شة  ال��دائ��رة  ع��ام  علي مدير  اآل  رقيط  اأحمد  حممد 
حاكم راأ�س اخليمة اإن املنحة تاأتي امتدادا ملبادرات �شموه ال�شنوية املعربة عن 
مدى اهتمامه باأبنائه وحر�شا من �شموه على توفري �شبل الراحة لأبنائه 
املواطنني من تلبية احتياجات اأ�شرهم من م�شتلزمات عيد الفطر ال�شعيد 
واإدخال البهجة وال�شرور اإىل نفو�س اأطفالهم واأرحامهم وم�شاركتهم فرحة 

العيد واأ�شار اإىل اأن الدائرة با�شرت بتنفيذ توجيهات �شموه حيث مت حتويل 
الأ�شرية  واحتياجاتهم  متطلباتهم  توفري  لهم  ليت�شنى  مل�شتحقيها  املنحة 
اخلا�شة بعيد الفطر ال�شعيد واإدخال البهجة وال�شرور اإىل قلوبهم. ورفع 
ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  علي  اآل  حممد 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة واإخوانهم ا�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
الأعلى حكام الإم��ارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأولياء العهود و�شعب 
دولة الإمارات العربية املتحدة مبنا�شبة حلول عيد الفطر ال�شعيد وجعله 

اهلل عيد اأفراح وم�شرات على دولتنا و�شعبنا. من جهتها قدمت 
الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  مكتب  مديرة  املزكي  خليفة  منى 
راأ�س  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر  اخليمة  ب��راأ���س 
اخليمة على املنحة التي ا�شهمت يف زرع الفرحة يف نفو�س اآلف 
امل�شاعدات الجتماعية بالإمارة لتمكنهم  امل�شتفيدة من  الأ�شر 
من توفري احتياجات العيد. وثمنت منى املزكي حر�س �شاحب 
احلياة  ت��وف��ري  على  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
يف  املعي�شي  مب�شتواهم  والرتقاء  كافة  الإم��ارة  لأبناء  الكرمية 
اأن املبادرة جاءت يف  ظل القيادة الر�شيدة يف الدولة لفته اإىل 
وقتها لت�شاعف فرحة امل�شتفيدين منها يف هذه الأيام املباركة 

من اواخر ال�شهر الف�شيل. 

حاكم راأ�س اخليمة يعزي الدكتور �سعيد حارب يف وفاة والدته
•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة ع�شر اليوم واجب العزاء اإىل الدكتور �شعيد حارب يف وفاة املغفور لها باإذن 

اهلل تعاىل والدته وذلك مبنزله يف منطقة املمزر بدبي.
اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائال   .. الفقيدة  ذوي  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  �شموه  ق��دم  كما 
ال�شرب  وذويها  اأهلها  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنها  واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمدها 

وال�شلوان.
رافق �شموه خالل تقدمي العزاء �شعادة عبدالعزيز عبداهلل الزعابي ع�شو املجل�س 
الوطني الحتادي و�شالح اأحمد ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 

وحممد اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان الأمريي. 

نائب رئي�س الوزراء ال�سربي يوؤكد اأهمية عالقات ال�سداقة والتعاون مع المارات يف �ستى املجالت

بحث مع رئي�ش الوزراء امل�سري العالقات الثنائية و�سبل تطويرها 

عبداهلل بن زايد:ا�ستقرار م�سر هو ا�ستقرار لكل العرب

�سندوق الفرج يتكفل بت�سديد مديونيات 61 �سجينًا وم�ساعدة 13 اأ�سرة نزيل يف 26 يومًا

موؤ�س�سة الرعاية الجتماعية و�سوؤون الق�سر توزع املري الرم�ساين وهدية العيد لـ 381 اأ�سرة

•• بلغراد-وام:

األ��ك�����ش��ن��در ف��وت�����ش��ي��ت�����س نائب  اك���د 
رئ���ي�������س ال�����������وزراء وزي�������ر ال����دف����اع 
ال�شربي اهمية عالقات ال�شداقة 
ب��ني الم����ارات و�شربيا  وال��ت��ع��اون 
يف �شتى املجالت. وق��ال يف حديث 
خ���ا����س ل���وك���ال���ة ان����ب����اء الم�������ارات 
تتجه  البلدين  ع��الق��ات  ان  )وام( 
ال�شرتاتيجية  ال�������ش���راك���ة  ن���ح���و 
ال�شراكة  اجن��از  بخطوة  ..م�شيدا 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة ب�����ني الحت�������اد 
ال�شربية  ايرويز  وج��ات  للطريان 
اجلوية  اخلطوط  �شركة  واط��الق 
ال�����ش��رب��ي��ة واأك����د ان��ه��ا جن���اح كبري 

للم�شوؤولني يف كال اجلانبني.
واأ�شاف نائب رئي�س ال��وزراء وزير 
توجيهات  ان  ال�����ش��رب��ي  ال����دف����اع 
ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ومتابعة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة �شاعدتنا يف اجناز 
هذا امل�شروع العمالق ..م�شريا اىل 
ان هناك خطة لتاأ�شي�س املزيد من 
اب��وظ��ب��ي و�شربيا  ب��ني  ال�����ش��راك��ات 

ال�شفراء  وتبادل  ال�شفارات  افتتاح 
حجم  م�شاعفة  ايل  ي���وؤدي  ���ش��وف 
التعاون امل�شرتك يف �شتي املجالت 
والدفاعية  وال���ط���ب���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

والتقنية.
دج���������ريدي  ������ش�����ع�����ادة  ان  وذك�����������ر 
معني  ���ش��ف��ري  اول  م��ات��ك��وف��ي��ت�����س 
�شوف  الم����ارات  دول���ة  يف  ل�شربيا 
ي�شل اىل ابوظبي يف نهاية ال�شهر 
والقيام  ع��م��ل��ه  مل��ب��ا���ش��رة  اجل�����اري 
تغطي  ان  امل��ق��رر  ال�شفارة  بافتتاح 
م�شالح �شربيا يف منطقة اخلليج 

العربية.
واكد ان قرار فتح ال�شفارة يجئ يف 
علي  �شربيا  حكومة  حر�س  اط��ار 
ت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ه��ا م���ع الم�����ارات 
ب��ق��ول��ه ن��ح��ن ن��ك��ن ك���ل الح�����رتام 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ق��ي��ادة دول���ة الم���ارات 
ملزيد  ونتطلع  و�شعبها  احلكيمة 
م������ن ال�����ت�����ع�����اون الم������ث������ل وخ���ل���ق 
العمال  ل���رج���ال  ج���دي���دة  ف��ر���س 
اجلانبني.   ل�����دي  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
وزير  ال���وزراء  رئي�س  نائب  وتوقع 
مع  التعاون  منو  ال�شربي  ال��دف��اع 
املرحلة  يف  للتنمية  مبادلة  �شركة 

ال������زوار م���ن اب��وظ��ب��ي والم������ارات 
وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج اإىل ���ش��رب��ي��ا يف 
ال�شفقة  وو�شف  املقبلة.   املرحلة 
مع الحتاد للطريان بانها �شفقة 
على  وقائمة  باملائة  مائة  جت��اري��ة 
ا���ش��ا���س جت���اري ب��ح��ت ..لف���ت���ا اىل 
ان ب���الده اوق��ف��ت الت�����ش��الت مع 
ال����ن����اق����الت ال���وط���ن���ي���ة يف ال���ق���ارة 
الوروب��ي��ة ك��اف��ة مب��ج��رد التو�شل 
اىل ات���ف���اق م��ب��دئ��ي م���ع الحت����اد 
املائة من  49 يف  للطريان لبيعها 

�شركة جات ايرويز ال�شربية.
وا������ش�����اد ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال���������وزراء 
والتعاون  ب��ال�����ش��راك��ة  ال�����ش��رب��ي 
بقوله  وال�����ط�����ريان  الحت�������اد  م����ع 
وال���ق���وة  امل����رم����وق����ة  ال�����ش��م��ع��ة  ان 
امل��ال��ي��ة وال���ش��ت��ق��رار ال���ذي تتمتع 
���ش��وف يثمر  ب��ه الحت���اد للطريان 
ل�شركة  كبرية  منافع  حتقيق  ع��ن 
ال�شربية  اجل�����وي�����ة  اخل�����ط�����وط 
ونحن �شعداء للغاية لإطالق هذه 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية.  وذكر يف 
المارات  ان عالقات  ختام حديثه 
و�شربيا �شوف توا�شل النمو حيث 
يورو  مليون   23.3 قيمتها  بلغت 

جم����الت  يف   2015 ع�����ام  ح���ت���ى 
والتقنية  وال�������ش���ن���اع���ة  ال�����دف�����اع 
والزراعة  الف�شائية  والت�����ش��الت 

وامل�شارف.
اهمية  فوت�شيت�س  األك�شندر  واك��د 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني ب���الده 
اإىل ان  ودول�����ة الم������ارات ..لف���ت���ا 
با�شتمرار  تنمو  البلدين  عالقات 
و�شوف ت�شهد املرحلة املقبلة املزيد 
من التعاون القت�شادي والتجاري 

وال�شياحي.
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  زي����ارة  وو���ش��ف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة اىل بلغراد 
اعطت  لن���ه���ا  ب���ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
العالقات  ل��ت��ط��وي��ر  ج���دي���دا  اف��ق��ا 
ال�شيا�شية والقت�شادية والتجارية 

بني البلدين.
���ش��ي��ت��م خ���الل �شبتمرب  ان���ه  وق����ال 
2013 افتتاح  ال��ع��ام احل��ايل  م��ن 
يف  �شربيا  جلمهورية  �شفارة  اول 
اب��وظ��ب��ي ك��م��ا ���ش��ي��ت��م اف��ت��ت��اح اول 
بلغراد  يف  الم���ارات  لدولة  �شفارة 
خ���الل ال�����ش��ه��ر ذات����ه ..م����وؤك����دا ان 

املحادثات  ان  اىل  ..م�شريا  املقبلة 
لتزال م�شتمرة مع مبادلة خا�شة 
والت�شالت  ال���ع���ق���ارات  ق��ط��اع  يف 
الدفاعية  وامل����ج����الت  وال��ف�����ش��اء 
مع  حم��ادث��ات  ع��ن  النقاب  وك�شف 
ل�شباه  م�����ش��ن��ع  لق���ام���ة  م���ب���ادل���ة 
اىل  ا���ش��اف��ة  �شربيا  امل��و���ش��الت يف 
تقنية  جم��ال  يف  امل�شرتك  التعاون 
�شربيا  بها  تتميز  التي  املعلومات 
باهمية  ..م��ن��وه��ا  اوروب���ا  و�شط  يف 
ا����ش���ت���ث���م���ارات ����ش���رك���ة ال���ظ���اه���رة 
الم���ارات���ي���ة يف ���ش��رب��ي��ا خ��ا���ش��ة يف 
قطاع الزراعة. كما توقع ان يزداد 
يف  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
الفر�س  بف�شل  القادمة  ال�شنوات 
يف  �شربيا  يف  لال�شتثمار  الهائلة 
الزراعة  علي  القائمة  ال�شناعات 

وال�شياحة علي وجه اخل�شو�س.
واك���د اأه��م��ي��ة اف��ت��ت��اح خ��ط الحتاد 
وتد�شني  ب���ل���غ���راد  اإىل  ل���ل���ط���ريان 
�شركة اخلطوط اجلوية ال�شربية 
ب��ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون م��ع الحتاد 
للطريان قائال هذه اخلطوة �شوف 
التبادل  م��ع��دلت  زي����ادة  يف  ت�شهم 
ال����ت����ج����اري وال�������ش���ي���اح���ي وت���دف���ق 

•• القاهرة-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ح���ازم 
الببالوي رئي�س الوزراء بجمهورية 
ام�س  ال��ق��اه��رة  يف  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 

نهيان وزير اخلارجية.
ون����ق����ل ����ش���م���و وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات  مل��ع��ال��ي��ه 
اآل  ب�����ن را������ش�����د  ال�������ش���ي���خ حم���م���د 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة.
واأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
على  اللقاء  خ��الل  نهيان  اآل  زاي��د 
العامل  ال��ك��ب��رية يف  م�����ش��ر  م��ك��ان��ة 
م�شر  ا�شتقرار  ان  ..وق��ال  العربي 
..م�شددا  العرب  لكل  ا�شتقرار  هو 
�شموه على حر�س الإم��ارات قيادة 

واخلروج  الطريق  خارطة  تطبيق 
من الزمات القت�شادية واحلياتية 
التي متر بها م�شر حاليا ..موؤكدا 
تنموية  على حاجة م�شر لربامج 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  م��ع  ت��ت��وازى 
وحدها  امل�شاعدات  لأن  للت�شنيع 
تنمية  تن�شئ  ول  ال��ن��م��و  تخلق  ل 
رئي�س  واأع��رب  لال�شتدامة.  قابلة 
الوزراء عن قناعته باأن قوة م�شر 
يف  ان��دم��اج��ه��ا  م��ن  تنبع  احلقيقة 
اإطار اإقليمي عربي يتم من خالله 
لدى  امل��ال��ي��ة  ال��ف��وائ�����س  ا�شتغالل 
ب�شكل  وا���ش��ت��ث��م��اراه��ا  ال��وف��رة  دول 
فعال يف الدول التي متتلك فر�شا 
واإمكانات كبرية  ا�شتثمارية واعدة 

للنمو ويف مقدمتها م�شر.
ال�����ذي ح�شره   - ال��ل��ق��اء  وت���ن���اول 
معاىل حممد بن نخرية الظاهري 
�شفري الدولة بالقاهرة - العالقات 
و�شبل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 

تطويرها يف املرحلة املقبلة.
�شوقي  ���ش��ري��ف  ال���دك���ت���ور  و����ش���رح 

و�شعبا على الوقوف بجانب م�شر 
ب��ك��ل ق���وة خ���الل امل��رح��ل��ة الراهنة 
الدعم  اأ�����ش����ك����ال  ك����اف����ة  وت����ق����دمي 
خالل  م��ن  فقط  لي�س  لها  املمكن 
ح���زم���ة امل�������ش���اع���دات وال���ق���رو����س 
واإمنا  النقدي  الحتياطي  ل��دع��م 
اأي�شا من خالل برامج تنموية يف 
الأجلني املتو�شط والطويل بهدف 
تطوير واإعادة العديد من قطاعات 
قطاع  واأهمها  القومي  القت�شاد 
مبجالت  ال�شتثمار  عرب  الطاقة 
ت�شبح  حتى  وال�شتك�شاف  البحث 
تلك القطاعات قادرة على مواجهة 

كافة التحديات بكفاءة وفاعلية.
الببالوى  ح���ازم  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���اد 
امل�شري  ال������وزراء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
مب��وق��ف دول���ة الإم����ارات م��ن ثورة 
30 يونيو و وقوفها منذ اللحظة 
�شعب  تطلعات  ج��ان��ب  اإىل  الأوىل 
يد  ت��ق��دمي  اإىل  وم��ب��ادرت��ه��ا  م�شر 
قيا�شي  وق��ت  يف  وامل�شاعدة  ال��ع��ون 
من  النتقالية  احلكومة  لتمكني 

امل�شت�شار الإعالمي لرئي�س الوزراء 
امل�شري باأن الببالوي عر�س على 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
مقرتحات  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
التنموية  امل�����ش��روع��ات  م���ن  ل��ع��دد 
ال���ك���ربى ال���ت���ي مي��ك��ن ل���الم���ارات 
والدول العربية ال�شقيقة امل�شاهمة 
ب��ن��اء مليون  م�����ش��روع  وم��ن��ه��ا  فيها 
الدخل  مل���ح���دودي  ���ش��ك��ن��ي��ة  وح����دة 
عدد  وجتهيز  اإن�شاء  يف  وامل�شاهمة 
القرى  ال�شحية يف  ال��وح��دات  من 
اإن�شاء  وم�شروع  النائية  واملناطق 
وال�شيارات  احل��دي��د  ال�����ش��ك��ة  ن��ف��ق 
�شيمر  وال�����ذي  ب��ور���ش��ع��ي��د  ج��ن��وب 
بني  لريبط  ال�شوي�س  قناة  اأ�شفل 
�شيناء  ج��زي��رة  و�شبه  النيل  وادي 
ت��و���ش��ي��ع مدخلي  واأي�����ش��ا م�����ش��روع 
البحرين  ع��ل��ى  ال�����ش��وي�����س  ق���ن���اة 
الأح��م��ر وامل��ت��و���ش��ط وال����ذي �شوف 
ي�شمح بدخول الناقالت العمالقة 
احلالية  امل���داخ���ل  ت�شمح  ل  ال��ت��ي 
مب��روره��ا وه��و م��ا ���ش��وف ي�شاعف 

•• ابوظبي-وام:

ب�شداد  ال�����ف�����رج  �����ش����ن����دوق  ت���ك���ف���ل 
مديونيات 61 �شجينا متعرا ماليا 
وم�شاعدة  مواطنني  ارب��ع��ة  بينهم 
اأ�شر  ت�����ش��ع  ن��زي��ل م��ن��ه��ا  اأ����ش���رة   13
26 يوما من �شهر  مواطنة خالل 
اإجمالية  بقيمة  اجل���اري  رم�����ش��ان 
بلغت نحو �شتة ماليني درهم حيث 
�شي�شهم ال�شندوق يف الإفراج عنهم 
ال��ف��ط��ر تي�شريا  ق��ب��ل ح��ل��ول ع��ي��د 
لعودتهم اإىل جمتمعاتهم. وي�شتمر 
نزلء  لرعاية  اخل���ريي  ال�شندوق 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
الداخلية   ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  واأ���ش��ره��م 
���ش��ن��دوق ال��ف��رج ع��ل��ى م���دى اأ�شهر 
واأي��������ام ال�����ش��ن��ة يف درا�����ش����ة ح����الت 
واأ�شرهم  ماليا  املتعرين  ال��ن��زلء 
تنطبق  ممن  الدولة  م�شتوى  على 
ال�شندوق  ا�����ش����رتاط����ات  ع��ل��ي��ه��م 

خالل براجمه الثابتة والهادفة يف 
املتوا�شلة لزيادة دعم  اإطار جهوده 
للنزلء  ال��ع��م��ل اخل����ريي  جم����الت 
العمل  ج���وان���ب  م��ع��ظ��م  وت��غ��ط��ي��ة 
الإن�شاين وترك ب�شمة وا�شحة مبا 
ي�شهم يف الرتقاء مب�شتوى احلياة 
املثقلني  ك��اه��ل  ال���ع���بء ع���ن  ورف����ع 
البالد.  داخل  النزلء  بالأعباء من 
الفرج  �شندوق  حر�س  اإىل  واأ���ش��ار 
على رفع م�شتوى الرعاية وحت�شني 
و�شمان  للنزلء  املقدمة  اخلدمات 
ولأ�شرهم  ل��ه��م  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 
تاأكيدا على املفاهيم احلديثة لدور 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
التي تعد اأحد اأهداف ا�شرتاتيجية 
املعايري  واع��ت��م��اد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
الجتماعية  اأهدافها  تواكب  التي 
الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  وم�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا 
واحلفاظ على حقوق الإن�شان. من 
جانبه ذكر العميد حممد را�شد بن 

الإن�������ش���ان���ي���ة الأخ���������رى. وذك������ر اأن 
اإج��م��ايل ع��دد اأ���ش��ر ال��ن��زلء الذين 
م�����ش��اع��دت��ه��م مب��ب��ال��غ مالية  مت���ت 
���ش��رائ��ي��ة م���ن حمال  ك���وب���ون���ات  و 
ت�شع  منها  اأ���ش��رة   13 بلغ  جت��اري��ة 
من  جميعا  ا�شتفادت  مواطنة  اأ�شر 
الفرج  ���ش��ن��دوق  وب���رام���ج  اأه������داف 
خ�����الل ����ش���ه���ر رم�������ش���ان امل����ب����ارك. 
الإن�شانية  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  واأك���د 
النزلء  اأ���ش��ر  يف  طيبا  اأث����را  ت��رك��ت 
امل���ع�������ش���ري���ن وال�����ذي�����ن ع�������ربوا عن 
العون  ي��د  مل��د  و���ش��ك��ره��م  امتنانهم 
من  التخفيف  يف  اأ���ش��ه��م  مم��ا  ل��ه��م 
موا�شلة  اإىل  م�����ش��ريا  م��ع��ان��ات��ه��م 
الإن�شانية  م���ه���ام���ه  ال�������ش���ن���دوق 
ال��وت��رية نف�شها يف  واخل��ريي��ة على 
دعم هوؤلء النزلء واأ�شرهم. واأ�شار 
العميد ال�شام�شي اإىل اإن مثل هذه 
املبادرات الإن�شانية حتفز اجلمهور 
وق���ط���اع���ات امل��ج��ت��م��ع ع��م��وم��ا على 

واحلفاظ  الأداء  لتطوير  احليوية 
ع��ل��ى ح���ق���وق الإن�������ش���ان. ي���ذك���ر اأن 
نزلء  لرعاية  اخل���ريي  ال�شندوق 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
الداخلية   ل����وزارة  ال��ت��اب��ع  واأ���ش��ره��م 
�شندوق الفرج يخ�ش�س م�شاعدات 
اإن�شانية مالية للنزلء الذين ق�شوا 
حمكوميتهم يف املوؤ�ش�شات العقابية 
الدولة  م�شتوى  على  والإ�شالحية 
وك���ان���وا ع��اج��زي��ن وم��ت��ع��ري��ن عن 
تاأمني املبالغ املالية املرتتبة عليهم 
ب��غ��ي��ة الإف������راج ع��ن��ه��م ودجم���ه���م يف 
�شمان  ع���ن  ف�����ش��ال  جم��ت��م��ع��ات��ه��م 
النزلء  لأ����ش���رة  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 
حمكوميته.  معيلها  ق�����ش��اء  اإب����ان 
الفرج  �شندوق  اإدارة  جمل�س  وك��ان 
وقت  يف  اجتمع  الداخلية  وزارة  يف 
�شابق مطلقا حملة رم�شانية لدعم 
العون  تقدمي  يف  ال�شندوق  برامج 

وامل�شاعدة للفئات امل�شتهدفة. 

مديونياتهم  ب�شداد  التك�ف�ل  بهدف 
تفريجا عنهم. ودعا �شندوق الفرج 
املختلفة  وال��ق��ط��اع��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ورج��������ال الأع�����م�����ال واأه��������ل اخلري 
بامل�شاهمة  ي��ب��ادروا  اأن  واملح�شنني 
ال�����ش��ن��دوق خ��دم��ة لنزلء  يف دع���م 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
لأ�شرهم  الكرمية  للحياة  و�شمانا 
الطبيعية  العودة  من  ميكنهم  مما 
وقال  اأ�شرهم.  �شمل  ومل  حلياتهم 
النعيمي  خل��ري��ب��اين  نا�شر  ال��ل��واء 
الأمني العام ملكتب �شمو نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
�شندوق  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
التي  امل�شاعدات  �شل�شلة  اإن  ال��ف��رج 
تعترب  ال��ف��رج  ���ش��ن��دوق  ب��ه��ا  يتكفل 
يف  العامرة  الدولة  مل�شرية  امتدادا 
العطاء والعمل الإن�شاين واخلريي 
ا���ش��ت��م��رار �شندوق  واأك����د  امل��ت��م��ي��ز. 
الفرج يف تنفيذ دوره الإن�شاين من 

ك�شيم ال�شام�شي نائب رئي�س جمل�س 
�شندوق  اأن  ال��ف��رج  ���ش��ن��دوق  اإدارة 
ال��ف��رج ي��ح��ر���س ع��ل��ى رع��اي��ة نزلء 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 
ال����دع����م لهذه  ب���ت���وف���ري  واأ�����ش����ره����م 
للعودة  ال��ف��ر���ش��ة  ال��ف��ئ��ة وم��ن��ح��ه��م 
ليلتئم  ككل  واملجتمع  اأ�شرهم  اإىل 
�شمل عوائلهم خا�شة يف هذه الأيام 
املباركة من ال�شهر الف�شيل. واأفاد 
باأن اإجمايل عدد النزلء الذين مت 
الإفراج  و�شيتم  مديونياتهم  �شداد 
قبل  خمتلفة  جن�شيات  م��ن  عنهم 
نزيال   61 بلغ  الفطر  عيد  حلول 
منهم ارب��ع��ة م��واط��ن��ني م�����ش��ريا يف 
امل�شاعدات  اأن  اإىل  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت 
ديات   7 ���ش��داد  منها  اأن��وع��ا  �شملت 
�شفر  ت�����ذاك�����ر  و������ش�����رف  ����ش���رع���ي���ة 
عن  مدنية  دي��ون  وت�شديد  للنزلء 
امل��ع�����ش��ري��ن ناهيك  ال���ن���زلء  ب��ع�����س 
احلالت  من  العديد  م�شاعدة  عن 

الإ���ش��ه��ام يف ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات التي 
ومتكني  املع�شرين  ال��ن��زلء  ت��واج��ه 
عودتهم بعد �شداد املبالغ امل�شتحقة 
وتقدير  اأ�شرهم  ح�شن  اإىل  عليهم 
ا�شطرتهم  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف 
بعد  حمب�شهم  داخ����ل  ال��ب��ق��اء  اإىل 
واعترب  حمكوميتهم.  فرتة  ق�شاء 
�شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
الأ���ش��رة ج��زءا ل يتجزاأ من  الفرج 
ك��ي��ان امل��ج��ت��م��ع م�����ش��ريا اإىل اأن���ه يف 
اأو معيلها  الأ���ش��رة  ح��ال ج��ن��وح رب 
ل يعني خروج الأ�شرة من املجتمع 
ب��ل يجب اح��ت��واوؤه��ا وع��دم التخلي 
عنها من واقع التكافل الجتماعي 
لأفراد املجتمع. ولفت اإىل اأن دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف طليعة 
بالإن�شان  تهتم  ال��ت��ي  ال��ع��امل  دول 
من  اهتمامها  اأول���وي���ة  يف  وت�شعه 
تواكب  التي  املعايري  اعتماد  خالل 
وم�شوؤولياتها  الجتماعية  اأهدافها 

•• ابوظبي-وام:

وزع����������ت م����وؤ�����ش���������ش����ة ال����رع����اي����ة 
الجتماعية و�شوؤون الق�شر املري 
لعدد  العيد  وه��دي��ة  ال��رم�����ش��اين 
فئة  م��ن  م�شتحقة  اأ���ش��رة   381
م��ع��دوم��ي وحم����دودي ال��دخ��ل يف 
ابوظبي والعني واملنطقة الغربية 
لالأ�شر امل�شمولة برعاية املوؤ�ش�شة 
وذل��������ك ����ش���م���ن اإط����������ار م����ب����ادرة 
والعطاء  اخل���ري  ���ش��ه��ر  رم�����ش��ان 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  امل����ب����ادرة  وت����اأت����ي 

ال�شريحة  لهذه  الكرمية  احلياة 
الذين  وامل�شمولني  الق�شر  م��ن 
�شلم  اأع��ل��ى  يف  ال��ق��ي��ادة  و�شعتهم 
اختيار  اأن  واأ����ش���اف  اأول��وي��ات��ه��ا. 
الأ������ش�����ر مت ب����ن����اء ع���ل���ى درا�����ش����ة 
اج��ت��م��اع��ي��ة وف���ق م��ع��اي��ري مالية 
واج��ت��م��اع��ي��ة ل��ت�����ش��ن��ي��ف الأ����ش���ر 
الرم�شاين  ل��ل��م��ري  امل�����ش��ت��ح��ق��ة 
ت�شعى  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
حت�شني  اأجل  من  اإدارتها  بجميع 
املقدمة  اخلدمات  وج��ودة  نوعية 

بالتعاون مع �شركائنا بالإمارة.

القيادة  نهج  ان  الهاملي  واأو�شح 
متمثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ودعم الفريق 
زايد  ال�شيخ حممد بن  اأول �شمو 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
الدعم  ب���ت���وف���ري  اه��ت��م��ام��ه��م  يف 
�شوؤون  تتوىل  والذين  للموؤ�ش�شة 
الق�شر كان ول يزال من اأولويات 

قيادتنا الر�شيدة.
وق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ب���الإن���اب���ة اإن 

اإ�شرتاتيجية  �شمن  تاأتي  املبادرة 
ف��ئ��ات املجتمع  امل��وؤ���ش�����ش��ة يف دع���م 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال����ت����ي ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
بهذه  الهتمام  يف  ابوظبي  روؤي��ة 
املوؤ�ش�شة ت�شعى  اأن  الفئات منوها 
التكافل  ل��ت��ع��زي��ز جم���الت  دوم���ا 
الظروف  وحت�����ش��ني  الج��ت��م��اع��ي 
اأن  ميكن  والتي  لالأ�شر  املعي�شية 
ت�شملها م�شاعداتها الجتماعية.

ك��م��ا دع���ا ال��ه��ام��ل��ي ج��م��ي��ع فئات 
من  امل����زي����د  ب�����ذل  اإىل  امل��ج��ت��م��ع 
الجتماعية  وال��رع��اي��ة  الهتمام 

الفر�س  واإت����اح����ة  ال��ف��ئ��ة  ب���ه���ذه 
يف  لي�شاركوا  املجتمع  اأف���راد  لكل 

الهتمام بذوي بالق�شر.
الذي  امل�شتحقة  الأ���ش��ر  واأ���ش��ادت 
بجهود  الرم�شاين  املري  ا�شتلمت 
بال�شكر  وت����وج����ه����وا  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
�شمو  اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل  حفظه 
اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 

الأعلى للقوات امل�شلحة.

م��ن ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
املوؤ�ش�شة بهدف حت�شني  ابتدرتها 
والجتماعية  املعي�شية  احل��ي��اة 
ملفهوم  وت����ر�����ش����ي����خ����ا  ل�����ل�����ورث�����ة 
وتعريف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 
واملحجور  ب��ال��ق�����ش��ر  امل���ج���ت���م���ع 
تتوىل  الذين  واملفقودين  عليهم 
وقال  ���ش��وؤون��ه��م.  اإدارة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
العام  امل����دي����ر  ال���ه���ام���ل���ي  را�����ش����د 
التي  املبادرات  جميع  اإن  بالإنابة 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  املوؤ�ش�شة  تنفذها 
لتوفري  املوؤ�ش�شة  اهتمام وحر�س 

واكد الهاملي ان موؤ�ش�شة الرعاية 
الق�شر  و�����ش����وؤون  الج��ت��م��اع��ي��ة 
العالقات  ت���وط���ي���د  اىل  ت�����ش��ع��ى 
ذات  اخل����ارج����ي����ة  ب���امل���وؤ����ش�������ش���ات 
ال�شراكات الإ�شرتاتيجية وتقدمي 
ال�شكر والعرفان لتعاونهم املثمر 
برعاية  امل�������ش���م���ول���ني  خل����دم����ة 
وتفعيل  بهم  وتعريفهم  املوؤ�ش�شة 
وال�شراكات  امل�شتقبلي  ال��ت��ع��اون 
له من  ملا  املختلفة  املوؤ�ش�شات  مع 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ت���اأث���ري 

ومتيزها.

زي���ادة  2012 مب���ا مي��ث��ل  ع���ام  يف 
تبلغ ثالث اأ�شعاف قيمتها يف عام 
2011 ول�شيما مع التوقيع على 
الرئي�شية  الت��ف��اق��ي��ات  م���ن  ع���دد 

املا�شية  الأ�شهر  يف  الدولتني  بني 
يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  تت�شمن  وال��ت��ي 
قطاعات الزراعة والدفاع والتقنية 

وال�شياحة.

لح�����ق م����ع م���ع���ايل م���ن���ري فخري 
وزير التجارة وال�شناعة مت خالله 
ا���ش��ت��ع��را���س اوج�����ه ال���ت���ع���اون بني 
التجارية  امل���ج���الت  يف  ال��ب��ل��دي��ن 

وال�شناعية.
وع���ق���د ���ش��م��وه اج��ت��م��اع��ا اخ����ر مع 
م��ع��ايل اح��م��د ج��الل وزي���ر املالية 

امل�شري.
التجارة  وزي�����ري  م���ن  ك���ل  واأ�����ش����اد 
باحلكومة  وامل���ال���ي���ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
امل�����ش��ري��ة امل��وؤق��ت��ة مب���ب���ادرات دولة 

وين�شط  ال�شوي�س  ق��ن��اة  دخ��ل  م��ن 
ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة. وق���ال ���ش��وق��ي ان 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
م�شاركة  يف  ب��ال��ن��ظ��ر  وع���د  ن��ه��ي��ان 
امل�����ش��روع��ات وان  الم����ارات يف تلك 
فنيا  وف��دا  تر�شل  �شوف  الإم����ارات 
الأ�شابيع  غ�����ش��ون  يف  م�����ش��ر  اإىل 
القليلة القادمة لدرا�شة كافة تلك 

املقرتحات.
بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  عقد  كما 
ن��ه��ي��ان اج��ت��م��اع��ا يف وقت  اآل  زاي���د 

الم��ارات لدعم وانعا�س القت�شاد 
امل�شري وحتركها العاجل والفوري 
مل�شاعدة احلكومة على التغلب على 

الزمة الراهنة.
الدعم  ب��اأه��م��ي��ة  ال����وزي����ران  ون����وه 
امل���ادي املتمثل ف��ى ق��ي��ام الإم����ارات 
جلمهورية  مالية  منحة  بتقدمي 
دولر  مليار  قدرها  العربية  م�شر 
م���ل���ي���اري دولر  ب��ق��ي��م��ة  وق���ر����ش���ا 
ب�����ش��ورة ودي��ع��ة ب���دون ف��ائ��دة لدى 

البنك املركزي امل�شري. 
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اأخبار ال�ساعة : موقف اإماراتي ثابت 
واأو�شحت اأن املوقف الذي عرب عنه �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل 
نهيان ب�شاأن التفجري الإرهابي الأخري يف البحرين لي�س الأول من 
وقوفها  الدولة من خاللها  اأك��دت  ع��دة  �شبقته مواقف  واإمن��ا  نوعه 
اإىل جانب ال�شعب البحريني يف مواجهة حماولت اإثارة ال�شطراب 
اأو  والحتقان والفرقة ودعمها الكامل للحوار لت�شوية اأي م�شكالت 
خالفات داخل الإطار الوطني البحريني وا�شتعدادها الكامل لدعم 
ال��ب��ح��ري��ن يف م��واج��ه��ة خ��ط��ر الإره�����اب اأو حم����اولت زع��زع��ة اأمنها 
وا�شتقرارها والنيل من ن�شيجها الوطني. واأكدت  اأخبار ال�شاعة  اأنه 
من الطبيعي اأن ينظر اإىل الإمارات يف العامل على اأنها قوة ا�شتقرار 
اإقليمي وم�شدر اإلهام لكل اجلهود الهادفة اإىل تكري�س قيم العتدال 

ونبذ التطرف والعنف على امل�شتوى الدويل.

دولة الإمارات وا�شتقرارها. وحتت عنوان  موقف اإماراتي ثابت  قالت 
اإن ثاين هذه املبادىء هو حر�س دولة الإمارات العربية املتحدة حتت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 
رئي�س الدولة  حفظه اهلل على ا�شتقرار الدول العربية ال�شقيقة �شواء 
للتحرك  الدائم  وا�شتعدادها  خارجها  اأو  العربي  اخلليج  منطقة  يف 
وهذا  ال�شتقرار  هذا  حتقيق  اأج��ل  من  كافة  امل�شتويات  على  والعمل 
ب��اإذن اهلل تعاىل   له   املغفور  الدولة منذ عهد  �شيا�شة  را�شخ يف  مبداأ 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان  طيب اهلل ث��راه  الذي كان اإميانه 
العربي  للعمل  الداعمة  ل�شيا�شته  اأ�شا�شيا  منطلقا  ال��وح��دة  بقيمة 
امل�شرتك ولكل ما يحقق الأمن والتنمية وال�شتقرار يف ربوع العامل 
للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  ع��ن   ال�شادرة  الن�شرة  واأ�شافت  العربي 

والبحوث الإ�شرتاتيجية  اأن ثالث الأ�ش�س هو دعم الإمارات لأي جهد 
اأو حترك �شواء على امل�شتوى الفردي لبع�س الدول اأو على امل�شتوى 
اجلماعي الإقليمي اأو الدويل يف مواجهة الإرهاب من منطلق اإميانها 
وال�شتقرار  ولل�شالم  دولة  لأي  الوطني  لالأمن  خطري  تهديد  باأنه 
الإيجابي  والتفاعل  التعاي�س  قيم  عن  ف�شال  الدولية  ال�شاحة  على 
لالنفتاح  منوذجا  الإم���ارات  متثل  حيث  والثقافات  احل�شارات  بني 
والت�شامح وقبول الآخر والدعوة اإىل احلوار ورف�س نزعات التطرف 
والعنف والت�شدد ولهذا فاإنها تنخرط بفاعلية يف اأي حترك اإقليمي 
اأو دويل يهدف اإىل تعزيز هذه القيم وتكري�شها وتدعم جهود التنمية 
ال�شاملة يف دول عديدة على اعتبار اأن التنمية هي اأكرب حائط منيع 

�شد الإرهاب والعنف. 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اإدان��ة  اأن  ال�شاعة   اأخبار  ن�شرة   اأك��دت 
�شيارة مفخخة يف مملكة  وزي��ر اخلارجية حل��ادث تفجري  نهيان  اآل 
البحرين وو�شفه له بالعمل الإرهابي والإجرامي وتاأكيده ت�شامن 
تعك�س  و�شعبا  البحرين حكومة  اإىل جانب  الإم��ارات ووقوفها  دول��ة 
مبادئ  على  ي��ق��وم  الإم��ارات��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  يف  ثابتا  توجها 
واأن ما يهدد  بالأمن اجلماعي اخلليجي  الإمي��ان  اأولها  واأ�ش�س عدة 
هو  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  م��ن  دول��ة  اأي  اأم��ن 
ال�شيخ عبداهلل بن  واأمنها وهذا ما عرب عنه �شمو  تهديد لالإمارات 
زايد اآل نهيان بقوله  اإن اأمن مملكة البحرين وا�شتقرارها من اأمن 

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية تنجز م�سروع م�سجد ال�سيخ زايد يف اأك�سفورد 

�سفارة الدولة يف ال�سويد ت�سرف على م�سروع اإفطار �سائم بتمويل موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية 

•• ابوظبي-وام:

اآل  زايد  بن  موؤ�ش�شة خليفة  اأعلنت 
اإجناز  الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان 
ال���ع���م���ل يف م�����ش��ج��د ال�����ش��ي��خ زاي����د 
وذلك  ب��ربي��ط��ان��ي��ا  اأوك�������ش���ف���ورد  يف 
اإط����ار روؤي��ت��ه��ا الأ���ش��ا���ش��ي��ة لن�شر  يف 
بني  والتفاهم  الإ�شالمية  الثقافة 
الأدي��������ان يف اأج�������زاء خم��ت��ل��ف��ة من 
العمل  ان  املوؤ�ش�شة  وقالت  العامل. 
امل�����ش��روع وجت���ري حاليا  ان��ت��ه��ى يف 
للم�شجد  ام����ام  ل��ت��ع��ي��ني  ت��رت��ي��ب��ات 
قريبا  امل��دي��ن��ة  �شكان  ي��خ��دم  ال���ذي 
حيث يعي�س يف بريطانيا عدد كبري 

ال��دويل الذي ي�شجع على  للتعاون 
التبادل الثقايف واحرتام املعتقدات 
الأجنبية.  ال�����دول  يف  وال��ت��ق��ال��ي��د 
وقال �شعادة حممد حاجي اخلوري 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
الإن�شانية  نهيان لالأعمال  اآل  زايد 
اأكر  م���ن  ه���و واح����د  الإ����ش���الم  اإن 
الأدي����ان من��وا واإن��ت�����ش��ارا يف العامل 
التعريف  يف  امل�����ش��اه��م��ة  وت�����ش��ك��ل 
يف  وامل�شاعدة  احلنيف  الدين  بهذا 
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا اأن 
الغني  تراثه  من  اجلميع  ي�شتفيد 
. وت�شارك املوؤ�ش�شة يف اإقامة مراكز 
انحاء  جميع  يف  ا�شالمية  ثقافية 

اإىل  امل�شروع  ويهدف  امل�شلمني  من 
اأماكن  وزي���ادة  ال��ت��اآل��ف  روح  تعزيز 
العبادة وتعزيز الثقافة الإ�شالمية 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل دع���وة الأف�����راد من 
املبادئ  فهم  اإىل  الثقافات  خمتلف 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ل���دي���ن الإ����ش���الم���ي 
الثقافات  ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  وال��ت�����ش��ج��ي��ع 
الأخ����رى واح����رتام اجل��م��ي��ع بغ�س 
الثقافية.  توجهاتهم  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
ومولت الإمارت هذا امل�شجد بينما 
�شاهمت حكومات دول اأخرى ب�شكل 
املركز  م��ن  اأج����زاء  اإق��ام��ة  ن�شط يف 
هذا  اإىل  النظر  وميكن  الإ�شالمي 
حقيقيا  منوذجا  باعتباره  امل�شروع 

العامل مل�شاعدة لي�س فقط ال�شكان 
امل�����ش��ل��م��ني ب��ل غ��ري امل�����ش��ل��م��ني على 
هذا  م��ب��ادئ  على  والتعرف  التعلم 
وبالتايل  الفريدة  و�شماته  الدين 
واأ�شاف  ال��دي��ن��ي  الت�شامح  ت��ع��زي��ز 
اأن م�شجد ال�شيخ زايد يف اأك�شفورد 
للعبادة  اأو مكانا  دينيا  لي�س معلما 
مثالية  بيئة  اأي�����ش��ا  لكنه  فح�شب 
املعارف حيث  وتبادل  الأفكار  لنمو 
ميكن حتفيز املناق�شات واحلوارات 
وال�شماح للجميع باأن يجتمعوا معا 
يف ج���و ه����ادئ ب�����ش��رف ال��ن��ظ��ر عن 
هذا  و�شي�شم  الدينية.  توجهاتهم 
امل�شروع اأي�شا مراكز اأبحاث ومكتبة 

وا�شعة حتتوي على بع�س من اأبرز 
الأدبيات التي تتحدث عن التقاليد 
الأ�شا�شية لل�شعوب العربية . ويدار 
اأك�شفورد  م��رك��ز  قبل  م��ن  امل�����ش��روع 
املعتمد يف  الإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ات 
المتياز  ع��ل��ى  واحل��ائ��ز  بريطانيا 
اإليزابيث  امللكة  جاللة  م��ن  امللكي 
الثانية. وهذا امل�شروع هو واحد من 
تعلنها  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة 
�شهر  مبنا�شبة  الإن�شانية  لالأعمال 
امل��ب��ارك وه��ي بذلك متثل  رم�شان 
والديني  الثقايف  لالإلهام  م�شدرا 

يف كل بلد تعمل فيه.

•• ا�صتوكهومل -وام:

اأ�شرفت �شفارة الدولة يف ال�شويد 
على تنفيذ م�شروع  اإفطار �شائم  
يف مدينة ا�شتوكهومل و�شواحيها 
وال����ذي مت��ول��ه م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة 

العا�شمة  و���ش��ط  يف  ه���وت���وري���ت  
ا���ش��ت��وك��ه��ومل و���ش��واح��ي ك���ل من 
�شيرتا  وفي�شك  و�شي�شتا  هو�شبي 

وتن�شتا ورينكبي
اجلاليات  غالبية  تقطنها  التي   
ال�شائمون  ووج���ه  الإ���ش��الم��ي��ة. 

لالأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الإن�شانية. 

ال�����ش��ف��ارة ع��ل��ى تنفيذ  واأ����ش���رف���ت 
�شهر  م��اآدب لالإفطار خالل  عدة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الف�شيل  رم�����ش��ان 
منطقة   ���ش��م��ل��ت  م�����ش��اج��د  ع�����دة 

خ����ال���������س ال�������ش���ك���ر والم����ت����ن����ان 
والتقدير ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال����دول����ة  ح��ف��ظ��ه اهلل  ول���دول���ة 
الطيبة  امل���ب���ادرة  ع��ل��ى  الإم������ارات 
باإقامة هذه امل�شاريع التي ت�شاهم 

وال��ت��الح��م بني  الأل��ف��ة  يف تعزيز 
روحانية  اأج���واء  و�شط  امل�شلمني 
جهودها  وع��ل��ى  الف�شيل  ال�شهر 
التي  الكثرية  وعطاءاتها  النبيلة 
اأ�شقاع  يف  للم�شلمني  ت��ق��دم��ه��ا 

العامل كافة.

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية توزع م�ساعدات غذائية على معاقي املركز التعليمي يف عتق اليمنية
•• عتق - اجلمهورية اليمنية-وام:

زار وفد من موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية اأم�س الول 
املركز التعليمي وال�شكن الداخلي للمعاقني يف مدينة عتق عا�شمة حمافظة 
�شبوة اليمنية. واطلع الوفد خالل اجتماعه مع ال�شيد حممد عو�س دحيلة 
مدير املركز على الأو�شاع املعي�شية للطلبة املعاقني البالغ عددهم الإجمايل 
اإعاقات.  اأرب��ع  317 طالبا وطالبة من خمتلف الأعمار ويعانون من  األفا و 
وقدم الوفد للمعاقني واأ�شرهم جمموعة اأولية من امل�شاعدات الغذائية التي 
خ�ش�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه 
اهلل  للمحتاجني والفقراء من اأبناء ال�شعب اليمني ال�شقيق. وقال ممثل وفد 
موؤ�ش�شة خليفة اإن املوؤ�ش�شة �شتح�شل من اإدارة املركز على ك�شوفات اإح�شائية 

املنت�شبني اإىل املركز واجلمعية ينق�شمون اإىل اأربع فئات اإعاقية هم 500 من 
ذوي العاقة احلركية ن�شفهم من الإناث و 151 من فئة الإعاقة ال�شمعية 
منهم 76 من الإناث و 94 من ذوي الإعاقة الب�شرية منهم 23 من الإتاث 
172 من ذوي الإعاقة الذهنية منهم 51 من الإن��اث. واأ�شاف اأن املركز  و 
لبع�س  داخلي  �شكن  وب��ه  �شنوات  بخم�س  اجلمعية  بعد   2008 ع��ام  تاأ�ش�س 
فيه  ويدر�س  عتق  مدينة  من  بعيدة  اأماكن  يف  اأ�شرهم  تعي�س  الذين  الطلبة 
55 من فئة ال�شم وخم�شة من املكفوفني وت�شعة من فئة البكم بجانب اأعداد 
اأخرى من ذوي الإعاقة الذهنية واحلركية. واأ�شار اإىل اأن املركز يوفر لهوؤلء 
العمل  ور���س  بجانب  اإعاقاتهم  يف  املتخ�ش�شني  اليمنيني  املدر�شني  املعاقني 
وخا�شة احلا�شوب واخلياطة مل�شاعدتهم يف الإندماج يف الوظائف احلكومية. 
عليهم  الغذائية  املعونات  توزيع  بعد  املعاقني  من  عدد  مع  لقاء  وام  واج��رت 

الفرتة  خ��الل  ق��رار  لتخاذ  متهيدا  �شبوة  حمافظة  م�شتوى  على  باملعاقني 
القادمة بتقدمي امل�شاعدات الغذائية لهم بعد تطابقها مع بطاقاتهم الثبوتية. 
واأكد يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإم��ارات  وام  اأن عمل املوؤ�ش�شة ليقت�شر على 
تقدمي مكرمة �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة من هذه امل�شاعدات للمحتاجني 
 .. املعاقني يف مدينة عتق  والفقراء بل ي�شمل مركز وجمعية رعاية وتاأهيل 
لتخفيف  للم�شاعدة  احلاجة  اأم�س  يف  واأ�شرهم  املعاقني  فئة  اأن  اإىل  م�شريا 
معاناتهم اليومية خالل �شهر رم�شان الف�شيل وخالل الع�شر الأواخر منه 
ا�شتكمال تقدمي  اأن يتم  اأمله يف  واأع��رب عن  املبارك.  الفطر  ومبنا�شبة عيد 
املعونات لهذه الفئة لحقا بعد النتهاء من ح�شر الك�شوفات اخلا�شة بجميع 
املعاقني على م�شتوى حمافظة �شبوة التي يتم فيها لأول مرة توزيع م�شاعدات 
موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال الإن�شانية. من جهته قال حممد دحيلة اإن املعاقني 

حيث اأعربوا عن فرحتهم بامل�شاعدات موؤكدين اأنها �شابقة كبرية ومتثل لفتة 
اأبناء املجتمع  اإن�شانية من �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة نحو هذه الفئة من 
اليمني. وقال مبارك عو�س  اإعاقة ج�شدية  اإنها اأول م�شاعدة يح�شل عليها 
وغمرته بالفرحة .. موؤكدا اأن ذلك لي�س غريبا على دولة الإمارات و�شعبها 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
املعونة متثل  اأن  اإع��اق��ة حركية   نا�شر   اأك��د وج��دي عاتق  ناحيته  . من  اهلل 
احلرمان  م�شاعر  من  الكثري  عنه  وتخفف  الفئة  لهذه  بالن�شبة  هاما  اأم��را 
القيادة  بتقدمي  �شعادته  عن  معربا  والعقلية  اجل�شدية  ال�شحة  اكتمال  من 
ل�شاحب  وزم��الئ��ه  نف�شه  عن  نيابة  ال�شكر  ووج��ه  املعونة.  لهذه  الإم��ارات��ي��ة 
امل�شاعدات لهم  الإم��ارات عموما متمنيا تكرار  ال�شمو رئي�س الدولة ولدولة 

والتوفيق والنجاح لالإمارات يف ما ت�شبو اإليه من تقدم اإن�شاين وتقني. 

�سفارة الدولة يف كازاخ�ستان توزيع 
ك�سوة العيد على الأطفال املحرومني

•• اأ�صتانا-وام:

الهالل  هيئة  مع  بالتعاون  كازاخ�شتان  جمهورية  يف  الدولة  �شفارة  ب��داأت 
مليون  ك�شوة  حملة  �شمن  وذل��ك  ل��الأط��ف��ال  العيد  ك�شوة  ت��وزي��ع  الأح��م��ر 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  طفل حمروم حول العامل 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل. 
اأنحاء  يف  املحرومني  الأط��ف��ال  اآلف  على  الك�شوة  توزيع  احلملة  وت�شمل 
الأطفال  نفو�س  وال�شرور يف  البهجة  اأدخل  ما  كافة  كازاخ�شتان  جمهورية 
الأح��م��ر يف  ال��ه��الل  امل�����ش��وؤول��ني يف هيئة  واأث��ن��ى  م��ن احلملة.  امل�شتفيدين 
جمهورية ك��ازاخ�����ش��ت��ان على ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ك��رمي��ة م��ن دول���ة الإم����ارات. 
واأ�شاد �شعادة �شهيل مطر الكتبي �شفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�شتان 
تنفيذ  الأح��م��ر يف  ال��ه��الل  تبذلها هيئة  التي  واجل��ه��ود  الكرمية  ب��امل��ب��ادرة 
نهج  ���ش��ريا على  ال��ع��امل  اأرج���اء  والإن�شانية يف خمتلف  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال 
وتوجيهات  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
القيادة الر�شيدة والتي جعلت من الإمارات دولة �شباقة يف جمال اخلدمات 

اخلريية والإن�شانية يف اأنحاء العامل كافة. 

اأجهزة لقيا�س ال�سغط وال�سكر ملوظفي اقت�سادية راأ�س اخليمة
اإىل  بالإ�شافة  الدائرة،  مبنى  داخ��ل 
ممار�شة  على  وت��دري��ب��ه��م  توعيتهم 
اأثناء  والآم����ن����ة  ال�����ش��ل��ي��م��ة  ال����ع����ادات 
ال��دوام الر�شمي، وم�شاركة   املعرفة 
مع الآخرين. وبح�شب رئي�شة فريق 
الأم����ن وال�����ش��الم��ة ف���ان وج���ود هذه 
تاأمني  ياأتي مكمال جلهود  الأجهزة 
حيث   ، وتوعيتهم  املوظفني  �شالمة 
جميع  ا�شتخدام  متناول  يف  �شتكون 
اأوقات  خ��الل  وق��ت  اأي  يف  املوظفني 
الدوام الر�شمي كما اأنه �شيتم خالل 
اإ�����ش����دار كتيب  اأغ�����ش��ط�����س اجل�����اري 
يحمل ا�شم )دليل �شالمة املوظف( ، 
ليكون مرجعا خمت�شرا يجيب على 

كافة اأ�شئلة املوظف وا�شتف�شاراته.
 ف���ي���م���ا ي���خ�������س اإج������������راءات الأم������ن 

وال�شالمة املتبعة يف الدائرة .
الزعابي  م��رمي  اأك���دت  ناحيتها  م��ن 
ن�شاط  متابعة  على  ال��دائ��رة  حر�س 
جميع الفرق واللجان العاملة فيها، 

ودعمها معنويا وماديا.

ل�شتخدامها  متنقلة  تنف�س  اأجهزة 
اأمل  ال����ط����وارئ. وق���ال���ت  يف ح����الت 
اإ����ش���م���اع���ي���ل رئ��ي�����ش��ة ف���ري���ق الأم�����ن 
هذه  اإن  ال�����دائ�����رة  يف  وال�������ش���الم���ة 
اخل���ط���وة ت���اأت���ي ���ش��م��ن خ��ط��ة عمل 
حتقيق  بغية   2013 ل��ع��ام  الفريق 
املهنية،  ال�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
و�شالمتهم  املوظفني  اأم��ن  و�شمان 

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

ان����ط����الق����ا م����ن اجل����ه����ود ال���ه���ادف���ة 
فريق  ق��ام  املهنية  ال�شالمة  لتعزيز 
التنمية  دائ��رة  يف  وال�شالمة  الأم��ن 
بتوفري  اخليمة  براأ�س  القت�شادية 
جمموعة من اأجهزة قيا�س ال�شغط 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل   ، ال����دم  وال�����ش��ك��ر يف 

و�سول اآخر �ساحنات م�ساعدات موؤ�س�سة خليفة 
لالأعمال الإن�سانية اإىل حمافظة �سبوة اليمنية

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم 100 األف 
وجبة اإفطار و�سحور لل�سائمني يف امل�سجد الأق�سى

للمحافظة.  املقررة  الكميات  كل  توزيع  خاللها  ينتهي 
اإ�شافية  اإىل كميات  املحافظة  اإنه يف حالة احتياج  وقال 
ذلك  �شتقرر  خليفة  موؤ�ش�شة  يف  املخت�شة  اللجنة  ف��اإن 
بح�شب احل���الت امل��ق��دم��ة خ��الل ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة. من 
جهة اأخرى قال ع�شو اآخر يف فريق العمل اإن املوؤ�ش�شة 
اختارت املخزن احلايل لتوزيع املعونات الغذائية يف و�شط 
مدينة  عتق  نظرا لت�شاعه وقدرته على تخزين كميات 
اأكر من العدد املخ�ش�س للمحافظة. واأ�شاف اأن اإعداد 
املعونات  ل�شتقبال  كافة  اجلوانب  من  املخزن  وجتهيز 
�شنعاء  م��ن  ت��وري��ده��ا  م��ن  ي��وم��ا   15 قبل  مت  الغذائية 
احلمالني  من   24 وج��ود  اإىل  م�شريا  احلديدة  وميناء 
من  حار�شا   18 اإىل  اإ�شافة  امل��خ��زن  يف  يعملون  ال��ذي��ن 
حمافظة �شبوة يقومون مبهمة حرا�شة املخزن علما باأن 
املنطقة هادئة واآمنة. وقال اإن ال�شاحنات كانت تنقل املواد 
اعتبارا  �شاحنات  �شت  اإىل  اأرب��ع  مبعدل  يوميا  الغذائية 
الذي  املوؤ�ش�شة  وفد  لو�شول  ا�شتعدادا  رم�شان  اأول  من 
يقوم مببا�شرة الإ�شراف على عملية توزيع خم�ش�شات 
املعدة  الك�شوفات  الغذائية ح�شب  ال�شالل  اأ�شرة من  كل 
اإعدادها  يتم  �شلفا. وك�شف عن خطة جديدة  واملعتمدة 
من  وال��ت��وزي��ع  ال��ك�����ش��وف��ات  مطابقة  عمليتي  لت�شهيل 
منفذين بدل من منفذ واحد اخت�شارا للوقت ولتي�شري 
اأقل  يف  ملخ�ش�شاتهم  وامل�شتحقات  امل�شتحقني  ا�شتالم 

زمن ممكن. 

•• عتق - اجلمهورية اليمنية-وام:

و�شلت اإىل مدينة عتق عا�شمة حمافظة �شبوة اليمنية 
امل��ح��م��ل��ة مب�����ش��اع��دات موؤ�ش�شة  ال�����ش��اح��ن��ات  اآخ����ر  اأم�����س 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية املخ�ش�شة 
للمحتاجني والفقراء وذوي الإعاقة يف املحافظة. وقال 
توزيع  ع��ل��ى  امل�����ش��رف  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ف��ري��ق  يف  ع�شو 
امل�شاعدات اإن مركز التوزيع بداأ نهارا يف تنزيل حمولة 
 700 منها  ك��ل  وحتمل   10 ع��دده��ا  البالغ  ال�شاحنات 
اآلف كي�س ت�شمل  الأرز والدقيق  باإجمايل �شبعة  كي�س 
وال�شكر وزيت الطبخ . واأ�شاف اأن املركز وهو خمزن كبري 
يقوم منذ عدة اأيام بتوزيع هذه املعونات على م�شتحقيها 
الثالثة  اإىل  م�شاء  والن�شف  الثامنة  من  الفرتة  خالل 
املعدة  الك�شوفات  ح�شب  وذل��ك  التايل  اليوم  �شباح  من 
واأكد  املعنية.  املحلية  اجلهات  قبل  من  واملعتمدة  �شلفا 
اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة  املخ�ش�شة من  املعونات  اأن 
نهيان لالأعمال الإن�شانية ملحافظة �شبوة تبلغ 24  األف 
اأ�شرة م�شتحقة  �شلة منها لكل  �شلة غذائية حتتوى كل 
على الرز والدقيق وال�شكر مبعدل 50 كيلوجراما لكل 
اأن العمل  16 ل��رتا من زي��ت الطبخ. واأ���ش��ار اإىل  ن��وع و 
يجري على قدم و�شاق لتوزيع ح�ش�س الأ�شر امل�شتحقة 
قبل عيد الفطر املبارك الذي �شيتوقف فيه التوزيع على 
اأن ي�شتاأنف مبا�شرة بعد العيد وملدة اأ�شبوعني اإىل ثالثة 

يليق  ب�شكل  الإن�شاين  العمل  ال�شاعة لإجن��از هذا  مدار 
للم�شلني  ال�شكر  موجها  الأق�شى  وامل�شجد  بال�شائم 
اأهايل  من  الهيئة  اأفرزتها  التي  اللجان  مع  لتعاونهم 
اأوقاف  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  ال��ت��وزي��ع  لعمليات  القد�س 
لتن�شيق اجلهود يف  بذلت جهودا م�شنية  التي  القد�س 
هذه الليلة املباركة . يذكر اأن اإفطارات ال�شائم هي جزء 
الأعمال  اأعلنتها هيئة  ال��ت��ي  اخل���ري   ب���ذور  م��ن حملة  
اخلريية الإماراتية تزامنا مع بدء �شهر رم�شان املبارك 
مل�شاعدة نحو  اأربعة ماليني دولر  لها حوايل  ور�شدت 
مليون فل�شطيني من الفقراء واملحتاجني خالل ال�شهر 
يف  اإم��ارات��ي��ة  واإن�شانية  خريية  هيئات  وتنفذ  الف�شيل 
مقدمتها هيئة الهالل الإحمر برامج رم�شانية مماثلة 
تقدم  حيث  القد�س  خا�شة  الفل�شطينية  الإرا���ش��ي  يف 

وجبات اإفطار و�شالل غذائية لالأ�شر الفقرية . 

•• القد�س-وام:

قبل  الليلة  الإم��ارات��ي��ة  اخلريية  الأع��م��ال  هيئة  اأقامت 
اإفطار  مائدة  اأك��رب  القدر  ليلة  �شادفت   التي  املا�شية 
الأق�شى  امل�����ش��ج��د  يف  وامل��ع��ت��ك��ف��ني  لل�شائمني  و���ش��ح��ور 
املبارك اإحياء ليوم زايد للعمل الإن�شاين . وقال اإبراهيم 
را�شد مدير مكتب الهيئة يف ال�شفة الغربية اإن مائدة 
100األف  نحو  �شمت  الإم��ارات��ي��ة  وال�شحور  الإف��ط��ار 
وجبة وتكلفت حوايل ن�شف مليون دولر وذلك �شمن 
الن�شاين  وطمعا  للعمل  زايد  بيوم  الحتفال  فعاليات 
يف الأج���ر وال��ث��واب ومب��ا ي��وؤك��د دع��م الإم�����ارات الكبري 
اأهايل  خا�شة  بجانبه  ووق��وف��ه��ا  الفل�شطيني  لل�شعب 
ن�شقت  الهيئة  طواقم  اأن  الرا�شد  واأك��د  القد�س  مدينة 
على  تعمل  مرخ�شة  مقد�شية  ومطاعم  جميعات  م��ع 

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  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
    050/7512247 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ اي����دي����ت����ا 
فلبينية  ت������ورو�������ش������الزار- 
اجلن�شية-   - جواز �شفرها 
�شادر   )3406086( رقم 
م����ن يجده  ال���ف���ل���ب���ني.  م����ن 
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/7338665 رق���م 



اأخبـار الإمـارات

05

الثالثاء   -  6   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10863
Tuesday    6    August     2013  -  Issue No   10863

حاكم الفجرية ي�ستقبل وفدًا من جمعية الفجرية اخلريية
•• الفجرية-وام:

املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
جمال  يف  اخلريية  الفجرية  جمعية  بجهود  الفجرية  حاكم  الأعلى 
وتاأهيل  لتنمية  م�شاريع  من  تقدمه  وما  والإن�شاين  اخل��ريي  العمل 
من  التخفيف  يف  بواجبها  ال��ق��ي��ام  خ��الل  م��ن  وذل���ك  املنتجة  الأ���ش��ر 
ورعاية  والتعليمي  اخل��دم��ي  امل��ج��ال  يف  واملحتاجني  الفقراء  معاناة 
الأيتام وكفالة الأ�شر الفقرية. جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه اأم�س 
بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  بالرميلة  ق�شره  يف  الول 
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية .. معايل �شعيد حممد الرقباين 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الفجرية اخلريية واأع�شاء جمل�س الإدارة 
نفذتها اجلمعية  التي  والأن�شطة  امل�شاريع  �شموه على  اأطلعوا  الذين 

منها  نتعلم  ان  وي��ج��ب  وامل��ح��ت��اج��ني  امل�شت�شعفني  جت���اه  الن�����ش��ان��ي��ة 
نهجه يف ظل  على  ثابتة  ال�شري بخطى  ونوا�شل  بعدنا  ونعلمها من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل. واأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية بتفاعل اأ�شحاب اخلري 
�شموه  داعيا  والإن�شانية  اجلمعية اخلريية  وبرامج  مل�شاريع  ودعمهم 
التطوعي  العمل  يف  لالنخراط  الوطن  اأبناء  من  وال�شابات  ال�شباب 
يف  ي�شاهم  مبا  وقدراتهم  ال�شباب  لطاقات  الإيجابي  التفعيل  بهدف 
ع��ددا من  نفذت  الفجرية اخلريية  اأن جمعية  يذكر  الوطن.  خدمة 
امل�شاريع الرائدة خالل �شهر رم�شان املبارك وخا�شة م�شروع افطار 
ال�شائم الذي نفذته يف 28 موقعا مبختلف مناطق الفجرية �شمن 

خالل هذا العام واأثنى �شموه على اجلهود املبذولة من جمل�س اإدارة 
اهتمام  وخ��ا���ش��ة  املحتاجة  والأ���ش��ر  ال��ف��ئ��ات  اإىل  للو�شول  اجلمعية 
اجلمعية مب�شاريع تنمية وتاأهيل الأ�شر املحتاجة وحتويلهم اإىل اأ�شر 
منتجة قادرة على الكتفاء الذاتي وتفعيل دور املراأة يف املجتمع حيث 
تتلقى  كانت  اأ�شرة   168 اإىل  اجلمعية  يف  املنتجة  الأ�شر  ع��دد  و�شل 
ومتتلك  نف�شها  على  تعتمد  الآن  واأ�شبحت  اجلمعية  من  امل�شاعدة 
الذي  املثمر  التعاون  على  �شموه  اأثنى  كما  بنف�شها  تديره  م�شروعا 
يف  اجلهود  توحيد  اأج��ل  من  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  اجلمعية  حققته 
اأن حب العمل  العمل اخل��ريي. واأك��د �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية 
زاي��د بن  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  اخل��ريي والإن�����ش��اين يف الم���ارات غر�شه 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف نفو�س ابناء دولة المارات وترك 
بامل�شوؤولية  والل��ت��زام  وال���ولء  ال��وف��اء  م��ن معاين  واف���را  ر�شيدا  لنا 

جمموعة امل�شاريع الرم�شانية الأخرى التي تنفذها اجلمعية .. ويبلغ 
عدد امل�شتفيدين من امل�شروع يوميا داخل الدولة 6 اآلف و200 �شائم 
لي�شل اإجمايل عدد امل�شتفيدين من امل�شروع على مدار ال�شهر الكرمي 
على  الثالث  للعام  اجلمعية  وتنفذ  الدولة.  داخ��ل  �شائم  األ��ف   186
التوايل م�شروع توزيع وجبات اإفطار ال�شائم على الطرق الرئي�شية 
على القادمني اإىل الإمارة يف 6 مواقع يف مداخل الفجرية وقت اأذان 
اإىل  يوميا  الطرقات  على  توزيعها  يتم  التي  الوجبات  لت�شل  املغرب 
األف و200 وجبة اإفطار هذا العام. وبناء على طلب املتربعني تنفذ 
اجلمعية م�شروع اإفطار ال�شائم خارج الدولة بالتن�شيق والتعاون مع 
هيئة الهالل الأحمر يف خم�س دول هي فل�شطني وال�شومال واليمن 
3 اآلف و355 وجبة اإفطار  وبنجالد�س وال�شودان حيث يتم توزيع 

يوميا.

عيادة الهالل الأحمر بامل�سجد الأق�سى تقدم خدماتها الطبية لآلف الفل�سطينيني منذ اأكرث من ع�سر �سنوات

الهالل الأحمر فرع اأم القيوين ينظم فحو�سات طبية لل�سائمني بخيمة الإفطار

الهوية تكرم الفائزين وامل�ساركني يف م�سابقتها الرم�سانية للقراآن واحلديث

•• دبى-وام:

بحث العقيد خالد �شالح الكواري 
ملكافحة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���دي���ر 
املخدرات ب�شرطة دبي بالنيابة مع 
عام  مدير  الكرم  عبداهلل  الدكتور 
هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف 
التعاون  تعزيز  �شبل  دب��ي  حكومة 
تكثيف  اجل��ان��ب��ني يف جم����ال  ب���ني 
اأ�شرار  ح��ول  التوعوية  اجل��رع��ات 
التي  اجلامعات  لطالب  املخدرات 
املعرفة  هيئة  مظلة  حت��ت  ت��ن��درج 
جاء  اخلا�شة.  اأو  منها  احلكومية 
الدكتور  اإ���ش��ت��ق��ب��ال  خ����الل  ذل����ك 
خالد  ل��ل��ع��ق��ي��د  ال����ك����رم  ع����ب����داهلل 
جمعه  النقيب  بح�شور  ال��ك��واري 
اإدارة  م����دي����ر  ال�������ش���وي���دي  ب������الل 
التوعوية والوقاية بالإدارة العامة 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ب��ال��وك��ال��ة مع 
املعرفة.  هيئة  م�شوؤويل  م��ن  ع��دد 
خطورة  ال��ك��واري  العقيد  وع��ر���س 
املرحلة العمرية بني 15 اإىل 18 
اأهم واأكر  اإحدى  �شنة والتي تعد 
امل���راح���ل ال��ع��م��ري��ة خ���ط���ورة حيث 
بحبه  املرحلة  بهذه  ال�شاب  ميتاز 
ل��ل��ت��ج��رب��ة وال��ف�����ش��ول مم��ا ي�شهل 

ي�شتغله  لأن  النفو�س  �شعاف  على 
وي���دف���ع���ه ل����الإدم����ان الأم������ر ال���ذي 
من  ونحميه  بجانبه  نقف  يجعلنا 
نف�شه وم��ن الآخ��ري��ن. كما عر�س 
اأه��م��ي��ة اجل��وان��ب ال��ت��وع��وي��ة حول 
الوقاية  وكيفية  امل��خ��درات  اأ���ش��رار 
�شديق  على  املرتتب  والأث��ر  منها 
ال�����ش��وء ال����ذي ي��ج��ر ���ش��اح��ب��ه نحو 
ق��ل��ة الوعي  ي��ع��د  ال���ه���اوي���ة ح��ي��ث 
اأبرز  م��ن  ال�شوء  و�شديق  الثقايف 
الأ���ش��ب��اب امل��وؤدي��ة ل��الإدم��ان والذي 

قد يتطور وينتقل ملرحلة الرتويج 
القيادة  ف������اإن  ل���ه���ذا  الإجت��������ار  اأو 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب����ي مم��ث��ل��ة يف 
املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة 
حما�شراتها  بتكثيف  توجه  لديها 
ل��ط��الب اجل��ام��ع��ات اأ���ش��وة بطالب 
مو�شحا  مراحلهم  بكافة  املدار�س 
اأ�شرار  ح��ول  التوعية  اأهمية  ب��اأن 
املخدرات ت�شري جنبا اإىل جنب مع 
اأهمية �شبط املروجني واملتاجرين 
امل��خ��درة. م��ن جانبه رحب  ب��امل��واد 

بالوفد  ال���ك���رم  ع���ب���داهلل  ال��دك��ت��ور 
ال���������زار ومب������ب������ادرة ����ش���رط���ة دب���ي 
ال��ك��ث��ري من  اأن  ال��ت��وع��وي��ة ح��ي��ث 
لل�شجاعة  ي���ف���ت���ق���رون  ال����ط����الب 
اأم��ام كل �شخ�س يقدم له  بقول ل 
من  ولب��د  امل�شدر  جمهولة  م��واد 
توعية الطالب مبخاطر املخدرات 
باأنواعها املختلفة وباملواد القانونية 
امل���ج���رم���ة ل��ل��ت��ع��اط��ي وال����رتوي����ج 
وب�شبل التوا�شل مع الإدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.

•• القد�س-وام:

ت���ق���دم ع���ي���ادة ال���ه���الل الح���م���ر يف 
خدمات  امل��ب��ارك  الق�����ش��ى  امل�شجد 
الفل�شطينيني  للف  طارئة  طبية 
لل�شالة  امل�شجد  يق�شدون  الذين 
العيادة  وت��ع��د  ف��ي��ه.  الع��ت��ك��اف  او 
ال�شحية التي اقامتها هيئة الهالل 
2001 بامل�شجد  الحمر منذ عام 
امل���ب���ارك اجن����ازا ومعلما  الق�����ش��ى 
ب�����ارزا ع��ل��ى ار�����س ب��ي��ت امل��ق��د���س . 
وي��وؤك��د ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف 
امل�شجد الق�شى  دائرة الوقاف يف 
ان  فيه  الطبية  وامل��راك��ز  ال�شريف 
هذه العيادة ال�شحية التي تال�شق 
اجلدار اجلنوبي ال�شرقي للم�شجد 
ال�شحية  خدماتها  تقدم  الق�شى 
امل��ج��ان��ي��ة ع��ل��ى م���دار ال�����ش��اع��ة لكل 
م�����ن ي���ط���ل���ب���ه���ا م�����ن اه��������ايل بيت 
املقد�س ومن رواد امل�شجد الق�شى 
ال�شريف حيث بلغ عدد امل�شتفيدين 
اكر  ان�شائها  منذ  خدماتها  م��ن 
وم�شاب.  م��ري�����س  ال���ف   30 م���ن 

ل���ش��ح��اب الم��را���س امل��زم��ن��ة مثل 
وذكر  وغريها.  وال�شغط  ال�شكري 
يف لقاء مع مندوب )وام( ان العيادة 
وممر�شان  ط��ب��ي��ب��ان  ب���ه���ا  ي��ع��م��ل 
ب��ال���ش��اف��ة اىل ح��ار���س وت��ع��م��ل يف 
ال�شاعة  اي����ام رم�����ش��ان ع��ل��ى م����دار 
ال��ع��ادي��ة تعمل نحو  الي���ام  لكن يف 
ع�شر �شاعات حيث ت�شتقبل املر�شى 
من كبار ال�شن وا�شحاب المرا�س 
املزمنة وتقدم لهم الدواء جمانا . 
وذكر ان املركز ال�شحي العربي يف 
امل�شجد الق�شى يزود عيادة الهالل 
اداري���ا يف  عليها  وي�شرف  ب��الدوي��ة 
الح���م���ر ميول  ال���ه���الل  ان  ح���ني 
ويت�شلم  ���ش��ن��وي��ا  ال��ع��ي��ادة  ت��ك��ال��ي��ف 
والتمري�شي  الطبي  الطاقم  افراد 
روات���ب���ه���م م���ن ري����ع ع���م���ارة الهال 
ل�شالح  اوق��ف��ه��ا  ال��ت��ي  الح���م���ر  ل 
امل�شجد الق�شى املبارك والتي تقع 
القد�س  �شرقي  العيزرية  ب��ل��دة  يف 
ان�شئت  ال���ع���ي���ادة  ان  اىل  وا����ش���ار   .
امل�شابني  لتعالج   2001 ع���ام  يف 
الذين كانوا ي�شقطون يف انتفا�شة 

وايام اجلمع التي يكر فيها اقبال 
امل�����ش��ل��ني وق���د ت��ب��ني م��ن �شجالت 
العيادة  ع��ل��ى  امل���رتددي���ن  امل��ر���ش��ى 
ع�شرات  اىل  و����ش���ل  ع����دده����م  ان 
اللف م��ن امل��ر���ش��ى وامل�����ش��اب��ني . 
200 مري�س يف  ان نحو  واو���ش��ح 
�شهريا  ال��ع��ي��ادة  ي����زورون  املتو�شط 
ويزداد العدد يف �شهر رم�شان وايام 
الهالل  ع��ي��ادة  ان  وذك����ر   . اجل��م��ع 
ت�شتقطب جمموعة من املتطوعني 
املر�شى  ال�شباب للم�شاعدة يف نقل 
الهالل  ع����ي����ادة  اىل  وت��وج��ي��ه��ه��م 
التي تقوم باداء ر�شالة هامة حيث 
املر�شى  اىل  وال���دواء  العالج  تقدم 
وامل�شابني كما تقدم مكافاآت �شهرية 
للطاقم الطبي العامل يف العيادة . 
واعترب ال�شيد �شامي مكاوي مدير 
م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الح���م���ر يف 
ال�شفة الغربية اقامة هذه العيادة 
وا�شتمرارها  الطاهر  املكان  يف هذا 
12 ع��ام��ا مفخرة  ال��ع��م��ل م��ن��ذ  يف 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ت�����ش��ت��ح��ق ان ت�����ش��ج��ل يف 
�شفحات تاريخ هذا امل�شجد املبارك 

ويف ليلة القدر املباركة من رم�شان 
قدر عدد امل�شلني بامل�شجد الق�شى 
ب��ن��ح��و ن�����ش��ف م��ل��ي��ون م�����ش��ل ويوم 
اك��ت��ظ��ت عيادة  ال��ي��ت��ي��م��ة  اجل��م��ع��ة 
ال��ه��الل الح��م��ر ب��امل��ر���ش��ى الذين 
ج�����اوؤوا ي��ط��ل��ب��ون ال��ع��الج وال����دواء 
يف  بالعيادة  الطبي  الفريق  ك��ان  اذ 
الليل  دائمة ط��وال  حالة ط���واريء 
لهوؤلء  ال��ع��الج  ل��ت��ق��دمي  وال��ن��ه��ار 
الع�شر  ل����ي����ايل  ي���ب���ي���ت���ون  ال����ذي����ن 
باحات  رم�����ش��ان يف  م���ن  الواخ������ر 
مندوب  و�شاهد  الق�شى.  امل�شجد 
مئات  وام  الم������ارات  ان���ب���اء  وك���ال���ة 
الذين جاوؤوا  امل�شلني  املر�شى من 
ع��ل��ى اب�����واب ع���ي���ادة ال���ه���الل طلبا 
الدكتور  وي��ق��ول  وال����دواء.  للعالج 
ان عيادة  العيادة  �شرور مدير  زياد 
ت��ق��دم اخلدمات  الح��م��ر  ال��ه��الل 
حيث  للم�شلني  املجانية  الطبية 
التي  الطارئة  ال���ش��اب��ات  ت�شتقبل 
ت��ق��ع ب���ني امل�����ش��ل��ني ب�����ش��ب��ب ح���رارة 
تقدمي  اىل  ب���ال����ش���اف���ة  ال�����ش��م�����س 
املجانية  ال����ع����الج����ي����ة  اخل�����دم�����ة 

ان حققت  وب��ع��د  ل��ك��ن��ه��ا  الق�����ش��ى 
جناحا كبريا يف عالج املر�شى من 
هيئة  ا�شتمرت  واملعتكفني  امل�شلني 
ال��ه��الل الح��م��ر يف مت��وي��ل نفقات 
خدماتها  ل���ت���ق���دم  ال���ع���ي���ادة  ه�����ذه 
الذين  املر�شى  ل��ه��وؤلء  العالجية 
خلدماتها  ن��ظ��را  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ق��ب��ل��ون 
من   . وامل��ج��ان��ي��ة  امل��ت��م��ي��زة  الطبية 
جانبه يقول الدكتور عدنان عرفة 
العربي  ال�����ش��ح��ي  امل����رك����ز  م���دي���ر 
الغربية  ال����زاوي����ة  يف  ي��ق��ع  ال�����ذي 
الق�شى  امل�����ش��ج��د  م���ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ال�شريف  ب��الق�����ش��ى  ت��وج��د  ان���ه ل 
الهالل  عيادة  �شوى  طبية  عيادات 
وامل����رك����ز ال�����ش��ح��ي ال���ع���رب���ي وهي 
نوعها  فريدة من  اماراتية  مبادرة 
ولها اهمية ان�شانية عظيمة اعطت 
كل  لها  وي�شهد  ت���زال  وم��ا  ثمارها 
لل�شالة  الق�������ش���ى  اىل  ج����اء  م���ن 
عرفة  الدكتور  وا�شاف   . والعبادة 
العيادة  يف  ال���ط���ب���ي  ال���ط���اق���م  ان 
مدار  على  متوا�شلة  مبهمة  يقوم 
رم�شان  �شهر  يف  خ��ا���ش��ة  ال�����ش��اع��ة 

•• اأم القيوين-وام:

ن���ظ���م ال����ه����الل الأح�����م�����ر ف�����رع اأم 
ال��ق��ي��وي��ن ب���ال���ت���ع���اون م���ع خمترب 
ال���ربج ال��ط��ب��ي و���ش��رك��ة ام ا����س دي 
جمانية  �شحية  فحو�شات  حملة 
الكبد  ال���ت���ه���اب  م���ر����س  ل��ف��ح�����س 
ل�شيوف  ال�شكر  وم��ر���س  ال��وب��ائ��ي 
الإفطار  خيمة  يف  الأحمر  الهالل 
باأم القيوين حيث قام  الرم�شانية 
املخت�شون يف خمترب الربج الطبي 

للم�شابني  ي�شببها  التي  ال�شحية 
ب��ه وت��ق��دمي ال���ش��ت�����ش��ارات الطبية 
للمر�شى وتعريفهم باأهمية متابعة 
املنتظمة  ال����دوائ����ي����ة  ال���ع���الج���ات 
ال�شحية  ال��ت��غ��ذي��ة  ن��ظ��م  وات����ب����اع 
التمارين  ومم���ار����ش���ة  ال�����ش��ل��ي��م��ة 
منتظمة  ب���������ش����ورة  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
الفعالية  ه�����ذه  ان  اىل  م�������ش���ريا 
الت�شغيلية  اخل��ط��ة  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
واخلا�شة  ل��ل��ف��رع   2013 ل���ع���ام 
ال�شحية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��الأن�����ش��ط��ة 

بالتعاون  ال���ف���رع  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
وال�شركات  الر�شمية  اجل��ه��ات  م��ع 
القيوين  اأم  اإم�������ارة  يف  اخل���ا����ش���ة 
ال�شت�شارات  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة 
الطبية املجانية لل�شائمني واإجراء 
الفحو�شات الطبية املجانية لعمال 
ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة. وق���دم الفرع 
الطبي  الفح�س  اأج��ه��زة  ع��ددا من 
مب�شاركة  وذل�����ك  ال�����ش��ك��ر  مل��ر���ش��ى 
م��ن متطوعي فرع  ع��دد  وح�����ش��ور 

اأم القيوين. 

700 �شائم  الطبي على  بالك�شف 
بخيمة الإفطار الرم�شانية التابعة 
نا�شر  وق����ال  ال��ق��ي��وي��ن.  اأم  ل��ف��رع 
ي��و���ش��ف ب���ن ح�����ش��ي��ب��ة م���دي���ر فرع 
باأن  القيوين  ب��اأم  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
�شيوف  توعية  اإىل  تهدف  احلملة 
الإفطار  ب��خ��ي��ام  الأح���م���ر  ال��ه��الل 
الرم�شانية من ال�شائمني باأهمية 
الكبد  ف��ريو���س  ع��ن  املبكر  الك�شف 
الوبائي باأنواعه والأمرا�س املزمنة 
وامل�شاعفات  ال�����ش��ك��ر  م��ر���س  م��ث��ل 

مع  القيوين  اأم  ف��رع  ينظمها  التي 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد 
القيوين  اأم  اأم������ارة  يف  واخل��ا���ش��ة 
واأكد مدير فرع الهالل الأحمر باأم 
تبذلها  التي  اجلهود  ب��اأن  القيوين 
الإماراتية  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
خيم  ومرتادي  ال�شائمني  خلدمة 
تقت�شر  ل  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  الإف���ط���ار 
ع���ل���ى ت����ق����دمي وج����ب����ات الإف����ط����ار 
الأن�شطة  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  ب���ل 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة الأخ����رى 

م�سرح اأبوظبي يف منطقة كا�سر 
الأمواج ي�ست�سيف م�سرحية 

جزيرة امل�ساعر يف العيد
•• ابوظبي-وام:

ي�����ش��ت�����ش��ي��ف م�������ش���رح اأب���وظ���ب���ي يف 
منطقة كا�شر الأمواج التابع لنادي 
تراث الإم��ارات يف اليوم الأول من 
م�شرحية  ال�����ش��ع��ي��د  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
ف�شل  تاأليف  م��ن  امل�شاعر  ج��زي��رة 
ما�شي.  م��ب��ارك  واإخ����راج  التميمي 
حتى  امل�����ش��رح��ي��ة  ع��رو���س  ت�شتمر 
العيد وذلك  اي��ام  ث��اين  ي��وم  م�شاء 
يف اإط��������ار م�������ش���روع ن�������ادي ت����راث 
والفنان  ال���ف���ن  ل���دع���م  الإم��������ارات 
اجلادة  الثقافة  وت�شجيع  املحلي 
العائالت  ج���م���ه���ور  وا����ش���ت���ق���ط���اب 
والأطفال ملتابعة الإبداعات املحلية 
ي�شارك  امل�شرحي.  الفن  جم��ال  يف 
من  نخبة  امل�شرحية  اأدوار  اأداء  يف 
بدور   هنا  وهم  واملمثالت  املمثلني 
بدور   القحومي  واإب��راه��ي��م  حنني  
احلب  واأمي��ن اخلدمي ب��دور  امللل  
وحم���م���د ال����غ����زايل ب������دور  احل���زن  
وح��م��د ال��ظ��ن��ح��اين ب����دور  الغرور  
الغ�شب   ب���دور   العرميي  وري��ح��ان 
ب�������دور  احل�شد   م����ب����ارك  و���ش��ع��ي��د 
املجاميع  م�������ش���ارك���ة  ع����ن  ف�����ش��ال 
وه�������م م����و�����ش����ى حم����م����د و����ش���ع���ود 
وعبداهلل  ج��م��ع��ة  ورا�����ش����د  خ���اط���ر 
عامة  الدعوة  خاطر.  وعلي  ب�شري 
امل�شرحية  مل�������ش���اه���دة  ل��ل��ج��م��ه��ور 
نادي  و�شيقدم  وال��دخ��ول جم��ان.. 
تراث الإمارات طيلة يومي عر�س 

امل�شرحية جوائز لالأطفال. 

•• ابوظبي-وام:

للهوية  الإم��������ارات  ه��ي��ئ��ة  ك��رم��ت 
م�شابقة  يف  وامل�شاركني  الفائزين 
النبوي  واحلديث  الكرمي  القراآن 
ال�شريف التي نظمتها خالل �شهر 
اإط��ار حر�شها  يف  املبارك  رم�شان 
الديني  بامل�شتوى  الرت��ق��اء  على 
لتعاليم  وجت�������ش���ي���دا  مل��وظ��ف��ي��ه��ا 
احلنيف.  الإ������ش�����الم�����ي  ال�����دي�����ن 
�شارك  ال��ت��ي  امل�����ش��اب��ق��ة  وت�شمنت 
مت�شابقا   35 على  يزيد  ما  فيها 
وم��ت�����ش��اب��ق��ة ف���از م��ن��ه��م ن��ح��و 15 
م�����ش��ارك��ا وم�����ش��ارك��ة ث��الث��ة فروع 

حديثا. وخ�ش�شت الهيئة مكافاآت 
لأ�شحاب  قيمة  وج��وائ��ز  جم��زي��ة 
من  ف����رع  ك���ل  يف  الأوىل  امل����راك����ز 
فروع امل�شابقة كما قدمت مكافئات 
فيها.  للم�شاركني  رمزية  وجوائز 
عقدت  التي  امل�شابقة  وا�شتقطبت 
الرئي�شي  امل���ق���ر  يف  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا 
باأبوظبي  للهوية  الإم��ارات  لهيئة 
وموظفات  م��وظ��ف��ي  م���ن  ع�����ددا 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
يف  الت�شجيل  وم��راك��ز  والإدارات 
ال���دول���ة وكذلك  ان���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
ع���ددا م��ن اأب��ن��اء وب��ن��ات املوظفني 
الذين تناف�شوا اأمام جلنة حتكيم 

الذين  امل���وظ���ف���ني  اإق����ب����ال  و����ش���ط 
اأبدوا اهتمامهم باملناف�شة والفوز 
بجوائزها ..معربني عن �شعادتهم 
بتنظيم الهيئة مثل هذه املبادرات 
ال��دي��ن��ي��ة. وك��ان��ت هيئة الإم����ارات 
امل�شابقة  اأط���ل���ق���ت  ق����د  ل��ل��ه��وي��ة 
الكرمي  ل����ل����ق����راآن  ال���رم�������ش���ان���ي���ة 
للعام  ال�شريف  النبوي  واحلديث 
يف  امل�شاهمة  اإىل  �شعيا    2013
موظفيها  ب��ني  ال���رواب���ط  ت��وث��ي��ق 
�شلتهم  وتعميق  الكرمي  والقراآن 
الفر�شة  اإت����اح����ة  خ����الل  م���ن  ب���ه 
اأمامهم للتناف�س يف جمال حفظه 

وجتويده. 

من  ل��ل��م��وظ��ف��ني  الأول  خ�����ش�����س 
ال���رج���ال وال��ن�����ش��اء و���ش��م��ل ثالث 
فئات هي الأكر حفظا والأف�شل 
ترتيال والأف�شل جتويدا يف حني 
خ�����ش�����س ال����ف����رع ال����ث����اين لأب���ن���اء 
الفئات  ع��ل��ى  وا���ش��ت��م��ل  امل��وظ��ف��ني 
ال��ث��الث امل���ذك���ورة. ومت��ث��ل الفرع 
ال���ث���ال���ث م���ن ف�����روع امل�����ش��اب��ق��ة يف 
النبوية  الأحاديث  م�شتوى حفظ 
ال�����ش��ري��ف��ة و���ش��م��ل اأي�������ش���ا ثالث 
ف��ئ��ات ه��ي الأك���ر حفظا ومب��ا ل 
املتو�شط  ثم  حديثا   50 عن  يقل 
ومبا ل يقل عن 30 حديثا واأقل 
 20 من املتو�شط مبا ل يقل عن 

يف  الوعظ  اإدارة  قبل  من  م�شكلة 
الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
والأوق�������اف. وق����ام ال�����ش��ي��د حممد 
الإ�شراف  جلنة  رئي�س  احل��ارث��ي 
بالهيئة  ال��دي��ن��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة  ع��ل��ى 
ب���ت�������ش���ل���ي���م اجل������وائ������ز وال�����������دروع 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن وامل���ك���رم���ني. واأك�����دت 
الهيئة اأن الهدف من تنظيم هذه 
موظفيها  ت�شجيع  ه��و  امل�����ش��اب��ق��ة 
الكرمي  اهلل  ك���ت���اب  ح���ف���ظ  ع���ل���ى 
واإج��ادة تالوته وترتيله والتعرف 
و�شهدت  ب��ه.  والعمل  معانيه  اإىل 
واهتماما  ح�������ش���ورا  امل�������ش���اب���ق���ة 
الهيئة  اإدارة  ج��ان��ب  م��ن  كبريين 

هيئة  ان  م���ك���اوي  ال�����ش��ي��د  وق����ال   .
تكاليف  م���ول���ت  الح���م���ر  ال���ه���الل 
العيادة منذ ان�شائها يف �شهر يوليو 
2001 حيث �شخرت لها  من عام 
الم��ك��ان��ي��ات لجن����اح مهمتها  ك���ل 
الن�شانية وقد دخلت عامها الثاين 
الطبية  تقدم خدماتها  ع�شر وهي 
املجانية ويعرفها كل من ياتي اىل 
املقد�س.  بيت  او  ال�شريف  الق�شى 
مكونا  ط��ب��ي��ا  ط��اق��م��ا  ان  واو����ش���ح 

يقومون  وممر�شني  طبيبني  م��ن 
الطاريء  ال��ع��الج  عمليات  ب����ادارة 
�شربات  من  امل�شابني  او  للمر�شى 
الذين  ال�شن  كبار  من  او  ال�شم�س 
ي�شابون بنوبات مفاجئة يف �شاحات 

الق�شى 
. كما يقوم الطاقم الطبي بتقدمي 
مزمنة  بامرا�س  للمر�شى  ال��دواء 
الذين  او  وال�شكري  ال�شغط  مثل 
اثناء  ال�������ربد  ب����ن����زلت  ي�������ش���اب���ون 

اعتكافهم بامل�شجد واعتادوا املكوث 
فيه طويال لل�شالة والعبادة. وقال 
ال�شيد مكاوي ان العيادة ت�شم 12 
ولديها  امل��ر���ش��ى  لفح�س  ���ش��ري��را 
ال�شغط  وق��ي��ا���س  ت��ن��ف�����س  اج���ه���زة 
العيادة  ت���زوي���د  وي��ت��م  وال�����ش��ك��ري 
بالدوية واملواد الطبية من خالل 
ال�شحي  املركز  ادوي��ة عرب  �شركات 
الغربية  ال��زاوي��ة  يف  امل��ق��ام  العربي 

للحرم القد�شي. 

�سفارة الدولة لدى رومانيا ت�سرف على توزيع ك�سوة العيد لالطفال 

�سرطة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع �سفارة الربتغال

•• بوخار�صت-وام:

اأ�شرفت �شفارة الدولة يف رومانيا على توزيع ك�شوة الطفل 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حملة  �شمن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
بالتن�شيق مع  دب��ي رع��اه اهلل  لك�شوة مليون طفل حم��روم 
ب��ت��وزي��ع الك�شوة  ال�����ش��ف��ارة  ال��ه��الل الأح��م��ر. وق��ام��ت  هيئة 
املوؤ�ش�شات اخلريية  املتعففة عرب  الأ�شر  الأطفال من  على 

املتواجدة يف رومانيا. واأ�شاد �شعادة يعقوب احلو�شني �شفري 
ال��دول��ة ل��دى روم��ان��ي��ا ب��ه��ذه امل��ب��ادرة الن�شانيه ال��ت��ي من 
ال�شفارة  قامت  كما  الأطفال.  معاناة  من  التخفيف  �شاأنها 
والهالل  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  زاي���د  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
رومانيا.  اأنحاء  يف  ال�شائم  اإفطار  على  بالإ�شراف  الأحمر 
واأعربت جميع املوؤ�ش�شات اخلريية واجلالية امل�شلمة واأولياء 
اأمور الأطفال عن بالغ �شكرهم وتقديرهم على امل�شاعدات 

اخلريية التي تقدمها دولة الإمارات العربية املتحدة. 

•• اأبوظبي -وام:

بحثت الإدارة العامة للعمليات املركزية بالقيادة العامة 
ال�شفارة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �شبل  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة 
الربتغالية لدى الدولة يف املجالت ال�شرطية والأمنية. 
العمليات  عام  مدير  الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  وكان 
الربتغال  �شفري  ليتاو  ج��امي  مكتبه  يف  التقى  املركزية 

لدى الدولة وتطرق احلديث اإىل تبادل اخل��ربات بني 
امل�����ش��رتك. ح�شر  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  اجلانبني يف 
ال��ل��ق��اء امل��ق��دم حم��م��د اإب��راه��ي��م ال��ع��ام��ري م��دي��ر اإدارة 
الطوارئ وال�شالمة العامة يف الإدارة العامة للعمليات 
الربتغال  زار  اأبوظبي  �شرطة  من  وفد  وك��ان  املركزية. 
اخلا�شة  التحتية  البنى  على  لالطالع  �شابق  وق��ت  يف 

بامل�شت�شفيات وخدمات الطوارئ والأ�شعاف. 

ادارة مكافحة املخدرات بدبي تبحث التعاون مع هيئة 
املعرفة يف جمال توعية الطلبة باأ�سرار املخدرات
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت �شنان 

رخ�شة رقم:CN 1019694  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/�شوبر ماركت �شنان 

SANAN SUPERMARKET

اىل/بقالة �شنان ذ.م.م  
SANAN BAQALA LLC

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة البوابة للمواد الغذائية - 

فرع  رخ�شة رقم:CN 1030034  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة البوابة للمواد الغذائية - فرع 

AL BAWABA FOODSTUFF ESTABLISHMENT - BRANCH
اىل/بقالة بوابة اخلتم  

BAWABA AL KHATIM GROCERY
تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ركن ال�شفينة لل�شيانة العامة  

رخ�شة رقم:CN 1173035  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري:من/ركن ال�شفينة لل�شيانة العامة   

AL SAFEENA CORNER GENERAL MAINTENANCE

اىل/ركن ال�شفينة لعمال الطابوق والبال�شرت  
AL SAFEENA CORNER BRICKS CERAMICS AND PLASTIC WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شيانة العامة للمباين )4329901(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل �شوبر ماركت  

رخ�شة رقم:CN 1020733  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/امل �شوبر ماركت   
AMAL SUPERMARKET

اىل/بقالة امل  
AMAL BAQALA

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا بيت اخلتيار

رخ�شة رقم:CN 1372134  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 8.20*1

تعديل ا�شم جتاري:من/كافترييا بيت اخلتيار 
BAIT EL KHETYAR CAFETERIA

اىل/مطعم وكافترييا بيت اخلتيار  
BAIT ELKHETYAR RESTAURANT & CAFETERIA

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
لال�شت�شارات  الناهية  ال�ش�����ادة/جمموعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدارية رخ�شة رقم:CN 1093649  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 01*01 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/جمموعة الناهية لال�شت�شارات الدارية 
AL NAHIYA GROUP ADMINESTRATION CONSULTANCY

اىل/جمموعة الناهية لال�شت�شارات الدارية والتدريب  
AL NAHIYA GROUP ADMINESTRATION CONSULTANCY AND TRAINING

تعديل عنوان/ من ابوظبي ابوظبي �شارع ميدان الحتاد بناية �شمو ال�شيخ حمدان 
 ph بن مبارك ال نهيان اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع الكورني�س الطابق 23 

بالكامل بناية �شمو ال�شيخ نهيان بن حمدان اآل نهيان
تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب الفني واملهني )8549019(

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل حممد زكريا حاجي لت�شليح 
كهرباء ورديرتات ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1135540 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*2
تعديل ا�شم جتاري:من/حمل حممد زكريا حاجي لت�شليح كهرباء ورديرتات ال�شيارات 

اىل/حمل حممد زكريا حاجي لت�شليح كهرباء ال�شيارات  
MOHD ZAKAREYA HAJEE AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP

تعديل عنوان/من العني العني منطقة ال�شناعية بناية حممد حمد مبارك العامري 
اىل العني العني الظاهرة بناية الدحبة قما�س م�شلم العامري

تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مربدات )رديرتات( املركبات وتنظيفها )4520006(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح مكيفات هواء ال�شيارات )4520021(

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

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

CN 1461658:واخلدمات البرتولية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه عبداهلل ح�شن )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي �شالح برتان العبيدي

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

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

رخ�شة رقم:CN 1032030 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف �شعيد ح�شن �شيف الزعابي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اعالن الغاء رخ�سة قبل �سدور الرتخي�ش
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
التجاري  بال�شم   CN  1056156 رقم  التجارية  الرخ�شة  بان 
ال�شيد/ خالد احمد  ال�شيارات وميلكها  املاجد لت�شليح  : ور�شة 

عمر حممد الربيكي . امارات.
حيث ابدى املذكور اعاله رغبته يف اجراء التعديالت التالية:

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شكاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1008389:لالعالنات اخلارجية ذ.م.م رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

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

CN 1174309:مون انرتنت كافيه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

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

CN 1136185:اجلديد لل�شحن - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

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

CN 1160710:للنقليات العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد حممد �شياح غامن املزروعي

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جبل خيرب خلدمات 

CN 1019644:التموين ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عادل ح�شن عبداهلل ح�شن احلمودي )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد نا�شر را�شد مانع املن�شوري

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

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

العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   

اإعــــــــــالن
احلمادي  جا�شم  عبداهلل  ال�ش�����ادة/ابراهيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة رخ�شة رقم:CN 1513003 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

حذف ابراهيم عبداهلل جا�شم احلمادي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ابراهيم عبداهلل جا�شم احلمادي للمقاولت العامة 
IBRAHEEM ABDULLA JASEM ALHAMMADI GENERAL CONTRACTING

اىل/بريق الغربية للمقاولت العامة  
CROWN ALGHARBIA GEN. CONT

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

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

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:انفينيتي جالريي ذ.م.م
I g:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:192659       بتاريخ:2013/6/3 م
با�ش��م:انفينيتي جالريي ذ.م.م

وعنوانه:املنطقة الغربية ، �س.ب: 38029 ، هاتف: 028882960 ، فاك�س: 028882961  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وكالة ا�شترياد 

وت�شدير .
باللون   g وحرف  الزرق  باللون   I وحرف  مميز  ب�شكل   I g حريف  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

الحمر .
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:امين ابراهيم با�شا
Ricci makeup artists:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191362       بتاريخ:2013/5/7 م
با�ش��م:امين ابراهيم با�شا

 : الل��ك��رتوين  الربيد   ،  042552183 فاك�س:   ،  0509707771 هاتف:   ، �����س.ب:181761   ، اأ.ع.م  وعنوانه:دبي 
  77a77vip@gmail.com

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 مكياجات م�شتح�شرات جتميل عطورات �شابون زينة .
 Makeup artists the كتبت باحرف لتينية مميزة وا�شفلها العبارة Ricci و�شف العالمة:الكلمة

بي�شاء . خلفية  على  ال�شود  باللون  مميز  بخط  الالتينية  باللغة   ocean diamond
ال�ش��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام كلمة )Ricci( مبعزل عن العالمة لعتبارها كلمة 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:اموال لال�شتثمار �س.ذ.م.م
AMWAL INVESTMENTS طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:امول لال�شتثمار 

املودعة بالرقم:184994       بتاريخ:2013/1/14 م
با�ش��م:اموال لال�شتثمار �س.ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 1901 ملك امالك للتمويل ، بردبي ، برج خليفة ، �س.ب: 93009 ، دبي ، المارات العربية 
املتحدة.  

العقارية  وال�شوؤون  املالية  ال�شوؤون  التمويلية  ال�شوؤون  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
ا�شتثمار روؤو�س الموال ا�شتثمار الموال ال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية .

 AMWAL INVESTMENTS و�شف العالمة:الكلمات اموال لال�شتثمار باللغة العربية وا�شفلها الكلمات
باللغة الالتينية بخط مميز والكل باللون ال�شود على خلفية بي�شاء .

العالمة  ع��ن  مبعزل   )Amwal )ام���وال  كلمة  ا�شتخدام  ع��ن  ح�شري  بحق  املطالبة  ال�ش��رتاطات:عدم 
لعتبارها كلمة �شائعة ال�شتخدام بالفئة . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 10863 بتاريخ 2013/8/6   الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مهر ليوا لعمال 
البال�شرت رخ�شة رقم:CN 1378876 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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•• اأبوظبي-وام:

توا�شل  جائزة ال�شيخ زايد للكتاب  يف دورتها الثامنة 
ا�شتالم امل�شاركات اخلا�شة بفرع اجلائزة لالآداب حتى 
القادم. وقد خ�ش�شت اجلائزة  اأكتوبر  منت�شف �شهر 
ف��رع��ا حت��ت ع��ن��وان  ج��ائ��زة ال�شيخ زاي���د ل����الآداب  يف 
اإطار اهتمامها الكبري بالفنون الأدبية والإبداعية ل 
�شيما ال�شردية وال�شعرية منها وهي جائزة تقديرية 
ت�شمل املوؤلفات الإبداعية يف جمالت ال�شعر وامل�شرح 
واأدب  الذاتية  وال�شرية  الق�شرية  والق�شة  وال��رواي��ة 
ال��رح��الت وغ��ريه��ا م��ن الفنون. وي��ه��دف ه��ذا الفرع 
ولهذا  اأ�شكاله  مبختلف  الإب��داع��ي  املنجز  تقدير  اإىل 
جاء اختيار فرع الآداب يف دورته الأوىل عام 2007 
ل��رواي��ة ال��ك��ات��ب اجل���زائ���ري وا���ش��ي��ن��ي الأع�����رج  كتاب 
اأب���واب احل��دي��د  ك��اإح��دى الن�شو�س  الأم���ري م�شالك 
يف  ال��ري��ادي  الطابع  ذات  املتخيلة  العربية  ال�شردية 
ال��ق��ادر اجل���زائ���ري. ويف  الأم���ري عبد  تناولها حل��ي��اة 
الدكتور  املغربي  الباحث  2011 فاز كتاب  دورة عام 
حممد مفتاح  مفاهيم مو�شعة لنظرية �شعرية: اللغة 

اأج���زاء و���ش��ادر عن  املو�شيقى احل��رك��ة  وج��اء بثالثة 
املركز الثقايف العربي يف بريوت عام 2010.

•• عجمان ـ الفجر: 

الفطر  ع��ي��د  ل���ش��ت��ق��ب��ال  ا����ش���ت���ع���داداً 
و���ش��ع��ي��اً يف احل���ف���اظ على  ال�����ش��ع��ي��د 
املروري  ال��وع��ي  ون�شر  املجتمع  اأم���ن 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ق���ام���ت   ، والأم����ن����ي 
اأمنية  ل�شرطة عجمان بو�شع خطط 
مناطق  ج���م���ي���ع  ت�����ش��م��ل  وم�����روري�����ة 
الإمارة بعد اأن مت اإعداد درا�شة حول 
تكثيف  اإىل  التي حتتاج  املناطق  اأكر 
�شاعة   24 الأم���ن���ي خ���الل  ال��ت��واج��د 
ب�����ش��ب��ب ك��ث��اف��ت��ه��ا ال�����ش��ك��ان��ي��ة ووج����ود 

الأ�شواق واملحالت التجارية .
العقيد علي  اأو���ش��ح  الإط���ار  ويف ه��ذا 
مراكز  اإدارة  مدير  املطرو�شي  �شعيد 
عجمان  ب�شرطة  ال�شاملة  ال�شرطة 
اأن هذه اخلطط والإجراءات الأمنية 
ال��ت��ي ات���خ���ذت ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ظروف 
خا�شة  ال�شعيد،  الفطر  عيد  اإج����ازة 
خارج  يتواجدون  النا�س  غالبية  وان 

امل���ن���زل ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة مم���ا يجعل 
م���ن���ازل���ه���م ع���ر����ش���ة ل��ل�����ش��رق��ة داع���ي���اً 
ا�شتخدام  اإىل  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
مل�شاكنهم  ال��الزم��ة  احل��م��اي��ة  و���ش��ائ��ل 

جتنباً لل�شرقة. 
ال�شبط  عمليات  تكثيف  �شيتم  كما 
الأم��ن��ي م��ن خ��الل ت��واج��د الدوريات 
الأم���ن���ي���ة وت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى الأح����ي����اء 
ال�������ش���ك���ن���ي���ة وامل�����ن�����اط�����ق ال���ت���ج���اري���ة 
العامة  واحل������دائ������ق  وال�������ش���ن���اع���ي���ة 
وت����اأم����ني  ت����وف����ري  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
العيد  م�����ش��ل��ي��ات  ح�����ول  احل����را�����ش����ة 
مناطق  مبختلف  احليوية  واملن�شاآت 
التي  ال��ب��الغ��ات  وا�شتقبال   ، الإم����ارة 
ترد من اجلمهور والتعامل معها على 

مدار ال�شاعة .
الأمنية  اخل���ط���ط  ه����ذه  اأن  م����وؤك����داً 
بالأمان  ال�شعور  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف 
وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة جل���م���ي���ع ال���ع���ائ���الت 
اإجازة  لق�شاء  ب���الإم���ارة  وال��ق��اط��ن��ني 

وال�شتمتاع  ال�����ش��ع��ي��د  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د 
بالفعاليات والربامج والأن�شطة التي 

تنظم يف الإمارة . 
�شعيب  املقدم  اأو���ش��ح  اآخ��ر  من جانب 
امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  ك��اج��ور  ع��ب��داهلل 
والدوريات اأنه مت و�شع خطة لتنظيم 
حركة ال�شري واملرور خالل فرتة العيد 
الرئي�شية  عجمان  مناطق  جميع  يف 

من خالل تواجد 25 دورية مرورية 
و25 رقيب �شري بهدف توفري الأمن 
مل�شتخدمي  والطماأنينة  وال�شالمة 
احلوادث  وق��وع  م��ن  وللحد  الطريق 
خمالفات  حل������دوث  م���ن���ع���اً  وك����ذل����ك 
وتهور  ب��ط��ي�����س  ك���ال���ق���ي���ادة  م����روري����ة 
وال��ل��ه��و ب���ال���دراج���ات وامل��رك��ب��ات على 
خمالفة  بطريقة  ال��ع��ام��ة  ال��ط��رق��ات 
ح���دوث  دون  واحل���ي���ل���ول���ة  ل��ل��ق��ان��ون 
تتواجد  و�شوف   ، م��روري��ة  اختناقات 
الدوريات املرورية من ال�شباح الباكر 
لتنظيم  وامل�����ش��اج��د  امل�����ش��ل��ي��ات  ع��ن��د 
النا�س  وت�شهيل و�شول  ال�شري  حركة 

وخروجهم ب�شرعة وي�شر . 
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة دع���ا امل���ق���دم �شعيب 
امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  ك��اج��ور  ع��ب��داهلل 
والدوريات ب�شرطة عجمان ال�شائقني 
ب�شرورة اتخاذ احليطة واحلذر اأثناء 
القيادة وكذلك التقيد باأنظمة املرور 
وال�شري على الطرق وعدم خمالفتها 

، والل�����ت�����زام ب��ال�����ش��رع��ات امل����ح����ددة ، 
 ، ال�شيارات  بني  كافية  م�شافة  وت��رك 
وال��ت��ع��اون م��ع رج���ال امل���رور للحفاظ 
عرقلته  وع��دم  ال�شري،  ان�شيابية  على 
عليهم  مايعكر  ليحدث  حتى  وذل��ك 

بهجتهم بالعيد لقدر اهلل . 
اإدارة  م���دي���ر  اأو�����ش����ح  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
التحريات واملباحث اجلنائية بالإنابة 
ال���رائ���د ���ش��ع��ي��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ك��ت��ب��ي باأنه 
املنا�شبة  بهذه  اأمنية  خطة  اإع��داد  مت 
ت��واج��د رج���ال التحريات  م��ن خ���الل 
واملباحث اجلنائية وتكثيف الدوريات 
التجارية  الت�شوق  مراكز  يف  الأمنية 
الكورني�س  مثل  التجمعات  واأم��اك��ن 
واحلدائق العامة بالإمارة بهدف منع 
عن  واخل���ارج���ة  امل�شينة  ال�����ش��ل��وك��ي��ات 
املعاك�شني  و�شبط  والتقاليد  العادات 
تكثيف  اإىل  بالإ�شافة  اجلن�شني  من 
الدوريات الأمنية يف املناطق ال�شكنية 

خالل الفرتة امل�شائية .

•• دبي-الفجر:

اأحبط مفت�شو جمارك دبي يف مطار 
دب��ي ال���دويل حم��اول��ة تهريب اأكر 
من 4 كيلوجرامات ملادة الكري�شتال 
مل�شافر  ���ش��ف��ر  ب��ح��ق��ي��ب��ت��ي  امل����خ����درة، 
الدولة،  اإىل  قدومه  خ��الل  اآ�شيوي 
حيث كان يعتزم ترويجها يف ال�شوق 
املقهوي مدير  واأو�شح علي  املحلي. 
جمارك  يف  امل��ط��ارات  عمليات  اإدارة 
)يف  دب���ي  ج��م��ارك  مفت�شي  اأن  دب���ي 
م��ب��ن��ى امل��ط��ار رق���م 2، وم���ن خالل 
خ���ربت���ه���م يف ل���غ���ة اجل���������ش����د، وم���ا 
عاٍل،  اأم��ن��ي  ح�����ٍس  م��ن  ب��ه  يتمتعون 
ا�شتبهوا يف امل�شافر الذي كان قادما 
من دولته الآ�شيوية، حينما لحظوا 
على ت�شرفاته عالمات قلق وارتباك، 
فتم تركيز املراقبة اجلمركية عليه 
التفتي�س،  نقطة  اإىل  و�شوله  حتى 
حقائبه  حم��ت��وي��ات  ع���ن  وب�����ش��وؤال��ه 
ع����ن مالب�س  ع����ب����ارة  ب���اأن���ه���ا  اأف��������اد 
واأم���ت���ع���ة ���ش��خ�����ش��ي��ة، ف���ُط���ل���ب منه 
الأمتعة،  فح�س  جهاز  على  و�شعها 
اأظ����ه����رت �شور  وخ�����الل مت���ري���ره���ا 
يف  عادية  غري  كثافة  وج��ود  اجلهاز 
ا�شتدعى  مم��ا  احلقيبتني،  اأط����راف 
عملية  وخ���الل  ي��دوي��اً.   تفتي�شهما 
املفت�شون  وج���د  ال��ي��دوي  التفتي�س 

اجلمركيون جيوباً �شرية يف دعامات 
احل��ق��ي��ب��ت��ني، ع����ر ب���داخ���ل���ه���ا على 
الكري�شتال  مل���ادة  ج���رام  كيلو   4.1
كيلو جرام   2.15 املخدرة، مبعدل 
يف اأطراف احلقيبة الأوىل، و1.96 
عملية  واأث��ن��اء  الثانية.  احلقيبة  يف 
التحقيق التي اأجريت معه من قبل 
عمليات  ب�����اإدارة  التحقيق  م��وظ��ف��ي 
بحيازته  امل�شافر  اع��رتف  امل��ط��ارات، 
لهذه امل��واد املخدرة واأن��ه جلبها من 
ال�شوق  يف  بيعها  يعتزم  وك��ان  ب��ل��ده، 
�شبط  حم�شر  حترير  فتم  املحلي، 
ل��ل��م�����ش��اف��ر، مت ت�����ش��ل��ي��م��ه م���ع امل����واد 
امل�شبوطة واملعلومات التي اأدىل بها 

اإىل الإدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
والتعاون  التن�شيق  اإط����ار  يف  وذل���ك 
والقيادة  دبي  جمارك  بني  امل�شرتك 
ل�شتكمال  دب����ي،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ال���ت���ح���ق���ي���ق وات������خ������اذ الإج������������راءات 
والالحقة.  ال����الزم����ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
وتاأتي هذه ال�شبطية يف اإطار جهود 
ملحاولت  الت�شدي  يف  دب��ي  ج��م��ارك 
ت���ه���ري���ب امل������خ������درات وغ����ريه����ا من 

انطالقاً  واملحظورة،  املمنوعة  امل��واد 
اأول  حماية  كخط  م�شوؤوليتها  م��ن 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع، وب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى كادر 
وطني من املفت�شني املوؤهلني الذين 
ب��ا���ش��ت��م��رار يف دورات  ي��ت��م اإحل��اق��ه��م 
وكيفية  اجل�شد  لغة  يف  متخ�ش�شة 
والأ�شاليب  امل��خ��درات  على  التعرف 
والتعامل  ل���ل���ت���ه���ري���ب،  امل��ح��ت��م��ل��ة 
والتحقيق  ال�����ش��ب��ط��ي��ات  ه����ذه  م���ع 

م����ع امل��ت��ه��م��ني ف���ي���ه���ا، م�������ش���رياً اإىل 
اأجهزة  لأح���دث  ال��دائ��رة  ا�شتقطاب 
فح�س وتفتي�س احلقائب ومتعلقات 
ي�����ش��اع��ده��ا بنجاح  امل�����ش��اف��ري��ن، مب��ا 
ال�شرتاتيجية  روؤيتها  حتقيق  على 
امل��ج��ت��م��ع جنباً  ح��م��اي��ة  ودوره������ا يف 
تي�شري  على  حر�شها  م��ع  جنب  اإىل 
اإجراءات مرور امل�شافرين والب�شائع 

يف وقت قيا�شي.

•• دبي-الفجر:

اأقبل عدد كبري من املواطنني واملقيمني على امل�شاركة 
يف م�شابقة الأجر الإلكرتونية �شمن فعاليات الدورة 
الثالثة من مبادرة الأجر ، اإحدى مبادرات �شمو ال�شيخ 
م��ك��ت��وم، رئي�س هيئة  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  م��اج��د 
ال�شهر  التي مت اطالقها بداية  للثقافة والفنون  دبي 

الف�شيل. 
وقد فازت زالب اأحمد علوي، من اجلمهورية اليمنية 
واملواطن  ال��ث��ال��ث،  امل�شابقة  ���ش��وؤال  يف  ع��م��رة  ب��رح��ل��ة 
مت  ال��ذي  النهائي  ال�شحب  يف  احل��م��ادي  عبداحلميد 
على جميع امل�شاركني يف م�شابقة الأجر الإلكرتونية. 

وذلك بعد ال�شحب الذي اأُجري على قناة �شما دبي يف 
برنامج رم�شان والنا�س .

اإدارة  م��دي��ر  الأف����ردي  اأ���ش��ارت م��رمي  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
الت�شويق والت�شال املوؤ�ش�شي يف موؤ�ش�شة دبي لالإعالم:  
ال�شراكة  ع��ل��ى  ل����الإع����الم  دب����ي  مب��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ح��ر���س 
الإع��الم��ي��ة لأه���م ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ب���ادرات يف الإم����ارة، 
ولكون مبادرة الأجر اأحدها فاإننا حر�شنا منذ الدورة 
2011 على تغطية فعالياتها واأن�شطتها  الأوىل عام 
من حما�شرات ودرو�س يومية وغريها. وقد حر�شنا 
يف  امل�شاركة  على  والنا�س  رم�شان  برنامج  خ��الل  من 
اأهداف  م��ن  حتملها  مل��ا  الل��ك��رتون��ي��ة  الأج���ر  م�شابقة 

�شامية ون�شر الوعي حول اأهمية الإح�شان وجزاءه . 

وقال عبداحلميد احلمادي، اأحد الفائزين: اأ�شكر �شمو 
رئي�س  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ 
هيئة دبي للثقافة والفنون على هذه املبادرة املجتمعية 
ال��ت��ي لق���ت ���ش��داً وا���ش��ع��اً ب��ني امل��واط��ن��ني واملقيمني. 
�شمعت عن �شوؤال امل�شابقة على اإذاعة نور دبي، و�شدين 
كما  املتابعني،  قبل  م��ن  تويرت  على  الكبري  التفاعل 
تلقيت ال�شوؤال من قبل اجلهة التي اأعمل بها، فبحثت 
عن الإجابة ومل اأتوقع اأن يحالفني احلظ يف ال�شحب 
فلي�س  القيمة  اجلائزة  هذه  على  اأح�شل  واأن  الأخ��ري 
ه��ن��اك اأغ��ل��ى واأج���م���ل م��ن احل�����ش��ول ع��ل��ى رح��ل��ة ملكة 

املكرمة وزيارة بيت اهلل احلرام .
م�شاريع  اأول  تنفيذي  القرقاوي،  ميثاء  توجهت  كما 

لدى املكتب اخلا�س ل�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم بال�شكر للم�شاهمني يف اإجناح الدورة 
املبادرة  رع��اة  ن�شكر  قائلًة:  الأج��ر،  مبادر  من  الثالثة 
و�شركاءها ال�شرتاتيجيني على دورهم الكبري يف اإجناح 
فعاليات واأن�شطة املبادرة لهذا العام حتت �شعار جزاء 
الإح�شان . فقد كان جلهودهم الأثر الكبري يف ال�شدى 
الوا�شع الذي لقته املبادرة يف دورتها الثالثة مبا فيها 
م��ن ن�شر ل��ل��وع��ي ح���ول اأه��م��ي��ة الإح�����ش��ان ب��ني اأف���راد 
املجتمع ، واأخ�س بالذكر �شركة الإمارات لالت�شالت 
الرعاة  الإ�شالمي،  الإم���ارات  وم�شرف   ، دو  املتكاملة 
دائرة  الرئي�شيون، وال�شركاء ال�شرتاتيجيون كل من 
اينوك،  بدبي،  اخل��ريي  والعمل  ال�شالمية  ال�شوؤون 

حكومة  الإم���ارات،  بريد  جمموعة  للعطالت،  الري�س 
دب���ي ال��ذك��ي��ة، ب��ل��دي��ة دب���ي. وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لالإعالم، 

ال�شريك الإعالمي للمبادرة . 
واجلدير بالذكر اأن مبادرة الأجر يف دورتها الثالثة قد 
اأعدت العديد من املحا�شرات يف الدوائر واملوؤ�ش�شات، 
دبي  اإم����ارة  م�شاجد  يف  يومية  درو����س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ�����رة ال�������ش���وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والعمل 
الإح�شان،  ت��دور جميعها حول  اخل��ريي بدبي، وكانت 

طرقه، وجزاءه، واأهميته. 
تلفزيونية  توعوية  اإع��الن��ات  الفعاليات،  �شملت  كما 
واإذاع���ي���ة ت��ب��ث ع��ل��ى ق��ن��وات م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي لالإعالم، 

وتوزيع حقائب رم�شانية. 

اإقبال كبري على م�سابقة الأجر الإلكرتونية واإعالن الفائزين برحالت العمرة

•• راأ�س اخليمة – الفجر:  

ت��ع��ام��ل��ت ال�����ش��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب�����ش��رط��ة راأ�����س 
الأول من  ال��ن�����ش��ف  ح��ال��ة يف   73 م��ع  اخل��ي��م��ة 
الق�شايا  خمتلف  على  م�شتملة   2013 ال��ع��ام 
واملجتمعي  الأ����ش���ري  ال��ط��اب��ع  ذات  وامل�����ش��ك��الت 
ودي��ة من  ب�شورة  منها  العديد  وجنحت يف حل 
خالل احلوار والنقا�س وتقدمي الن�شح والر�شاد 
الأ�شري واملعاجلة النف�شية والجتماعية خا�شة 
ق�شم  نفذ  بينما  املراهقني  والأح��داث  لالأطفال 
املا�شية  يوما   15 ال���  خ��الل  والإن��ق��اذ  الإ�شعاف 
يف  انقاذ  مهمة   62 ال��ك��رمي،  رم�شان  �شهر  من 

مناطق متفرقة من الإمارة .
وقال العقيد �شامل �شعيد العلكيم، مدير الإدارة 

، اأن احلالت التي مت حلها تنوعت بني خالفات 
ع��ائ��ل��ي��ة واأخ�����رى زوج��ي��ة ، واأخ�����رى واق��ع��ة بني 
اجل����ريان وم��ع��اك�����ش��ات وح����الت اإب���ت���زاز وغريها 
ال�شخ�شي  باحل�شور  املركز  اىل  و�شل  وبع�شها 
ع��ن ط��ري��ق مراكز  واأي�����ش��ا  املتنازعة  ل��الأط��راف 

ال�شرطة واجلهات اخلارجية .
املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  ب���اأن  العلكيم،  وذك���ر 
قامت بالعديد من احلمالت والربامج التوعوية 
ال�شاملة ملختلف الق�شايا وال�شلوكيات اخلاطئة 
املجتمع  اأف��راد  م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  باملجتمع 
تهدف  خطوة  يف  وفعالياتهم  منا�شباتهم  جميع 
الداخلية  وزارة  توجيهات  وتنفيذ  تطبيق  اإىل 
واخلطط الإ�شرتاتيجية للقيادة العامة ل�شرطة 
اجلمهور  ثقة  تعزيز  اإىل  الرامية  اخليمة  راأ���س 

ارتكاب  وحتقيق الأمن وال�شالمة وتقليل ن�شبة 
اجلرمية عند اأدنى م�شتوى، موؤكداً باأن الأن�شطة 
اخلطة  م��ن  ج���زءاً  متثل  اأ�شبحت  الجتماعية 
التوعوية ال�شاملة والهادفة اإىل زيادة التوا�شل 
وتثقيف جميع �شرائح املجتمع بالأطر القانونية 
العام، من خالل تفعيل  الأم��ن  وخطوات تعزيز 

دور املواطنني يف منع اجلرائم .
املجتمعية يعمل  ال�شرطة  دوري��ات  اأن فرع  وقال 
من  املجتمع  ���ش��رائ��ح  جميع  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  على 
ال�شكنية  الأح����ي����اء  يف  دوري������ات  ت�����ش��ي��ري  خ����الل 
لتوطيد  وال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ت��ج��م��ع��ات 
ال��ع��الق��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني ب��الإ���ش��اف��ة اإىل جمع 
التقارير  واإع���داد  ال�شكاوي  وت�شجيل  املعلومات 
ت��ق��دم اخلدمات  اإىل  ت��ه��دف  خ��ط��وة  خ��ط��وة  يف 

ال�شرطية وتطويرها وتاليف الأخطاء .
واأك������د ال��ن��ق��ي��ب ط�����ارق ال�������ش���ره���ان م���دي���ر فرع 
الإ�شعاف والإنقاذ حر�س القيادة العامة ل�شرطة 
راأ���س اخليمة على رفع كفاءة وق��درات منت�شبي 
للعديد  خ�شوعهم  خ��الل  م��ن  وذل���ك  ال�شرطة 
اأهميتها  تعك�س  ال��ت��ي  التدريبية  ال����دورات  م��ن 
الإ�شعاف للمواطنني  للعمل على تقدمي خدمة 
التفاين يف  مبهنية وكفاءة عالية، و حثهم على 
العمل وبذل اجلهد للو�شول اإىل اأف�شل النتائج 
اأعلى درج��ة من  ال��ذي يحقق  والرت��ق��اء بالعمل 
اجلاهزية والحرتاف. وقال اإن توجيهات القيادة 
تاأتي يف اإطار تاأكيد وتعزيز مفهوم ال�شرطة مع 
ل  جمتمعياً  دوراً  لل�شرطة  واأن  املجتمع،  اأف���راد 

يقل اأهمية عن دورها الأمني .

73 م�سكلة جمتمعية و62 مهمة اإنقاذ تعاملت معها ال�سرطة املجتمعية براأ�س اخليمة

�سرطة عجمان ت�سع خطط اأمنية ومرورية ا�ستعدادًا ل�ستقبال العيد

مت اإخفاوؤها يف جيوب �سرية بحقيبتي �سفر

جمارك دبي حتبط حماولة تهريب 4 كيلوجرامات كري�ستال يف مطار دبي الدويل

2000 م�ستفيد لتوزيع زكاة الفطر بخريية النعيمي

برنامج و�سال يكرم رقباء ال�سري وي�سيد بجهودهم

فرع جائزة ال�سيخ زايد لالآداب يوا�سل ا�ستالم 
امل�ساركات حتى منت�سف اأكتوبر القادم

•• عجمان ـ الفجر :

بداأت موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية يف توزيع 
زكاة الفطر على م�شتحقيها من الأ�شر املتعففة والعاملني 
املوظفني  �شغار  من  واملحلية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لدى 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  فئة  م��ن  وال�شائقني  ال��ع��م��ال  فئة 
وذلك �شمن م�شاريع املوؤ�ش�شة الرم�شانية بهدف تخفيف 
معاناة املحتاجني ومد يد العون وامل�شاعدة للفئات الأ�شد 
التي تعاين  امل�شتحقة  ال�شرور على الأ�شر  �شعفا واإدخ��ال 
من وطاأة الظروف خالل هذا ال�شهر الف�شيل واأيام العيد 

املباركة.
وبلغ عدد الفئات امل�شتهدفة 2000 حالة من حمدودي 

ودرجت  واحلكومية،  املحلية  بالدوائر  والعاملني  الدخل 
على  �شنويا  اخلريية  النعيمي  را�شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
تنفيذ م�شاريع رم�شان اخلريية لرفع معاناة املحرومني 
ال��ت��ي جعلت من  ال��دي��ن احلنيف  تعاليم  م��ن  وان��ط��الق��ا 
والعطاء،  وال��ت��ك��اف��ل  ول��ل��رتاح��م  للخري  ���ش��ه��را  رم�����ش��ان 
وتر�شمت املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شدد خطى القيادة الر�شيدة 

والتي ار�شت انبل القيم يف نفو�س ال�شعب.
جدير بالذكر ان خريية النعيمي تعمل على عدد امل�شاريع 
اإطار التكافل املجتمعي  املو�شمية املتنوعة التي تندرج يف 
والذي يحث عليها ديننا احلنيف ومنها  املري الرم�شاين   
واإفطار �شائم  و زكاة املال  و وك�شوة العيد  واخريا بختام 

ال�شهر الكرمي م�شروع كوبون الطالب . 

•• عجمان ـ الفجر: 

نظم برنامج و�شال �شمن فعاليات رم�شان عجمان، تقوى 
اأم�س، يف م�شجد ال�شيخ زايد بعجمان حفل  واإمي��ان م�شاء 
عجمان،  �شرطة  يف  ال�شري  رقباء  من  عدد  وتكرمي  افطار 
امل��رور، و�شمان  تقديرا جلهودهم املبذولة يف تنظيم �شري 
�شهر  الم����ارة خ��ا���ش��ة خ���الل  ���ش��وارع  ان�شابية احل��رك��ة يف 
رم�شان الكرمي، حيث ت�شمن احلفل ماأدبة افطار وتوزيع 
عدد من الهديا ومبالغ نقدية و�شهادات تقديرية لرقباء 

ال�شري ، وكذا العمال واملتطوعني يف امل�شجد العامر.
الكرمي  فعاليات  و�شال عبد اهلل عبد  رئي�س جلنة  وق��ال 
ال��ب��ل��و���ش��ي، خ���الل ت��ك��رمي��ه ل��رق��ب��اء ال�����ش��ري ال��ذي��ن اأعطوا 
الفعاليات  جميع  اإجن���اح  يف  و�شاهموا  للعمل،  وقتهم  ك��ل 

اأن ه��ذا ال��ت��ك��رمي يعد ت��ق��دي��را رم��زي��ا ولفتة  وامل��ن��ا���ش��ب��ات، 
رغم  رم�����ش��ان  �شهر  ط���وال  امل��ب��ذول��ة  ه��م  ان�شانية جل��ه��ود 

حرارة اجلو ، وكرة الفعاليات وتنوعها.
الحتفالية  ل���ه���ذه  اجل���م���ال���ي���ة  امل���ع���ط���ي���ات  اىل  م�������ش���ريا 
يف  حيوي  ب�شكل  ت�شاهم  جمتمعية  كمبادرة  الرم�شانية، 
اإثراء ، وتر�شيخ قيم التاآخي واملوا�شاة والرتاحم الإن�شاين 
والجتماعي.  ومن جهتهم اأعرب رقباء ال�شري عن �شكرهم 
هذا  خ��الل  الن�شانية  واللفتة  امل��ب��ادرة  ل��ه��ذه  وامتنانهم 
�شل�شلة  �شمن  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  يذكر  الكرمي،  ال�شهر 
العامة  الم��ان��ة  تنظمها  التي  والفعاليات،  الأن�شطة  من 
عجمان..  رم�شان  فعاليات   �شمن  التنفيذي  للمجل�س 
تقوى واميان لالحتفاء بال�شهر الكرمي وماميثله يف نفو�س 

امل�شلمني من ا�شت�شقاء اإمياين كبري لف�شائل الرحمة.

علي املقهي
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•• دبي-الفجر: 

اخلري«  »�شندوق  ال�شنوية  اخلريية  احلملة  تعود 
يف  ال��ت��وايل  على  ال�شاد�شة  لل�شنة  جم���دداً  لتنظم 
الأو����ش���ط. وت��ه��دف ه��ذه احلملة  ال�����ش��رق  منطقة 
التي �شتنطلق من الأول من �شهر �شبتمرب ولغاية 
من  املحتاجني  م�شاعدة  اإىل   2013 اأكتوبر   31
وامل�شتلزمات  امل����واد  م��ن  ت��وف��ري جم��م��وع��ة  خ���الل 

اليومية ال�شرورية. 
»رادي�شون  فنادق  وه��م  احلملة،  منظمو  ويتطلع 
بلو« و»بارك اإن باي رادي�شون« اإىل حتقيق تربعات 
الفائت،  ال��ع��ام  احلملة  حققتها  التي  تلك  تفوق 
جديدة،  مناطق  اإىل  احلملة  اإدخ���ال  ع��رب  وذل���ك 
احلملة  يف  ول��ب��ن��ان  الأردن  م��ن  ك��ل  �شت�شارك  اإذ 
العربية  الإم����ارات  م��ن  ك��ل  اإىل  لتن�شم  اخل��ريي��ة 
امل��ت��ح��دة، وم�����ش��ر، وال��ب��ح��ري��ن، وق��ط��ر، و�شلطنة 
ب��ل��و« و»ب���ارك  ع��م��ان و�شتعمل ف��ن��ادق »رادي�����ش��ون 
ت�شجيع  على  ع�شر  اخلم�شة  رادي�����ش��ون«  ب��اي  اإن 
الأو�شط  ال�����ش��رق  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  اجل��م��ه��ور 
خالل  من  احلملة  يف  للم�شاركة  اإفريقيا  و�شمال 

دعم اجلمعيات والأن�شطة اخلريية الإن�شانية. 
ال��ن��ا���س م�شاندة  م���ن  وي��ط��ل��ب ���ش��ن��دوق اخل����ري 
بقائمة  خم�ش�س  �شندوق  ملئ  عرب  املحتاجني، 
�شرورية  وم�����ش��ت��ل��زم��ات  م�����واد  ت��ت�����ش��م��ن  ت�����ش��وق 
لال�شتخدام اليومي. وميكن امل�شاركة ب�شهولة يف 
احلملة، اإذ ل يتوجب على امل�شاركني �شوى ا�شتالم 
»رادي�شون  ف��ن��ادق  اإح���دى  م��ن  امل��ج��اين  ال�شندوق 
ب��ل��و« اأو »ب����ارك اإن ب���اي رادي�������ش���ون« امل�����ش��ارك��ة يف 
احل��م��ل��ة، واإع���ادت���ه مب��ج��م��وع��ة معينة م��ن امل���واد 
منطقة  كل  يف  الفنادق  �شتقوم  ثم  وم��ن  املنزلية، 
مع  بالتعاون  املحتاجني  على  ال�شناديق  بتوزيع 

ال�شدد،  ه��ذا  ويف  امل��ح��ل��ي��ة.   اخل��ريي��ة  اجلمعيات 
الإقليمي لدى  الرئي�س  قال مارك ويلي�س، نائب 
ا�شتطاعت  ري���زدور«:  »كارل�شون  فنادق  جمموعة 
ح��م��ل��ة ���ش��ن��دوق اخل���ري م��ن��ذ ان��ط��الق��ت��ه��ا يف عام 
2008 حتقيق وعي كبري بني العامة واحل�شول 
على تربعات �شخية، ويظهر ذلك من خالل ازدياد 
عدد الفنادق الراغبة بامل�شاركة يف خمتلف اأنحاء 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. اإننا ممتنون جداً 
املتوا�شل،  لل�شركات املحلية وللرعاة على دعمهم 
واإن���ن���ا ع��ل��ى ث��ق��ة اأن����ه م��ن خ���الل ال��دع��م الكبري، 
بال�شتفادة من  2013 جناحها  �شتوا�شل حملة 
النجاحات التي حققتها يف العام الفائت، ول�شيما 
يف املناطق اجلديدة يف لبنان والأردن .   وتت�شمن 
مع  �شتعمل  التي  اخل��ريي��ة  واجلمعيات  الهيئات 
من:  ك��ل   2013 للعام  اخل��ريي  �شندوق  حملة 

ال��ه��الل الأح���م���ر، وال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي، 
)الدوحة(، جمعية  اأحب قطر اخلريية  وجمعية 
اأه��ت��م اخلريية  اأن��ا  علم طفاًل )ب���ريوت(، م��ب��ادرة 
نيوز  ج��ل��ف  هيئة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا  ع��م��ان(.  )�شلطنة 
الإذاعية على توفري الدعم للحملة لل�شنة الثانية 
على التوايل من خالل حمطاتها الإذاعية: راديو 
2، ورادي��و حياة، ورادي��و جو�س.  تعد  1، ورادي��و 
بلو« و»رادي�شون رويال« و»بارك  »رادي�شون  فنادق 
اأع�شاء يف جمموعة فنادق كارل�شون ريزدور،  اإن« 
التي  الأوىل  الدولية  الفندقية  املجموعة  اإح��دى 
على  ت��رك��ز  �شاملة  خ��ريي��ة  م��ب��ادرة  بتنفيذ  ت��ق��وم 
واملوظفني و�شالمتهم، واحرتام  ال�شيوف  �شحة 
ال�شركة،  داخ��ل  والأخالقية  الجتماعية  امل�شائل 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى احل���د م���ن ال��ت��اأث��ري ال�����ش��ل��ب��ي على 

البيئة. 

احلملة اخلريية »�سندوق اخلري« تنطلق جمددًا هذا العام وتغطي مناطق جديدة

381 األف م�سلٍّ اأحيوا �سالتي الرتاويح والتهجد منذ بداية ال�سهر الف�سيل 

52 األف م�سلٍّ يوؤدون �سالة التهجد ليلة 27 رم�سان يف جامع ال�سيخ زايد الكبري
اأم�س  األ��ف م�شل   52 اأك��ر من  اأدى 
الول الأحد ليلة 27 رم�شان �شالة 
ال�شيخ زايد الكبري  التهجد يف جامع 
يف اأبوظبي، وذلك حترياً لليلة القدر، 
ت��ل��ك الليلة  ب��ث��واب  ال��ف��وز  واأم�����اًل يف 
املباركة، حيث امتالأت قاعات اجلامع 

وال�شاحات اخلارجية بامل�شلني.
ويف نهاية �شالة التهجد ، دعا ف�شيلة 
ال�شيخ اإدري�س اأبكر اأن يحفظ اهلل دولة 
ال�شمو  �شاحب  ي��وف��ق  واأن  الإم����ارات 
واإخوانهما  ون��ائ��ب��ه،  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
املجل�س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، وويل 
ال��ب��الد والعباد،  مل��ا ف��ي��ه خ��ري  ع��ه��ده 
اإىل طريق  الإم���ارات  دول��ة  ويف قيادة 

التقدم والزدهار والرخاء.
ك��م��ا دع���ا اإم����ام اجل��ام��ع ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ث����راه  امل���وؤ����ش�������س ط���ي���ب اهلل  ال���ق���ائ���د 

تاأمني  اإط���ار  ويف  وامل��غ��ف��ره  بالرحمة 
امل�����ش��ل��ني يف جامع  و����ش���الم���ة  راح�����ة 
اللجان  ق��ام��ت  ال��ك��ب��ري،  زاي���د  ال�شيخ 
التنظيمية التي �شكلها املركز بتكثيف 
جهودها لهذه الليلة حيث متت زيادة 
اأع�������داد امل��ت��ط��وع��ني وامل��ن��ظ��م��ني من 
موظفي املركز ووزارة �شوؤون الرئا�شة 
وال����ه����الل الأح�����م�����ر، وك����ذل����ك زي�����ادة 
اأف�شل  لتقدمي  النظافة  ع��م��ال  ع��دد 
ولتوفري  اجل���ام���ع  ل�����رواد  اخل���دم���ات 
لأداء  ل��ل��م�����ش��ل��ني  والأم���������ان  الأم�������ن 
كما  ي�شر،  وب��ك��ل  خ�شوع  يف  �شالتهم 
قدم املركز عدداً من وجبات ال�شحور 
على امل�شلني الذين وا�شلوا �شلواتهم 
وحتى  التهجد  ���ش��الة  بعد  ب��اجل��ام��ع 

�شالة الفجر.
اإدارة  م��ع  بالتن�شيق  امل��رك��ز  عمل  كما 
اأبوظبي  ب�شرطة  املركزية  العمليات 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  و�شركة 

ع����ي����ادة طبية  ت���وف���ري  »����ش���ح���ة«ع���ل���ى 
طبياً  جمهزة  اإ�شعاف  و�شيارة  خا�شة 
الليلة،  ه��ذه  يف  م�شتوى  اأح���دث  على 
اإ�شعاف  ���ش��ي��ارت��ي  ت��واف��ر  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ل�  يت�شع  متنقل  م��ي��داين  وم�شت�شفى 
الأواخر  الع�شر  باية  16 �شريراً منذ 
لتقدمي  وذل��ك  الف�شيل،  ال�شهر  من 
الإ�شعافات الأولية والرعاية ال�شحية 
ال����الزم����ة ل��ل��م�����ش��ل��ني، ع��ل��م��اً اأن�����ه مل 
اأو حرجة  اأي��ة ح��الت طارئة  ت�شادف 

بني احل�شور يف تلك الليلة.
ون�شق مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري 
حكومية  وموؤ�ش�شات  جهات  ع��دة  م��ع 
التوجية  م��دي��ري��ة  م��ن��ه��ا:  ب���ال���دول���ة 
امل��ع��ن��وي ب��ال��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، ودائ����رة 
النقل باأبوظبي ومركز اإدارة النفايات 
ل�شرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  باأبوظبي، 
الن�شائية  بال�شرطة  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل  امل�شليات  دخ��ول وخ��روج  لتنظيم 

املخ�ش�شة  ال�����ش��الة  واأم���اك���ن  ق��اع��ات 
اإدارات  وم�����ع  اجل����ام����ع،  يف  ل��ل��ن�����ش��اء 
املهام  و  العامة  وال�شالمة  ال��ط��وارئ 
لتقدمي  امل����دين  ال���دف���اع  و  اخل��ا���ش��ة 
وكبار  للمر�شى  ال��الزم��ة  اخل��دم��ات 
اخلا�شة،  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  ال�شن 
وت���وف���ري ����ش���ي���ارات ا����ش���ع���اف واإط���ف���اء 
م�شكالت  اأو  �شعوبات  اأي��ة  ومواجهة 
وراحة  �شالمة  على  توؤثر  قد  طارئة 
امل�شلني. كما ن�شق املركز مع مديرية 
اأبوظبي  ب�شرطة  وال���دوري���ات  امل���رور 
احلركة  وان�شيابية  تنظيم  ل�شمان 
املرورية لتاليف اأي اختناقات مرورية 
امل�شلني  و����ش���ول  ح���رك���ة  ت��ع��ط��ل  ق���د 
ل��ل��ج��ام��ع م��ن خ���الل تكثيف دوري���ات 
باجلامع  املحيطة  املنطقة  يف  امل���رور 
ومداخله املختلفة ويف كافة الطرقات 
�شهر  ط������وال  اجل����ام����ع  اإىل  امل�����وؤدي�����ة 
رم�شان الف�شيل. ي�شار اإىل اأن مركز 

جامع ال�شيخ زايد الكبري يف اأبوظبي 
ا�شت�شاف خالل �شهر رم�شان املبارك 
رم�شانية  م�شابيح  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
ال�شيخ فار�س عباد يف الفرتة  ف�شيلة 
من غرة رم�شان ولغاية 10 رم�شان، 
وف�شيلة ال�شيخ م�شاري العفا�شي من 
وف�شيلة  رم�����ش��ان،   15 وح��ت��ى   11
ال�����ش��ي��خ اإدري�������س اأب��ك��ر م��ن 16 حتى 
عبدالويل  ال�����ش��ي��خ  وف�����ش��ي��ل��ة   19
الأركاين من 20 ولغاية اآخر ال�شهر 
يف  امل�شلني  لإم��ام��ة  وذل���ك  الف�شيل، 
ف�شيلة  اأم  ف��ي��م��ا  ال����رتواي����ح،  ���ش��الة 
ال�شيخ اإدري�س اأبكر امل�شلني، يف �شالة 
التهجد من 20 رم�شان وحتى نهاية 

ال�شهر.
وقد ا�شتقبل جامع ال�شيخ زايد الكبري 
�شالتي  يف  م�����ش��ل  األ����ف   381 ن��ح��و 
الرتاويح  و التهجد منذ بداية �شهر 
رم�شان وحتى ليلة ال�شابع والع�شرين 

من ال�شهر الف�شيل، منهم 225 األف 
م�شل يف �شالة الرتاويح و 156 األف 

م�شل يف �شالة التهجد .
ال�����ش��ي��خ زايد  اأن م��رك��ز ج��ام��ع  ي��ذك��ر 
الرئا�شة  �شوؤون  ل��وزارة  التابع  الكبري 
ي��ح��ظ��ى ب��رع��اي��ة وم��ت��اب��ع��ة م���ن �شمو 

اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
�شوؤون الرئا�شة، وتاأ�ش�س املركز ليكون 
نواة للحركة الثقافية والفكرية التي 
تتمحور ح��ول اجل��ام��ع ان��ط��الق��اً من 
القيمة الثقافية والوطنية التي تعرب 

ال��ت��ي ر�شخها  امل��ف��اه��ي��م وال��ق��ي��م  ع���ن 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
تلك  ث�������راه«،  اهلل  »ط���ي���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
والوعي  ال��وج��دان  يف  املتجّذرة  القيم 
والتي ت�شكل امتداداً للهوية الوطنية 

امل�شتلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

•• اأبوظبي-وام:

التطوير  ���ش��رك��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف  اخل����دم����ات  ف���ري���ق  اأع���ل���ن 
اأع�شا�س  اأول  تفقي�س  ع��ن  ام�����س  ال�شياحي  وال�شتثمار 
لهذا  ال�شعديات  ج��زي��رة  يف  امل��ن��ق��ار  �شقرية  ال�شالحف 
اإىل احلياة.  40  �شلحفاة �شغرية  العام وخ��روج ح��وايل 
و�شقت ال�شالحف ال�شغرية طريقها يف اجتاه البحر بني 
ال�شاطئي  كارلو  مونتي  ون��ادي  العام  ال�شعديات  �شاطئ 
حتت اإ�شراف ومراقبة دقيقة من فريق اخلدمات البيئية 

الأفراد  ال�شعديات وبع�س  الأمن يف  ال�شركة وحرا�س  يف 
الداعمني للبيئة حيث �شاعدوا بع�س ال�شالحف للو�شول 
اإىل البحر. واأعربت نتايل �شتايلن�س مدير اإدارة اخلدمات 
املطور  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  يف  البيئية 
الرئي�شي لأبرز الوجهات ال�شياحية والثقافية وال�شكنية 
�شعادتها  عن  املنا�شبة  بهذه  لها  ت�شريح  يف  اأبوظبي  يف 
ال�شغرية  ال�شالحف  وخ���روج  البيو�س  تفقي�س  بنجاح 
اإىل  م�شرية  ب��اأم��ان..  البحر  اإىل  وو�شولها  احل��ي��اة  اإىل 
اأن ال�شركة اأ�شرفت على العملية مع حرا�س الأمن على 

�شاطئ ال�شعديات العام و�شاعدت بع�س ال�شالحف التي 
لبعد  ن��ظ��را  البحر  اإىل  ب��اأم��ان  للتوجه  طريقها  �شلت 
الع�س قليال عن املعتاد عن �شاطئ البحر. ويعد �شاطئ 
ال�شعديات موطنا لل�شالحف ال�شقرية املنقار التي تاأتي 
لو�شع  التع�شي�س  مو�شم  خ��الل  اجل��زي��رة  اإىل  ع��ام  ك��ل 
بي�شها ويتوىل فريق اخلدمات البيئية يف �شركة التطوير 
تفقي�س  ل�شمان  مراقبتها  مهمة  ال�شياحي  وال�شتثمار 
اآمن للبيو�س كجزء من برنامج ال�شركة يف احلفاظ على 
ال�شالحف �شقرية املنقار. و�شهدت ال�شعديات منذ و�شع 

 2010 العام  مطلع  منذ  التنفيذ  حيز  الربنامج  ه��ذا 
املزيد  التوجيهية  املبادئ  ووف��رت  بي�شة   650 تفقي�س 
التع�شي�س عن طريق ح�شر و�شول  من احلماية ملواقع 
امل�شاة اإىل ال�شاطئ اإل عن طريق ممرات خ�شبية مرتفعة 
وبالتايل  احل�شا�س  الرملي  الكثبان  نظام  حماية  بغية 
التطوير  �شركة  وات��خ��ذت  ال�شالحف.  اأع�شا�س  حماية 
النظام  اإ�شافية حلماية  اإج��راءات  ال�شياحي  وال�شتثمار 
البيئي للكثبان الرملية ال�شاحلية يف جزيرة ال�شعديات 
ال�شقرية  لل�شالحف  احلماية  م��ن  ق��در  اأك���رب  وت��وف��ري 

الدويل  القائمة احلمراء لالحتاد  املدرجة على  املنقار  
حلماية الطبيعة . وو�شعت ال�شركة �شروطا �شارمة متنع 
مبوجبها عمليات التطوير على طول �شاطىء ال�شعديات 
60 مرتا من الكثبان الرملية وذلك  مل�شافة تزيد على 
وب��ني مواقع  الإن�����ش��ائ��ي��ة  العمليات  ب��ني  ح��اج��ز  لإق��ام��ة 
ال�شعديات  ك��ث��ب��ان  ح��م��اي��ة  منطقة  امل�����ش��م��اة  التع�شي�س 
اإىل  ال�شالحف  ق��دوم  ا�شتمرار  يتيح  م��ا  وه��ذا  الرملية 
الإن�شائية  العمليات  من  الرغم  على  جمددا  ال�شعديات 

والت�شغيلية مل�شاريع اجلزيرة. 

�ساطئ ال�سعديات ي�سهد تفقي�س 40 �سلحفاة �سقرية املنقار املهددة بالنقرا�س

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

الطالب  م����ن   10 ت�����ش��م  جم���م���وع���ة  اخ��ت��ت��م��ت 
والطالبات املواطنني اجلامعيني فعاليات املخيم 
اخلليج  �شركة  نظمته  ال��ذي  ال�شيفي  التدريبي 
ل��ل�����ش��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة ج��ل��ف��ار مب��ق��ره��ا يف راأ����س 

اخليمة وا�شتمر ملدة �شهر كامل .
وقالت اأ�شماء الزعابي مديرة مكتب التوا�شل مع 
ال�شيفي  التدريب  خميم  ان   : الوطنية  ال��ق��وى 
���ش��ن��ة بعد  ع��ل��ى تنظيمه  ال�����ش��رك��ة  ال����ذي درج����ت 
امل��ب��ادرات التي تعتمد على  اأخ��رى هو واح��د من 
وتركز  جلفار  ادارة  ر�شمتها  التي  ال�شرتاتيجية 
التدريب  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب�����ش��ورة 
والتاأهيل لبناء كوادر قيادية مواطنة تكون لديها 

الثقة والقدرة على املناف�شة يف �شوق العمل .

وا�شتطردت قائلة : حتقيقا لتلك الأهداف املهمة 
بالتدريب  خ��ا���ش��ا  اه��ت��م��ام��ا  ج��ل��ف��ار  ادارة  ت���ويل 
كافة  ف��ي��ه  امل�����ش��ارك��ني  ل��ل��ط��الب  وت��وف��ر  ال�شيفي 
اأ�شكال امل�شاعدة الفنية التي متكنهم من ترجمة 
ي��اأخ��ذون��ه��ا على  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ي��ة النظرية  امل���واد 
يعزز معرفتهم  عملي  واقع  اىل  الدرا�شة  مقاعد 
لهم مكافات  توفر  كما  املهنية  الأن�شطة  بطبيعة 
مادية ومتنحهم �شهادات تثبت م�شاركتهم يف تلك 
. وتابعت الزعابي : بالن�شبة  التدريبية  الربامج 
مل��ج��م��وع��ة اجل��ام��ع��ي��ني ال���ذك���ور والأن������اث الذين 
ان�شموا   2013 ال�شيفي  امل��خ��ي��م  ا�شت�شافهم 
اىل ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي اأت���اح���ت لهم 
فر�شة الطالع على بيئة العمل واكت�شاب اأف�شل 
امل�شاركة  خالل  من  العملية  واملمار�شات  املهارات 
يف الربامج التدريبية التي متت يف بع�س الأق�شام 

مثل : الت�شميم ، التدريب ، ال�شيانة والت�شويق 
التوا�شل  قام مكتب  التدريبية  ال��دورة  ويف ختام 
مع القوى الوطنية بت�شليم الطالب اجلامعيني 
ال�������ش���ه���ادات ال���ت���ي ت��ث��ب��ت م�����ش��ارك��ت��ه��م ب��ن��ج��اح يف 

الفعاليات يف حفل مبركز جلفار للتدريب .
اأهمية  اجل��ام��ع��ي��ون  ال��ط��الب  اأك���د  وم��ن جانبهم 
الربامج التي ا�شرتكوا يف تنفيذها خالل الدورة 
اأح��م��د جا�شم  اأح��د ه���وؤلء وه��و  التدريبية وق��ال 
الأحمد :  ق�شينا �شهرا كامال م�شحونا بالأن�شطة 
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة اجل����ادة وه���و م��ا مكننا من 
ك�شرت  مهنية  وخ��ربات  جديدة  معارف  اكت�شاب 
ح��اج��ز اخل����وف م��ن ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع اخلا�س 
وفروا  الأن�����ش��ط��ة  على  القائمني  ان  اىل  م�شريا 
النقا�س  كافية لال�شرتاك يف حلقات  فر�شا  لهم 

وتنفيذ العديد من املمار�شات ب�شورة عملية.

مواطنون جامعيون يختتمون خميمًا للتدريب ال�سيفي يف جلفار 
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عليه: حممد ميمون �شم�س العامل اجلن�شية: بنغالدي�س  مو�شوع ال�شتئناف 
: الغاء حكم امل�شتاأنف  املطلوب اعالنه/ حممد ميمون �شم�س العامل اجلن�شية: 
ال�شادر يف  ا�شتاأنف احلكم  قد  امل�شتاأنف  ان  بالن�شر مبا  العنوان:  بنغالدي�س  
الدعوى رقم 2013/629 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الحد 
امام  �شباحا   9.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2013/9/22 املوافق 
العمالية  -مزيد  الكائنة-املحكمة  ابوظبي  ا�شتئناف  الدائرة الوىل حمكمة 
بدفاعك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول 

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

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

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1299 جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/ م�شرف ابوظبي ال�شالمي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: عمار حممود 
جابر واخرون اجلن�شية: �شوريا  مو�شوع الدعوى: �شحة وثبوت احلجز التحفظي 
العامري    علي  عامر  �شامل  فار�س  اعالنه/  املطلوب  درهم(   7.500.000( بقيمة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/30 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�شة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/8/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/36 جت جز  - م ر- ب-ظ ف

الهنداوي  حمد  حمود  بوكالة/  الغذائية  املواد  لتموين  ال�شالل  موؤ�ش�شة  مدعي/ 
اجلن�شية: المارات مدعي عليه: مطعم الغربية احلديث للمندي وامل�شي وميثله/
ابراهيم اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ وقدره 19100 
وميثله/ابراهيم  وامل�شي  للمندي  احلديث  الغربية  مطعم  اعالنه/  املطلوب  درهم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  المارات  اجلن�شية: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت 
الظفرة  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف 
البتدائية - الكائنة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/8/4
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/47م  

توب  موؤ�ش�شة  عليه:  املدعى  الدرمكي  �شلطان  حممد  ورثة   : املدعي  اىل 
ليزر/ ميثلها عبداهلل �شائف عبداهلل فانت مكلف باحل�شور امام جلنة ف�س 
املنازعات اليجارية مبحكمة العني �شخ�شيا او بوكيل عنك يوم الثنني املوافق 
2013/9/30 ال�شاعة 12 ظهرا لالجابة على الدعوى املقامة �شدك ومبا ان هذا 
التاريخ حمدد للف�شل يف الدعوى فعليك ان تقدمي مذكرة بدفاعك و�شورا 
مل�شتنداك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن. واعلم انه يف حال عدم 
ح�شورك او ح�شور وكيال عنك يف املوعد �شيف�شل يف الدعوى يف غيابك. �شدر 

بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 2013/7/30.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/111 ا�سكالت جتارية

اىل امل�شت�شكل �شده/1- عمر جمال ح�شن عاي�س  جمهول حمل القامة. 
وميثله:  ذ.م.م  لال�شتثمارات  القاب�شة  تعمري  �شركة   / امل�شت�شكل  ان  مبا 
امين عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�س نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم 
الحد املوافق 2013/8/18  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة ch1B.6للنظر 
يف ال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن 

احل�شور �شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 207 /2013  تظلم جتاري                            

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شبيب  بن  را�شد  احمد  را�شد  �شده/  املتظلم  اىل 
م ع وميثله: حبيب حممد �شريف  ال��دويل- �س  التجاري  البنك  املتظلم /  ان 
عبداهلل املال قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار 
وامل�شاريف.       وال��ر���ش��وم  التحفظي  حجز   2013/214 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/8/26 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
ch1B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 384 /2013 عقاري كلي                               

مالك  ب�شفته  �شاها  �شوبراتو   -2 ذ.م.م  العقارية  كابيتال  كريدي�س  /1-�شركة  عليهم  املدعى  اىل 
�شينغال-  مادهور   -3 ذ.م.م(  العقارية  كابيتال  كريدين�س  �شركة   ( الوىل  عليها  املدعى  ال�شركة 
حمل  جمهويل  ذ.م.م(   العقارية  كابيتال  كريدين�س  �شركة   ( الوىل  عليها  املدعي  مدير  ب�شفته 
اق��ام عليك  ال�شالح وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي قد  املدعي / هاين  ان  القامة مبا 
وفاء  لعدم  نتيجة  الوىل  واملدعي عليها  املدعي  التعاقد بني  بف�شخ  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
املدعي عليها بالتزاماتها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى والزام املدعي عليهم مت�شامنني فيها بينهم 
مببلغ )10.103.932 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
والزام املدعى عليهم مت�شامنني فيما بينهم مببلغ )4.405.916 درهم( تعوي�شا ماديا وادبيا عما 
حلق بها من �شرر والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/4 
قانونيا وعليك  او من ميثلك  باحل�شور  فانت مكلف  لذا   ch1B.8 بالقاعة  11.00 �س  ال�شاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/562 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
املنفذ �شده  ال�شيارات اجلن�شية: المارات   التنفيذ/ مكتب الطرا�س لتاأجري  طالب 
يو�شف  حم�شن  اعالنه:  املطلوب  م�شر   اجلن�شية:  حممود  حامد  يو�شف  حم�شن   :
التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�شر مبا  حامد حممود اجلن�شية: م�شر عنوانه: 
تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2011/887 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد 
فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/10/9 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر الرئي�شي 
م�شاريف  درهم   100+ درهم   1325 مبلغ   ل�شداد  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
الدعوى 200 درهم ر�شوم التنفيذ  + 400 درهم ر�شوم ن�شر، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1076 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  باخا  امري  امري  يا�شر  التنفيذ/  طالب 
حممد علي مو�شى احمد اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه: حممد علي 
مو�شى احمد اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1312 جت جز- م 
ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/10/9 موعدا لنظر 
 - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/564 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ مكتب الطرا�س لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : 
ال�شالح اجلن�شية:  ال�شالح اجلن�شية: �شوريا املطلوب اعالنه: ايهم عمر  ايهم عمر 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا 
يوم  ع ن وحدد لنظره جل�شة  م ر-ب-  الدعوى رقم 2012/849 مد جز-  ال�شادر يف 
الربعاء املوافق 2013/10/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة 
وكيل معتمد ل�شداد مبلغ  30300 درهم +م�شاريف الدعوى 1544 درهم + 3000 درهم 
امانة خربة + 800 درهم اعالنات بالن�شر + 719 درهم ر�شوم التنفيذ   تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/979 جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شيف  المارات مدعي عليه: عبدالرحمن  الوطني اجلن�شية:  بنك الحتاد  مدعي/ 
عبدالرحمن �شيف اخل�شر ال�شويهي  اجلن�شية : المارات  مو�شوع الدعوى: �شحة 
حجز وثبوت احلق مببلغ 1.648.713.97 درهم - فائدة قانونية بواقع 12% املطلوب 
اعالنه/ عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن �شيف اخل�شر ال�شويهي  اجلن�شية : المارات   
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الحد املوافق 2013/10/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/8/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اقت�سادية اأبوظبي تنظم حملة فطورهم علينا متا�سيًا مع مبادرة يوم زايد للعمل الإن�ساين

حب ووفاء لزايد العطاء
جمعية الإمارات للجودة حتتفل بيوم زايد للعمل الإن�ساين

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جلنة امل�شوؤولية املجتمعية يف 
القت�شادية-اأبوظبي  التنمية  دائرة 
حملة  فطورهم علينا  �شمن م�شروع 
مبادرة  م��ع  ومتا�شيا  �شائم   اإف��ط��ار 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دبي  

ل��دع��م احل��م��ل��ة م��ا ���ش��اه��م يف توفري 
وزعها  اإف��ط��ار  وج��ب��ة   700 ح���وايل 
ال��دائ��رة يف  م��ن موظفي  متطوعون 
ال�شائمني يف  اإف��ط��ار  ع��دد من خيام 
مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  مركز 
را�شد  وق���ال  الأح��م��ر.  ال��ه��الل  هيئة 
علي الزعابي املدير التنفيذي لقطاع 
التخطيط والح�شاء بالإنابة رئي�س 
جلنة امل�شوؤولية املجتمعية يف الدائرة 

اعتزازهم  عن  الإقت�شادية-اأبوظبي 
ت�شجيعا  احلملة  ه��ذه  يف  بامل�شاركة 
للتوا�شل والتاآلف مع خمتلف �شرائح 
م�شاركة  احلملة  و�شهدت  املجتمع. 
عدد من املوظفني من غري امل�شلمني 
العاملني يف الدائرة ما يوؤكد �شماحة 
الإ�شالم وو�شول ر�شائله الرم�شانية 
اختالف  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ا  ال��ب�����ش��ر  اإىل 

اأعراقهم ودياناتهم.

رع��اه اهلل  ب��اإط��الق ي��وم زاي��د للعمل 
�شهر  م���ن   19 ال�����  ع��ل��ى  الإن�������ش���اين 
رم�شان م��ن ك��ل ع��ام اح��ي��اء لذكرى 
ال���وال���د امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
نهيان   اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه وتولت جلنة امل�شوؤولية 
املجتمعية يف الدائرة تنظيم احلملة 
مب�����ش��اع��دة م��وظ��ف��ي ال���دائ���رة الذين 
املادية  وامل�شاهمات  التربعات  قدموا 

يف ت�����ش��ري��ح ل���ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اإن 
دائرة  اإط���ار حر�س  يف  ت��اأت��ي  احلملة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ع��ل��ى تخليد 
واإحياء ذكرى املغفور له ال�شيخ زايد  
لأبناء  وت�����ش��ج��ي��ع��ا  ث�����راه   اهلل  ط��ي��ب 
ملوا�شلة  واملقيمني عليه  الوطن  هذا 
رم�شان  خ�����الل  وال���ع���ط���اء  ال����ب����ذل 
امل����ب����ارك وب��ق��ي��ة ���ش��ه��ور ال����ع����ام. من 
جانبهم اأعرب موظفو دائرة التنمية 

•• ابوظبي – الفجر:

العاملية  التوا�شل  خيمة  ا�شت�شافت 
نظمتها  ال���ت���ي  ال���ف���ك���ري���ة  ال����ن����دوة 
بعنوان  ل��ل��ج��ودة  الإم�����ارات  جمعية 
حبة ووفاء.. لزايد العطاء مبنا�شبة 
ي���وم زاي����د ل��ل��ع��م��ل الن�����ش��اين وفاء 
لرحيل  التا�شعة  الذكرى  يف  لزايد 
والإن�شانية  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  رج��ل 
ب��ح�����ش��ور ن��خ��ب��ة م����ن ك���ب���ار رج����ال 
الجتماعية  وال�شخ�شيات  العمال 

حتول يف الإمارات واملنطقة ككل بعد 
�شهدتها  التي  احل�شارية  النه�شة 
العمران  جم������الت  يف  الإم�����������ارات 
وال���ت���ع���ل���ي���م وال�������ش���ح���ة وال�����زراع�����ة 
والطاقة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
وب���ن���اء ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة والأم�����ن 
وغريها بالتزامن مع تعزيز العمل 
الوحدوي من خالل املنهج العلمي 
جعله  م��ا  الدميقراطية  واملمار�شة 
رائداً يف بناء جمتمع ع�شري منفتح 
على ق�شايا ال�شعب والأمة يف نظرة 

املجل�س  كافة جم��الت احلياة فمن 
انطلق زايد يف معاجلة كافة �شوؤون 
املواطنني واأحوال النا�س وقدم لهم 
احللول التي ار�شت اجلميع بحكمته 
كل  يف  معه  وتالحمه  ل�شعبه  وحبه 
اح���وال  ك���ان يتفقد  امل���واق���ف ح��ي��ث 
مبا�شرة  وبطريقة  ب�شخ�شه  النا�س 
ف��ك��م م��ن اب��ن��اء ال��وط��ن ق��د فاجاأه 
دون علمه  داره  اىل  بالو�شول  زايد 
ح��ب��اً وم���ودة لأب��ن��ائ��ه ال��ذي��ن بادلوه 
وقيادته  ل��ل��وط��ن  واإخ���ال����ش���اً  ح��ب��اً 

ومب�شاركة عدد من اأع�شاء اجلمعية 
زايد  واملفكرين وحمبي  والباحثني 

اخلري.
وع����رب امل�������ش���ارك���ون يف ال����ن����دوة عن 
تقديرهم العميق للحكمة التي اأدار 
فيها زايد اخلري دفة احلكم يف دولة 
اأر�س  فتية ومل يقت�شر خريه على 
ب��ل طالت  الأب���ي  و�شعبها  الم����ارات 

كافة بقاع الأر�س. 
للجودة  الم����ارات  جمعية  واأ���ش��ارت 
نقطة  �شكلت  زاي���د  زع��ام��ة  اأن  اإىل 

ثاقبة و�شرب وجهد ل�شالح الوطن. 
ال��دك��ت��ور عبد اهلل  اأ���ش��ار  م��ن جهته 
التوا�شل  خيمة  عام  مدير  النيادي 
العاملية واأمني ال�شندوق يف جمل�س 
للجودة  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
املنا�شبة  ه����ذه  اأن  احل���ف���ل  وراع������ي 
فرجل  جميعاً  قلوبنا  على  ع��زي��زة 
ن��وف��ي��ه ح��ق��ه مهما  زاي�����د ل  م��ث��ل 
حت��دث��ن��ا ع��ن��ه ف��ه��و م��در���ش��ة فكرية 
ب��اع كبري  له  ذات��ه  بحد  واجتماعية 
يف م���د ج�����ش��ور اخل���ري وال��ع��ط��اء يف 

احل�شور  اث���ن���ى  ك��م��ا  ال���ر����ش���ي���دة.  
امل��ن��اق��ب واخل�����ش��ال احلميدة  ع��ل��ى 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور 

بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
وعلى اأهمية القرار الوزاري باعتبار 
ي���وم 19 رم�����ش��ان م��ن ك��ل ع���ام هو 

تخليداً  الن�شاين  للعمل  زاي��د  ي��وم 
الالحمدود  وع��ط��اءه  زاي��د  لذكرى 

لالإن�شانية جمعاء. 

بالتن�سيق مع الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف

م�ست�سفى املفرق ينظم حما�سرة رم�سانية للموظفني
كل احلر�س على الإخال�س بعملهم حيث يندرج العمل 

حتت العبادة. 
هذه  ب���اأن  ���ش��وم��ان  ع��ب��ا���س  د.  اأ.  ال�شيخ  ف�شيلة  واأ����ش���ار 
الأطباء  مع  يلتقي  ب��اأن  الفر�شة  له  �شمحت  املحا�شرة 
وتوجيه ر�شالة لهم با�شتغالل مهنتهم وعملهم العظيم 
يف ك�شب الأجر يف الآخ��رة ولي�س فقط يف الدنيا، حيث 
يف  واأج��ره��م  عملهم  من  ي�شاعفوا  اأن  الأط��ب��اء  باإمكان 
اهلل  لر�شا  احت�شاباً  املري�س  ر���ش��ا  لك�شب  �شعوا  ح��ال��ة 
الأطباء  بها  يتحلى  اأن  يجب  ال��ت��ي  بالرحمة  وحت��ل��وا 
ليكون لهم الدور الكبري واملوؤثر يف �شفاء مر�شاهم باإذن 
اهلل، وذكر ف�شيلة ال�شيخ اأن يتحلى املوظف يف رم�شان 
ب�شفات ال�شائم احل�شنة واأن يبتعد عن ال�شلوكيات التي 
ل متت لل�شائم ب�شلة كالع�شبية وقلة ال�شرب والعبو�س 
الر�شول  بقوله هذا حديث  وا�شت�شهد  املر�شى،  يف وجه 
اإذا كان يوم �شيام اأحدكم ، فال  �شلى اهلل عليه و�شلم: 
يرفث ، ول ي�شخب ، فاإن �شامته اأحد اأو قاتله فليقل : 

اإين �شائم  رواه البخاري وم�شلم. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

العامة  الهيئة  م��ع  بالتن�شيق  امل��ف��رق  م�شت�شفى  نظم 
والأوق������اف حم��ا���ش��رة رم�شانية  الإ���ش��الم��ي��ة  ل�����ش��وؤون 
اخللق  مع  والت�شامح  الرحمة  عنوان  حتت  للموظفني 
عام  اأم��ني  �شومان  عبا�س  اأ.د  ف�شيلة  األ��ق��اه��ا  اأجمعني 
ب���الأزه���ر ال�����ش��ري��ف واأح����د �شيوف  هيئة ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء 
املبارك،  رم�����ش��ان  �شهر  يف  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
املفرق  م�شت�شفى  جهود  اإط��ار  يف  املحا�شرة  هذه  وتاأتي 
والتذكري  املوظفني  بني  الرم�شانية  الأج���واء  لإح��ي��اء 
اخللق.  مع  التعامل  يف  ال�شامية  الإ�شالمية  بالأخالق 
كان  وال���ذي  الطبي  امل��دي��ر  الدكتور حممد مي��ن  وعلق 
يف مقدمة املرحبني وامل�شتقبلني ل�شيف رئي�س الدولة 
حفظه اهلل اأن احرتام العلماء واجب ولبد من الرتكيز 
ل�شحن  امل��ب��ارك��ة  الرم�شانية  الأج�����واء  ا���ش��ت��غ��الل  ع��ل��ى 
باأهمية  وتذكريهم  الإيجابية  بالطاقة  املوظفني  همم 
التعامل مع املر�شى بالبت�شامة والرحمة واأن يحر�شوا 

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية تتكفل برتحيل 130 �سجينًا اإىل بلدانهم مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة  حفظه اهلل  تكفلت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
130 �شجينا من خمتلف اجلن�شيات من  الإن�شانية بنفقات ترحيل 
الذين ق�شوا فرتة حمكومياتهم يف املوؤ�ش�شات الإ�شالحية والعقابية 
يف الدولة و�شدر قرار ق�شائي باإبعادهم خارج الدولة وغري قادرين 
على تاأمني تذاكر �شفر للعودة اإىل اأوطانهم. وتنفذ املوؤ�ش�شة امل�شروع 
الإن�شاين مبنا�شبة عيد الفطر املبارك بالتعاون والتن�شيق مع وزارة 

املبارك والتزاما من املوؤ�ش�شة مب�شاعدة الفئات املحتاجة على ال�شاحة 
املحلية. واأ�شار اإىل اأن امل�شروع ينفذ عدة مرات �شنويا ح�شبما تقت�شي 
الدولة  يف  والعقابية  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق  امل�شلحة 
وي�شتفيد منه جميع ال�شجناء دون ا�شتثناء وبغ�س النظرعن العرق 
الفنية  الأم��ور  الإنتهاء من جميع  اأنه مت  واأ�شاف  الدين  اأو  اأواللون 
والإدارية لرتحيل امل�شتفيدين ليق�شوا اأول اأيام عيد الفطر املبارك 
بني ذوييهم موؤكدا حر�س موؤ�ش�شة خليفة لالأعمال الإن�شانية على 
الدولة  داخل  للمحتاجني من  الالزم  الدعم  اأ�شكال  تقدمي خمتلف 
وخارجها خا�شة امل�شاجني الغري قادرين على �شراء تذاكر �شفر للعودة 

الدولة.  يف  والعقابية  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات  مع  واملتابعة  الداخلية 
بن  موؤ�ش�شة خليفة  عام  اخل��وري مدير  �شعادة حممد حاجي  وثمن 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد 
الدولة مب�شاعدة هذه ال�شريحة من النا�س املحتاجة من خالل تكفل 
املوؤ�ش�شة ب�شراء تذاكر �شفر للم�شاجني الذين �شدرت بحقهم اأحكام 
البالد م�شريا  باإبعادهم خارج  وق��رارات ق�شائية  يف ق�شايا خمتلفة 
اإىل اأن املوؤ�ش�شة بداأت على الفور بالإجراءات الإدارية واملالية وت�شديد 
اللتزامات املالية املرتتبة على امل�شاجني وقال اإن ترحيل هذه الدفعة 
من امل�شاجني الذين ينتمون اإىل عدة دول تاأتي مبنا�شبة عيد الفطر 

اإىل بلدانهم وتاأمني الرعاية والدعم لهذه الفئة ومنحهم الفر�شة 
ليعودوا اإىل اأوطانهم. من جهتهم وجه امل�شتفيدون من هذه اللفتة 
وملوؤ�ش�شة  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  والإمتنان  ال�شكر  ال�شامية 
خليفة لالأعمال الإن�شانية التي مدت لهم يد امل�شاعدة بتاأمني تذاكر 
اأن موؤ�ش�شة خليفة  اأوطانهم ويذكر  ال�شفر لهم من اأجل العودة اإىل 
الأول من  الن�شف  تكفلت يف  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن 
�شجينا من   98 �شفر حل��وايل  تذاكر  بتاأمني  �شهر رم�شان اجل��اري 
خمتلف اجلن�شيات ومت ت�شفريهم اإىل بلدانهم بالتن�شيق مع اجلهات 

املخت�شة. 

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/670  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- عبدالباقي حممد ح�شني علي- عن نف�شه وب�شفته مدير �شركة اوك�شجني 
للخدمات البيئية )�س.ذ.م.م( 2- جا�شم حممد علي يو�شف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ نوفل نزار عبداجلبار اجلبوري وميثله: نا�شر مال اهلل حممد غامن  مبا ان املدعى/ نوفل نزار 
عبداجلبار اجلبوري قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
التايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف الدعوى بندب اخلبري  التمهيدي  2013/5/28 احلكم 
اآخر خالل  املحا�شبي- �شاحب الدور باجلدول مامل يتفق طريف اخل�شومة على ت�شمية خبري 
ا�شبوع من تاريخ ا�شدار هذا احلكم- تكون مهمته بعد مطالعة الوراق وما ع�شى ان يقدم له 
من م�شتندات وذلك لتنفيذ املاأمورية وقدرت امانة قدرها 10.000 درهم والزمت املدعي ايداعها 
خزينة املحكمة.    وحدد لها  املحكمة جل�شة يوم الحد املوافق 2013/8/18.ال�شاعة 9.30 �شباحا 

Ch1C.15 يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1076 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
 : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  باخا  امري  امري  يا�شر  التنفيذ/  طالب 
حممد علي مو�شى احمد اجلن�شية: المارات   املطلوب اعالنه: حممد علي 
مو�شى احمد اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/1312 جت جز- م 
ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/10/9 موعدا لنظر 
 - التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/564 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ مكتب الطرا�س لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية: المارات  املنفذ �شده : 
ال�شالح اجلن�شية:  ال�شالح اجلن�شية: �شوريا املطلوب اعالنه: ايهم عمر  ايهم عمر 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  �شوريا 
يوم  ع ن وحدد لنظره جل�شة  م ر-ب-  الدعوى رقم 2012/849 مد جز-  ال�شادر يف 
الربعاء املوافق 2013/10/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة 
وكيل معتمد ل�شداد مبلغ  30300 درهم +م�شاريف الدعوى 1544 درهم + 3000 درهم 
امانة خربة + 800 درهم اعالنات بالن�شر + 719 درهم ر�شوم التنفيذ   تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/549 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
را�شد  حمد   : �شده  املنفذ  باك�شتان  اجلن�شية:  جمعه  احمد  التنفيذ/  طالب 
اجلن�شية:  خدمي  را�شد  حمد  اعالنه:  املطلوب  المارات  اجلن�شية:  خدمي 
ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  المارات 
التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/456 مد جز- م ر-ب- اأظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر الرئي�شي 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  878/ 2013 -�سخ�سية - م ر- �س- اأظ

امل�شتاأنف : عفاف  حممد المني ال�شم اجلن�شية: ال�شودان امل�شتاأنف عليه: 
عبدال�شالم د�شوقي الزين ر�شوان اجلن�شية: ال�شودان    مو�شوع ال�شتئناف : 
تعديل احلكم امل�شتاأنف  املطلوب اعالنه/ عبدال�شالم د�شوقي الزين ر�شوان 
اجلن�شية: ال�شودان العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
-اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم  م ر-ب  الدعوى رقم 2013/960 ح نف�س-  يف 
الثنني املوافق 2013/9/30 لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا 
امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-املقر الرئي�شي �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                                قلم القيد

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

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى التجارية  الكلية رقم 2013/203     

اىل املدعي عليه: نورزارينا بينت �شليمان- �شنغافورة  العنوان: بالن�شر نعلمك 
املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  بتاريخ 2013/6/10م قد حكمت عليك هذه  انه 
بالرقم اعاله ل�شالح/ الوا�شل للعقارات- المارات   حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره  )226.800 
�شند  ال�شيكات  قيمة  درهم(  وثمامنائة  الفا  وع�شرون  و�شتة  )مائتان  درهم( 
اتعاب  مقابل  درهم  وخم�شمائة  الدعوى  مب�شروفات  الزمتها  كما  الدعوى 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  املحاماة.   حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 

لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/6/16   
القا�سي /د.ا �سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/455م  

اىل املدعي  : �شركة ال�شامية لالعمال ال�شحية وجتارة مواد البناء  املدعى 
امام جلنة ف�س  باحل�شور  فانت مكلف  عليه: �شالح علي �شالح احلمريي  
املنازعات اليجارية مبحكمة العني �شخ�شيا او بوكيل عنك يوم الثنني املوافق 
2013/9/23 ال�شاعة 12 ظهرا لالجابة على الدعوى املقامة �شدك ومبا ان هذا 
التاريخ حمدد للف�شل يف الدعوى فعليك ان تقدمي مذكرة بدفاعك و�شورا 
مل�شتنداك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن. واعلم انه يف حال عدم 
ح�شورك او ح�شور وكيال عنك يف املوعد �شيف�شل يف الدعوى يف غيابك. �شدر 

بتوقيعي وختم القلم بتاريخ 2013/7/30.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 678 /2013 جتاري كلي                             
اىل املدعى عليه /1- احمد عبداهلل يو�شف ال�شويدي  جمهول حمل القامة 
�شركة م�شاهمة عامة وميثله:  ال�شالمي-  ابوظبي  املدعي / م�شرف  ان  مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ابوجريدة  قد  حممود حجاج عزب 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   162715.45( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة.   . وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2E.21 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 164 /2013 مدين كلي                             

ان�س 3- مو�شي تي كي 4- احمد حجي  امل��دخ��ل   /1-علي قنديل 2- حممود �شي  اىل اخل�شم 
5- نو�شاد نيليما 6- ر�شيد تي كي 7- حممد حار�س 8- حممد قوتي   جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي / نيالبو نتومال يو�شف عبداهلل وميثله: نا�شر مال اهلل حممد غامن   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالغاء بطالن قرار عزل املدعي تقابال من ادارة �شركة زعل 
�شوبرماركت )�س.م./د( والق�شاء بالغاء وبطالن الوكالة ال�شادرة من املدعى عليه الول تقابال 
)زعل �شلطان احمد لوتاه( وامل�شدق عليها لدى  كاتب العدل بتاريخ 2013/4/15.  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2D.18 لذا فانت مكلف 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2012/1607 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليه/ خلفان فري�س خلفان- عماين اجلن�شية العنوان: بالن�شر - نعلمك انه بتاريخ 
ل�شالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  04/يوليو/2013  املوافق 
فاطمه علي �شامل حممد الفار�شي بالآتي: بتطليق الزوجة/ فاطمة علي �شامل حممد الفار�شي 
من زوجها /خلفان فري�س خلفان بطلقة اوىل بائنة لل�شرر، وعليها اح�شاء عدتها اعتبارا من 
تاريخ �شريورة حكم التطليق باتا 2- اثبات ح�شانة املدعية لولديها )مريا، �شيف( من املدعى 
عليه. 3- بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة للمح�شونني مبلغ 2000 درهم بال�شوية 
�شهريا من  ت�شري  النفقة  واملوا�شالت وجميع مفردات  وامل�شكن  وامللب�س  املاأكل  �شاملة  بينهما 
تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2012/11/11 4- الزام املدعى عليه مب�شروفات الدعوى. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/23م.
    �سالح مبارك كلفوت الرا�سدي
                                                                              قا�سي حممد ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1561 جت كل  - م ت- ب- اأظ

مدعي/ �شركة القدرة القاب�شة �س م خ اجلن�شية:المارات   مدعي عليه: �شركة القدرة 
ف�شخ عقد  ندب خبري-  الدعوى:  المارات مو�شوع  واخرون اجلن�شية:  ذ.م.م  الزراعية 
والت�شويق  املحمية  البيوت  ال�شعودية لدارة  ال�شركة  اعالنه/  املطلوب  درهم    1000000
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  ال�شعودية   اجلن�شية:  الزراعي 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/8/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/979 جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
�شيف  المارات مدعي عليه: عبدالرحمن  الوطني اجلن�شية:  بنك الحتاد  مدعي/ 
عبدالرحمن �شيف اخل�شر ال�شويهي  اجلن�شية : المارات  مو�شوع الدعوى: �شحة 
حجز وثبوت احلق مببلغ 1.648.713.97 درهم - فائدة قانونية بواقع 12% املطلوب 
اعالنه/ عبدالرحمن �شيف عبدالرحمن �شيف اخل�شر ال�شويهي  اجلن�شية : المارات   
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه: 
الحد املوافق 2013/10/6 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 
8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة 
اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  التجارية مبع�شكر 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/8/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اأبناء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
� مبكة  عنها  اهلل  ر�شي   � بخديجة   � و�شلم  عليه  اهلل  � �شلى  النبي  ت��زوج 
وهو ابن خم�س وع�شرين �شنة اأي قبل بعثته بخم�شة ع�شر عاًما، وبقيت 
فاآمنت  بر�شالته،  اهلل  اأكرمه  اأن  اإىل   � و�شلم  عليه  اهلل  � �شلى  النبي  مع 
املوؤمنني خديجة  ولأم  �شنني،  بثالث  الهجرة  قبل  وماتت  ون�شرته،  به 
� ر�شي اهلل عنها � خ�شائ�س كثرية اخت�شت بها، منها : اأن اأبناء النبي � 
�شلى اهلل عليه و�شلم � كلهم منها اإل اإبراهيم � عليه ال�شالم �، وهم القا�شم 

وعبد اهلل وزينب ورقية واأم كلثوم وفاطمة � ر�شي اهلل عنهم � .
و�شاء اهلل اأن ميوت الولدان، واحًدا بعد الآخر، ومل يعي�شا طوياًل .. اأما 
 ،� عليهم  اهلل  ر�شوان   � ال�شحابة  تزوجن جميًعا من خرية  فقد  البنات 
وقد توفيت ثالث منهن يف حياة النبي � �شلى اهلل عليه و �شلم �، وحلقت 

الرابعة به بعد وفاته ب�شتة اأ�شهر .
القا�شم  � ثالثة بنني:  � �شلى اهلل عليه و�شلم  " ك��ان له   : ال��ن��ووي  ق��ال 
نَّي، ُوِلَد قبل النبوة، وتويف وهو ابن �شنتني، وعبد اهلل و�ُشمي  وبه كان ُيكَّ
�شنة  باملدينة  ول��د  واإبراهيم   . النبوة  بعد  ُوِل��َد  لأن��ه  والطاهر،  الطيب 

ثمان، ومات بها �شنة ع�شر وهو ابن �شبعة ع�شر �شهرا اأو ثمانية ع�شر .
وكان له اأربع بنات: زينب تزوجها اأبو العا�س بن الربيع وهو ابن خالتها 
هالة بنت خويلد . وفاطمة تزوجها على بن اأبى طالب � ر�شي اهلل عنه�.

ورقية واأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان � ر�شي اهلل عنه �، تزوج رقية 
ثم اأم كلثوم وتوفيتا عنده ولهذا �شمى ذا النورين، ُتوفَيت رقية يوم بدر 
يف رم�شان �شنة اثنتني من الهجرة، وتوفيت اأم كلثوم يف �شعبان �شنة ت�شع 
ال�شحيح،  اأرب��ع بال خالف، والبنون ثالث على  . فالبنات  الهجرة  من 
اأم كلثوم، ثم فاطمة،  واأول من ُولد له القا�شم، ثم زينب، ثم رقية، ثم 
وجاء اأن فاطمة اأكرب من اأم كلثوم، وكلهم من خديجة اإل اإبراهيم فاإنه 
من مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله اإل فاطمة فاإنها عا�شت بعده �شتة 

اأ�شهر على الأ�شح والأ�شهر" .

بناته ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ :
 ،� � ر�شي اهلل عنها  زينب ورقية واأم كلثوم وفاطمة وكلهن من خديجة 

وقد اأ�شلمن وهاجرن اإىل املدينة، وهن بالرتتيب كالآتي :
 

: زينب  ـ   1
الإ�شالم  تزوجت قبل   ،� �شلم  و  � �شلى اهلل عليه  النبي  بنات  ك��ربى  هي 

بابن خالتها اأبى العا�س بن الربيع، واأ�شلمت مثلما اأ�شلمت اأمها خديجة 
� ر�شي اهلل عنها � واأخواتها الثالث، وظل زوجها على كفره، وبقيت معه 
� اإىل املدينة،  يف مكة ومل تهاجر مع ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و �شلم 
اأن  بعد  املدينة  اإىل  العا�س مهاجًرا  اأب��و  ذل��ك، وقد خرج  بعد  تبعته  ثم 
اأ�شلم، فرد عليه ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم - زوجته زينب � ر�شي 
اهلل عنها �، ومل تع�س زينب طوياًل بعد اإ�شالم زوجها، فتوفيت يف العام 
الثامن من الهجرة، تاركة ابنتها ال�شغرية اأُمامة التي كان النبي - �شلى 
اهلل عليه و�شلم - يحملها على عاتقه وهو ي�شلى، فاإذا �شجد و�شعها حتى 

يق�شى �شالته ثم يعود فيحملها 

: رقية  ـ   2
احلب�شة  اإىل  بها  وه��اج��ر   ،� عنه  اهلل  ر���ش��ي   � ع��ف��ان  ب��ن  عثمان  تزوجها 
حني ا�شتد اإيذاء امل�شركني للم�شلمني وبالغوا يف تعذيبهم، وكان عثمان 
املهاجرين  ع��دد من  البالد مع  تلك  اإىل  اأول من هاجر  رقية  وزوج��ت��ه 
الأوائ��ل فراًرا بدينهم . وفى بالد احلب�شة رزقت بابنها عبد اهلل، وبعد 
وزوجته  بينهم عثمان  وك��ان من  اإىل مكة،  املهاجرين  بع�س  ع��اد  ف��رتة 
اإىل  بها يف مكة، فهاجرت مع زوجها عثمان  املقام  التي مل يطل  رقية، 
املدينة، ثم ما لبثت اأن ابتليت بوفاة ابنها عبد اهلل وكان يف العام ال�شاد�س 
� باحلمى، فجل�س زوجها عثمان  � ر�شي اهلل عنها  يف عمره، ثم مر�شت 
اإىل جوارها مير�شها ويرعاها، وفى هذا الوقت خرج امل�شلمون اإىل غزوة 
بدر، ومل يتمكن عثمان من اللحاق بهم، لأمر النبي � �شلى اهلل عليه و 
�شلم � له بالبقاء مع زوجته رقية، ثم توفيت � ر�شي اهلل عنها � مع رجوع 

زيد بن حارثة � ر�شي اهلل عنه � ب�شرًيا بن�شر امل�شلمني ببدر .
 

: كلثوم  اأم  ـ   3
ج النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � عثمان  بعد وفاة رقية � ر�شي اهلل عنها � زوَّ
ى  � ر�شي اهلل عنه � ابنته الثانية اأم كلثوم � ر�شي اهلل عنها �، ولذلك �ُشمِّ
و  ابنتي ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه  النورين لزواجه من  عثمان بذي 
�شلم -، وهو �شرف وتكرمي مل يحَظ به غريه من ال�شحابة، وظلت معه 
حتى توفيت يف �شهر �شعبان من العام التا�شع من الهجرة دون اأن تنجب 

ولًدا، ودفنت اإىل جانب اأختها رقية � ر�شي اهلل عنها � .

: فاطمة  ـ   4 
هي اأ�شغر بنات النبي � �شلى اهلل عليه و �شلم �، ولدت يف ال�شنة اخلام�شة 
املنورة تزوجها على بن  اإىل املدينة  النبوية، وبعد هجرتها  البعثة  قبل 
اأبى طالب � ر�شي اهلل عنه � يف العام الثاين من الهجرة، وُرِزَقت فاطمة 
� ر�شي اهلل عنها � يف العام الثالث من الهجرة بابنها الأول احل�شن، ثم 
احل�شني يف �شهر �شعبان من ال�شنة الرابعة للهجرة، وفى العام اخلام�س 
من الهجرة ولدت طفلتها الأوىل زينب، وبعد عامني من مولدها رزقت 

بابنتها الثانية اأم كلثوم .
وكانت فاطمة � ر�شي اهلل عنها � اأ�شبه النا�س باأبيها � �شلى اهلل عليه و�شلم 
� يف م�شيتها وحديثها، وكانت اإذا دخلت على ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 
 - النبي  وبلغ من حب  واأجل�شها يف جمل�شه،  فقبلها  اإليها  قام   - و�شلم 
اأن ق��ال: )فاطمة ب�شعة منى )ج��زء ِمني(  �شلى اهلل عليه و�شلم - لها 
 � � �شلى اهلل عليه و�شلم  اأغ�شبني( رواه البخاري . وقال  اأغ�شبها  فمن 
بنت حممد،  بنت خويلد، وفاطمة  اأهل اجلنة خديجة  ن�شاء  )اأف�شل   :

ومرمي بنت عمران، واآ�شية بنت ُمزاحٍم امراأة فرعون( رواه اأحمد .
وعا�شت فاطمة � ر�شي اهلل عنها � حتى �شهدت وفاة النبي � �شلى اهلل عليه 
و �شلم �، ثم حلقت به بعد وفاته ب�شتة اأ�شهر، يف الثاين من �شهر رم�شان 

من ال�شنة احلادية ع�شرة من الهجرة، ودفنت بالبقيع .

الأولد: 
 . �شنتني  ابن  وهو  وُتويف  النبوة،  قبل  ُوِلَد  نَّى،  ُيكَّ كان  وبه   : القا�شم   �1

النبوة  بعد  ولد  لأنه  والطاهر،  الطيب  �ُشمي   : اهلل  عبد   �  2
اأبناء  اآخ��ر  وهو  الهجرة،  من  ثمان  �شنة  باملدينة  ولد   : اإبراهيم   �  3
 ،� عنها  اهلل  ر�شي   � القبطية  مارية  من   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي 
التي اأهداها املقوق�س حاكم م�شر اإليه � �شلى اهلل عليه و�شلم � يف العام 
ال�شاد�س من الهجرة، فاأ�شلمت، وتزوجها النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم 
-، ومل يع�س اإبراهيم طوياًل، فقد توفى باملدينة املنورة �شنة ع�شر من 
الهجرة، وهو ابن �شبعة ع�شر �شهرا اأو ثمانية ع�شر �شهرا، وقد قال النبي 
� �شلى اهلل عليه و�شلم � عند موت ابنه اإبراهيم: )اإن العني تدمع، والقلب 
ى ربنا، واإنا بفراقك يا اإبراهيم ملحزونون(  يحزن، ول نقول اإل ما ُيْر�شِ

رواه البخاري .
اأن اهلل  ن��رى  � و�شريته  و�شلم  � �شلى اهلل عليه  النبي  وم��ن خ��الل حياة 

رزقه الأولد والبنات، تكمياًل لفطرته الب�شرية وق�شاء حلاجات النف�س 
الإن�شانية، ثم اأخذ البنني يف ال�شغر، فذاق � �شلى اهلل عليه و�شلم � مرارة 
فقد الأبناء، كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، وقد �شاء اهلل - وله 
اأح��د من   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   - له  يعي�س  ل  اأن   - البالغة  احلكمة 
الذكور، حتى ل يكون مدعاة لفتتان بع�س النا�س بهم، واّدعائهم لهم 
اأو  البنني،  ُيرزقون  ل  للذين  و�شلوى  ع��زاء  ذلك  ليكون  واأي�شاً  النبوة، 
ُيرزقون ثم ميوتون، كما اأنه لون من األوان البتالء، واأ�شد النا�س بالء 
الأنبياء، فعن �شعد بن اأبي وقا�س � ر�شي اهلل عنه � قال: )قلُت يا ر�شول 
ُيبتلَى  فالأَمثل،  الأَمثل  ثمَّ  الأنبياء،  قال  ؟،  اأ�شدُّ بالء  النا�س  اأيُّ   : اهلل 
كاَن  واإن  ب��الوؤُُه،  ا�شتدَّ  دينه �شلًبا  فاإن كان يف  دينه،  جُل علَى ح�شب  الرَّ
ٌة ابُتِلَي علَى قدر دينه، فما يربح البالء بالعبد حتى يرتكه  يف ديِنِه ِرقَّ

مي�شي علَى الأر�س وما عليه خطيئة( رواه الرتمذي .

تختلف قدرة مري�س الكلى على ال�شيام باختالف �شدة وطبيعة مر�شه، 
القرار   لت��خ��اذ  امل��خ��ول  ه��و  املري�س  ع��الج  على  امل�شرف  الطبيب  يبقى  و 

ال�شماح او املنع.
املزمن:  الكلوي  الق�شور  •• مر�شى 

من املعروف  ان ال�شوم ي�شبب تغريات يف التزان امللحي واملائي يف اجل�شم، 
ن�شيحة  هناك  لي�س  لذلك  الكلى.  مر�شى  �شحة  على  تاأثري  له  وال��ذي 
كمية  تقليل  خ��الل  م��ن  يفيد  ق��د  فال�شوم  بال�شيام.  الفئة  لهذه  عامة 
ي��وؤدي  اىل  ال�شيام قد  اخ��ر  املتناولة،  من جانب  الم��الح والربوتينات  
فقدان ال�شوائل والأمالح عن طريق البول والتي ل تعوي�س خالل فرتة 
ال�شيام،  مما  يوؤدي اىل زيادة م�شاعفات  الق�شور الكلوي املزمن.  لذلك 
الن�شيحة  لأخ��ذ  طبيبه   مراجعة  الكلوي  الق�شور  مري�س  على  ينبغي 

الطبية قبل ال�شيام.

الف�شل  من  يعانون  الذين  املر�شى  املزمن:  الكلوي  الف�شل  مر�شى   ••
ال�شيام.  باإمكانهم  الكلى،  غ�شل  اإىل  يحتاجون  وال��ذي��ن  املزمن  الكلوي 
)ال�شوائل  الع���ت���دال  ال��ت��ال��ي��ة يف  الط��ع��م��ة  م��ن  ك��ل  ي��ن��اول��وا  اأن  �شريطة 
لأن  وذل���ك  ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم(.  يف  الغنية  والأط��ع��م��ة  الربوتينية  والأط��ع��م��ة 
���ش��وائ��ل اجل�شم.  ي���وؤدي اإىل زي���ادة ح���ادة يف  ���ش��رب  ال�شوائل  الإف����راط يف 
وبالتايل زيادة ال�شغط على الكليتني لكي تعمل اأكر،  كذلك  الإفراط 
اإىل زيادة تركيز  بالبوتا�شيوم والربوتني يوؤدي  الغنية  يف تناول الغذية 

البوتا�شيوم واليوريا يف الدم.
وعمل  نهارا  ال�شيام  ميكنهم   . الغ�شل  مواعيد  لتنظيم  يحتاجون  اي�شا 
الغ�شل ليال . واذا كان لبد من الديلزة  نهارا . ا�شتوجب  الفطار يف ايام 
الغ�شل وال�شيام بعد �شهر رم�شان، لن عملية الديلزة حتتاج اخذ مغذيات 

وحماليل عن طريق الوريد مما يف�شد ال�شوم.

ال�شوم  بعدم  عديدة   درا�شات  او�شت  الكلى:  زرعوا  الذين  ••  املر�شى 
الكلى  الكلى، ولكن ميكن ملري�س  ال�شنة الأوىل بعد عملية زراع��ة  خالل 
الكلى  تكون  الكلى، حتى  زراع���ة  م��ن  ع��ام  م��رور  بعد  ي�شوم  اأن  امل��زروع��ة 
اجراء  بعد  ذلك  التاأكد من  بعد  البول،  تركيز  ا�شتعادت قدرتها على  قد 

الفحو�شات الالزمة . ميكنه تناول الدوية بعد الإفطار وعند ال�شحور.
•• مر�شى ح�شى الكلى: ي�شتطيع غالبية مر�شى ح�شى الكلى  ال�شوم 
ال�شوائل  �شرب  م��ن  الإك��ث��ار  عليهم  ويتعني  �شحية،  م�شاعفات  اأي  دون 
زيادة  التدرج يف  وين�شح   وال�شحور  الإفطار  الفرتة بني  امل��اء يف  وخا�شة 
ال�شديدة وجتنب  التعر�س للحرارة  بعدم  ه��وؤلء  ين�شح  . كما  امل��اء  �شرب 
بذل املجهود الذي يوؤدي اإىل فقدان كمية املاء باجل�شم،  اأما الذين يعانون 
ان�شداد امل�شالك البولية اأو التهاب اأو مغ�س كلوي متكرر فهو ممنوع من 

ال�شيام حتى ال�شفاء من املر�س .

�سيام مر�سى الكلى  

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

اإبراهيم الد�سوقي
من اأقواله وتعاليمه لأتباعه :ال�سريعة واحلقيقة 

اإن مذهبه كله يف حرفني : من ع��رف اهلل وعبده  ك��ان رحمه اهلل يقول 
فقد اأدرك ال�شريعة واحلقيقية ، فاحكموا احلقيقة وال�شريعة ول تفرطوا 
الأمور  اأنها حتقق  اإل  احلقيقة  ا�شم  يكن  بكم ومل  يتقتدي  اأن  اأردمت  اإن 
ال�شجرة  ه��ي  وال�شريعة  احلقائق  تنتج  ال�شريعة  بحر  وم��ن  ب��الأع��م��ال 
واحلقيقة هي الثمرة وال�شريعة اأ�شل واحلقيقة فرع وال�شريعة جتمع كل 

العلوم امل�شروعة واحلقيقة جتمع كل العلوم اخلافية.
اأولدي  من  فلي�س  �شريفا  عفيفا  نظيفا  متحققا  مت�شرعا  يكن  مل  من 
)م��ري��دي��ه( ول��و ك��ان اب��ن��ي ل�شلبي وك��ل م��ن ك��ان م��ن امل��ري��دي��ن مالزما 
والورع وقلة  والزهد  وال�شيانة  والديانة  والطريقة  لل�شريعة واحلقيقة 

الطمع فهو ولدي واإن كان من اأق�شى البالد.
اأن يت�شدر الإر�شاد  من مل تزكه ال�شريعة بوقفه عند حدودها ل ي�شلح 

غريه. 
اإذا كانت ال�شريعة تزكيك بوقوفك عند  اأن تاأمر تغريك اإل  ل يحق لك 

حدودها واإل كان الأمر والنهي حلظ نف�شاين..
من اأراد اأن يكمون اإماما يتق�شي به فليحكم باحلقيقة اإذا ما �شميت حقيقة 

اإل لكونها حتقق العلوم بالأعمال وتنتج احلقائق من بحر ال�شريعة .
ال�شرع واحلقيقة  فال�شريعة ما ظهر من  اأ�شل واحلقيقة فرع  ال�شريعة 
والكامل من جمع  اأه��ل  املقامات فيها ولكل منها  ما خفي منها وجميع 

بينهما .
ثم يقرن ما بني ال�شريعة واحلقيقة يف قوله ال�شريعة هي احلقيقة فعامل 
باهلل وعامل باأمر اهلل وعلماء مع اهلل وهم اأهل املعرفة ، واخلوف والرجاء 
والبكاء لأن من عقل علم ومن علم حلم ومن حلم حكم ومن  وال�شهر 
اإىل  فرقى  جهله  على  حكمته  غلبت  قلبه  بنور  اأب�شر  وم��ن  اأب�شر  حكم 

العامل العلوي. 
ذو  وت��داول��ه  الل�شان  اأرب����اب  ذك���ره  مم��ا  خفي  علم  لكل  ج��ام��ع  ال�شريعة 
ال��ع��رف��ان م��ن اخ��ت��الف الأب����واب وامل��ق��ام��ات وامل��ع��اين والإ����ش���ارات وهذان 
العلوم يف  ذك��روه من معارفهم لأن جميع  ما  يغنيان عن كرة  القولن 

م�شمونها مطوية.

طريقة يف الت�سوف
اأ�شلك  ف��الن  يا  اهلل  اإىل  الو�شول  اإت��ب��اع طريقة يف  يريد  ملن  يقول  ك��ان 
عليه  اهلل  �شلى  حممد  نبيه  و�شنة  تعايل  اهلل  كتاب  على  الن�شك  طريق 
و�شلم واإق��ام��ة ال�����ش��الة واإي��ت��اء ال��زك��اة و���ش��وم رم�����ش��ان وح��ج البيت اإن 
والأخبار  امل�شروعة  الأوام��ر  تتبع جميع  اأن  وعلى  �شبيال  اإليه  ا�شتطعت 
املر�شية والحتفال بطاعة اهلل عز وجل قول وفعال واعتقادا واأل تنظر 
وحظوظها  وريا�شها  وقما�شها  ومطاياها  الدنيا  زخ��ارف  اإىل  ول��دي  يا 
وابتع هدى نبيك يف اأخالقه فاإن مل ت�شتطيع فاتبع �شيخك فان نزلت 

عن ذلك هلكت. 

مق�سوده من طريقته
اأولده مريديه من  يكون  اأن  اإن مق�شودة من طريقته  الد�شوقي  يقول 
من  يتكلموا  مل  ال�شوفية  يق�شد  ال��ق��وم  ف���اإن  الوا�شفني  ل  ال��ذائ��ق��ني 
اهلل  بعطاء  قلوبهم  وام��ت��الأت  ذاق���وا  كما  ال�����ش��دور  م��ن  واإمن���ا  الطو�شي 

ومواهبه ففا�شت منها قطرات من ماء احلياة هي علومهم. 
ل  اإليها  ي�شل  ال��ذي  وال�����ش��ويف  معنوية  الت�شوف  وحقيقة   : يقول  ث��م 
ير�شي بلب�س خا�شن لأنه و�شل اإىل مقامات للطاقة وخرج من مقامات 
ليوؤدب  اخل�شن  وياأكل  اخل�س  يلب�س  بدايته  يف  املريد  بخالف  الرعونة 
نف�شه فتخ�شع ملولها ويح�شل ل�شاحبها متهيد للمقامات التي يرتقى 

اإليها.

مع القراآن الكرمي
يقول الد�شوقي: لو انفتحت اأقفال القلوب ل طلعتم على ما يف القراآن 
ما  كل  فيه  ف��اإن  �شواه  فيما  النظر  ولأغناكم عن  والعلوم  العجائب  من 

�شطر يف كتب العلماء ما فرطنا يف الكتاب من �شيء.
اأتروم اأتريد اأن تتذوق اأ�شرار معان كالم اهلل عز وجل واأن تبارزه بالعا�شي 
اأم تروم اأن تتذوق اأ�شرار معان كالم اهلل عز وجل واأنت يف ال�شهوات غارق 
اأم تروم ذلك وقد تذكرت كل �شيء �شواه فال تتلذذ اإل مبا يحجبك عنه 

حا�شا اهلل فاإن كالم اهلل اأعز واأجل من اأن يدركه املن�شرفون عنه.

هو العارف باهلل برهان الدين ابراهيم عبد العزيز اأبو املجد الد�شوقي 
696 ه  عن  653 ه  مبدينة د�شوق مب�شر وت��ويف بها ع��ام  ول��د ع��ام 

ثالثة واأربعني عاما.
الوا�شطي  الغنائم  اأبي  الفتح  اأبي  العارف باهلل  واأم��ه هي فاطمة بنت 
وك��ان��ت على درة ك��ب��رية م��ن ال��ت��ق��وى وال����ورع وال�����ش��الح وك��ذل��ك كان 
والده الذي عني بتعليمه منذ طفولته وكان نبوغ الد�شوقي وا�شحا 
ظاهرا ملفتا للنظر وبعد اأن حفظ القراآن وتثفقه على مذهب الإمام 
ال�شافعي بنيت له خلوة بد�شوق فدخلها واأقام بها اإىل اأن تويف والده 
فخرج من اخللوة و�شلى عليه ثم اأراد اأن يدخلها فحلف عليه اإتباعه 
اأن ويعظهم فكان يخ�ش�س وقتا للعمل ووقتا للوعظ والإر�شاد وكانت 
�شناعته الفخار واحل�شر مع ح�شري وكان ي�شنع كال�شجاد ولكن من 
العمل ويطل  يكون عاطال عن  اأن  للمريد  يكره  وك��ان  القمح  �شيقان 
اأخي يا  اإليه ب�شيغة يا ولدي يا  اأن يتك�شب لنف�شه وكان خطابه  اإليه 

اأولدي يا ولد قلبي .
الدول  وبع�س  وال�شودان  ربوع م�شر  تنت�شر يف  الد�شوقية  والطريقة 

الفريقية والعربية والأوروبية.

هذا هو الطريق
كم من علم ي�شمعه من ل يفهمه فيتلفه ولذلك اأخذت العهود على العلماء 

األ يودعوا العلم اإل عند من له عقل عاقل وفهم ثاقب. 
خوا�س اخلوا�س جعلوا زواياهم اأماكن عبادتهم قلوبهم ولب�شوا تقواهم 
وخوفهم من ربهم ومولهم قد رف�شوا الكرامات ومل ير�شوا بها وخرجوا 
عنها لعلمهم اأنها من ثمرة اأعاملهم فخرجوا من الدنيا واأجورهم موفورة 

كاملة .
ان لعدم �شدقة يف طلب م��وله فاعلموا  امل��اء وه��و عطا�س  ك��م واق��ف يف 
بالإخال�س لرتوا ظماأ العي�س فاإن طريق اهلل تعاىل ل تنال اإل مبحالفة 

النف�س باملجاهدة .
من جاهد �شاهد ومن رق تباعد.

الفقري ال�شادق املريد هو الذي يطعم النا�س ول يطعمونه ويعطيهم ول 
يطبعونه ول يلتم�س الدنيا ول �شيئا من عرو�شها فاإن الر�شا يف الطريق 
ك��ان حكمه حكم  م��ال  ف���اإذا  اإل��ي��ه  �شيخه حتى مييل  امل��ري��د  ير�شى  ح���رام 
القا�شي اإذا قبل الر�شوة ليحكم بحكم غري حكم اهلل وذلك �شيد التحرمي 
و�شيخكم قد بايع اهلل تعاىل األ ياأخذ من اأحد ف�شا ول درهما ول يكل له 

طعاما اإل اأن �شلم من العلل.
يا ولد قلبي جترد من قالبك اإىل قلبك واإلزم ال�شمت عن ال�شتغال مبا ل 
فائدة فيه من اجلدل وزخرف القول و�شمم العزم واركب جواد الطريق 

اإىل اهلل .
ل يكمل الفقري املت�شوف حتى يكون حمبا جلميع النا�س م�شفقا عليهم ، 

�شاترا لعوراتهم فاإن اإدعي الفقر وهو ب�شد ذلك فهو غري �شادق .
نف�شه  وليجاهد  دائما  قياما  فليقم  حقا  اأولدي  من  يكون  اأن  اأح��ب  من 
ال�شتغال  ترك  لنف�شه يف  يرخ�س  ول  يويل  ول  يحل  ول  جهادا مالزما 
بالعبادة بحجة خوف امللل فاإن الناقد ب�شري والنف�س من �شاأنها التلبي�س 

على �شاحبها يعني التدلي�س على �شاحبها.
ومراقب  ال�شهيد  ا�شمه  الوجود من حيث  كل  على  اهلل مطلع  ان  بني  يا 
عليهم من حيث ا�شمه الرقيب وله �شفتان �شفة الرحمة و�شفة الغ�شب 
وو�شع ر�شاه يف طاعته وغ�شبته يف معا�شيه فاإياك ثم اإياك اأن يفقدكم 

حيث اأمرك اأو اأن يجدك حيث نهاك.
وفرجا  قلبا  واأطهرهم  منه  اأخروفهم  عباده  من  يحب  وج��ل  عز  اهلل  اإن 

ول�شانا ويدا واأعفهم واأعفاهم واأكرمهم واأكرهم ذكرا واأو�شعهم �شدرا.
اإن اأردت اأن جتتمع على ربك فطهر باطنك و�شمريك من اخلبث والنية 

الر�شية واإ�شمار ال�شوء لأحد من خلق اهلل عز وجل . 

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

اإل ع��ن��دم��ا تكون  ي��ح��دث  ل��ك��ن ذل���ك ل  وامل���ج���ون. 
لو كانت   � ورب��ي   � فاإنه  واإل  ع��ادة ل عبادة،  ال�شالة 
الفح�شاء  ع��ن  لنهتها  هلل  وق��رب��ه  ع��ب��ادة  ���ش��الت��ه��ا 
ياأتيه  ل  ال���ذي  �شبحانه  احل���ق  ق���ول  ف��ه��و  وامل��ن��ك��ر، 
القائل:  الباطل من بني يديه ول من خلفه، وهو 
نَّ  الَة اإِ ِق���ْم ال�شَّ اْت��ُل َم��ا اأُوِح���َي اإَِل��ْي��َك ِم��ْن اْل��ِك��َت��اِب َواأَ
ِ اأَْكرَبُ  الَة َتْنَهى َعْن اْلَفْح�َشاِء َوامْلُْنَكِر َوَلِذْكُر اهللَّ ال�شَّ

)العنكبوت:45(.
اإن م��ن اأع��ظ��م اآف���ات ال��ع��ب��ادات اآف���ة الإل���ف والعادة، 
فعندما يعتاد املرء على العبادات وت�شبح جزءا من 
كاجلمعة  والأ�شبوعي  كال�شالة  اليومي  برناجمه 
العبادات  ه��ذه  تتحول  واحل��ج  كرم�شان  وال�شنوي 
اإىل جمرد اأفعال واأقوال متكررة ل ت�شيف جديًدا 
اإىل حياة الفرد. لكن لنعلم اأن هذه م�شكلة واقعية 
حل؟  هناك  فهل  ا�شتثناء،  بال  جميًعا  لها  نتعر�س 

وما هو يا ترى؟
اإل��ي��ه ر�شولنا  اأر���ش��دن��ا  ه��ن��اك ح��ل ن��ب��وي عظيم ق��د 
�شلوات اهلل و�شالمه عليه، وا�شتمع اإىل ما رواه ابن 
اأحمد يف م�شنده وغريهما  ماجه يف �شننه والإم��ام 
من حديث اأبي اأيوب الأن�شاري قال: جاء رجل اإىل 
ر�شول اهلل فقال: يا ر�شول اهلل، عظني واأوجز، فقال 
له : ))اإذا قمت يف �شالتك ف�شل �شالة مودع، ول 
تكلم بكالم تعتذر منه غًدا، واجمع الإيا�س مما يف 

اأيدي النا�س((.
اهلل اأكرب! يا له من دواء لو كنا به عاملني. هذا هو 
اأخي   � ت�شور  املع�شلة.  امل�شكلة  لتلك  العالج واحلل 
الكرمي � اأن يقال لك: هذه اآخر �شالة ت�شليها، فهل 
تظن اأنها �شتكون مثل ال�شالة التي قبلها، بل مثل 

ال�شلوات التي قبلها؟! واأترك الإجابة لك.
اأن  يعني  م��ودع  �شالة  ت�شلي  اأن  املوؤمنني،  معا�شر 
ال�شالة،  ه��ذه  بعد  �شيكون  اهلل  ل��ق��اء  اأن  تت�شور 
�شتكون يف مثل هذه  ال�شالة  اأن  اأح��د  فهل يظن 
والهواج�س،  بالو�شاو�س  حم�شوة  �شالة  احل��ال، 
الدنيا؟!  اأودي��ة  يف  ويجول  القلب  فيها  ي�شول 

كال واهلل.
ث��م ت��ع��ال اأخ���ي احل��ب��ي��ب، وق��ل يل: ه��ل تظن اأن 

 يف كل �شنة ن�شتقبل �شهر رم�شان ثم نودعه، وتلك 
�شنة احلياة التي ل منلك تغيريها، فنحن ل منلك 
اأن نوقف الزمن الذي ي�شري بال توقف، ولو ملكنا 
ذلك ملا تركنا الزمن مير حتى نعمر يف هذه احلياة، 
وتلك طبيعة الب�شر. ياأتي رم�شان ول منلك منعه 
الذهاب.  من  منعه  منلك  ول  ويذهب  املجيء،  من 
�شيف يحل ويرحل يف كل �شنة. ن�شمع قبله بقليل 
وما يجب  واأهميته ومكانته  ال�شهر  عن ف�شل هذا 
كذلك  ن�شمع  رحيله  بعد  ث��م  اغ��ت��ن��ام��ه،  م��ن  علينا 
بع�س املواعظ يف وداع��ه واحل��زن على فراقه، حتى 
األفناها.  وق�شية  تعودناها  ع��ادة  الأم��ر  ذلك  اأ�شبح 
اأحداث رتيبة تتكرر علينا يف ال�شنة ويف ال�شهر ويف 

الأ�شبوع ويف اليوم.
ولي�س مب�شتغرب حتّول كثري من �شوؤون احلياة اإىل 
عادات تتكرر علينا حتى ناألفها، وت�شبح ممار�شتها 
النف�س �شاكًنا  اأم��ًرا تلقائًيا ل يحرك يف  ومزاولتها 
ول يثري فيها ك��ام��ًن��ا. ول��ئ��ن ك��ان ذل��ك م��ق��ب��وًل يف 
اأن��ه من غري  �شك  فاإنه ل  الدنيوية  ���ش��وؤون حياتنا 
التي  عباداتنا  على  ذلك  ين�شحب  اأن  املقبول متاًما 

نتقرب بها اإىل اهلل.
اإن من اآفات العبادات اخلطرية العظيمة اأن تتحول 
العبادة اإىل عادة، يوؤديها الواحد منا دون اأن ترتك 
اأثًرا يف نف�شه اأو �شلوكه. وتاأمل � رعاك اهلل � يف عبادة 
من العبادات وهي ال�شالة، قال اهلل عنها اأنها تنهى 
ع��ن ال��ف��ح�����ش��اء وامل��ن��ك��ر، ع��ن��دم��ا حت��ول��ت اإىل عادة 
تنهى عن  اأ�شبحت ل  منا  الكثري  العادات عند  من 
الفح�شاء ول املنكر؛ ولذلك ذكرت اإحدى املمثالت 
عن  �شئلت  عندما  �شحفي  لقاء  يف  الفا�شقات  م��ن 
ال�شباح  اأ���ش��ت��ي��ق��ظ يف  ق��ال��ت:  ال��ي��وم��ي  ب��رن��اجم��ه��ا 
اأموًرا  ذك��رت  ثم  الإف��ط��ار،  اأتناول طعام  ثم  واأ�شلي 
املتربجات  م��ن  وه��ي  ت�شلي  اأن��ه��ا  وال�شاهد  اأخ���رى، 
ال��ت��ل��ف��زي��ون وهي  ���ش��ا���ش��ات  امل��ج��اه��رات باملنكر ع��ل��ى 
ت�شلي. وهكذا جتتمع ال�شالة تلك العبادة العظيمة 
م�������ع ال���ف�������ش���ق 
وال�������ف�������ج�������ور 

هذا جمرد كالم ل ينفع؛ لأنه جمرد خيال يتخيله 
اأمر  ���ش��الة  اآخ���ر  ت��ك��ون  اأن��ه��ا رمب��ا  امل�شلي، وت�شور 
لن  اأن���ك  ت��ظ��ن  يجعلك  ال���ذي  وم���ا  مل���اذا  م�شتبعد. 
متوت بعد هذه ال�شالة؟ هل عندك �شمان بذلك؟! 
األي�س  اأج��ل��ك؟!  ينتهي عمرك ويحل  اأوت���دري متى 
حمموًل  اإل  امل�شجد  من  تخرج  ل  اأن  املحتمل  من 
ِباأَيِّ  َنْف�ٌس  َت��ْدِري  َوَما  على الأكتاف؟! يقول تعاىل: 
اإًذا فالأمر جد ل هزل  وُت )لقمان:34(.  اأَْر���ٍس مَتُ
ال��دواء ل مرية فيه. لكن نعود  فيه، وبذلك يكون 

فنقول: اأين العاملون؟!
عباد اهلل، وليكن معلوًما لدينا اأن هذا الدواء الذي 
الإلف  م�شكلة  ع��ل��ى  للق�شاء  ر���ش��ول��ن��ا  اإل��ي��ه  اأر���ش��د 
ال�شالة  ع��ل��ى  م��ق�����ش��وًرا  لي�س  ال��ع��ب��ادة  وال���ع���ادة يف 
امل�شكلة  اإنه دواء نافع وحل ناجع لهذه  وحدها، بل 
العمل  نحاول  بنا  تعالوا  ولذلك  العبادات.  كل  مع 
فكم  رم�شان.  �شهر  يف  امل�شكلة  لنف�س  ال���دواء  بهذا 
منا من قد اأَِلَف مرور هذا ال�شهر عليه حتى اعتاد 
على ال�شيام والقيام وال�شدقة وتفطري ال�شائمني 
العظيمة  العبادات  ع��ادت هذه  فما  القراآن،  وق��راءة 
يف  ب��ه��ا  حت��ل��ق  ول  الإمي����ان  اأف���ق  يف  بالنف�س  ت�شمو 
اأجواء اخل�شوع، وال�شبب مرة اأخرى الإلف والعادة.

لأموالكم  بحاجة  لي�شوا  اإنهم  الواحد،  اجل�شد  اأمة 
وتربعاتكم بقدر حاجتهم لدعائكم اإن بخلتم عليهم 
� لإخوانكم  امل�شلمون  اأي��ه��ا   � ال��دع��اء  ال��دع��اء  ب��امل��ال. 
يف  ب��ال��دع��اء  خ�شوهم  م��ك��ان،  ك��ل  يف  امل�شت�شعفني 
الأذان والإق���ام���ة وعند  وب���ني  وق��ن��وت��ك��م  ���ش��ج��ودك��م 
الإفطار ويف الثلث الأخري من الليل وما اأدراك ما 
ثلث الليل الآخر؟! وقت ل ترد فيه دعوة، يقول فيه 
�شائل  القد�شي: ))ه��ل من  اجلبار كما يف احلديث 
فاأعطيه؟((. الدعاء الدعاء اأيها امل�شلمون، فكم 
رف��ع اهلل م��ن ب��الء بهذا ال��دع��اء. واع��ل��م � اأخي 
امل�شلم � اأنك لن تدعو مل�شلم اإل قال امللك: ولك 

مبثل، فقد روى الإمام م�شلم من حديث اأم الدرداء 
واأبي الدرداء اأن ر�شول اهلل قال: ))دعوة املرء امل�شلم 
ملك  راأ���ش��ه  ع��ن��د  م�شتجابة،  ال��غ��ي��ب  بظهر  لأخ��ي��ه 
به:  املوكل  امللك  ق��ال  دع��ا لأخيه بخري  كلما  موكل 

اآمني ولك مبثل((.
 اإن اإ�شباع جوعة البطن اأمر حممود وفاعله ماأجور، 
القلوب فر�س مطلوب،  اإ�شباع جياع  اأن  لنعلم  لكن 
اإن ال��ك��ث��ري م���ن غري  ف��ل��ي��ك��ن ل��ن��ا ج��ه��د يف ذل�����ك. 
اإ�شباع  اإىل  يحتاجون  حولنا  وه��م  ال��ي��وم  امل�شلمني 
قلوبهم بحالوة الإمي��ان ون��ور الإ���ش��الم؛ بدعوتهم 
اإي���اه كثري من  اأم���ر ق��د كفتنا  اإىل الإ���ش��الم. وه���ذا 
املوؤ�ش�شات اخلريية يف هذا البلد املبارك. لكن تلك 
املوؤ�ش�شات بحاجة اإىل دعمنا لها، فلنبذل من اأموالنا 
لإ�شباع قلوب قد خلت من الإميان فغدت جائعة ل 
اهلل  يهدي  ))لأن   : قوله  ولنتذكر  ���ش��يء،  ي�شبعها 
رواه  النعم((  واح���ًدا خري لك من حمر  رج��اًل  بك 

البخاري.
اأيها املح�شنون، يف رم�شان يذكرنا ال�شعفاء الفقراء 
امل�شاجد،  واأب�����واب  ال��ط��رق  ن��واح��ي  ع��ل��ى  باأنف�شهم 
اإخوة  الكاذب، فهال تذكرنا  ال�شادق ومنهم  ومنهم 
اإلينا  لهم  �شبيل  ل  حمتاجني  ف��ق��راء  �شعفاء  لنا 
بل  حولك  بع�شهم  يكون  قد  باأنف�شهم،  رونا  ليذكِّ
تعرفهم  بعيدة ل  ب��الد  وبع�شهم يف  وم��ن قرابتك، 

ول يعرفونك، جتمعك بهم اأخوة الدين.
لنخرج  ال��ي��وم  ال��ف��ر���ش��ة  اإن��ه��ا  ال�����ش��ائ��م��ني،  معا�شر 
لت�شبح  العبادة؛  روح  اإىل  العادة  اإط��ار  رم�شان من 
تلك الأعمال طاعة هلل تزيدنا قربا منه وحبا له جل 
وعال، وتكون �شببا يف الرتقاء بنا يف مدارج الإميان، 
بر�شيد من   � اهلل  �شاء  اإن   � ال�شهر  ه��ذا  لنخرج من 
اإىل لقاء ربنا،  الإمي��ان واحل�شنات ما يزيدنا �شوقا 

ف��ه��ال ع��م��ل��ن��ا؟! ي���ق���ول ت���ع���اىل: َمْن 
ِلَنْف�ِشِه  َي��ْه��َت��ِدي  ��ا  َ َف��اإِمنَّ اْه��َت��َدى 

لُّ  َي�شِ ���ا  َ َف���اإِمنَّ ��لَّ  ���شَ َوَم�����ْن 
َعلَْيَها )الإ�شراء:15(.

رم�سان وحتويل العادة اإىل العبادة
ر�سالة رم�سان
 قبل الرحيل

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

اأن يرتك ر�شالة هامة  اأن ياأتي ثم يرحل دون  مل ي�شاأ رم�شان 
لإنقاذ  العاملي  بال�شالم  للتم�شك  تدعو  اأجمع،  العامل  ل�شعوب 
ويالت  م��ن  ب�شفة خا�شة،  الإ���ش��الم��ي  وال��ع��امل  ال��ع��امل  �شعوب 
وم�شائب حرب تلوح للب�شر باخلراب والدمار وان�شياب الدماء 
لتم�شي على الأر�س كالأنهار، فعلى كل طرف من اأطراف العامل 
و�شرعة  الفاعلية  م��ن  كبري  ق��در  على  م�شئوليته  يتحمل  اأن 
املبادرة والهمة، لتخطى عقبات تبدو �شغرية ولكنها قد تتحول 
اإىل عقبات كبرية، ينتج عنها حرب عاملية ل تبقى ول تذر لواحة 
للب�شر، خا�شة لو مت ا�شتخدام الأ�شلحة النووية، واأقل ما ينتج 
الكائنات  عنها الإ�شعاعات التي حتطم العوامل الوراثية داخل 
وعلى الأخ�س الإن�شان، فهل �شيتحول الإن�شان يف القرن الواحد 
الذي  باجلمال  تت�شم  ول  بالقبح  تت�شم  ذري��ة  اإىل  والع�شرين 
و�شعه اهلل يف الإن�شان ويف كثري من املخلوقات والإن�شان ب�شفة 
خا�شة يتبادل معه اهلل اللقاء واحلب، فهل �شرتى العيون اإن�شانا 
األوانها  اأو طائراً مم�شوخا ونباتات واأزهار تخلو من  اأو حيوانا 
بينما  الت�شاوؤم،  اإىل  تدعو  كئيبة  احل��ي��اة  تبدو  حتى  وجمالها 
يرف�س الكثري من الب�شر مر�شى باأمرا�س م�شتع�شية جتعلهم 
اأن  يجب  نعم  �شيئا،  لأنف�شهم  ميلكون  ل  فرا�شهم  على  رق��ودا 
نخ�شى واأن نخاف وكما قال احلكماء من قبلنا اأن معظم النار 
من م�شت�شغر ال�شرر، فالأمل الذي نتم�شك به هو تاأثري �شهر 
الإ�شالمية حيث  الأم��ة  على  فقط  ولي�س  العامل  على  رم�شان 
ال�شهر  لهذا  �شديد  ب��اح��رتام  ال��ك��ربى  ال���دول  يف  النا�س  ينظر 
نتيجة التزام امل�شلمني يف دول العامل ب�شوم رم�شان وتوافدهم 
اأ�شرة واح��دة، ف�شهر  للتالقى على موائد الطعام كما لو كانوا 
البغ�شاء  ون��زع  واملحبة  والإل��ت��ق��اء  ال�شفاء  اإىل  يدعو  رم�شان 
وتلك اأخالق تدعو غري امل�شلمني للتاأمل والحرتام والتقدير 
ويبقى �شهر رم�شان ملن �شام اميانا واحت�شابا لوجه اهلل الكرمي، 
الإن�شانية  ي��دل على وح��دة  اإن دل على �شيء فاإمنا  اأم��ر  وذل��ك 
التى تفوق الختالفات العقائدية واملذهبية، فكل عقيدة تدعو 
النظر عن ثرائه  الإن�شان باملعاملة احل�شنة بغ�س  اإىل معاملة 
اإىل  باللجوء  التوعية  الأم��ر  فيلزم  وجن�شيته،  ولونه  فقره  اأو 
الأول  الدر�س  هو  ذلك  يكون  واأن  امل�شرفة  الإن�شانية  اجلوانب 
القمة  اإىل  ال�شريع  للو�شول  تعليمية  لكل عقيدة وكل مدر�شة 
التي تدعو اإليها الأديان لو اجتمعت يف اإطار ال�شالم الذى يدعو 
�شباحا وم�شاء اإىل امل�شافحة وامل�شاحلة ومقابلة الآخر بالنوايا 
باملحبة  الأي���ادى  فيها  تهتز  التى  الطيبة  وامل�شافحة  احل�شنة 
والتقدير للتعبري عن نقاء القلوب و�شفائها ومن ذلك ن�شمن 
الأمن وال�شالم لكل اإن�شان �شواء اأكان كبريا اأم �شغريا يعي�س فى 

املرحلة الربيئة من عمره.

امل�سروبات  ــرك  ت عليه  يجب  املـــرء  اأن  �سحيح  هــل 
يقبل  حتى  يومًا  باأربعني  رم�سان  �سهر  قبل  الكحولية 

�سيامه ؟

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

فال �شك اأن �شرب اخلمر كبرية من الكبائر، يجب البعد عنها 
اإمنا  اآمنوا  الذين  اأيها  )ي��ا  وع��ال:  جل  اهلل  لقول  واجتنابها، 
ال�شيطان  اخلمر واملي�شر والأن�شاب والأزلم رج�س من عمل 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون* اإمنا يريد ال�شيطان اأن يوقع بينكم 
اهلل  ذكر  عن  وي�شدكم  واملي�شر  اخلمر  يف  والبغ�شاء  العداوة 

وعن ال�شالة فهل اأنتم منتهون(. )املائدة: 91-90(.
وقال �شلى اهلل عليه و�شلم:) من �شرب اخلمر يف الدنيا ثم مل 

يتب منها حرمها يف الآخرة (. رواه البخاري وم�شلم
له  تقبل  �شرب اخلمر مل  و�شلم:) من  عليه  اهلل  وق��ال �شلى 
�شالة اأربعني �شباًحا، فاإن تاب تاب اهلل عليه، فاإن عاد مل يقبل 
اهلل له �شالة اأربعني �شباًحا، فاإن تاب تاب اهلل عليه، فاإن عاد 
مل يقبل اهلل له �شالة اأربعني �شباًحا، فاإن تاب تاب اهلل عليه،  
فاإن عاد يف الرابعة مل يقبل اهلل له �شالة اأربعني �شباًحا، فاإن 
تاب مل يتب اهلل عليه، و�شقاه من نهر اخلبال اأي �شديد اأهل 

النار(. رواه الرتمذي ومثله عند اأبي داود والن�شائي.
الأركان  اأوىل  التي هي  ال�شالة  واحلديث ن�س يف عدم قبول 
ب��ع��د ال�����ش��ه��ادت��ني وع���م���اد ال���دي���ن ومل ن��ق��ف ع��ل��ى ن�س 
ال�شالة  غ��ري  قبول  ع��دم  على  �شراحة  ي��دل  �شرعي  
من الأعمال وبع�س العلماء راأى اأنه ملا خ�س ال�شالة 
بعدم القبول -وهي اأف�شل عبادات البدن- فالأن ل 
يقبل منه عبادة اأ�شال كان اأوىل، )مرقاة املفاتيح(

�شرب  م��ن  والتنفري  ال���ردع  يف  امل�شلم  ويكفي 
اخلمر اأن �شالته التي هي الركن الثاين 
من اأرك���ان الإ���ش��الم وعمود ال��دي��ن، ل 
�شرب  على  ا  م�شرًّ م��ادام  منه  تقبل 

اخلمر.
اأن  امل�شلم  ع��ل��ى  ن��ق��ول  ه��ن��ا  وم���ن 
ت���ع���اىل وي��ب��ت��ع��د عن  ي��ت��ق��ي اهلل 
على  يحافظ  واأن  اخل��ب��ائ��ث،  اأم 
اإقامة ال�شالة والذكر هلل تعاىل 

قبل رم�شان وبعده.
ولي�س معنى عدم قبول �شالته اأنها غري �شحيحة اأو اأنها ل 
اإذا �شالها وهو مل يتب من �شرب اخلمر، واإمنا  ت�شقط عنه 
�شحيحة  كانت  واإن  �شالها،  اإذا  عليها  يوؤجر  ل  اأنه  "معناه: 
ث��واب له فيها، واإن كانت  ال��ن��ووي: معناه: ل  ق��ال  يف نف�شها، 

جُمزئة يف �شقوط الفر�س عنه" ا.ه�.
وبع�س العلماء يرى اأن له ثوابا لكنه دون ثواب غريه ب�شبب 

�شربه للخمر وعدم توبته منها.
وقوله "فاإن تاب مل يتب اهلل عليه" مبالغة يف الوعيد والزجر 
ال�شديد واإل فقد ورد )ما اأ�شر من ا�شتغفر واإن عاد يف اليوم 
�شبعني مرة( ( رواه اأبو داود والرتمذي عن اأبي بكر ال�شديق 
ر�شي اهلل تعاىل عنه، ومن هنا تاأوله بع�س العلماء بقوله: اأي 
فاإن تاب بل�شانه وقلبه عازم على اأن يعود ل يقبل اهلل توبته، 
وميكن اأن يقال: اأن قوله )اإن تاب مل يتب اهلل عليه( حممول 
التوبة لزم  اإ�شراره وموته على ما كان فاإن عدم قبول  على 
للموت على الكفر واملعا�شي، كاأنه قيل: من فعل ذلك واأ�شر 
عليه مات عا�شيا ولذلك عقبه بقوله و�شقاه اأي اهلل من نهر 

اخلبال( )مرقاة املفاتيح(
وكما هو ظاهر يف احلديث فاإن العقوبة بعدم قبول ال�شالة 
منه اأربعني ليلة م�شروطة باأّل يتوب اأثناء الأربعني، فاإن تاب 
اأثناءها فاإنه يرتفع عنه هذا الوعيد، وتقبل �شالته كما تقبل 
�شالة من مل ي�شرب اخلمر، لأن التوبة جتبُّ ما قبلها، فاإن 
ويغريهم  ال��ع��ب��اد،  توبة  اإىل  يت�شوف  ودود،  رحيم  تعاىل  اهلل 
بها مبحو ال�شيئات وتبديلها ح�شنات. اأما من تاب واأناب اإىل 
اأعماله كما يف احلديث  اهلل فاإن اهلل يتوب عليه ويتقبل منه 
 ُ لَّى اهللَّ ُ َعلَْيِه ( . وكما قال النبي �شَ ْن َتاَب َتاَب اهللَّ ال�شابق: ) َفاإِ
ابن  رواه  له(  الذنب كمن ل ذنب  )التائب من   : َو�َشلََّم  َعلَْيِه 

ماجه )4250(.
فالواجب على من ابتلي ب�شيء من ذلك اأن يبادر بالتوبة اإىل 
اهلل، و�شرط التوبة ال�شحيحة : الإق��الع عن الذنب، والندم 

على ما فات، والعزم على عدم العودة. واهلل اأعلم
قبل  تركها  وتقييد  اخل��ب��ائ��ث،  اأم  اخل��م��ر  واخل��ال���ش��ة:    •
اأنه  مبعنى  ل��ه،  اأ�شل  ل  ال�شوم  لي�شح  يوماً  باأربعني  ال�شوم 
ليايل  �شربها يف  اأو  ذل��ك  م��ن  ب��اأق��ل  رم�����ش��ان  قبل  �شربها  ل��و 
رم�شان ف�شومه �شحيح اإل اأن اإثمه يف �شربها يف رم�شان اأ�شد 

لف�شيلة الزمان و�شرفه. واهلل اأعلم

هل �سيام اآخر يوم من رم�سان جائز ؟

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

فيا اأخي ال�شائل الكرمي وفقك اهلل ملا ير�شيه.
واإن �شيام اآخ���ر ي��وم م��ن رم�����ش��ان واج���ب ك���اأي ي��وم م��ن هذا 
ال�شهر الف�شيل، ويتبع يف هذا ويل الأمر يف البلد، فاإذا ثبت 
اأنه يوم عيد الفطر ف�شيامه ل يجوز، واإذا مل يثبت فهو يوم 
هريرة  اأب��ي  حلديث  واج��ب  و�شيامه  رم�شان  م��ن  الثالثني 
" �شوموا  - ر�شي اهلل عنه - عند البخاري - رحمه اهلل - : 
ف��اإذا مل ير الهالل فال بد من   ." واأف��ط��روا لروؤيته  لروؤيته، 

اإمتام العدة.
ي��وم من  اآخ���ر  ي��وم ال�شك وه��و  ف��ائ��دة بحكم �شيام  ون��زي��دك 
�شعبان ي�شك يف اأنه الأول من رم�شان ب�شبب عدم روؤية الهالل 
لغيم ونحوه كما يف التاج والإكليل ملخت�شر خليل لل�شيخ املواق 
اإل ملن وافق عادة ك�شوم يوم الإثنني  املالكي و�شومه مكروه 

واخلمي�س.
• واخلال�شة: �شيام اآخر يوم من رم�شان واجب ك�شيام اأي 

يوم منه، واأما �شيام يوم ال�شك فمكروه. واهلل اأعلم

تفطر  هل  ال�سن  واقتالع  لالأ�سنان  املخدرة  احلقنة 
ال�سائم ؟

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

فمعاجلة الأ�شنان �شواء كان بحقن املخدر اأو قلع الأ�شرا�س ل 
تفطر ال�شائم اإل اإذا دخل �شيء اإىل جوف ال�شائم باأن اأح�س 
بطعمه يف حلقه؛ جاء يف التاج والإكليل �شرح خمت�شر خليل 
املالكي:" من بخر بدواء فوجد طعم الدخان يف حلقه ق�شى ، 

وكذا اإن وجد طعم دهن راأ�شه فاإنه يق�شي" ا.ه�.
وعلى هذا اأخي الكرمي فحقن املخدر واقتالع ال�شن ل يفطر 
فاإذا  اأح�س بطعمه،  باأن  اإىل حلقه  اإذا و�شل �شيء  اإل  ال�شائم 

اأح�س بطعمه اأفطر وعليه الق�شاء فقط واهلل تعاىل اأعلم.
ال�شائم  ال�شن ل يفطر  • واخلال�شة: حقن املخدر واقتالع 
اأح�س  ف���اإذا  بطعمه،  اأح�����س  ب��اأن  حلقه  اإىل  �شيء  و�شل  اإذا  اإل 

بطعمه اأفطر وعليه الق�شاء فقط واهلل تعاىل اأعلم.

ّا  َك ممِ ّن َا�ْساأَُلَك فيهمِ ما ُيْر�سيَك، َوَاُعوُذبمِ َالّلـُهَمّ امِ

ْن ُاطيَعَك َول  ْوفيَق فيهمِ َلمِ ُيوؤْذيَك، َوَا�ْساأَُلَك الَتّ

لنَي . َاْع�سْيَك، يا َجواَد ال�ّسائمِ
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ال�سدر يعتزل احلياة ال�سيا�سية 
•• بغداد-يو بي اأي:

ك�شف م�شدر مقرب من زعيم التيار ال�شدري 
مقتدى ال�شدر ان الأخري قرر اعتزال احلياة 
النجف،  يف  اخل��ا���س  مكتبه  واأغ��ل��ق  ال�شيا�شية 
الأمني  ال���و����ش���ع  ت�����ردي  اىل  ال�����ش��ب��ب  ع���ازي���ا 

وت�شرفات بع�س العنا�شر املح�شوبة عليه.
ونقل موقع ال�شومرية نيوز عن امل�شدر قوله ان 
ال�شدر قرر اعتزال احلياة ال�شيا�شية والبتعاد 

عن ال�شاحة العراقية بكل تفا�شيلها .
واأ����ش���اف ان ال�����ش��در ع���زا ���ش��ب��ب ذل���ك اىل ما 

يحدث من بع�س العنا�شر املح�شوبة عليه من 
حتكيم ال�شالح غري اآبهني للم�شالح واملفا�شد، 
ذلك  ليزيدوا من  عراقي  دم  ي��راق من  ملا  ول 

بكل وقاحة .
وق����ال امل�����ش��در ال����ذي ط��ل��ب ع���دم ال��ك�����ش��ف عن 
الحباط  م��ن  ح��ال��ة  يعي�س  ال�����ش��در  ان  ا�شمه 
الراهنة يف ظل �شمت  جراء الو�شاع المنية 
عن  �شكوتا  تعد  التي  و�شراعاتهم  ال�شيا�شيني 
م�����ش��ال��ح ال�����ش��ع��ب ، م�����ش��ريا اىل ان���ه ع���زز هذا 
على  احتجاجا  اخلا�س  مكتبه  باغالق  القرار 
اآلت اليه الو�شاع برغم  امل��رتدي، وما  الو�شع 

ق��دم��ه��ا لل�شعب  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ت�����ش��ح��ي��ات 
العراقي املظلوم.

ون��ف��ى امل�����ش��در وج���ود اأ���ش��ب��اب اأخ���رى ق��د تعلن 
مثل  ي��ت��خ��ذ  ان  اىل  ال�����ش��در  دع���ت  م�شتقبال 
هذا القرار وي�شار اىل ان ا�شتباكات بالأ�شلحة 
اجلمعة  م�شاء  ان��دل��ع��ت  واخلفيفة  املتو�شطة 
للتيار  ال���ت���اب���ع  امل���ه���دي  ب���ني ج��ي�����س  امل���ا����ش���ي 
وع�شائب  ال�شدر  مقتدى  بزعامة  ال�شدري 
ال�شيخ  بزعامة  التيار  عن  املن�شقة  احل��ق  اأه��ل 
قي�س اخلزعلي يف مدينة ال�شدر ب�شرق بغداد 

راح �شحيتها عدد من اجلانبني.

•• دم�صق-اأ ف ب:

تفقد وزير الدفاع ال�شوري العماد 
فهد جا�شم الفريج ام�س الثنني 
وح�������دات ل��ل��ج��ي�����س ال���������ش����وري يف 
اخل��ال��دي��ة يف مدينة حم�س  ح��ي 
القوات  ا�شتعادته  ال��ذي  )و���ش��ط( 
املا�شي،  ال�����ش����ب����وع  ال���ن���ظ���ام���ي���ة 
النباء  وك��ال��ة  اف���ادت  م��ا  بح�شب 

ال�شورية الر�شمية )�شانا(.
وذك����رت ال��وك��ال��ة ان ف��ري��ج الذي 
ي�شغل كذلك من�شب نائب القائد 
امل�شلحة  وال��ق��وات  للجي�س  ال��ع��ام 
اخلالدية  ح���ي  يف  ب��ج��ول��ة  ي��ق��وم 
التي  ال��وح��دات  ويتفقد  بحم�س 
اع�����ادت الم����ن وال����ش���ت���ق���رار اىل 

احلي .
م����ن معركة  ����ش���ه���ر  ن���ح���و  وب����ع����د 
ط����اح����ن����ة، ا�����ش����ت����ع����ادت ال�����ق�����وات 
النظامية ال�شورية يف 29 متوز-

ي���ول���ي���و ه�����ذا احل�����ي امل����ح����وري يف 
�شمال مدينة حم�س التي يعدها 
عا�شمة  امل��ع��ار���ش��ون  ال��ن��ا���ش��ط��ون 
ب�شار  الرئي�س  نظام  �شد  ال��ث��ورة 

ال�شد.
وبقي احلي حتت �شيطرة مقاتلي 
امل���ع���ار����ش���ة ل��ن��ح��و ع����ام����ني. وقد 
القوات  ل��ق��ي��ام  ا���ش��ت��ع��ادت��ه  مت��ه��د 
من  تبقى  ما  با�شتعادة  النظامية 
املدينة،  يف  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  م��ع��اق��ل 
وتعد  ال��ق��دمي��ة  حم�س  �شيما  ل 
ال�شيطرة على اخلالدية  ا�شتعادة 
الخ���������رتاق ال���ع�������ش���ك���ري ال���ث���اين 
النظامية  ال��ق��وات  حتققه  ال���ذي 

خ������الل ال�������ش���ه���ري���ن امل���ا����ش���ي���ني، 
من  اخل��ام�����س  يف  �شيطرتها  ب��ع��د 
امل���ا����ش���ي على  ح���زي���ران-ي���ون���ي���و 
ال�شرتاتيجية  الق�شري  منطقة 
يف ريف حم�س والتي بقيت حتت 
���ش��ي��ط��رة امل��ع��ار���ش��ني لك����ر من 

عام.
اهمية  ذات  حم�س  مدينة  وت��ع��د 
البالد،  و�شط  لوقوعها يف  كربى 
بني  ا�شا�شية  و�شل  �شلة  وكونها 

دم�شق وال�شاحل ال�شوري.
اىل ذلك، اعترب الرئي�س ال�شوري 
ب�شار ال�شد ال حل ممكنا لالزمة 
ال�شورية املتوا�شلة منذ اكر من 
ع���ام���ني ����ش���وى ب�����ش��رب الره�����اب 
ب��ي��د م���ن ح��دي��د ، يف ا����ش���ارة اىل 
املعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  م���ع  امل����ع����ارك 
الذين ي�شنفهم النظام ارهابيني 

امل��ع��رك��ة ت��خ��ا���س يف الع����الم ويف 
املجتمع،  ويف  الجتماعية  املواقع 
لكن احل�شم لالأزمة هو فقط يف 

امليدان .
القت�شادية  امل��ع��ان��اة  ان  وا���ش��اف 
التي نعاين منها جميعا، اخلدمات 
اليومية  الم����ور  ك��ل  امل��رتاج��ع��ة، 
ك�شوريني  م���ن���ه���ا  ن����ع����اين  ال����ت����ي 
مرتبطة بالو�شع المني، ول حل 
وقال  الره���اب  ب�شرب  �شوى  لها 
بنربة حازمة ل حل مع الرهاب 

�شوى ان ي�شرب بيد من حديد .
حتقيق  بعد  ال�شد  خطاب  وياأتي 
ق����وات����ه ال���ن���ظ���ام���ي���ة اخ����رتاق����ات 
املا�شيني  ال�شهرين  يف  ميدانية 
ل ���ش��ي��م��ا يف حم��اف��ظ��ة ح��م�����س ، 
اهلل  ح��زب  من  بعنا�شر  مدعومة 
الوطني  ال��دف��اع  وق��وات  اللبناين 

، وذلك بعد ايام من تاأكيده على 
الدامي  ال��ن��زاع  يف  بالن�شر  ثقته 
قرابة  م��ن��ذ  ال���ب���الد  يف  امل�����ش��ت��م��ر 
القاه  خطاب  ويف  ون�شف  عامني 
احد  افطارا يف  ا�شت�شافته  خالل 
اكد  بدم�شق،  الرئا�شية  الق�شور 
اي   ، ال�شعبية  احل���رب  ان  ال���ش��د 
اىل  ال�شوريني  املدنيني  م�شاركة 
بان حت�شم  كفيلة  جانب اجلي�س، 

املعركة خالل ا�شهر.
م��ف��ت��وح��ا حلل  امل���ج���ال  ت����رك  واذ 
ال�شوري  الرئي�س  �شن  �شيا�شي، 
هجوما لذعا على املعار�شة التي 
اعتربها �شاقطة اخالقيا و�شعبيا 

ول دور لها يف احلل.
وقال ال�شد يف اخلطاب الذي بثته 
ال�شورية قرابة منت�شف  القنوات 
ان  �شحيح  غ،  ت   21:00 الليل 

افراد  من  ت�شكلت  التي  ال�شورية 
دربوا على حرب ال�شوارع.

وق���ال ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وري يف هذا 
ك�شوريني،  امل����ع����ارك،  م���ن  ال���ن���وع 
نخ�شر  ان  او  م��ع��ا  ن��رب��ح  ان  ام���ا 
ال����ق����وات  ان  اىل  وا�������ش������ار  م����ع����ا 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة غ���ري امل����درب����ة حلرب 
ما  الع�شابات متكنت من حتقيق 
العامني  خ��الل  امل�شتحيل  ي�شبه 
املا�شيني، معتربا ان املناطق التي 
مت فيها اجناز اف�شل من مناطق 
ا�شيف  التي  املناطق  ه��ي  اخ���رى، 
الدعم  امل��ع��ن��وي  ال��دع��م  اىل  فيها 

العملي .
تتفوق  وحيدة  حرب  هناك  وتابع 
الع�شابات هي احلرب  على حرب 

ال�شعبية..
 وه����ذه احل����رب ه���ي اجل��ي�����س مع 
امل���واط���ن���ني، وه����ذا م���ا ح�����ش��ل اذا 
ال�شعبية  احل���رب  ه��ذا  يف  جنحنا 
وكان هناك م�شاهمة اكرب يف باقي 
اقول  ان  ا�شتطيع  ف��ان��ا  امل��ن��اط��ق، 
خالل  �شهال.  �شيكون  احل��ل  ب���اأن 
اخلروج  على  ق��ادرة  �شوريا  ا�شهر 
م��ن ازمتها و���ش��رب الره���اب لن 

يد اهلل مع اجلماعة .
وترك الأ�شد الباب مفتوحا حلل 
�شيا�شي لالزمة، مع ت�شديده على 
واملعارك  ال�شيا�شة  م�شاري  تالزم 
الع�شكرية يف مواجهة معار�شيه.

ا�شتمر  ال���ذي  وق���ال يف اخل��ط��اب 
ان  45 دق��ي��ق��ة ل مي��ك��ن  ق���راب���ة 
وتقدم  �شيا�شي  عمل  هناك  يكون 
على امل�شارات ال�شيا�شية والرهاب 

بد من  ي�شرب يف كل مكان. فال 
�شرب الرهاب لتتحرك ال�شيا�شة 

يف �شكل �شحيح .
مينع  ل  ه����ذا  ان  اع���ت���رب  ان����ه  ال 
ان ي��ك��ون ث��م��ة م�����ش��ار م�����واز. اذا 
م�شار  وثمة  الره���اب  ن�شرب  كنا 
يوج�د  ل  ب���ال���ت���وازي،  ���ش��ي��ا���ش��������������ي 
هذا  ي��ك�����������ون  ان  دون  م���ن  م���ان���ع، 
مكافحة  ع����ن  ل��ل��ت��وق��ف  م������ربرا 
ت�شريحات  واأت��������ت   . الره���������اب 
ال�شد و�شط جهود دولية تقودها 
مو�شكو حليفة دم�شق، ووا�شنطن 
الداعمة للمعار�شة، لعقد موؤمتر 
لطريف  ممثلني  مب�����ش��ارك��ة  دويل 
النزاع ال�شوري �شعيا للتو�شل اىل 

حل لالزمة.
تتمكن  مل  اجل��ه��ود  ه���ذه  ان  ال   
بعد من حتديد موعد املوؤمتر او 

التفاق على تفا�شيله.
و���ش��ن ال���ش��د هجوما لذع���ا على 
املمثلة  اخل����ارج����ي����ة  امل���ع���ار����ش���ة 
الثورة  لقوى  الوطني  بالئتالف 

واملعار�شة من دون ان ي�شميه.
وطنية  م��ع��ار���ش��ة  ل��دي��ن��ا  وق�����ال 
زجت نف�شها منذ اليام الوىل يف 
العمل ال�شيا�شي والوطني، وجزء 
معنا  يتواجد  املعار�شة  ه��ذه  من 

الآن يف هذه القاعة .

وزير الدفاع ال�سوري يتفقد القوات النظامية يف اخلالدية 

الأ�سد يتم�سك بالقوة حل�سم املعركة مع املعار�سة

عقوبات اأملانية على هيئات اأمريكية ب�سبب التج�س�س
•• برلني-ا ف ب:

دعت وزي��رة العدل الملانية �شابني لويتهوي�شر �شنارنربغر يف مقابلة ام�س الثنني الحت��اد الوروب��ي اىل ان يوؤمن 
وزيرة  وقالت  اجنبية.  ا�شتخبارات  اجهزة  على  تتج�ش�س  التي  المريكية  ال�شركات  ملعاقبة  الالزمة  الو�شائل  لنف�شه 
العدل يف مقابلة مع ال�شحيفة املحافظة دي فيلت نحتاج اىل �شل�شلة اج��راءات على م�شتوى الحتاد الوروب��ي �شد 
التج�ش�س الوا�شع من قبل الجهزة ال�شرية الجنبية وا�شافت ان املوؤ�ش�شات المريكية التي ل حترتم هذه الجراءات 
اوروبية  املفاو�شات حول توجيهات  ان  �شنارنربغر  لويت�شهوي�شر  وتابعت   . الوروبية  ال�شواق  ت�شتبعد من  ان  يجب 
حلماية املعطيات اخلا�شة هي خطوة اوىل مهمة على طريق جمال اوروبي اآمن للمعطيات . وقالت ان ال�شتخبارات 
العاملية لن تكون هي من ميلي معايري حماية احلياة اخلا�شة يف الع�شر الرقمي، بل القوانني ال�شا�شية للمواطنات 
واملواطنني . وكانت وزيرة العدل الملانية من ال�شخ�شيات الرئي�شية التي عار�شت التج�ش�س الذي تقوم به وكالة المن 
القومي المريكية يف بلد تركت فيه مراقبة الفراد يف عهد النازيني اثرا كبريا وهذه الق�شية مطروحة بقوة يف حملة 

النتخابات الت�شريعية التي �شتجرى يف 22  �شبتمرب وتاأمل امل�شت�شارة انغيال مريكال الفوز فيها لولية ثالثة.

ال�سب�سي ونداء تون�ش يت�سدران نوايا الت�سويت وحركة النه�سة الإ�سالمية ترتاجع

وزير الداخلية ي�سع النقاط على حروف امل�ساألة الإرهابية يف تون�س
 املرزوقي يلتقي القروي رئي�س احلكومة الأ�سبق يف حكومة بن علي

•• الفجر – تون�س - خا�س

ال�شيا�شي،  امل�����اأزق  ا���ش��ت��م��رار  رغ���م 
مبواقفهم،  ال����ف����رق����اء  ومت�������ش���ك 
امللف  �شهد  الو�شاطات،  كّل  وتعّر 
بالظاهرة  ع���الق���ت���ه  يف  الأم����ن����ي 
وتطورات  لفتا  ح��راك��ا  الإره��اب��ي��ة 
م���ث���رية يف ال�������ش���اع���ات الأخ�������رية.  
الداخلية  وزي����ر  ا���ش��ت��ع��ر���س  وق���د 
خالل  ج��دو،  بن  لطفي  التون�شية 
ندوة �شحفية م�شاء الأحد، جممل 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا قوات 
اإط��ار مكافحة  الأم��ن التون�شية يف 
للمجموعات  والت�شدي  الإره����اب 
الإرهابية  مبختلف مناطق تون�س 

خالل ال�شاعات املا�شية.

ح�ساد العمليات الأخرية
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ع��م��ل��ي��ة ����ش���و����ش���ة بنّي 
اأن��ه على اث��ر ورود  وزي��ر الداخلية 
اأن  مفادها  ا�شتخباراتية  معلومات 
القيام  ينوون  الإرهابيني  من  ثلة 
من  ي�شتهدفون  اإرهابية  بعمليات 
ورائها بع�س ال�شيا�شيني بالغتيال 
املراكز  وبع�س  بال�شطو  والبنوك 

الأمنية لل�شطو على الأ�شلحة.
الأمنية  الوحدات  اأن  الوزير  واأفاد 
ملنزل  م���داه���م���ت���ه���ا  ب���ع���د  مت���ك���ن���ت 
اإرهابية  عنا�شر   3 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
مت القب�س على �شخ�شني يف حني 
متكن الثالث من الفرار وتبنّي اأنه 
اإرهابي  وه��و  ال��زي��ن  لطفي  يدعى 
ال�شهيد  اغتيال  يف  �شالع  خطري 

حممد الرباهمي.
اأو�شح  ال��وردي��ة  لعملية  وبالن�شبة 
بن جدو اأن فرقة مكافحة الإرهاب 
اإثر  مل��ن��زل  مداهمتها  بعد  متكنت 
من  ا�شتخباراتية  معلومات  ورود 
واأ�شر    4 واإ����ش���اب���ة  اإره���اب���ي  ق��ت��ل 
الدين  عز  يدعى  اأن��ه  تبني  �شاد�س 
اأنه  ب��ع��د  ت��ب��نّي فيما  ال����الوي  ع��ب��د 
ال�شهيد  اغ��ت��ي��ال  ق�شية  يف  �شالع 
بذلك  اع��رتف  وق��د  بلعيد  �شكري 
ل����دى ا���ش��ت��ن��ط��اق��ه  وب���ه���ذا ح�شب 
الوزير فاإن عدد املوقوفني ي هذه 
الق�شية قد ارتفع اإىل 6 اأ�شخا�س، 
ولفت بن جدو النتباه اإىل اأن هذا 

الت�شاوؤم �شّيد املوقف
ومنطق  امل���اأزق  يتوا�شل  �شيا�شيا، 
ال�شيا�شي،  ال�����ش��ارع  يف  ال��ق��ط��ي��ع��ة 
وق��د اأك��د رئي�س ح��زب ن��داء تون�س 
الباجي قائد ال�شب�شي خالل لقائه 
املرزوقي  املن�شف  املوؤقت  الرئي�س 
الأحزاب  تعنت  اإّن  الث��ن��ني،  اأم�����س 
الفرقاء  بني  الهوة  عمق  احلاكمة 
داعيا  تعبريه،  ح�شب  ال�شيا�شيني 
ق��رارات جريئة  اتخاذ  اإىل �شرورة 
للخروج بتون�س من الأزمات التي 

متر بها على حّد تعبريه
اإن  تون�س  نداء  رئي�س حركة  وقال 
رئي�س اجلمهورية املوؤقت له دور يف 
تقريب وجهات النظر بني الفرقاء 

ال�شيا�شيني.
الأزمة  اأن  ال�شب�شي  قائد  واع��ت��رب 
بها تون�س غري  التي متر  احلالية 
م�����ش��ب��وق��ة ول���ل���خ���روج م��ن��ه��ا يجب 

اتخاذ قرارات جريئة .
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال الأم��������ني ال���ع���ام 
ال��ت��ون�����ش��ي لل�شغل  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
متفائل  غري  اإن��ه  العبا�شي  ح�شني 
الحتاد  مل��ب��ادرة  ال�شتجابة  مب��دى 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��خ��روج م��ن الأزم�����ة اأنا 
واأ�شاف  اللحظة.  مت�شائم يف هذه 
مراعاة  اجلميع  على  اأنه  العبا�شي 
ال����ظ����رف احل������ايل ال������ذي مت����ر به 

البالد. 

توجيه اأ�شابع التهام لتيار اأن�شار 
عمليات  يف  ل���ت���ورط���ه  ال�����ش��ري��ع��ة 
الإرهابية،  وال��ع��م��ل��ي��ات  الغ��ت��ي��ال 
م��ت��ع��ل��ال يف ذل�����ك ب�����ان الأب����ح����اث 

مازالت يف اأولها.
اإىل  ووج��ه لطفي بن ج��دو ر�شالة 
ال�����ش��ع��ب ال��ت��ون�����ش��ي اأك����د ف��ي��ه��ا انه 
ع��ل��ى ال��ت��ون�����ش��ي��ني م�����ش��ان��دة قوات 
اجلي�س والأمن للت�شدي لالإرهاب 
انق�شام  نف�شه  الآن  يف  م�شتغربا 
ك��ل��م��ا وقعت  ال��ت��ون�����ش��ي  ال�����ش��ع��ب 
م�شريا  تون�س  يف  اإره��اب��ي��ة  عملية 
اإىل اأّن الإرهاب يف الدول املتقدمة 
القوات  مع  ال�شعب  �شفوف  يوحد 
الأمنية للق�شاء على الإرهابيني .

وك�������ش���ف ل��ط��ف��ي ب����ن ج�����دو وج����ود 
ال�شيا�شيني  اأ���ش��م��اء  ت�شم  ق��ائ��م��ة 
م�شريا  اغ��ت��ي��ال��ه��م،  �شيقع  ال��ذي��ن 
اأن ال��وزارة مل تتمكن اإىل حد  اإىل 
التح�شل عليها على حد  الآن من 

تعبريه.
الذين  ك��ل  اأن  ال��وزي��ر  اأ���ش��اف  كما 
عملية  يف  لتورطهم  عليهم  قب�س 
اأنكروا  ق��د  بلعيد  �شكري  اغ��ت��ي��ال 
القائمة،  ت���ل���ك  ب����وج����ود  ع��ل��م��ه��م 
اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اق  م��وؤك��دا يف نف�س 
اغتيال  عمليتي  اأن  �شتثبت  الأي���ام 
والرباهمي  ب��ل��ع��ي��د  ال�����ش��ه��ي��دي��ن 

مرتبطتني ببع�شهما البع�س.

يف  ين�شط  ك��ان  الإره��اب��ي  العن�شر 
اأن�شار ال�شريعة .

قردان  ب��ن  ال��رب��اي��ع  وادي  عملية 
ف��ق��د اأو����ش���ح وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة اأن 
تفا�شيل الواقعة  تتمّثل يف رف�س 
���ش��ي��ارة الم��ت��ث��ال لإ����ش���ارة اأع����وان 
املرور فتمت مالحقتها ومت تبادل 
اإطالق النار خالل عملية املطاردة 
وب��ع��د اإي��ق��اف��ه��ا ت���ب���نّي  اأن���ه���ا كانت 

حتمل كمية كبرية من الأ�شلحة.
اأما العملية الرابعة فتتمثل ح�شب 
مت�شددين  حم���اول���ة   يف  ال���وزي���ر 
الأمن  اأع���وان  اأح��د  �شالح  افتكاك 
الداخلي الذي كان ب�شدد حرا�شة 
فرع البنك املركزي مبنطقة اأكودة 
تبنّي  احدهم  اإيقاف  وبعد  �شو�شة  
ويحمل  مب�شد�س  م�شلحا  كان  اأن��ه 
ال���وف���اة مم���ا يك�شف  ب��ع��د  و���ش��ّي��ة 
بعملية  ال���ق���ي���ام  ي���ن���وي  ك�����ان  اأن������ه 

ا�شت�شهادية.

اأن�سار ال�سريعة.. وقائمة 
الغتيالت

م��ن جهة اأخ���رى اأك���د ب��ن ج��دو اأن 
اأن�شار  لتنظيم  املنتميني  ب��ع�����س 
ال�����ش��ري��ع��ة م�����ش��وؤول��ون ع���ن بع�س 
التي  ال��ع��ن��ف والإره���������اب  اأع����م����ال 
���ش��ه��دت��ه��ا ال��ب��الد ل��ك��ن��ه ���ش��دد على 
ان����ه ل مي��ك��ن يف ال���وق���ت احل���ايل 

الد�ستوريون يف الواجهة
نوعها  من  الأوىل  هي  �شابقة  ويف 
امل�شهد  م��ث��ريا يف  ت��ط��ورا  وت��ع��ت��رب 
ال�شيا�شي التون�شي التقى الرئي�س 
بحامد  امل��رزوق��ي  املن�شف  امل��وؤق��ت 
القروي ري�س احلكومة الأ�شبق يف 
بن  العابدين  زي��ن  الرئي�س  نظام 
الد�شتورية  املبادرة  علي و �شاحب 
امل�����ش��اورات التي  اإط����ار  ، وذل���ك يف 
ي��ق��وم ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س م��ع الأح����زاب 

ال�شيا�شية .
وقال حامد القروي عقب لقائه مع 
املرزوقي انه اأبلغ رئي�س اجلمهورية 
اأن جتاوز املخاطر املحدقة بالبالد 
والتوافق  ب���احل���وار  اإل  ي���ك���ون  ل 
م�شريا اإىل اأن على اجلميع الوعي 
اأي طرف حكم  باأنه لي�س مبقدور 
اأورده  مل���ا  ، وف��ق��ا  ال���ب���الد مب���ف���رده 
املوقع الر�شمي لرئا�شة اجلمهورية 

التون�شية.
يوؤ�شر  اللقاء  هذا  اإّن  هل  وال�شوؤال 
ال�شابق  احل���اك���م  احل�����زب  ل���ع���ودة 
اإىل ال�شاحة يف ثوب جديد  املنحل 
ال��ي��ه ح��ام��د القروي  ي�����ش��ع��ى  ك��م��ا 
اللقاء  ه����ذا  اع���ت���ب���ار  وه����ل مي��ك��ن 
املرزوقي  من  اخ�شر  �شوء  مبثابة 
وه���ل ه��و اع����رتاف ب��اأن��ه ل جتاوز 
للماأزق الراهن يف تون�س يف غياب 

الد�شتوريني؟

الداخلية  وزارة  اأن  ال��وزي��ر  واأ���ش��ار 
العمومية  للنيابة  باللجوء  قامت 
�شككوا  م��ن  ك��ل  �شد  ق�شايا  لرفع 
و�شوهوها  الأم���ن���ي���ة  ب���ال���ق���ي���ادات 
بتوجيه عدة تهم لهم دون تقدمي 
اأدل��ة، وه��و الآن ب�شدد انتظار  اي��ة 
الرد لتخاذ الإج��راءات والتدابري 

القانونية الالزمة.
الإرهابيني  اأن  ج���دو  ب���ن  وك�����ش��ف 
ال�شعانبي  ج��ب��ل  يف  امل��ت��ح�����ش��ن��ني 
كتيبة  ا�شم  اأنف�شهم  على  اأط��ل��ق��وا 
ع��ق��ب��ة ب���ن ن��اف��ع واأع���ل���ن���وا ولئهم 

لتنظيم القاعدة.
ك���م���ا اأ������ش�����اف ب�����ن ج������دو يف ه���ذا 
الذين  بع�شهم من  اأن  اخل�شو�س 
العام  الت�شريعي  بالعفو  مت��ت��ع��وا 
بع�س  اإىل  اإ���ش��ارة  يف   2011 �شنة 
العنا�شر الذين �شاركو فيما يعرف 

بعملية �شليمان.
هذا وقد ارتفعت ح�شيلة ال�شهداء 
التي ت�شبب فيها انفجار لغم حتت 
دبابة م�شاء الحد بجبل ال�شعانبي 
اإىل  التم�شيط  اإحدى عملية  اأثناء 
�شقوط  ت�شجيل  مت  ح��ي��ث  اث��ن��ني، 
بعد  امل�شابني  ثان من بني  جندي 
اأن كان ذلك النفجار قد ت�شبب ف 
اأول عبد العزيز  ا�شت�شهاد الرقيب 
زمالئه  من   5 واإ�شابة  الطاهري 

بجراح متفاوتة اخلطورة.

اأ���ش��ئ��ل��ة م��ن امل��ب��ك��ر الإج���اب���ة عليها 
ولكن الثابت اأّن هذا اللقاء �شيكون 
له ما بعده وان تداعياته العميقة 
ال�شيا�شي  احل���راك  م�شتقبل  على 
تون�س  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  وال��ع��م��ل��ي��ة 

�شتكون كبرية. 
 

ال�سب�سي ونداء تون�ش يف ال�سدارة
اأّك����د نبيل بلعم  اأخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
م��دي��ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة ام�����رود اأّن����ه 
ح�����ش��ب اأخ������ر ا����ش���ت���ط���الع ل���ل���راأي 
ق��ام��ت ب���ه امل��وؤ���ش�����ش��ة خ����الل �شهر 
فا�شل   64 ف��اإّن  املنق�شي  جويلية 
2 باملائة من التون�شيني يعتقدون 
الإره��اب ميّثل تهديدا حقيقّيا  اأّن 
اأم�س  ب��ل��ع��م  واأو������ش�����ح  ل���ت���ون�������س. 
باملائة   1 ف��ا���ش��ل  اأّن30  الث��ن��ني 
اجلي�س  اأّن  ي��رون  التون�شيني  م��ن 
يقومان  ال����وط����ن����ي����ني   والأم����������ن 
ب����دوره����م����ا ع���ل���ى اأك����م����ل وج������ه يف 
الت�شّدي لالإرهاب م�شيفا اأّن 71 
يعتربون  التون�شيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
تدهور  يف  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ش��اد  اأّن 
باملائة   16 ي����رى  ف��ي��م��ا  م�����ش��ت��م��ّر 

منهم عك�س ذلك.
و�شّجلت حركة النه�شة تراجعا يف 
عام   اأّك���ده مدير  ما  وف��ق  �شعبّيتها 
ام����رود ، ح��ي��ث ت��راج��ع��ت م��ن 19 
�شهر جوان  ب��امل��ائ��ة  يف   6 ف��ا���ش��ل 
�شهر  يف  ب��امل��ائ��ة   13 اإىل  امل��ا���ش��ي 
ك��م��ا تراجعت  امل��ن��ق�����ش��ي،  ج��وي��ل��ي��ة 
اأجل  م��ن  امل��وؤمت��ر  اأح����زاب  �شعبّية 

اجلمهورّية والتكّتل. 
حزب  ل��دى  الن�شبة  ه��ذه  وارتفعت 
نداء تون�س اإىل 20 فا�شل 3  باملائة 
خالل �شهر جويلية املنق�شي فيما 
7 فا�شل  ال�شعبّية  �شّجلت اجلبهة 
5 ب��امل��ائ��ة واحل���زب اجل��م��ه��وري 4 

فا�شل 6 باملائة.
الثالث  الرئا�شات  اأداء  �شّجل  كما 
ت��راج��ع��ا ل���دى ال��ت��ون�����ش��ي��ني، حيث 
اأداء رئي�س  بلغت ن�شبة الر�شا عن 
باملائة    2 ف��ا���ش��ل   2 اجل��م��ه��ورّي��ة 
لرئي�س  بالن�شبة  ت��راج��ع��ت  ف��ي��م��ا 
 28 اإىل  لعرّي�س  علي  احل��ك��وم��ة 
باملائة وم�شطفى بن جعفر رئي�س 
فا�شل  التاأ�شي�شي24  امل��ج��ل�����س 

% من   36 وي��ب��ق��ى  ب���امل���ائ���ة.   4
اأمرهم  م��ن  ح���رية  يف  التون�شيني 
بخ�شو�س اجلهة التي �شي�شّوتون 
هذا،  ال���راأي  ا�شتطالع  ح�شب  لها، 
ق�������ّرروا عدم  ب���امل���ائ���ة   22 ب��ي��ن��ه��م 

الت�شويت لأّي طرف �شيا�شّي.
وقد متكن رئي�س حزب نداء تون�س 
الباجي قائد ال�شب�شي من احتالل 
بالن�شبة  الت�شويت  ن��واي��ا  ���ش��دارة 
لالنتخابات الرئا�شية بعد ح�شوله 
على ن�شبة 17 فا�شل 7 باملائة من 
جملة امل�شاركني يف ا�شتطالع الراأي 
العام  الأم��ني  على  بذلك  متقدما 
اجلبايل  حمادي  النه�شة  حلركة 
الذي حل ثانيا بعد احل�شول على 
ن�شبة 7 فا�شل 1 باملائة، فيما حل 
ب��ا���ش��م اجلبهة  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اط��ق 
ثالثا  ال��ه��م��ام��ي  ح���ّم���ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

بن�شبة 5 فا�شل 1 باملائة.

دعوة اإىل رمي املعت�سمني 
بالر�سا�ش

ا�شتمرار  واأم����ام  اآخ���ر  �شعيد  على 
اع��ت�����ش��ام ال��رح��ي��ل وت���زاي���د اأع����داد 
بوزارة  موظف  دعا  فيه  امل�شاركني 
حقوق الإن�شان و العدالة النتقالية 
اإىل   ، الطرابل�شي  ال��دي��ن  ح�شام   ،
بالنقالبيني  و���ش��ف��ه��م  م��ن  رم���ي 
الرحيل  معت�شمي  اإىل  اإ���ش��ارة  يف 
ب�����ش��اح��ة ب����اردو ، ب��ال��ر���ش��ا���س دون 
الطرابل�شي  وك��ت��ب  حم��اك��م��ت��ه��م. 
ال����ر�����ش����م����ي على  ح�������ش���اب���ه  ع����ل����ى 
الجتماعي  ال����ت����وا�����ش����ل  م����وق����ع 
النقالبية  الفاي�شبوك،املحاولت 
يجب اأن تنتهي مبوت النقالبيني 
ك���ان يف دول���ة حت���رتم نف�شها  ل��و   ،
لتّم  �شعبها  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  وت�����ش��ه��ر 
دون  بالر�شا�س  النقالبيني  رمي 
اعت�شام  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  رح���م���ة..! 
الثالثاء  ال���ي���وم  ي��ن��ظ��م  ال���رح���ي���ل 
لتاأكيد  ت����اأت����ي  ك�����ربى  ت���ظ���اه���رة 
مطالبهم ب�شرورة الك�شف عن كل 
مالب�شات اغتيال �شكري بلعيد بعد 
�شتة اأ�شهر من هذه العملية و�شتتم 
و�شط  منظميها  ح�شب  التظاهرة 
العا�شمة  �شعبي كبري من  ح�شور 

تون�س واملناطق الداخلية . 

تفجري يف معبد بوذي باأندوني�سيا 
•• جاكرتا-ا ف ب:

عليها  كتب  عبوة  ان  ام�س  جاكرتا  يف  البوذي  ايكايانا  معبد  ادارة  ذك��رت 
ما  وعلى  امل��ك��ان.  ه��ذا  يف  انفجرت  الروهينغا  ل�شرخات  ن�شتجيب  عبارة 
يبدو، هذا التفجري هو الخري يف التعبري عن غ�شب م�شلمي اندوني�شيا 
ب��الآلف من اعمال العنف يف  من و�شع الروهينغا امل�شلمني الذين فروا 

بورما حيث اغلبية ال�شكان بوذيون.
التي حتوي قطعا وك��رات معدنية ليل الح��د الثنني  القنبلة  وانفجرت 
بينما كان مئات البوذيني ي�شلون يف املعبد. وقد ادت اىل ا�شابة �شخ�س 
بجروح طفيفة يف ذراعه و�شاقه وزرعت قنبلة ثانية لكنها مل تنفجر بل 
ا�شرار  اىل  النفجار  وادى  ال�شرطة  قالت  كما  فقط،  دخ��ان  منها  انبعث 
ان  بر�س  فران�س  لوكالة  لياو  بونيجان  املعبد  امل�شوؤول يف  وق��ال  طفيفة.  
يدخل  ابي�س  قمي�شا  يرتدي  رج��ال  اظهرات  املكان  يف  املثبتتة  الكامريا 
بابني  م��ن  بالقرب  املعبد  داخ��ل  الخ�شر  باللون  ط��ردي��ن  وي�شع  املعبد 
قبل ان يغادر املوقع. وا�شاف ان النفجار وقع بعد ذلك بقليل وتابع ان 
مو�شحا   ، الروهينغا  ل�شرخات  ن�شتجيب  ع��ب��ارة  يحمل  الطردين  اح��د 
با�شم  الناطق  ال�شرطة ومن جهته، قال  �شلمت اىل  امل�شورة  اللقطات  ان 
دوافع  يف  حتقق  زال��ت  ما  ال�شلطات  ان  �شومبي  روين  الوطنية  ال�شرطة 
تكون  ق��د  التي  اجلهة  ع��ن  الآن  تعليق  ب��اي  الدلء  ميكنها  ول  الهجوم 
م�شوؤولة عنه. وراأى وزير ال�شوؤون الدينية �شوريادارما علي ان التفجري 
عمل ا�شتفزاي هدفه حتري�س امل�شلمني �شد البوذيني وا�شاف انني واثق 
ان امل�شلمني والبوذيني لن يتاأثروا العالقات بني امل�شلمني والبوذيني جيدة 
وعلى حد علمي مل يحدث حتى الآن اي نزاع بني امل�شلمني والبوذيني يف 

اندوني�شيا .
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طلبت احلكومة الكورية اجلنوبية من �شفاراتها يف ال�شرق الأو�شط 
واأفريقيا تركيز جهودها لتعزيز الأمن ،و�شط اإغالق الدول الغربية 

اأبواب �شفاراتها يف ظّل تهديدات حمتملة من جماعات م�شلحة.
م�شوؤول  ع��ن  )ي��ون��ه��اب(  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  الن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ت�شغيل  تعليق  يف  ت��ن��ظ��ر  ل  ال��ك��وري��ة  احل��ك��وم��ة  اإن  ق��ول��ه  ح��ك��وم��ي 
ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف الوقت  ال�شفارات الكورية اجلنوبية يف 
جهودها  تركيز  اإىل  �شفاراتها  تدعو  احلكومة  اأن  مو�شحا  احل��ايل، 
خمابرات  وج��ود  و�شط  جيد  ب�شكل  الإره���اب  ملواجهة  الإع���داد  على 

ب�شاأن الإرهاب �شد الدول الغربية .
اأن���ه مل ت���رد ت��ه��دي��دات ���ش��د ال��ب��الد ب�شكل م��ب��ا���ش��ر، ولكن  واأ����ش���اف 
اأهبة  على  تبقى  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  ال��ك��وري��ة  ال�شفارات 
اإليها  ال�شفر  . وكانت �شيول حددت اليمن كدولة ممنوع  ال�شتعداد 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  اأغلقت  حيث   2011 عام  منذ  ابتداء 
واأملانيا وفرن�شا اأبواب �شفاراتها ب�شكل موؤقت وي�شار اىل ان الوليات 
املتحدة ودول غربية اأعلنت عن اغالق �شفاراتها موؤقتاً يف العديد من 

الدول خ�شية وقوع هجمات.

مروان  اللبنانية  الأعمال  ت�شريف  حكومة  يف  الداخلية  وزير  اأعلن 
�شربل ان والد القتيل امل�شري الذي �شقط الأحد يف التفجري الذي 
وقع داخل منزل يف بلدة داريا جنوب �شرق بريوت كان يعد مقاتلني 
لإر���ش��ال��ه��م اىل �شوريا وال��ع��راق . وق���ال �شربل يف ح��دي��ث اذاع���ي ان 
داري��ا وزوج��ت��ه لبنانية كان  ام��ام م�شجد  امل�شري وه��و  القتيل  وال��د 
يعد مقاتلني اىل �شوريا والعراق. ي�شار اىل ان �شخ�شا م�شريا قتل 
اإ�شافة اىل �شخ�س ثالث �شوري اجلن�شية، بانفجار  واأ�شيب �شقيقه 
وقع خالل جتهيزهم عبوة داخل اأحد املنازل يف بلدة داريا جنوب �شرق 
بريوت. وقال �شربل اإن املتويف ) امل�شري ( قريب من ال�شيخ الأ�شويل 
اأحمد الأ�شري املالحق ق�شائيا وكان يح�شر اإجتماعات معه. واأ�شاف 
اإم��ام م�شجد داري��ا هو م�شري وزوجته لبنانية وال�شخ�س الذي  ان 
الأولية  واملعلومات   ، حرجة  ح��ال  يف  الثاين  ابنه  واإن  ابنه،  هو  قتل 
وكانت �شحيفة  وال��ع��راق  �شوريا  اىل  مقاتلني  يجند  ك��ان  اأن��ه  تقول 
ال�شفري ن�شبت الثنني اىل �شربل قوله  ان ال�شدفة هي التي حتمي 
لبنان يف هذه الأيام ولو مل يح�شل خطاأ ت�شبب بانفجار العبوة بني 

اأيدي معديها لكان وقع الأ�شواأ لحقا .

قندهار  مدينة  يف  نا�شفة  ع��ب��وة  ان��ف��ج��ار  �شحايا  ح�شيلة  ارت��ف��ع��ت 
فيما  جريحاً،  و22  قتلى   4 اإىل  الإثنني،  ام�س  اأفغان�شتان  بجنوب 
قتل 8 م�شلحني من طالبان بعمليات اأمنية يف اأنحاء البالد ونقلت 
امل��ت��ح��دث با�شم مكتب  اأف��غ��ان��ي��ة ع��ن ج��اوي��د في�شل،  اإع���الم  و���ش��ائ��ل 
 27 وج��رح  قتلوا،  الأق��ل  اأ�شخا�س على   4 اإن  قوله  املحلي،  احلاكم 

اآخرون، بالإنفجار الذي وقع يف منطقة غاين.
عربة  داخ��ل  مزروعة  نا�شفة  عبوة  نتيجة  كان  الإنفجار  اأن  واأو�شح 
اإىل اأن ال�شحايا كلهم مدنيون وكان املوقع الإلكرتوين  يد، م�شرياً 
ل�شحيفة خاما الأفغانية نقل يف وقت �شابق اليوم عن في�شل، قوله 
اإن النفجار وقع يف منطقة غاين يف قندهار، م�شرياً اإىل اأن التقارير 

الأولية تفيد ب�شقوط 3 قتلى و7 جرحى.
ما  اأنه غالباً  اأية جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم بعد، غري  ومل تعلن 

حتّمل حركة طالبان م�شوؤولية هجمات مماثلة.
واإىل ذلك، قتل 8 م�شلحني من طالبان، يف عمليات م�شرتكة نفذتها 
اأفغان�شتان  يف  الدولية  امل�شاعدة  وق��وات  الأفغانية،  الأمنية  القوات 
الأخ��رية يف مناطق خمتلفة من   24 ال���  ال�شاعات  )اإي�شاف( خ��الل 

البالد.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية يف بيان الإثنني، اإن قواتها نّفذت مع 
قوات )اإي�شاف( عدة عمليات م�شرتكة مبناطق خمتلفة من البالد، 
اآخرين   4 واعتقلت   ،3 وجرحت  طالبان،  من  م�شلحني   8 وقتلت 
واأ�شاف البيان اأن هذه العمليات ُنّفذت بوليات نانغارهار، وباغالن، 

وقندهار، وميدان وارداك، وغزين.

عوا�صم

�صيول

كابول

بريوت

حتطم مروحية اأمريكية يف اليابان 
•• طوكيو-رويرتز:

حتطمت  اأمريكية  ع�شكرية  هليكوبرت  طائرة  ان  يابانيون  م�شوؤولون  قال 
القواعد  م��ن متركز  الغ�شب  م��ن  ي�شعد  ق��د  ح��ادث  اأوك��ي��ن��اوا يف  ام�س يف 
المريكية يف اجلزيرة الواقعة يف جنوب البالد و�شرح م�شوؤول باأن حتطم 
الطائرة حدث يف منطقة خم�ش�شة للتدريبات داخل قاعدة هان�شن مل�شاة 
يت�شبب يف  احل��ادث مل  ان  واأ���ش��اف  اأوكيناوا  و�شط  المريكية يف  البحرية 
وقوع خ�شائر يف الرواح بني ال�شكان لكن مل ت�شله اي معلومات عن الفراد 
مندلع  حريق  من  مت�شاعدا  دخانا  فيديو  لقطات  واأظهرت  الع�شكريني. 
اأر�شلت اىل مكان  امل�شوؤول املحلي ان فرق الطفاء  يف منطقة جبلية وقال 
احلادث. وقالت قناة ان.تي.يف التلفزيونية اخلا�شة ان الطائرة املتحطمة 
من  تعليق  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ال��ف��ور  ع��ل��ى  يت�شن  ومل  �شي.ات�س46-  ط���راز 

املتحدث الع�شكري المريكي يف اليابان. 

مالطا توقف ناقلة تقل 102 مهاجراأفريقي
•• فاليتا-رويرتز:

املهاجرين  م��ن   102 تقل  ناقلة  دخ���ول  رف�شت  ان��ه��ا  ام�����س  مالطا  ق��ال��ت 
الفارقة وتواجه اجلزيرة تدفقا قيا�شيا للمهاجرين الفارقة مع و�شول 

األف �شخ�س اىل مالطا خالل ال�شهر املن�شرم.
وقالت وزارة الداخلية ان املهاجرين وعددهم 102 ركبوا الناقلة امل�شجلة 
�شفينة من  ليبيا لكن  �شاحل  45 ميال بحريا قبالة  يف ليبرييا على بعد 
اأوقفت الناقلة خارج املياه القليمية للجزيرة مبا�شرة واأ�شافت ان  مالطا 

املهاجرين مل يكونوا عر�شة لي خطر ومل ير�شلوا ا�شتغاثة.

ل يبعد �سوى ع�سرات الأمتار عن امل�سجد الأق�سى 

حي ا�ستيطاين ثاٍن يف البلدة القدمية بالقد�س املحتلة 

حتليل: ال�سالم الفل�سطيني الإ�سرائيلي لن يحل م�سكالت املنطقة

ليفني: اإطالق اأ�سرى فل�سطينيني خيار اأقل �سوءًا لإ�سرائيل 

على  لالحتالل  التامة  ال�شيطرة 
الدفع مبئات  احل��رم، مع  �شاحات 
لال�شتيطان  اليهودية  العائالت 
مب��ن��ط��ق��ة ب���رج ال��ل��ق��ل��ق ح��ت��ى باب 
ال�����ش��اه��رة وه���و م��ا ي��ع��ن��ي ت�شريد 
الفل�شطينية  ال���ع���ائ���الت  م���ئ���ات 
وعقاراتها  م��ن��ازل��ه��ا  اأن  ب��ذري��ع��ة 
اآي���ل���ة ل��ل�����ش��ق��وط وت����واج����ه خطر 
طرح  التفكجي  واع��ت��رب  الن��ه��ي��ار 
املفاو�شات  ا�شتئناف  مع  املخطط 
ر���ش��ال��ة م��دع��وم��ة اأم���ريك���ي���ا لكل 
اإطار  القد�س خارج  باأن  الأط��راف 

املفاو�شات.

احلي  وه�����دم  اإزال�������ة  اإىل  ي���ه���دف 
اللقلق  برج  الإ�شالمي يف منطقة 
وحت�������دث ت��ف��ك��ج��ي ع����ن خمطط 
ل���ل���ت���ط���ه���ري ال����ع����رق����ي ي����ق����وم به 
بالبلدة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح���ت���الل 
ي��ق��ط��ن��ه��ا نحو  ال����ت����ي  ال���ق���دمي���ة 
اأن  واأو���ش��ح  فل�شطيني  األ��ف   32
�شي�شم  اأرئ���ي���ل  ال���وزي���ر  خم��ط��ط 
اأربع عمارات وكني�شا و24 وحدة 
�شكنية ونفقا ي�شل خارج الأ�شوار.
اليهودي اجلديد  احل��ي  اأن  وذك��ر 
باعتها  اأر����س  قطعة  على  �شيقام 
البي�شاء  الأرثوذك�شية  الكني�شة 

حالة ال�شعف العربي والإ�شالمي 
ل����ت���������ش����ري����ع وت����������رية م�������ش���اري���ع���ه 
الهوية  وت���غ���ي���ي���ب  ال���ت���ه���وي���دي���ة 
املدينة  عن  والإ�شالمية  العربية 
املخطط  ي��وؤدي  حيث  الإ�شالمية، 
ال���ب���ل���دة  ت����ف����ري����غ  اإىل  اجل�����دي�����د 
الأ�شليني  �شكانها  م��ن  ال��ق��دمي��ة 
الإ�شرائيلية  ال�����ش��ي��ط��رة  واإح���ك���ام 

على الأق�شى.
العاملي  ال�شمت  اغ��ب��اري��ة  وانتقد 
الإ�شرائيلية  ال�����دع�����وات  ح���ي���ال 
لبناء  متهيدا  الأق�����ش��ى  لتق�شيم 

الهيكل املزعوم.
تخاذل  �شماه  ما  ب�شدة  انتقد  كما 
ال��دول مبلف  ال�شواد الأعظم من 
القد�س وفل�شطني، يف ظل تكثيف 
وال�شتيطان  ال��ت��ه��وي��د  م�����ش��اري��ع 

بالقد�س وال�شفة.
ي�شتغل  الح��ت��الل  اأن  على  و���ش��دد 
ال�شلطة  م���ع  امل���ف���او����ش���ات  ورق�����ة 
القائمة  والفو�شى  الفل�شطينية 
ل��ف��ر���س وقائع  ال��ع��رب��ي  ب��ال��ع��امل 
ج����دي����دة وت���ث���ب���ي���ت ح���ق���ائ���ق على 
الأر�س ا�شتباقا لأي تداول مبلف 
ال���ظ���روف  اأن  م���ع���ت���ربا  ال���ق���د����س 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ف��ر���ش��ة ذه��ب��ي��ة مل�شي 

الحتالل يف خمططاته.
دائرة اخلرائط  بدوره قال مدير 
ونظم املعلومات مبركز الدرا�شات 
التفكجي  خليل  الدكتور  العربية 
ال����ي����ه����ودي  احل�������ي  خم����ط����ط  اإن 
م�شروع  ���ش��م��ن  ي���ن���درج  اجل���دي���د 
وال���ذي   2020 ل��ل��ق��د���س  ���ش��ام��ل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يف الوقت الذي اأعلنت فيه الإدارة 
املفاو�شات بني  اإطالق  الأمريكية 
واإ�شرائيل،  الفل�شطينية  ال�شلطة 
الإ�شرائيلي  الإ���ش��ك��ان  وزي��ر  ط��رح 
البيت  ح����زب  م���ن  اأرئ����ي����ل  اأوري 
اليهودي خطة لإقامة حي يهودي 
القد�س  ال��ق��دمي��ة م��ن  ال��ب��ل��دة  يف 
امل���ح���ت���ل���ة ل���ي���ك���ون ب����ذل����ك احل���ي 
منذ  يقام  ال��ذي  ال��ث��اين  اليهودي 

احتالل املدينة.
و���ش��ي�����ش��م امل�����ش��روع ال����ذي طرحه 
ت�����ش��وي��ة مع  وزي����ر م��ع��ار���س لأي 
للت�شريع  والداعي  الفل�شطينيني 
ب���اإق���ام���ة ال��ه��ي��ك��ل امل����زع����وم على 
عمارات  الأق�شى  امل�شجد  اأنقا�س 
وكني�شا  ا�شتيطانية  وب��وؤرا  �شكنية 
خم�شة  م�������ش���اح���ة  ع���ل���ى  ي���ه���ودي���ا 
الإ�شالمي  احل���ي  بقلب  دومن����ات 
داخل  اللقلق  ب��رج  با�شم  امل��ع��روف 

اأ�شوار البلدة القدمية.
وميتد احلي اجلديد الواقع داخل 
باب  م�شارف  حتى  القد�س  اأ���ش��وار 
ال�شاهرة، ول يبعد �شوى ع�شرات 
الأمتار عن �شمال �شرق الأق�شى، 
وب��ال��ت��ايل ف����اإن الح���ت���الل يحكم 
جهة  من  الأق�شى  على  �شيطرته 
ويو�شل احلي اجلديد بحي حارة 
الذي يقطنه حاليا قرابة  اليهود 
جهة  من  م�شتوطن  اآلف  خم�شة 

اأخرى.
واأقيمت حارة اليهود على اأنقا�س 

ح���ي ال�����ش��رف امل��ال���ش��ق ل��ت��ل باب 
املغاربة و�شاحة الرباق وذلك بعد 

اأيام من احتالل املدينة.
واأمهلت �شلطات الحتالل ال�شكان 
اأياما  ح��ي��ن��ه  يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
املكان، و�شرعت يف هدمه  لإخ��الء 
وحولته ل�شاحات ومواقف حلائط 
البيئة  ت���وف���ري  م���ق���اب���ل  ال�������رباق 

احلا�شنة لعائالت امل�شتوطنني.
الأق�شى للوقف  واتهمت موؤ�ش�شة 
مقد�شية  و���ش��خ�����ش��ي��ات  وال�����رتاث 
مبوا�شلة  الإ�شرائيلية  املوؤ�ش�شة 
امل�����خ�����ط�����ط�����ات ال����ش���ت���ي���ط���ان���ي���ة 
القدمية من  بالبلدة  والتهويدية 
اأك����ر م���ن �شبعني  خ����الل زراع�����ة 
وع�شكرية  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة  ب��������وؤرة 
بوؤرة  اأربعني  ونحو  الأ�شوار  داخل 

ا�شتيطانية خارجها.
ووف��ق ه��وؤلء ف��اإن ه��دف املخطط 
ال����ش���ت���ي���ط���اين اجل����دي����د اإح����ك����ام 
امل�شجد  ع��ل��ى حم��ي��ط  ال�����ش��ي��ط��رة 
مائة  من  باأكر  املحاط  الأق�شى 
لغر�س  تلمودية  ومدر�شة  كني�س 
ف��ر���س اأم���ر واق���ع وط��م�����س وهدم 

املعامل العربية والإ�شالمية.
الأق�شى  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  وح���ذر 
للوقف والرتاث زكي اغبارية من 
متادي اأذرع الحتالل واجلمعيات 
مبخططاتها،  ال����ش���ت���ي���ط���ان���ي���ة 
الإقليمية  ال����ظ����روف  م�����ش��ت��غ��ل��ة 
وغياب م�شر و�شوريا عن ال�شاحة 

ال�شيا�شية بال�شرق الأو�شط.
ي�شتغل  الح����ت����الل  اأن  واأ�����ش����اف 

نقلتها  التي  الحتالل  بلدية  اإىل 
ال�شتيطانية  للجمعيات  بدورها 
اأرا�س  على  باملكان  �شيطرت  التي 
وعقارات م�شنفة على اأنها اأمالك 

غائبني.
اأن ح���ف���ري���ات ج����رت يف  واأو�����ش����ح 
ت�شعينيات  يف  امل�������ش���روع  م���وق���ع 
القرن املا�شي اإل اأنه مت جتميدها 
ب�شغط �شيا�شي دويل عقب تدمري 

وطم�س الآثار.
�شيغلق  امل���ق���رتح  احل���ي  اإن  وق����ال 
ال�شرقية  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ال���ن���اح���ي���ة 
و�شيحكم  الأق�������ش���ى،  ل��ل��م�����ش��ج��د 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

مع  املفاو�شات  طاقم  رئي�شة  الإ�شرائيلية،  ال��ع��دل  وزي���رة  اع��ت��ربت 
فل�شطينيني  اأ�شرى  �شراح  اإطالق  اأن  ليفني،  ت�شيبي  الفل�شطينيني، 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة لإ���ش��رائ��ي��ل، ف��ي��م��ا راأى رئي�س  ه���و اخل���ي���ار الأق�����ل ����ش���وءاً 
اأن احتمالت  الليكود احلاكم،  اإدل�شتاين، من حزب  الكني�شت، يويل 
لالإذاعة  ليفني  وقالت  ج��دا.  دائ��م �شئيل  �شالم  اتفاق  اإىل  التو�شل 
اأ�شرى فل�شطينيني هو اخليار  اإطالق �شراح  اإن  الإ�شرائيلية  العامة 
الإ�شرتاتيجي الأقل �شوءا بالن�شبة لإ�شرائيل ، معتربة اأن هذا اخليار 
وك��ان��ت احلكومة   . احل���دود  خ��ط  بر�شم  املفاو�شات  ب��دء  م��ن  اأف�شل 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ���ش��ادق��ت الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي على اإط���الق ���ش��راح 104 

اجلانبني  ب��ني  امل��ف��او���ش��ات  ل�شتئناف  متهيدا  فل�شطينيني  اأ���ش��رى 
الإ�شرائيلي والفل�شطيني. والتقت ليفني واملحامي يت�شحاق موخلو، 
مع  نتنياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  لرئي�س  اخلا�س  املبعوث 
اخلارجية  ووزي��ر  عريقات،  �شائب  الفل�شطينيني  املفاو�شني  كبري 

الأمريكي، جون كريي يف وا�شنطن، يوم الثالثاء املا�شي.
�شجناء  �شراح  باإطالق  اإ�شرائيل  يف  تعالت  مطالب  ليفني  ورف�شت 
يهود قتلوا فل�شطينيني، و�شددت على اأن هذا املطلب ل يحتمل، ول 

توجد اأية نية باملتاجرة يف عقوبات القتلة .
الإلكرتوين  ال�شابعة  القناة  اإدل�شتاين لإذاعة موقع  من جانبه قال 
 9 دائ��م خالل  اتفاق  اإىل  التو�شل  النية هي  كانت  اإذا  اإن��ه  اليميني، 
اإذا كان  اإجابة مقنعة فيما  اأح��دا ما لديه  اأجد بعد  �شهور، فاإين مل 

اأبو مازن )الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س( يتحدث با�شم يهودا 
اإذ  اأي�شا،  با�شم غزة  اأنه يتحدث  اأو  الغربية(  ال�شفة  وال�شامرة )اأي 

يوجد حكم اآخر هناك، ولذلك فاإن الحتمالت �شئيلة جدا .
واأ�شاف ادل�شتاين اأنه اإذا تركزت املفاو�شات حول التعاون يف جمالت 
اأنه  اأعتقد  فاإنني  البيئة..  وج��ودة  وامل��ي��اه  الإقت�شاد  مثل  خمتلفة، 
اإىل مبادرات نية  اإذا مت جرنا  اأن نربح من املحادثات، لكن  باإمكاننا 
ح�شنة على �شكل اإطالق �شراح )خمربني( ورمبا اأمور اأخرى، فاإن كل 
ما يهم الفل�شطينيني هو اأن يح�شلوا على اأكر مكا�شب ممكنة وبعد 
اأنه اإذا حتدثنا عن  اإدل�شتاين  ذلك اخلروج من املفاو�شات . واعترب 
اإىل  باأن الوقت مل ين�شج بعد للتو�شل  التعاون من خالل التفاهم 

اتفاقيات فاإن هذا �شيكون اأف�شل لنا ولهم .

امل��و���ش��وع��ات الخ�����رى اأك����ر م���ن اه��ت��م��ام��ه��م مب�شري 
الرا�شي الفل�شطينية املحتلة.

عام  يف  ال���دويل  النقد  �شندوق  اأ���ش��دره  تقرير  وي�شري 
الو�شط  ال�شرق  يف  البطالة  معدل  اأن  اىل   2012
و�شمال افريقيا هو العلى يف العامل واأظهر التقرير اأن 
لي�شل  باملئة   25 نحو  بلغ  ال�شبان  البطالة بني  معدل 

جمددا اىل اأعلى م�شتوى اقليمي له يف العامل.
ال�شد قال يف مقابلة مع  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  وك��ان 
احدى ال�شحف يف عام 2011 ان بالده يف ماأمن من 
ال�شطرابات ل�شباب منها اأنه وحد �شفوفها يف ق�شية 
ادعاء  ك��ان  ذل��ك  اأن  ثبت  ولكن  ا�شرائيل  �شد  م�شرتكة 
فارغا اذ اندلعت اأعمال العنف بني ال�شوريني بعد مرور 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

يبدو اأن ال�شراع ال�شرائيلي الفل�شطيني الذي كان ذات 
يوم مثار اهتمام العامل العربي فقد كثريا من اأهميته 
يف منطقة ال�شرق الو�شط التي مزقها ال�شراع الديني 

وال�شطراب ال�شيا�شي وامل�شكالت القت�شادية.
ال�شورية  اله��ل��ي��ة  واحل����رب  م�شر  يف  ف��ال���ش��ط��راب��ات 
طغت على اأنباء ا�شتئناف ال�شرائيليني والفل�شطينيني 
ا�شتمر  املا�شي بعد جمود  ال�شالم يف ال�شبوع  ملحادثات 
ياأملون  المريكيون  امل�شوؤولون  ي��زال  ول  اأع��وام  ثالثة 
على  ع��ق��ود  منذ  امل�شتمرة  امل��واج��ه��ة  ح��ل  ي�شاعد  اأن  يف 
م��ع��اجل��ة امل�����ش��ك��الت الو����ش���ع ن��ط��اق��ا ال��ت��ي ت��ع��اين منها 
الم��ر مل  ان هذا  يقولون  املحللني  بع�س  لكن  املنطقة 
يعد ميثل حمورا ا�شرتاتيجيا يف ال�شرق الو�شط الذي 

يعج بامل�شكالت.
وق����ال ���ش��ل��م��ان ���ش��ي��خ م��دي��ر م��رك��ز ب��روك��ن��ج��ز الدوحة 
ل��الب��ح��اث رمب��ا ك��ان ه��ذا ه��و احل���ال قبل النتفا�شات 
ان�شمت  الخ��رى  ال�شراعات  من  ع��ددا  ولكن  العربية 

اليه .
قد  ولكنها  جانبية  ق�شية  الن  الق�شية  ه��ذه  واأ���ش��اف 
ت�شري حمورية من جديد اذا جرى احراز تقدم حقيقي 
الو�شاط  م��ن  الكثري  يف  العميق  الت�شكك  اىل  م�شريا 

املختلفة ازاء فر�س التو�شل لتفاق.
الو�شط  ال�شرق  منطقة  �شهدتها  كثرية  ت��غ��ريات  ثمة 
اأطيح  2010 فقد  ع��ام  اخ��ر حم��ادث��ات يف  انهيار  منذ 
واليمن  وليبيا  وم�شر  تون�س  يف  امل�شتبدين  بالزعماء 
وانت�شرت الراديكالية ال�شالمية وت�شاعدت ال�شراعات 
الطائفية ولقي ما يربو على مئة األف �شخ�س حتفهم 
جمددا  العنف  اأع��م��ال  وت�شاعدت  ال�شوري  ال�شراع  يف 
�شهر  األ��ف هناك يف  العراق حيث قتل ما يزيد على  يف 
على  حتفهم  ل��ق��وا  ك��ث��ريون  بينهم  وح���ده  مت��وز  يوليو 
الربنامج  اأي�شا حيال  التوتر  وزاد  القاعدة.  تنظيم  يد 

�شوارع  ت�شهد  بينما  للخالف  املثري  الي���راين  ال��ن��ووي 
م�شر ا�شطرابا . وميكن القول ان اأيا من هذه الزمات 
امل��ع��ج��زة واتفق  اذا ح��دث��ت  ن��ه��اي��ت��ه��ا  ت��ق��رتب م���ن  ل���ن 
تق�شيم  على  النهاية  يف  والفل�شطينيون  ال�شرائيليون 

الر�س التي يعي�شون عليها.
ل اأحد ينكر اأن حل هذا ال�شراع قد طال انتظاره ورغم 
ذلك فان اجلهود الكبرية التي كر�شها وزير اخلارجية 
المريكي جون كريي لهذه الق�شية التي قو�شها الكثري 
بع�س  اأث���ارت  الخ���رية  ال�شنوات  يف  العنف  اأع��م��ال  م��ن 

الده�شة يف �شوء ا�شتعال الو�شاع مبناطق اأخرى.
المريكية  التفكري  لطريقة  تف�شريا  تريد  كنت  واذا 
اأن ت�شتمع اىل اجلرال املتقاعد جيم�س  فما عليك ال 
امل��رك��زي��ة للجي�س  ال��ق��ي��ادة  ت��وىل رئ��ا���ش��ة  ال���ذي  ماتي�س 

المريكي حتى مار�س اذار.
كولورادو  ب��ولي��ة  عقد  اأم��ن��ي  منتدى  يف  ماتي�س  وق��ال 
تت�شرر من  المريكية  امل�شالح  ان  يوليو متوز   20 يف 

الف�شل يف اقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة.
اأمنيا ع�شكريا كل يوم ب�شفتي  اأدفع ثمنا  واأ�شاف كنت 
المريكيني  اع��ت��ب��ار  ب�����ش��ب��ب  امل���رك���زي���ة  ال���ق���ي���ادة  ق��ائ��د 
يثني  ذل��ك  اأن  اىل  م�شريا  ا�شرائيل  ل�شالح  متحيزين 

العرب املعتدلني عن دعم ال�شيا�شات المريكية.
العامة  لل�شوؤون  القد�س  رئي�س مركز  دور جولد  ووجه 
كان  ال��ذي  جولد  فيقول  ال��رب��ط.  لهذا  �شديدا  انتقادا 
ع�شوا يف دائرة �شنع ال�شيا�شات اخلا�شة برئي�س الوزراء 
العربي  ان اخل���ط���اب  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 

بخ�شو�س هذه الق�شية ينايف احلقيقة.
اأن  يعتقدون  خ��رباء غربيون  ف��اإن  باإيران  يتعلق  وفيما 
انها ت�شعى لتطوير اأ�شلحة نووية رغم اأن طهران تنفي 

ذلك. ويثري ذلك قلق ال�شرائيليني .
ن�شرت  التي  ال�شرية  المريكية  الوثائق  الف  وت�شري 
اأنه خلف الكوالي�س  على موقع ويكيليك�س اللكرتوين 
يهتم امل�شوؤولون ال�شنة حقا مبناق�شة ملف ايران وبع�س 

اللبناين  اهلل  حزب  ويقاتل  م�شتمرة.  ومازالت  اأ�شابيع 
مقاتلي  �شد  ال�����ش��وري  الرئي�س  بجانب  ال���ش��د  حليف 
الدوائر  يف  اكت�شبها  ال��ت��ي  �شعبيته  ليفقد  امل��ع��ار���ش��ة 

ال�شنية ملواجهته ا�شرائيل على مدار اأكر من عقدين.
القيادة  حققت  وان  حتى  اأن���ه  اىل  ي�شري  التفكري  ه��ذا 
الفل�شطينية رغبتها يف اقامة دولة على الرا�شي التي 
احتلت عام 1967 فان ذلك لن ير�شي او�شاطا اأخرى 
اتفاق يتم  اأي  ا�شرائيل كذلك لن يبدد  معار�شة لقيام 
التو�شل اليه امل�شاعر املناوئة للغرب يف املنطقة. �شحيح 
اأنه �شيق�شي على عن�شر مهم من عنا�شر اف�شاد العالقة 
بني الطرفني ولكن الت�شكك يف تعامالت اأمريكا واأوروبا 

اأكرب من جمرد عالقاتهما الوثيقة مع ا�شرائيل.

�ستة قتلى يف انفجار بجنوب الفيليبني 
•• مانيال-ا ف ب:

انفجرت  قوية  قنبلة  ان  كوتاباتو  �شرطة  قائد  اعلن 
ام�س يف املدينة الواقعة جنوب الفيليبني مما ادى اىل 

مقتل �شتة ا�شخا�س وجرح نحو ع�شرين اآخرين.
وق����ال ال�����ش��اب��ط يف ال�����ش��رط��ة رول����ن ب��ال��دك��وي��ن ان 
و�شعت  وال��ع��ب��وة  كوتاباتو  مدينة  يف  وق��ع  الن��ف��ج��ار 
م�شت�شفى  بالقرب من  نارية،  دراج��ة  على  او  اآلية  يف 

ومدر�شة.
وك����ان امل�����ش��در ن��ف�����ش��ه ق���ال لذاع�����ة دي اك�����س ام ا�س 
الكاثوليكية املحلية ان النفجار وقع يف �شارع مكتظ 

جدا .

وحتدث م�شور لوكالة فران�س بر�س يف كوتاباتو عن 
انه مل ير  ، مو�شحا  ا�شالء ب�شرية بع�شها حمرتقة 

من قبل انفجارا بهذه القوة.
�شهر، طلبت  وقبل  التفجري  ه��ذا  اي جهة  تتن  ومل 
رعاياها عدم  وا�شرتاليا من  وكندا  املتحدة  الوليات 
ال�����ش��ف��ر اىل ه���ذه امل��دي��ن��ة وب��ل��دت��ني اخ��ري��ني جنوب 
كوتاباتو  و�شكان  ارهابية  تهديدات  ب�شبب  الرخبيل 
م�شيحيون او م�شلمون وهي تقع يف جزيرة ميندناو 
ي�شكل  بينما  �شكانها  غالبية  امل�شلمون  ي�شكل  ال��ت��ي 
الفيليبني وادت  الكاثوليك غالبية �شكان  امل�شيحيون 
�شقوط  ع��ن  ال�شبعينات  يف  للم�شلمني  مت��رد  ح��رك��ة 

ميندناو. يف  قتيل  الف   150



14 الثالثاء   -  6   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10863
Tuesday    6    August     2013  -  Issue No   10863

وتطوير  لال�شت�شارات  املتقدمة  الت�شجيل/املالك:الدولية  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  ادارة  تعلن 
العمال  طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:

advanced internation business consulting & development  الدولية املتقدمة لال�شت�شارات والتطوير

املودعة بالرقم:194604       بتاريخ:2013/7/8 م
با�ش��م:الدولية املتقدمة لال�شت�شارات وتطوير العمال

وعنوانه:جزيرة ابوظبي ، �شارع املطار ، �س.ب: 107120 ، هاتف: 024433360 ، فاك�س: 024433370  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 خدمات التدريب وعلى العمال والنظم الدارية خدمات 

تدريب و ال�شت�شارات اخلا�شة باملوارد الب�شرية وتطوير امل�شاريع .
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن a I c ب�شكل مميز ومتداخله مع بع�س باللون ال�شفر ويدنوها الدولية 
 advanced internation املتقدمة لال�شت�شارات وتطوير العمال باللون ال�شود وبخط مميز ويدنوها

business consulting & development
ال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/10   املودعة حتت رقم: 174914 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م: َبن�س اإنَد�شرتيز 

 

 وعنوانه:ماكرو II، يوِنت 4، بالتو بيزني�س بارك، داما�شتاون، دبِلن 15، ايرلندا 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأفرخ ال�شليلوز ال�شطناعي املعالج التي ت�شتخدم يف الغ�شيل؛ ملطفات الغ�شيل لالأقم�شة؛ منعمات ومزيالت 
الأو�شاخ وال�شبغة؛ م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات 

تنظيف و�شقل واإزالة دهون وك�شط.
 3  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "COLOUR CATCHER" باللغة الجنليزية.   و�شف العالمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2012/06/10   املودعة حتت رقم: 174916 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م: َبن�س اإنَد�شرتيز 

 

 وعنوانه:ماكرو II، يوِنت 4، بالتو بيزني�س بارك، داما�شتاون، دبِلن 15، ايرلندا 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأفرخ ال�شليلوز ال�شطناعي املعالج التي ت�شتخدم يف الغ�شيل؛ ملطفات الغ�شيل لالأقم�شة؛ منعمات ومزيالت 
الأو�شاخ وال�شبغة؛ م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات 

تنظيف و�شقل واإزالة دهون وك�شط.
 3  الواق�عة بالفئة:  

الجنليزية. كتبت عبارة "!THE PROOF IS ON THE SHEET"باللغة  و�شف العالمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/10   املودعة حتت رقم: 174917 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م: َبن�س اإنَد�شرتيز 

 

 وعنوانه:ماكرو II، يوِنت 4، بالتو بيزني�س بارك، داما�شتاون، دبِلن 15، ايرلندا 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأفرخ ال�شليلوز ال�شطناعي املعالج التي ت�شتخدم يف الغ�شيل؛ ملطفات الغ�شيل لالأقم�شة؛ منعمات ومزيالت 
الأو�شاخ وال�شبغة؛ م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات 

تنظيف و�شقل واإزالة دهون وك�شط.
 3  الواق�عة بالفئة:  

كتبت العبارة "الدليل على املنديل" باللغة العربية   و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/07   املودعة حتت رقم: 174849 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه:10-1، كيوبا�شي 1-�شومي، �شيو-كو، طوكيو، اليابان  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ل�شيارات  اإط���ارات  للحافالت؛  اإط���ارات  لل�شاحنات؛  اإط���ارات  ال��رك��اب؛  ل�شيارات  اإط���ارات  ولوازمها؛  غيارها  وقطع  ال�شيارات 
ال�شباق؛ اإطارات لل�شيارات؛ اإطارات معاد تلبي�شها ل�شيارات الركاب؛ اإطارات معاد تلبي�شها لل�شاحنات؛ اإطارات معاد تلبي�شها 
للحافالت؛ اإطارات معاد تلبي�شها ل�شيارات ال�شباق؛ اإطارات معاد تلبي�شها لل�شيارات؛ اإطارات داخلية ل�شيارات الركاب؛ اإطارات 
داخلية لل�شاحنات؛ اإطارات داخلية للحافالت؛ اإطارات داخلية ل�شيارات ال�شباق؛ اإطارات داخلية لل�شيارات؛ عجالت واإطارات 
ال�شباق؛  ل�شيارات  داخلية  واإط��ارات  عجالت  للحافالت؛  واإط��ارات  عجالت  لل�شاحنات؛  واإط��ارات  عجالت  الركاب؛  ل�شيارات 
عجالت اإطارات داخلية لل�شيارات؛ مدا�شات مطاطية لإعادة تلبي�س اإطارات كافة املركبات املذكورة اأعاله؛ مركبات مبحرك 
ذات دولبني وقطع غيارها ولوازمها؛ اإطارات ملركبات مبحرك ذات دولبني؛ اإطارات داخلية ملركبات مبحرك ذات دولبني؛ 
اإط��ارات للدراجات الهوائية؛  عجالت واإط��ارات ملركبات مبحرك ذات دولبني؛ الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها؛ 
اإطارات داخلية للدراجات الهوائية؛ عجالت واإطارات للدراجات الهوائية؛ مدا�شات مطاطية لإعادة تلبي�س اإطارات املركبات 
مبحرك ذات دولبني اأو الدراجات الهوائية؛ الطائرات وقطع غيارها ولوازمها؛ اإطارات واإطارات داخلية للطائرات؛ مدا�شات 

مطاطية لإعادة تلبي�س اإطارات الطائرات؛ رقع مطاطية ل�شقة لإ�شالح الإطارات الداخلية اأو اخلارجية.
 12  الواق�عة بالفئة:  

الجنليزية.  كتبت كلمتي "M840 EXTRA" باللغة   و�شف العالمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/19   املودعة حتت رقم: 175316 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد  
وعنوانه:6885 اإيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
احليوانات  31؛  الفئة  يف  ورادة  وجميعها  والبذور  والغالل  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
احلية والطيور والأ�شماك؛ املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات والطيور والأ�شماك وامل�شتح�شرات الواردة يف 
الفئة 31 التي ت�شتخدم كاإ�شافات لتلك املواد الغذائية؛ ال�شعري املنبت؛ عظم �شمك احلبار؛ عظام قابلة لالأكل 
وع�شي وم�شغات للحيوانات الأليفة؛ فرا�س للحيوانات؛ فواكه طازجة وخ�شروات طازجة وم�شتح�شرات لها 

لال�شتخدام كاإ�شافات للمواد الغذائية.
 31  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "WHISKAS" باللغة الالتينية. و�شف العالمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/19   املودعة حتت رقم: 175317 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�ش��م: مار�س، اإنكوربوريتد  
وعنوانه:6885 اإيلم �شرتيت، مكلني، فريجينيا 3883-22101، الوليات املتحدة الأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
احليوانات  31؛  الفئة  يف  ورادة  وجميعها  والبذور  والغالل  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
احلية والطيور والأ�شماك؛ املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات والطيور والأ�شماك وامل�شتح�شرات الواردة يف 
الفئة 31 التي ت�شتخدم كاإ�شافات لتلك املواد الغذائية؛ ال�شعري املنبت؛ عظم �شمك احلبار؛ عظام قابلة لالأكل 
وع�شي وم�شغات للحيوانات الأليفة؛ فرا�س للحيوانات؛ فواكه طازجة وخ�شروات طازجة وم�شتح�شرات لها 

لال�شتخدام كاإ�شافات للمواد الغذائية.
 31  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "PEDIGREE" باللغة الجنليزية. و�شف العالمة:  
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/06/18   املودعة حتت رقم: 175254 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 2011/12/22 

 با�ش��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه 
 وعنوانه:فيا موري 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات  مزلقات؛  �شناعية؛  و�شحوم  زي��وت 

املحركات( ومواد اإ�شاءة؛ �شموع وفتائل لالإ�شاءة.
 4  الواق�عة بالفئة:  

الإجنليزية. و�شف العالمة: كتبت عبارة "ABERCROMBIE & FITCH" باللغة 
 ال�ش��رتاطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/06/06م     املودعة حتت رقم:174802 

 تاريخ الأ�شبقية :   
 باإ�ش��م:�س.  تودز اأ�س. بي. اأيه.     
 جن�شية ال�شركة: اإيطاليا       

 وعنوانه:فيا فيلبو ديال فايل 1، 63811 �شانت اإيلبيديو اأيه ماري، فريمو، اإيطاليا      
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: نظارات ونظارات �شم�شية، عد�شات واإطارات عد�شات، 
وم�شتلزمات  وقطع  للنظارات  و�شيور  و�شال�شل  �شناديق  ة،  مكربِّ نظارات  ب�شرية،  عد�شات  ل�شقة،  عد�شات 
لكافة املنتجات املذكورة اآنفاً؛ اأُغطية جلدية مل�شغِّالت الو�شائط املتعددة املحمولة وللهواتف النقالة والأقرا�س 
ال�شوت  ن�شخ  واأج��ه��زة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  وك��اب��الت  امل�شغوطة  والأق��را���س  ال�شتعمالت  متعددة  الرقمية 

والكمبيوتر الكّفي )بلمتوب( والأجندات الإلكرتونية وكامريات الت�شوير وكامريات ت�شوير الأفالم.
والواقعة يف الفئة:9

راأ�س  ي�شبه  اإط��ار بي�شاوي على جانبيه ر�شم ما  العالم�ة: كلمة )TOD'S( بحروف لتينية داخل  و�شف 
اأ�شد طائر كما بال�شكل املو�شح  

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

 املودعة حتت رقم:174803     بت�اري�����خ:2012/06/06م   
 تاريخ الأ�شبقية :   

 باإ�ش��م:�س.  تودز اأ�س. بي. اأيه.     
 جن�شية ال�شركة: اإيطاليا       

 وعنوانه:فيا فيلبو ديال فايل 1، 63811 �شانت اإيلبيديو اأيه ماري، فريمو، اإيطاليا      
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: عطور وم�شتح�شرات جتميل وخا�شًة عطور وماء كولونيا وماء ورد 
وكولونيا، غ�شول ما بعد احلالقة، مكياج، مزيالت روائح وم�شادات تعرق لالإ�شتعمال ال�شخ�شي، زيوت عطرية لالإ�شتعمال 
ال�شخ�شي، �شابون، �شابون حالقة، زيوت اإ�شتحمام، رغوات اإ�شتحمام، كرميات اإ�شتحمام، اأمالح اإ�شتحمام لأغرا�س التجميل، 
حالقة،  كرميات  حالقة،  غ�شول  اإ�شتحمام،  �شابون  ال�شخ�شية،  ال�شحة  على  واملحافظة  النظافة  لغايات  تنظيف  �شابون 
كرميات جتميلية، كرميات اإخفاء عيوب الب�شرة، غ�شول )لو�شن( للب�شرة، كرميات لليدين، غ�شول )لو�شن(، حليب للج�شم، 
م�شتح�شرات جتميلية لأغرا�س التنحيف، زيوت واقية من ال�شم�س، م�شتح�شرات حليبية واقية من ال�شم�س، غ�شول )لو�شن( 
اأعواد قطن لتنظيف الأذن��ني، قطن طبي  واقية من ال�شم�س، بودرة تلك، مناديل ورقية م�شربة بغ�شول )لو�شن( جتميلية، 
دات العيون، امل�شكارا، بودرة الوجه، اأحمر ال�شفاه، مزيالت ملكياج العيون،  لأغرا�س التجميل، اأقالم حتديد احلواجب، حمدِّ
م�شتح�شرات حليبية للب�شرة، غ�شول )لو�شن( تنظيف، م�شتح�شرات للعناية بال�شعر، م�شتح�شرات �شامبو، زيوت �شعر، حناء، 
الأظافر، م�شتح�شرات  تلميع  �شائل  ال�شعر،  لإزال��ة �شبغة  �شعر، م�شتح�شرات  �شعر، مثبِّتات  �شعر، كرميات  غ�شول )لو�شن( 
اأ�شنان، م�شتح�شرات غ�شيل وكي املالب�س، وبخا�شة م�شتح�شرات  اإزالة ال�شعر، جمموعات م�شتح�شرات التجميل، معاجني 

التنظيف وال�شقل واجللي والك�شط، منظفات غ�شيل وتبيي�س، كرميات وملمعات لالأحذية واجلزم.
والواقعة يف الفئة:3

 ”No_Code“ بحروف لتينية داخل ر�شم بي�شاوي على جانبيه ر�شم راأ�س اأ�شد وعبارة ”TOD'S“ و�شف العالم�ة: كلمة
بحروف لتينية داخل اإطار م�شتطيل كما بال�شكل املو�شح

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

للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
 املودعة حتت رقم:174804   بت�اري�����خ:2012/06/06م   

 تاريخ الأ�شبقية :   
 باإ�ش��م:�س.  تودز اأ�س. بي. اأيه.     
 جن�شية ال�شركة: اإيطاليا       

 وعنوانه:فيا فيلبو ديال فايل 1، 63811 �شانت اإيلبيديو اأيه ماري، فريمو، اإيطاليا      
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: نظارات ونظارات �شم�شية ، عد�شات واإطارات عد�شات، 
وم�شتلزمات  وقطع  للنظارات  و�شيور  و�شال�شل  �شناديق  ة،  مكربِّ نظارات  ب�شرية،  عد�شات  ل�شقة،  عد�شات 
لكافة املنتجات املذكورة اآنفاً، اأُغطية جلدية مل�شغِّالت الو�شائط املتعددة املحمولة وللهواتف النقالة والأقرا�س 
ال�شوت  ن�شخ  واأج��ه��زة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  وك��اب��الت  امل�شغوطة  والأق��را���س  ال�شتعمالت  متعددة  الرقمية 

والكمبيوتر الكّفي )بلمتوب( والأجندات الإلكرتونية وكامريات الت�شوير وكامريات ت�شوير الأفالم.
والواقعة يف الفئة:9

و�شف العالم�ة: كلمة “TOD'S” بحروف لتينية داخل ر�شم بي�شاوي على جانبيه ر�شم راأ�س اأ�شد وعبارة 
اإطار م�شتطيل كما بال�شكل املو�شح داخل  لتينية  “No_Code” بحروف 

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�س للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

   
 املودعة حتت رقم:174805   بت�اري�����خ:2012/06/06م   

 تاريخ الأ�شبقية :   
 باإ�ش��م:�س.  تودز اأ�س. بي. اأيه.     
 جن�شية ال�شركة: اإيطاليا       

 وعنوانه:فيا فيلبو ديال فايل 1، 63811 �شانت اإيلبيديو اأيه ماري، فريمو، اإيطاليا      
بندول،  ك��ب��رية  ���ش��اع��ات  ك��ب��رية،  و���ش��اع��ات  ���ش��اع��ات  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل���ك 
اإلكرتونية( و كرونومرتات )موقتات دقيقة(، اأحجار كرمية، اأحجار كرمية، ما�س،  كرونو�شكوبات )موقتات 
جموهرات مرجان، زمرد، ياقوت، ياقوت اأحمر، اأوبال )حجر كرمي تتغري األونه(، توباز )حجر كرمي ملون(، 
نفي�شة  نفي�شة، حلي من معادن  دبابي�س حلي م�شنوعة من معادن  اأ���ش��اور،  خ��وامت، قالئد،  اأق��راط،  زبرجد، 
دبابي�س،  للزينة،  دبابي�س  نفي�شة،  نفي�شة، علب جموهرات من معادن  اللوؤلوؤ، �شناديق من معادن  لالأحذية، 

م�شابك ربطات العنق، مرابط لأكمام القم�شان، اأ�شاور جلدية للزينة.
والواقعة يف الفئة:14

و�شف العالم�ة: كلمة “TOD'S” بحروف لتينية داخل ر�شم بي�شاوي على جانبيه ر�شم راأ�س اأ�شد وعبارة 
كما بال�شكل املو�شح م�شتطيل  اإطار  داخل  لتينية  “No_Code” بحروف 

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة الت�سـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�سط�س 2013 العدد 10863

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/645   عقاري كلي              
ذ.م.م    ال��دراج��ات  لتجارة  ال�شباب   -2 ا�شحاق  حممد  اف�شل  حممد   -1/ عليهما  امل��دع��ى    اىل 
ع    نعلنكم بان املحكمة حكمت  ام��الك للتمويل �س م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
املذكورة اعاله ل�شالح/ امالك للتمويل �س  الدعوى  بتاريخ 2013/5/30 يف  املنعقدة  بجل�شتها 
م ع 1-بف�شخ عقد الجارة املو�شوف يف الذمة املربم بني املدعية واملدعى عليه الول ومالحقه 
2- بالزام  املدعى علية الول بت�شليم العقار مو�شوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك خاليا ورد  
املدعى عليه  ل�شالح  امللكية  �شهادة  ال��واردة يف  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  املدعية  احليازة اىل 
الول والتي جاء فيها ) تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد  
دائرة الرا�شي والمالك  الدائرة ( وخماطبة  املودع لدى  بالتملك وملحقاته  املنتهي  الج��ارة 
بذلك 3- بالزام املدعى عليهما ت�شامنا وتكافال بدفع مبلغ وقدره مبلغ 1.124.624.48 درهم 
) مليون ومائة واربعة وع�شرون الفا و�شتمائة واربعة وع�شرون درهما وثمانية واربعون فل�شا( 
للمدعية تعوي�شا لها عما حلقها من �شرر وما فاتها من ك�شب 4- بالزام املدعى عليهما  بالر�شوم 
وامل�شاريف ومببلغ  الف درهم مقابل اتعاب حماماة  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
 يف الدعوى رقم 2012/1032 عقاري كلي       

املدعى عليهما: 1- �شركة نيو ورلد انف�شتمنت جروب �س ذ.م.م  2- �شركة مارينا اك�شكلو�شيف 
ليمتد  حتية طيبة وبعد... بناء على قرار حمكمة دبي البتدائية بندب خبري هند�شي من 
املقيدين باجلدول لدى املحكمة، فقد مت ندبي لعمال اخلربة، وعلى ذلك يرجى من الطراف 
ع�شر  احلادية  ال�شاعة   2013/8/11 املوافق  الحد  يوم  اخلربة  لجتماع  احل�شور  املذكورة 
�شباحا يف دائرة الرا�شي والمالك- الطابق الثالث- مكتب رقم 303. الرجاء تزويد اخلبري 
بجميع املذكرات والدعاوي وبكافة الوراق وامل�شتندات التي توؤيد ادعائكم  بال�شافة اىل ذلك، 
يرجى من املدعى عليهما تزويد اخلبري بالتي: �شهادة الت�شجيل يف �شجل املطورين العقاريني 
�شهادة اعتماد امل�شروع، تاريخ فتح ح�شاب ال�شمان، جدول الدفعات املعتمد من ريرا RT02 و 
RT04 تاريخ ا�شتالم الر�س، �شبب التاأخري، تراخي�س البناء، ما يفيد ت�شجيل الوحدة با�شم 
املدعيان يف ال�شجل املبدئي ، ما يفيد ايداع املبالغ يف ح�شاب ال�شمان.  املقدرة املالية، �شهادة 

الجناز، الرخ�شة التجارية مع ال�شركاء للمدعى عليهم، عقد املقاولة. 
اخلبري املهند�ش/ علي احمد غافان
فاك�ش  2030394-04- نقال/ 050-6969653

دعوة لجتماع خربة
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

انذار عديل  بالن�سر
   رقم 2013/1821   

 املنذر/بنك امل�شرق ) �س م ع(
املنذر اليه: بيتينيو موجيورل بيتيا   

اىل املنذر اليه ال�شيد/  بيتينيو موجيورل بيتيا يكلفك املنذر بنك امل�شرق ) �س م ع(  ب�شداد مبلغ 
1.131.136.480 )مليون ومائة وواحد وثالثون الفا ومائة و�شتة وثالثون درهم اماراتي و 480 
فل�س( مبوجب اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 2008/3/5  خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الخطار �شندا لحكام املادة )144( من قانون  الجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف 
دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة فان املخطر �شيتخذ الجراءات القانونية الالزمة 
ملبا�شرة اجراءات نزع ملكية ال�شقة رقم )F-304( مبنى �شاندوفال جاردين ابارمتنت�س رقم )2( 
الواقع على قطعة الر�س رقم )641( منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة،    دبي، المارات العربية 

املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر وحجزها وبيعها  وفق القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

انذار عديل  بالن�سر
   رقم 2013/1822   

 املنذر/بنك را�س اخليمة الوطني ) �شركة م�شاهمة عامة(
املنذر اليه: ال�شيد/ علي م�شطفى ها�شمي 

اىل املنذر اليه ال�شيد/   علي م�شطفى ها�شمي  يكلفك املنذر بنك را�س اخليمة الوطني  ب�شداد 
مبوجب  فل�س(   95 دره��م  وخم�شون  وثمانية  الفا  و�شبعون  وواح��د  671.058.95)�شتمائة  مبلغ 
اتفاقية القر�س املوؤرخة يف 2006/5/16  خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الخطار �شندا 
لحكام املادة )144( من قانون  الجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خالل 
مدة الثالثني يوما املذكورة فان املخطر �شيتخذ الجراءات القانونية الالزمة ملبا�شرة اجراءات 
نزع ملكية الوحدة رقم )301( الواقع يف املبنى رقم )2( على قطعة الر�س رقم )24( منطقة 
الثنية الثالثة- دبي ، المارات العربية املتحدة واملرهونة ل�شالح املخطر وحجزها وبيعها  وفق 

القوانني ال�شارية يف هذا ال�شاأن.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ   2013/8/6     
 يف الدعوى رقم 2013/1002       

املطلوب  املي�شري  �شالح   حممد  هيثم  نايف  عليه:  املدعى  التمويل  دار   : املدعي 
اعالنه: نايف هيثم حممد �شالح املي�شري عنوان املطلوب  اعالنه: م�شفح ال�شناعية 
م 39ق 18 العمل- موؤ�ش�شة فوك�س للنقليات واملقاولت العامة. مبوجب حكم حكمة 
ابوظبي البتدائية )الدائرة التجارية الكلية الوىل ( يف الدعوىر قم 2013/1002 
عليكم  ي�شتدل  مل  انه  وحيث  مالية-  مطالبة  ومو�شوعه   2013/6/18 يف   ال�شادر 
بالعنوان املبني اعاله- لذا فاننا نعلمكم بطريق الن�شر باجلريدة ب�شرورة احل�شور 
العا�شرة �شباحاً. -  ال�شاعة  املوافق 2013/8/12 ويف متام  امام اخلبري يوم الثنني 
بالعنوان بالتايل: مكتب املدعي دار التمويل )بناية دار التمويل-باخلالدية - �شارع 
زايد الول- ابوظبي( علما  بانه يف حالة عدم ح�شوركم او الوكيل املعتمد، ف�شوف 

ت�شتمر يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك.
اخلبري املنتدب/ احمد ابراهيم احمد عبداهلل

اعالن للح�سور امام خبري
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اجلي�س اجلزائري يقتل 3 م�سلحني رئي�س الأركان الليبي ال�سابق ينجو يف حماولة اغتيال
•• اجلزائر-يو بي اأي:

بعد  م�ش������لحني  ث��الث��ة  قتل  اجل��زائ��ري  اجلي�س  ان  ج��زائ��ري  اأم��ن��ي  م�شدر  اأع��ل��ن 
ت�شتهدف  كبرية  م�شلحة  عملية  جت��ري  ،حيث  التون�شية  الأرا���ش��ي  م��ن  ت�ش�����للهم 
املجموعة امل�شلحة التي اغتالت اجلنود التون�شيني الإثنني املا�شي بجبل ال�شعانبي. 
رفي�������ع  ان��ه  ق��ال��ت  ال���ذي  امل�شدر  ع��ن  ام�����س  اجلزائري���������ة  اخل��رب  �شحيفة  ونقلت 
امل�ش������������توى قول����������ه اإن الإرهابيني الثالث���������ة قتل����������وا بعد دقائق من دخوله����������م اإىل 
الواقعة على احلدود  املرتفعات  اأحد  تون�س، يف  قادم��������ني من  الأرا�شي اجلزائرية 
اأن  امل�ش�����در  واأو�ش������������ح  العاتر اجلزائرية.  بئر  بلدية  �شمال  التون�ش�������ية  اجلزائرية 
يف  مط���������اردة  تخللت���������ه  الوقت  من  �ش���������اعة  ملدة  امل�ش�������لحني  م����ع  ا�ش������تبك  اجلي�س 
بع�س املمرات اجلبلي���������ة الوعرة، انتهت بالق�شاء على عنا�شر املجموعة التي كانت 

حتاول الو�شول اإىل اجلزائر يف مهمة ما زال�������ت تفا�شيلها جمهولة .

•• طرابل�س-ا ف ب:

�شامل  اللواء  ال�شابق  الليبي  الأرك���ان  رئي�س  ا�شيب 
اقنيدي بجروح ب�شيطة اثر تعر�شه ملحاولة اغتيال 
بالر�شا�س بينما كان يف �شيارته عائدا اىل منزله يف 

طرابل�س، كما اعلن اجلي�س الليبي.
وقالت رئا�شة الركان العامة للجي�س الليبي بح�شب 
م�شلحني  ان  الر�شمية  النباء  وكالة  عنها  نقلت  ما 
اقنيدي يف  �شامل  ال��ل��واء  على  ن��اري��ة  اع��رية  اطلقوا 
راجعا  ك��ان  عندما  طرابل�س  غ��رب  املعمورة  منطقة 

من مقر عمله اإىل بيته .

ا�شتقال يف بداية حزيران-يونيو على خلفية ت�شاعد 
وترية اعمال العنف. وحل ال�شاحلني يف هذا املن�شب 
حمل اللواء الركن يو�شف املنقو�س الذي ا�شتقال يف 
التا�شع من حزيران-يونيو غداة اعمال عنف دامية 

يف بنغازي.
و�شرطة  جي�س  ب��ن��اء  يف  الليبية  ال�شلطات  وجت��ه��د 
امليلي�شيات  م�شلحي  بانتظام  تدعو  وهي  حمرتفني 
الثوار  ه�����وؤلء  ب��ع��دم��ا حت����ول  ال��ن��ظ��ام  ال���ت���زام  اىل 
ال�شابقون من ابطال ا�شقطوا نظام العقيد الراحل 
معمر القذايف يف 2011 اىل م�شدر لغالبية مل�شاكل 

المنية التي يعاين منها البلد.

حماولة  ت�شتنكر  ان��ه��ا  الرك�����ان  رئ��ا���ش��ة  وا���ش��اف��ت 
والتي  القنيدي  ال��ل��واء  لها  تعر�س  التي  الغتيال 
اأ�شيب على اأثرها بطلق ناري يف رجله اليمنى ونقل 
العا�شمة(  غ��رب  كلم   50( ال��زاوي��ة  م�شت�شفى  اإىل 
الركان  رئا�شة  عن  الوكالة  ونقلت   . العالج  لتلقي 
تاأكيدها ان ا�شابة اللواء �شامل اقنيدي كانت ب�شيطة 
وقد غادر امل�شت�شفى يف وقت �شابق بعد تلقيه العالج 
العام،  الوطني  املوؤمتر  29 متوز-يوليو عني  . ويف 
العقيد  البالد،  يف  وت�شريعية  �شيا�شية  �شلطة  اعلى 
الركن عبد ال�شالم جاداهلل ال�شاحلني رئي�شا لهيئة 
الذي  املنقو�س  ليو�شف  خلفا  الليبي  اجلي�س  ارك��ان 

•• بغداد-وكاالت:

عراقي  وق��ا���ٍس  م�شّلحني   3 قتل 
واأ�شيب م�شّلحان ومدين واحد ، 
ام�س الثنني يف حوادث متفرقة 
ال���دي���ن  يف حم���اف���ظ���ت���ي �����ش����الح 

وكركوك.
حمافظة  ����ش���رط���ة  ق���ائ���د  وق������ال 
الركن  ال�����ل�����واء  ال����دي����ن  �����ش����الح 
 3 ق��ت��ل  ت�شريح  يف  ع��ن��اد،  جمعة 
يرتديان  اث��ن��ان  بينهم  م�شلحني 
حزامني نا�شفني، بينما مت تدمري 
دراجتني ناريتني وم�شادرة �شيارة 
مدنية تعود للمجموعة امل�شّلحة، 
ق�شاء  يف  اأم��ن��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل 
طوزخورماتو �شرق تكريت مركز 

حمافظة �شالح الدين .
اأحد  ق��ت��ل  ذات���ه���ا،  امل��ح��اف��ظ��ة  ويف 
ق�شاة املحكمة الحتادية واأ�شيبت 
�شيارة  ت��ف��ج��ري  ب���ج���روح  زوج���ت���ه 

مفّخخة و�شط املدينة.
م�شلحان  اأ���ش��ي��ب  ك���رك���وك،  ويف 
�شقيقان بانفجار عبوة نا�شفة كانا 
يحاولن ت�شنيعها داخل منزلهما 
التابعة  ال��ري��ا���س  ن��اح��ي��ة  و���ش��ط 
لق�شاء احلويجة )45 كلم غرب 

املدينة( .
�شيا�شيون  اأرج���������ع  ذل��������ك،  اىل 
ومراقبون عراقيون تردي الو�شع 
ال���ب���الد م���وؤخ���را اإىل  الأم���ن���ي يف 
ال�شلطة  على  ال�شيا�شي  ال�شراع 
و���ش��ي��ا���ش��ة امل��ح��ا���ش��ة، ح��ي��ث �شهد 
يوليو-متوز املا�شي تراجعا اأمنيا 
واإ�شابة  مقتل  اإىل  اأدى  خ��ط��ريا 
ثالثة اآلف و383 عراقيا، وهي 
احل�����ش��ي��ل��ة الأع����ل����ى م��ن��ذ خم�س 
لالأمم  اإح�شائية  ح�شب  �شنوات، 

املتحدة.

ي���رى ال��ع��ب��ا���ش��ي اأ���ش��ب��ح م��زري��ا يف 
ظ��ل ال��رتاج��ع الأم��ن��ي اخلطري، 
منذ  ال�شيا�شية  الأزم��ة  وا�شتمرار 
تويل رئي�س الوزراء نوري املالكي 

دورته الثانية.
كما  العراقي  ال�شعب  على  لذلك 
امل�شوؤولية  حتمل  العبا�شي  يقول 
�شلمية  ث��ورة  يف  م�شريه  لتقرير 
ال�شيا�شية  ال���ع���م���ل���ي���ة  ت�������ش���ق���ط 
�شعوب  ف��ع��ل��ت  م��ث��ل��م��ا  احل���ال���ي���ة 
الربيع العربي. موؤكداً اأن ال�شعب 
يجري  ماذا  ويعرف  واع  العراقي 

يف العملية ال�شيا�شية.
املواطن  ف�����اإن  ل��ل��ع��ب��ا���ش��ي  ووف���ق���ا 
امل�شوؤولية  ي��ت��ح��م��ل  ال����ع����راق����ي 
ال��ك��ب��رية ع���ن م���ا ي��ح�����ش��ل حاليا 
قوى  ب�شعود  �شاهم  لأن��ه  بالبلد، 
له طموحاته.  �شيا�شية مل حتقق 
ال�شيا�شية  الكتل  بع�س  اأن  مبيناً 
الطائفية  ال��ق�����ش��ي��ة  �شت�شتخدم 
عند اقرتاب النتخابات الربملانية 
اجلي�س  بت�شكيل  متمثلة  املقبلة 
لغر�س  والن�شرة  العراقي  احل��ر 
ول�شمان  ال��ع��راق��ي��ني  ت�����ش��وي�����س 
اإل  ال�شيا�شية  العملية  يف  بقائهم 

اأنها ق�شية مفربكة.
ال�شيا�شي  املحلل  ق��ال  جانبه  من 
ال���دك���ت���ور اإح�������ش���ان ال�����ش��م��ري اإن 
ال�شراع ال�شيا�شي وطبيعة خطابه 
الذي اعتمد البعد الطائفي وفر 
كبرية  م�����ش��اح��ات  ك��ب��ري  ح���د  اإىل 
للتحرك،  الإره��اب��ي��ة  للمجاميع 
فبناء  امل���واط���ن���ني.  وا����ش���ت���ه���داف 
امل��وؤ���ش�����ش��ة الأم���ن���ي���ة اع��ت��م��د على 
ب�شكل  عليها  واأث���ر  خاطئة  اأ�ش�س 
الذي  املحا�شة  نظام  ومنها  كبري 
بعد  العراقية  الدولة  عليه  بنيت 

عام 2003 .

والدفاع  الأمن  وقال ع�شو جلنة 
املطلك  ال��ن��واب حامد  يف جمل�س 
اإن اأ�شبابا عديدة اأدت اإىل التدهور 
عموم  يف  يح�شل  ال����ذي  الأم���ن���ي 
لدى  املهنية  انعدام  منها  البالد، 
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة وع���دم حما�شبة 
وانت�شار  ���رة،  امل���ق�������شّ ال��ع��ن��ا���ش��ر 
اإ�شافة  داخلها،  والر�شوة  الف�شاد 
اإىل املح�شوبية وعدم وجود منهج 
وا�شح للحكومة يف حفظ الأمن.

اأن احل���ك���وم���ة ل  امل��ط��ل��ك  واأك������د 
ت�������ش���ت���ط���ي���ع يف ظ�����ل اخل����الف����ات 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة م��ن��ذ عدة 
جدي  ب�����ش��ك��ل  ت��ع��م��ل  اأن  ���ش��ن��وات 
الوطنية  امل�شوؤولية  تتحمل  واأن 
الكاملة يف حماية اأرواح العراقيني 
اخلارجية،  ال���ت���دخ���الت  ظ���ل  يف 
وع���ل���ى ج��م��ي��ع ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني كما 

اأنها مل تن ب�شكل مهني �شحيح.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع�����ش��و ائتالف 
يف  العبا�شي  اأحمد  القانون  دول��ة 
تردي  اإن  ن���ت  ل��ل��ج��زي��رة  ح��دي��ث 
نتيجة  ي����اأت����ي  الأم����ن����ي  ال���و����ش���ع 
املرتاكمة،  ال�شيا�شية  اخل��الف��ات 
الأمنية  ال���دول���ة  اأج���ه���زة  اأن  ك��م��ا 
رغ���م ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن القوات 
تطوير  ع��ل��ى  تعمل  مل  والأف�����راد 
بينما  ال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة،  ق��درات��ه��ا 
تطورا  املقابل  يف  الإره���اب  ي�شهد 

يف اأ�شاليبه وقدراته.
اخلالفات  اأن  ال��ع��ب��ا���ش��ي  وي�����رى 
ال�شيا�شية اأ�شهمت يف اختفاء هيبة 
الدولة ب�شبب الأحكام الع�شوائية 
التي ت�شدر، اإ�شافة اإىل املنظومة 
التحقيقية التي تعمل على اأ�شا�س 
ط��ائ��ف��ي. وال��و���ش��ع ال��ع��راق��ي كما 

ملواجهة  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د  ي��ق��ول 
الإرهاب الذي يواجه العراقيون.

الأجهزة  فاإن  للمطلك  وبالن�شبة 
الأمنية خمرتقة من قبل عنا�شر 
معينة  واأح��������زاب  ت��ع��م��ل جل���ه���ات 
اإ�شافة اإىل جهات فا�شدة وعنا�شر 
م��ن الإره��اب��ي��ني اخل��ط��ري��ن، كما 

قتلى وجرحى يف هجمات جديدة

ال�سراع ال�سيا�سي يزيد التدهور الأمني يف العراق

اأوروبا تتبنى �سيا�سة جلوء موحدة
•• باري�س-وكاالت:

ال�شعبة لالجئني  بالأو�شاع  املنددة  الأ�شوات  تعايل  مع 
الأوروبية  ال���دول  بع�س  يف  اللجوء  بطلبات  املتقدمني 
كاليونان واإ�شبانيا، بلور الحتاد الأوروبي �شيا�شة جديدة 
قبل �شهرين، فيما ل يزال احلقوقيون يطالبون بتح�شني 
ظل  يف  تدفقهم  تزايد  مع  وخ�شو�شا  الالجئني  اأو�شاع 
يف  ال��ن��زوح  م�شاهد  وتتكرر  العربي.  الربيع  ا�شطرابات 
مليئة  ق���وارب  و���ش��ول  م��ع  لأوروب����ا  اجلنوبية  ال�شواطئ 
بيانات  فح�شب  البحر،  عر�س  يف  غرقها  اأو  بالالجئني 
منظمة غوث الالجئني التابعة لالأمم املتحدة لقي ما ل 
يقل عن 8400 لجئ حتفهم قبالة ال�شواطئ املالطية 
2013. ومع  والإيطالية خالل الن�شف الأول من عام 
اأن الدول التي ت�شكل احلدود اجلنوبية لالحتاد الأوروبي 
تواجه اأو�شاعا �شعبة بالتعامل مع م�شكلة الالجئني، اإل 
اأن ذلك ل يربر انتهاك حقوق الإن�شان كما تو�شح ذلك 
منظمة برو-اآزيل الأملانية التي تعنى بحقوق الالجئني. 
وقد اأدانت املحكمة الأوروبية العليا موؤخرا دولة مالطا 
ُو�شعت  �شومالية  ل�شيدة  تعوي�س  دف��ع  عليها  وفر�شت 
ره��ن العتقال يف ظ��روف م��ذل��ة، حيث عانت م��ن احلر 
الدولة  ال�شديدين ل�شهور عديدة. وجتد مالطا  والربد 
الأوروب���ي���ة ال�����ش��غ��رية نف�شها ع��اج��زة ع��ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
ين�شحب  اأم��ر  وه��و  املتوا�شل،  الالجئني  تدفق  مع�شلة 
اأي�شا على اليونان التي تتدفق اإليها اأفواج من الالجئني 
عن طريق البحر وعرب حدودها الربية مع تركيا، حيث 

ال��و���ش��ع. ول تزال  ت��ف��اق��م  ���ش��وري��ا م��ن  زادت الأزم����ة يف 
اأو�شاع  اإج���راءات الحت��اد الأوروب���ي قا�شرة عن حت�شني 
الالجئني، حيث اكتفى الحتاد ببحث م�شكلة اجلغرافيا 
�شبيل  على  اإ�شبانيا  زادت  اإذ  الأزم���ة،  عمق  يف  البت  دون 
املثال من �شعوبة اإجراءات دخول جزر الكناري، مما اأدى 
بينما  ولمبيدوزا،  مالطا  على  الالجئني  تدفق  لزيادة 
اليونان  املحلية يف  ال�شلطات  اأوروبية  اأمن  قوات  ت�شاعد 
حقوقيون  ويقول  لالحتاد.  اخلارجية  احل��دود  ل�شمان 
الحتاد،  دول  تتقاذفها  ك��رة  اإىل  حت��ول��وا  الالجئني  اإن 
اإىل  ال��ل��ج��وء  طلب  ت��ق��دمي  يفر�س  الأوروب����ي  فالقانون 
البلد الأول الذي ي�شل اإليه الالجئ، ما يعني اأنه ميكن 
اإع��ادة الالجئني اإىل اإح��دى ال��دول الأوروب��ي��ة اجلنوبية 

بعد و�شولهم اإىل اأملانيا اأو هولندا اأو ال�شويد.
ويف بداية يونيو-حزيران دخلت �شيا�شة اللجوء الأوروبية 
الأوروبي  الربملان  ع�شو  ويعلق  التنفيذ،  حيز  اجلديدة 
اآك�شيل فو�س  من احلزب الدميقراطي امل�شيحي الأملاين 
على الأم��ر بقوله اإن الحت��اد الأوروب���ي كان يتعامل مع 
ق�شية ال��الج��ئ��ني ع��ل��ى اأن��ه��ا م�����ش��األ��ة ق��ط��ري��ة ت��ه��م دول 
التعامل معها  الآن فيجب  اأم��ا  ح��دة،  ك��ال على  الحت���اد 
على امل�شتوى الأوروب��ي ككل وخ�شو�شا بعد تدفق اآلف 

الالجئني العرب نتيجة اأزمات الربيع العربي.
اأن���ه يتعني  وي��ع��ت��رب ك���ارل ك���وب م��ن منظمة ب���رو-اآزي���ل 
على الحتاد الأوروب��ي يف امل�شتقبل المتناع عن احتجاز 
ا�شتقبال جديدة يف  موؤ�ش�شات مراكز  بناء  اأو  الالجئني، 

اليونان باأموال اأوروبية.

انتخابات �سعبة اأمام العماليني احلاكمني يف اأ�سرتاليا 
•• �صيدين-ا ف ب:

التي  النتخابات  ام�س حملة  ال�شرتايل  ال��وزراء  رئي�س  ب��داأ 
�شتجري يف ايلول-�شبتمرب يف ظل ا�شتطالعات ل تنبئ بفوز 
حزبه العمايل ودعوات �شحافة مردوخ اىل التخل�س من هذه 

الع�شابة .
واعلن كيفني راد الذي ا�شبح رئي�س وزراء يف حزيران-يونيو 
خلفا جلوليا غيالرد وهي اي�شا من حزب العمل، الحد ان 

النتخابات �شتجري يف ال�شابع من ايلول-�شبتمرب.
املعار�شة  ف���وز  الث��ن��ني  ���ش��ب��اح  ن�شر  ا���ش��ت��ط��الع  اول  وت��وق��ع 
ال�شوات  م��ن   52% بنحو  اب���وت  ت���وين  ب��ق��ي��ادة  امل��ح��اف��ظ��ة 

مقابل %48 حلزب العمل احلاكم منذ 2007.
وافاد ا�شتطالع اخر ان �شعبية رئي�س الوزراء اجلديد تراجعت 

ب�شت نقاط خالل ال�شبوعني املا�شيني.

ال�شينية  املندرين  �شابق يتكلم لغة  راد وهو دبلوما�شي  وقاد 
حكمها  �شنة   11 بعد   2007 يف  الفوز  اىل  حزبه  بطالقة، 

املحافظون.
وبعد ثالث �شنوات اطاح به انقالب داخل حزبه قادته جوليا 
غيالرد التي ا�شبحت حينها اول امراأة تتوىل رئا�شة احلكومة 
مهامه  راد  ا�شتعاد  حزيران-يونيو  ويف  ا�شرتاليا،  تاريخ  يف 
ا�شتطالعات  راحت �شحية  التي  ب��دوره على غيالرد  منقلبا 

تفيد بتدين �شعبيتها.
التي  ا�شرتاليان احدى �شحف جمموعة م��ردوخ  وكتبت ذي 
ا�شرتاليا  ان  البالد  املكتوبة يف  ال�شحافة  %70 من  متلك 
اخفاقات متكررة  �شليمة وفرتة  �شيا�شية غري  اج��واء  �شهدت 

للحكومة يف موا�شيع ا�شا�شية .
وقالت �شيدين هريالد تريبيون ال�شعبية التي ميلكها اي�شا 
2007، اخريا  انتخابات  العماليني يف  م��ردوخ لكنها دعمت 

لديكم فر�شة للتخل�س من كل هذه الع�شابة ويركز كيفني 
املهاجرين  ترحيل  هما  كبريين  مو�شوعني  على  حملته  راد 
غري ال�شرعيني القادمني مبعظمهم من اندوني�شيا يف زوارق 
ه�����ش��ة، اىل ج���زر ب��اب��وازي��ا غينيا اجل��دي��دة وج��زي��رة ن���اورو، 

والقت�شاد.
وا���ش��رتال��ي��ا ه��ي ال��ب��ل��د ال��غ��ن��ي ال��وح��ي��د ال���ذي جن��ا م��ن ازمة 
الولية  م���واده  بف�شل   09-2008 �شنوات  خ��الل  ال��رك��ود 

التي ت�شتهلكها بلدان نا�شئة مثل ال�شني والهند بنهم.
وبات  الن��ت��ه��اء  على  ت�شارف  املنجمية  النتعا�س  ف��رتة  لكن 

يتحتم على الدولة اعادة توجيه القت�شاد ال�شرتايل.
واعلنت كانبريا موؤخرا عن م�شاعدة ل�شناعة ال�شيارات بنحو 
وهو  ي��ورو(،  مليون   134( ا�شرتايل  دولر  مليون   200
ب�شكل  اخرين  الفا  و250  عامل  الف  خم�شني  ي�شغل  قطاع 

غري مبا�شر.

•• تون�س-وكاالت: 

التون�شي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  اأك�����د 
عمليات  اأن  ج������دو  ب�����ن  ل���ط���ف���ي 
القوات  تنفذها  اإره����اب  مكافحة 
اجلمعة  منذ  والأمنية  الع�شكرية 
البالد  م���ن  م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة  يف 
اأت����اح����ت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ع����دد من 
املطلوبني يف ق�شايا اإرهابية فيما 
تتوا�شل عمليات اجلي�س التون�شي 
يف جبل ال�شعانبي �شد امل�شلحني، 
مما دفع بع�شهم لدخول الأرا�شي 
منهم  ث��الث��ة  ومقتل  اجل��زائ��ري��ة 

على يد اجلي�س اجلزائري. 
خ�����الل موؤمتر  ج�����دو  ب����ن  وق������ال 
العمليات  اإح��دى هذه  اإن  �شحفي 
 140( �شو�شة  ج��رت يف  الأم��ن��ي��ة 
األقت  كلم جنوب العا�شمة( حيث 
القب�س على لطفي  ق��وات الأم��ن 
الزين، امل�شتبه يف تورطه باغتيال 
النائب املعار�س حممد الرباهمي 
يف 25 يوليو-متوز املا�شي يف اأول 

مطلع  م�شدر  ع��ن  الث��ن��ني  ام�س 
اجل����زائ����ري  اجل���ي�������س  ق�������وات  اأن 
ق���������ش����ت ال���������ش����ب����ت ع����ل����ى ث���الث���ة 
اإرهابيني بعد دقائق من و�شولهم 
املرتفعات  اأح�����د  يف  ت��ون�����س،  م���ن 
اجلزائرية  احل��دود  على  الواقعة 
ب���ل���دي���ة بئر  ����ش���م���ال  ال���ت���ون�������ش���ي���ة 
�شعيد  وعلى  اجل��زائ��ري��ة.  العاتر 

على القوات التون�شية منذ عقود. 
عمليات  اجل��ي�����س  ق�����وات  ون���ف���ذت 
ق�������ش���ف ب���امل���دف���ع���ي���ة وال�����ط�����ريان 
ملناطق جبل ال�شعانبي، م�شيفا اأن 
ما  على  اأكلها  اآت��ت  العمليات  تلك 
يبدو حيث اإن قوات اجلي�س بداأت 
التي  التم�شيط  ع��م��ل��ي��ات  ب��ع��ده��ا 

و�شلت اإىل عمق اجلبل.

اعتقال يتم يف هذه الق�شية.
ومل يعط الوزير اأي تفا�شيل عن 
الغتيال  ج��رمي��ة  يف  امل��ت��ه��م  دور 
فيها  الت��ه��ام  اأ�شابع  وجهت  التي 
اأججت  والتي  ال�شلفي  التيار  اإىل 

الأزمة ال�شيا�شية يف البالد.
و�شعدت وزارة الداخلية التون�شية 
وق��������وات الأم��������ن واجل���ي�������س منذ 
عملياتها  م���ن  امل��ا���ش��ي  الأ����ش���ب���وع 
وامل�شلحني  الإره����اب  مكافحة  يف 
�شغوط  و���ش��ط  ال�شعانبي  بجبل 

متزايدة ل�شتقالة احلكومة.
عملية  اأن  الداخلية  وزي��ر  واأع��ل��ن 
اأخ��������رى ج������رت ف���ج���ر الأح��������د يف 
القب�س  اأت��اح��ت  تون�س  العا�شمة 
على عز الدين عبد الالوي املتهم 
القيادي  اغ���ت���ي���ال  يف  ب���ال���ت���ورط 
املعار�س �شكري بلعيد يف فرباير-

�شباط املا�شي.
عملية  اأن  ج������دو  ب����ن  واأ�������ش������اف 
التي  ال����الوي  ع��ب��د  ع��ل��ى  القب�س 
الإره���اب  مكافحة  ف��رق��ة  نفذتها 

كثيف  ب�شكل  النار  اإطالق  تبادلوا 
مع عنا�شر وحدات اأمنية خا�شة، 
م�شرية اإىل اأن املجموعة مرتبطة 

بق�شايا اأمنية �شابقة.
اأحد املوقوفني  اإن  وقال العري�س 
ه���و م���ن ال��ع��ن��ا���ش��ر امل��ط��ل��وب��ة يف 
 ، بلعيد  ���ش��ك��ري  ال�����ش��ه��ي��د  ق�شية 
عملية  يف  دوره  ي��و���ش��ح  مل  ل��ك��ن��ه 
الغتيال التي اأدت اإىل �شقوط اأول 
النه�شة  ح��رك��ة  �شكلتها  ح��ك��وم��ة 
الإ����ش���الم���ي���ة احل���اك���م���ة ك��م��ا دعا 
رئي�س الوزراء التون�شي امل�شلحني 
اإىل ال�شت�شالم، وقال اإن الإرهاب 
اأن  الأف�����ش��ل  م�شتقبل،  ل��ه  ل��ي�����س 
واأنف�شكم  اأ���ش��ل��ح��ت��ك��م  ت�����ش��ل��م��وا 
والق�شاء  وامل���ج���ت���م���ع  ل�����الأم�����ن، 

�شياأخذ ذلك بعني العتبار .
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإط�����ار  ويف 
ب���ج���ب���ل ال�������ش���ع���ان���ب���ي م�����ن ولي�����ة 
اأمني  م�����ش��در  اأع���ل���ن  ال��ق�����ش��ري��ن 
اجلزائري  اجل��ي�����س  اأن  ج���زائ���ري 
قتل ثالثة م�شلحني بعد ت�شللهم 

مت خاللها اأي�شا قتل اإرهابي ثان 
واإ�شابة اأربعة اآخرين بجروح.

ويف عمليات اأمنية اأخرى كما ذكر 
وزير الداخلية جرى اعتقال رجل 
لتنفيذ هجوم  اأع��د  اأن��ه  ي�شتبه يف 
ثالثة  اعتقال  واأي�����ش��ا  ان��ت��ح��اري، 
ممن �شماهم متدينني متطرفني 
ملهاجمة  ي����ح���������ش����رون  ك������ان������وا 

م�شرف.
ك��م��ا اع��ت��ق��ل��ت ق����وات الأم�����ن عند 
بتهمة  رج��ل��ني  ليبيا  م��ع  احل���دود 
بحوزتهما  ك���ان  ال�����ش��الح  ت��ه��ري��ب 
و�شواريخ  كال�شنيكوف  ر���ش��ا���ش��ا 

و�شواعق.
وكان رئي�س الوزراء التون�شي علي 
العري�س قد اأعلن اأم�س الأول اأن 
يف  اعتقلوا  الذين  امل�شلحني  اأح��د 
التون�شية  بالعا�شمة  الوردية  حي 
اغتيال  يف  ���ش��ل��وع��ه  يف  م�����ش��ت��ب��ه 
امل��ع��ار���س ���ش��ك��ري ب��ل��ع��ي��د وذك���رت 
ال�شبت  التون�شية  الداخلية  وزارة 
م�شلحة  جم��م��وع��ة  ع��ن��ا���ش��ر  اإن 

اجلي�س  بها  يقوم  التي  العمليات 
قتل  ال�شعانبي  جبل  يف  التون�شي 
اآخرون يف  جنديان واأ�شيب �شبعة 
وقت �شابق الأحد اإثر انفجار لغم 
قيامهم  اأث��ن��اء  دبابتهم  يف  اأر���ش��ي 
قتل  اجل��ب��ل  يف  منطقة  بتم�شيط 
ف��ي��ه��ا م��ت�����ش��ددون ث��م��ان��ي��ة جنود 
اأع��ن��ف هجوم  املا�شي يف  الأ���ش��ب��وع 

م���ن الأرا�����ش����ي ال��ت��ون�����ش��ي��ة، حيث 
جتري بجبل ال�شعانبي يف الولية 
اجلزائرية  ل���ل���ح���دود  امل���ت���اخ���م���ة 
ت�شتهدف  ك��ب��رية  م�شلحة  عملية 
اغتالت  ال��ت��ي  امل�شلحة  املجموعة 
اجلنود التون�شيني الثنني املا�شي 

بجبل ال�شعانبي.
ونقلت �شحيفة اخلرب اجلزائرية 

توا�سل العمليات الع�سكرية بجبل ال�سعانبي 

عمليات اأمنية واعتقال متهمني باغتيالت يف تون�س 
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العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 497 /2011 عقاري كلي                           
اىل اخل�شم املدخل   /1-�شركة نيو ورلد انفي�شتمنت�س جروب جمهول 
نا�شر  وميثله:  �شاخابوندينوف  رينور   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
مال اهلل حممد غامن قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب 
امل�شاريف  و  بالر�شوم  عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س  هند�شي  خبري 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.  وح���ددت لها جل�شة ي��وم الح��د امل��واف��ق 2013/8/25 
او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 930 /2013 جتاري كلي                           

������س.ذ.م.م    جمهول حمل  �شاليو�شن  ف��ود  /1-بروفا�شينل  عليه  امل��دع��ى  اىل 
�س.ذ.م.م  والفواكه  للخ�شار  �شركة غالمي وعابدي   / املدعي  ان  القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اق���ام  ق��د  م��ال اهلل حم��م��دغ��امن   نا�شر  وميثله: 
والر�شوم  دره�����م(   316273( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع��ل��ي��ه��ا  امل���دع���ى  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
التام  .  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/27 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 164 /2013 مدين كلي                           
اىل اخل�شم املدخل   /1-�شركة زعل �شوبر ماركت ) �س.ذ.م.م( جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / نيالبو نتومال يو�شف عبداهلل وميثله: نا�شر مال اهلل 
حممد غامن    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالغاء بطالن قرار 
عزل املدعى تقابال من ادارة �شركة زعل �شوبرماكت )�س.م/د( والق�شاء بالغاء 
وبطالن الوكالة ال�شادرة من املدعى عليه الول تقابال )زعل �شلطان احمد 
لها  وح��ددت    .2013/4/15 بتاريخ  العدل  كاتب  ل��دى  عليها  وامل�شدق  ل��وت��اه( 
 ch2D.18 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 911 /2013 جتاري كلي                           

اىل املدعى عليه /1-مطعم ومقهى كلوب �شفن �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
احمد حممد  ابراهيم حممد  اي��ران وميثله:  ���ش��ادرات  بنك   / املدعي  ان  مبا 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  القا�شم  
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   376.066( وق���دره  مببلغ  والت�شامن  بالتكافل 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة الت��ف��اق��ي��ة ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ ال�شتحقاق يف 
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  .  وح���ددت لها جل�شة  ال��ت��ام.  ال�����ش��داد  2012/9/6 وح��ت��ى 
2013/9/2 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 853 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه /1-�شركة بن بليلة للمقاولت  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �شركة �شودامكو- �س م ل- ابوظبي وميثله: �شعد الدين جعفر عبداهلل 
النوخذا   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )102312 درهم( مع الفائدة القانونية مبعدل %12 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد التام، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.    
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/27 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 316 /2013 جتاري جزئي                           
اىل املدعى عليه /1-مكتبة النور العاملية للتوزيع )�س.ذ.م.م(    جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / موؤ�ش�شة ماجد الفطيم اخلريية وميثله: خالد احمد عبداهلل احمد   
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )63.000 درهم( 
ال�شداد  مت��ام  وحتى   2012/6/6 يف  الدفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة . مع الزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/20 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 273 /2013 عقاري كلي                           
اىل املدعى عليه /1-علي ر�شا ح�شن جواراب جيان ا�شفهاين  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / فالكن �شتي اوف وندورز )�س.ذ.م.م( وميثله: حممد 
�شيف عبيد علي احلفيتي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ 
عقد البيع وال�شراء املحرر بني املدعيه واملدعي عليه والزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )717.885.00 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد 
فانت  لذا   ch1B.8 بالقاعة  11.00 �س  ال�شاعة   2013/9/4 املوافق  الربعاء 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 910 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه /1-بحر الدين جواد داودي مكي نزاد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بنك �شادرات ايران وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما )1- 2( بالتكافل والت�شامن 
والفائدة   ) دره��م   3.561.745.04( وق���دره  مببلغا  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما 
التفاقية بواقع 15% من تاريخ ال�شتحاق احلا�شل  2013/3/25 وحتى ال�شداد التام 
وامل�شاريف  بالر�شوم  بينهما  فيما  والت�شامن  بالتكافل   )2-1( عليهما  املدعي  وال��زام 
ومقابل اتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/2 ال�شاعة 
9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/983 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ب���ن ب��ل��ي��ل��ة ل��ل��م��ق��اولت ) ����������س.ذ.م.م(   جمهول 
الثقيلة  معدات  لتاجري  تنظيم  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
اأقام  ق��د  القا�شم    حممد  احمد  حممد  ابراهيم  وميثله:  )�����س.ذ.م.م( 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )131484.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1770  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- علي ح�شني كرد احمدي جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم حممد  املكتوم وميثله:  ف��رع  اي��ران-  ���ش��ادرات  بنك   / املدعي  ان 
املنعقدة   بجل�شتها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ال��ق��ا���ش��م     حممد  اح��م��د 
تقرير  ب��ورود  اع��اله. اخطاركم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  بتاريخ 2013/8/1 يف 
ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم الثنني املوافق 
على  للتعقيب   ch2E.21 بالقاعة  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2013/9/2

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/369  عقاري كلي                
اىل املدعى عليه/1- انتونيا ري�شور�شز ليمتد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شكوروكدوا الينا وميثله: را�شد عبداهلل علي بن عرب  نعلنكم 
الدعوى  يف   2013/7/3 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق���ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/8/14 ال�شاعة 11.00 �شباحا 
مت  ق��د  ال��دع��وى  ب��ان  التقرير.علما  على  للتعقيب   ch1B.8 بالقاعة 

جتديدها من ال�شطب للجل�شة املبينة. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/367  عقاري كلي                

اىل املدعى عليه/1- انتونيا ري�شور�شز ليمتد  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �شكوروكدوا الينا وميثله: را�شد عبداهلل علي بن عرب  نعلنكم 
الدعوى  يف   2013/7/14 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم الحد املوافق 2013/8/11 ال�شاعة 11.00 �شباحا 

بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/510  ا�ستئناف مدين
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة غ�شان احمد اخلالد ذ.م.م ممثلة من قبل 
ال�شيد غ�شان احمد �شعود اخلالد جمهويل حمل القامة مبا ان  مديرها 
امل�شتاأنف /العاملية الوىل للمقاولت وميثله: نا�شر مال اهلل حممد غامن    
كلي  مدين   2012/802 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد 
بتاريخ 2013/6/2 وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2013/9/29 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.17 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/507  ا�ستئناف جتاري
امل�شتاأنف �شده / 1 -ليزهى م��ا   جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اىل 
ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران- فرع �شارع ال�شيخ زايد وميثله: 
القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  القا�شم  احمد حممد  ابراهيم حممد 
ال�شادر بالدعوى رقم 2011/127 جتاري جزئي بتاريخ 2013/4/26 
ال�شاعة 10.00  املوافق 2013/9/9  لها جل�شه يوم الثنني  وحددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.16 بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/478  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شعيد تيمور ماليري خواه لنكرودي  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /ب��ن��ك ����ش���ادرات اي���ران)ف���رع املكتوم( 
وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2010/976 جتاري كلي بتاريخ 2011/7/8 وحددت 
لها جل�شه يوم الثنني املوافق 2013/9/9 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.16

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 87 /2013 عقاري كلي                             
اىل املدعى عليه /1-ك��ال طباع بن ر�شاد طباع  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / جوين غندور غندور    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
والر�شوم  دره��م(   255000( مببلغ  والت�شامم  بالتكافل  عليهم  املدعي  ب��ال��زام 
وامل�شايف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ �شداد املدعى للدفعة الوىل 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/8/14 ال�شاعة 
11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 693 /2013 جتاري كلي                             

اىل املدعى عليه /1جراغ للمقاولت  )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / الر�شتماين لل�شناعات )�س.ذ.م.م(  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
درهم(   304.903.55( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
القانونية من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى  الفائدة  املرت�شد يف ذمتها مع 
ال�شداد التام، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.  . وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
مكلف  فانت  لذا   ch2E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة   2013/8/27 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 671 /2013 جتاري كلي                             

حمل  جمهول  ال�شام�شي    را���ش��د  عي�شى  جمعه  حميد   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
عامة  م�شاهمة  �شركة  ال�شالمي-  ابوظبي  م�شرف   / املدعي  ان  مبا  القامة 
الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  ابوجريدة  قد  وميثله: حممود حجاج عزب 
والر�شوم  دره���م(   179879.91( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل���ح���ام���اة.   . وح����ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الث��ن��ني املوافق 
2013/8/19 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 686 /2013 جتاري كلي                             

ان  امل��ال   جمهول حمل القامة مبا  ب��در احمد حممد  اىل املدعى عليه /1- 
املدعي / م�شرف ابوظبي ال�شالمي- �شركة م�شاهمة عامة وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة   ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )139316.58  املدعي عليها مببلغ 
املحاماة.   . وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2E.21 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.  .
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1798 تنفيذ عمايل
جمهول  فرع  للرجال-  ال�شويدي  عبداهلل  �شالون  �شده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شجاد احمد نا�شر ح�شني       قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9125( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة 
اىل مبلغ 544 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 587 /2013  عمايل كلي                        

اىل املدعى عليه /1-جمموعة المارات للبيئة البحرية  جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / كيث دون��ك��ان بيتري ويل�شون  ق��د اق��ام عليك 
 506000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وحددت   )2013/148970( ال�شكوى  وامل�شاريف.رقم  والر�شوم   دره��م( 
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق 2013/8/29  لها جل�شة يوم اخلمي�س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.2
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 677 /2013  عقاري كلي                        

اىل املدعى عليه /1-�شينديكيت ديفيلوبر ليمتد ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
فريد عبداهلل عبدالرحمن  راج��روال وميثله:  كومار  مانوج   / املدعي  ان  مبا 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  العو�شي  عبداهلل 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1353159( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق نوفمرب 2009 وحتى ال�شداد التام.  وحددت 
 ch1B.8 لها جل�شة يوم البعاء املوافق 2013/9/4 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده   بالن�سر
   يف  الدعوى 1210 /2013  نزاع جتاري                          

اىل املتنازع �شدهما/1- موؤ�ش�شة ترامكو )  م م ح( 2- �شركة جايد للتجارة العامة 
)����س.ذ.م.م(   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / فر�شنو انرتنا�شيونال 
انكوربورتيد وميثله: عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بندب خبري احل�شابي متخ�ش�س مع الزام املتنازع �شدها 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
املوافق 2013/8/26 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 رئي�س الق�سم                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10863 بتاريخ 2013/8/6     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1856  جتاري كلي
للنقليات  الحمد  �شركة   -2 ذ.م.م  العام  ال��ربي  للنقل  الحمد  �شركة   -1 عليهم/  املدعى  اىل 
واملقاولت العامة ذ.م.م 3- �شركة ا�شرتينت ريدي مك�س كونكريت ذ.م.م 4- ال�شيخ �شلطان علي 
را�شد النعيمي 5- كوربريت �شينغ �شربوال جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / باركليز بنك 
بي ال �شي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/7/18 
امل�شرفى  اخلبري  بندب  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  ال��ت��ايل:  التمهيدي  احلكم 
�شاحب الدور باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�شميته خالل ا�شبوع من تاريخه تكون مهمته 
الطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم وذلك لتنفيذ املاأمورية 
قدرت امانة قدرها 15.000 درهم والزمت املدعيه ايداعها يف خزينة املحكمة.وحددت لها  املحكمة 

Ch2E.21 جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/2.ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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البحــــريـن تـ�ســــــارك بعـــ�ســــــرة ريا�سيــــــني يف األعـــــــــاب القــــــــــــوى 

خالل تروؤ�سه لالجتماع الثاين ملجل�ش اإدارة جمل�ش اأبوظبي الريا�سي 

نهيـــان بـــن زايـــد يوؤكـــد علـــى اأهميـــة موا�سلـــة جهــــود الرتقــاء والتنميــة يف القطــاع الريا�سـي 
اطلع على امل�ساريع الراأ�سمالية الريا�سية يف اأبوظبي والعني املنطقة الغربية
 اعتماد ت�سكيل جمل�ش اإدارة نادي العني لل�سطرجن برئا�سة �سلطان بن خليفة بن �سخبوط 
- اعتماد اإطالق نادي اأبوظبي لل�سقارين وخماطبة الهيئة العامة لإ�سهاره 

زايد  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  �شمو  اك���د 
ابوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
موا�شلة  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي 
وتقدمي  والتنمية  الرت��ق��اء  جهود 
التي  النوعية  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
ت�����ش��ب يف م�����ش��ار حت��ق��ي��ق اه����داف 
الذي  الريا�شي  القطاع  وتطلعات 
دعم  ج��وه��ري��ا يف  دورا  ي��ل��ع��ب  ب���ات 
وال�شياحية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����وارد 
ال������روؤى  ، يف ظ����ل  والج���ت���م���اع���ي���ة 
ال�شديدة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  احل��ك��ي��م��ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
للريا�شة  ال�����ش��خ��ي  ودع����م����ه  اهلل 
واهتمام  ورع���اي���ة  وال��ري��ا���ش��ي��ني، 
الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن 
ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الع����ل����ى  ال����ق����ائ����د  ن����ائ����ب 

امل�شلحة. 
ت����روؤ�����س �شموه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
ادارة  مل��ج��ل�����س  ال���ث���اين  ل��الج��ت��م��اع 
م�شاء  الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س 
اع�شاء  ب��ح�����ش��ور   ، الول  ام�������س 
خلفان  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  امل��ج��ل�����س 
كرة  �شركات  جلنة  رئي�س  الرميثي 
خليفة  حم��م��د  و����ش���ع���ادة   ، ال���ق���دم 
اللعاب  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
امل�شاحبة ، و�شعادة مطر اليبهوين 
و�شعادة   ، الفرو�شية  جلنة  رئي�س 
حممد حممد فا�شل الهاملي ممثل 
الحتياجات  ذوي  ري��ا���ش��ة  ق��ط��اع 
اخل��ا���ش��ة ، و���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل عبد 
الر�شا اخلوري ممثل قطاع ريا�شة 
ن���ورة الكعبي  ، و���ش��ع��ادة  ال�����ش��ي��ارات 
الن�شائية،  ال��ري��ا���ش��ة  ق��ط��اع  ممثل 
و�شعادة �شعيد �شيف �شعيد الرميثي 
 ، البحرية  الريا�شات  قطاع  ممثل 
ابراهيم  حممد  �شعادة  جانب  اىل 
ملجل�س  ال����ع����ام  الم�������ني  امل���ح���م���ود 

ابوظبي الريا�شي .
وناق�س الجتماع يف اجندة اعماله 
ال���ربام���ج ال��ت��ط��وي��ري��ة وامل���ب���ادرات 

والنماء  التميز  لتحقيق  ال�شاعية 
جانب  اىل   ، اب���وظ���ب���ي  ب���ري���ا����ش���ة 
والتو�شيات  اخل����ط����ط  اع����ت����م����اد 
الرائد  الوطني  النهج  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
ابوظبي  جمل�س  عليه  ���ش��ار  ال���ذي 
ال��ري��ا���ش��ي م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه، يف دعم 
لكافة  الريا�شية  احل��رك��ة  م�شرية 
الريا�شيني  وجل��م��ي��ع  ال��ري��ا���ش��ات 

وعموم فئات املجتمع .
جمل�س  رئ���ي�������س  ����ش���م���و  واع����ت����م����د 
ب���داي���ة  ال����ري����ا�����ش����ي يف  اب����وظ����ب����ي 
ادارة  ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س  الج���ت���م���اع 
وال�شطرجن  للثقافة  ال��ع��ني  ن���ادي 
خليفة  بن  �شلطان  ال�شيخ  برئا�شة 
وع�شوية  نهيان  اآل  �شخبوط  ب��ن 
ك���ال م���ن : ال��دك��ت��ور ن��ا���ش��ر �شامل 
حممد  �شلطان   ، ال��ع��ام��ري  �شالح 
من�شور   ، اليبهوين الظاهري 
حم��م��د ع���ب���داهلل ح�����ش��ني اخل����وري 
النعيمي  خل��ري��ب��ات��ي  ���ش��امل  ���ش��ي��ف 
ح�شني  اهلل  ع��ب��د  اأم�����ني  حم��م��د   ،
خوري، علي يو�شف عبداهلل ح�شني 
خوري ، طارق علي حممد الطاهر 

، مرمي حمد عبيد ال�شام�شي .
ك��م��ا اع��ت��م��د ���ش��م��وه اط�����الق نادي 
وخماطبة  ل��ل�����ش��ق��اري��ن  اب���وظ���ب���ي 
والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة 
لإ�شهاره، اىل جانب ذلك اطلع �شموه 
على تقارير �شري العمل يف المانة 
الريا�شي  ابوظبي  ملجل�س  العامة 
ومدى   ، واق�شامها  ادارات��ه��ا  بكافة 
والربامج  اخلطط  له��م  تنفيذها 
يف ال�شاحة الريا�شية خالل الفرتة 
املنت�شبني  بجهود  م�شيدا   ، املا�شية 
يف  الي��ج��اب��ي  ودوره�����م  للمجل�س، 
العليا  الدارة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
متمنيا   ، ال�شرتاتيجية  واخلطط 
الفرتة  خ���الل  اجل��ه��ود  م�شاعفة 
ذات  املهني  الداء  لتقدمي  املقبلة 
اجلودة العالية ، مبا يخدم الندية 
وال�����ش��رك��ات وال��ل��ج��ان ال��ري��ا���ش��ي��ة ، 
والهداف  امل�شرتك  للم�شار  دعما 

املن�شودة .
وتابع �شموه تقارير وتو�شيات جلنة 
�شعادة  برئا�شة  القدم  ك��رة  �شركات 
وع�شوية  الرميثي  خلفان  حممد 

روؤ�شاء �شركات كرة القدم يف اندية 
ابوظبي ، حيث اعتمد �شموه جميع 
التعاقد  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال��ت��و���ش��ي��ات 
م����ع م����دي����ر ف���ن���ي وخ����ب����ري ك����روي 
الكادمييات  ب��دع��م  يخت�س  ع��امل��ي 
الكروية يف الندية وتقدمي الدعم 
خالل  مب�شوارها  لالرتقاء  ال��الزم 
الفرتة املقبلة ، من حيث اخلربات 
وتطبيق  وال����ش���ت�������ش���ارات  ال��ف��ن��ي��ة 
املعمول  واملمار�شات  املعايري  احدث 
بها عامليا ، اىل جانب دعم ا�شتكمال 
وال�شراكات  الت���ف���اق���ي���ات  ب���رام���ج 
العاملية التي جتمع جمل�س ابوظبي 
ال��ري��ا���ش��ي م��ع ان��دي��ة ان��رت ميالن 

وفالن�شيا ومان�ش�شرت �شيتي.
حممد  �شعادة  م��ن  �شموه  وا�شتمع 
خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����ش��ي رئ���ي�������س جلنة 
اللعاب امل�شاحبة اىل �شرحا وافيا 
وا���ش��ت��ع��را���ش��ا م��ه��م��ا ع���ن اه����م ما 
الخرى  الل��ع��اب  ���ش��رك��ات  حققته 
وامل�����ش��اح��ب��ة يف ان���دي���ة اب��وظ��ب��ي ، 
احلياة  وع����ودة  تفعيل  يف  ودوره�����ا 
من  واجلماعية  الفردية  لاللعاب 

جديد، وفق الت�شورات وال�شيا�شات 
من  واملتابعة  املجل�س  ر�شمها  التي 
القبي�شي  وق����دم   ، ال��ل��ج��ن��ة  ج��ان��ب 
�شركات  ادارات  مل��ج��ال�����س  ال�����ش��ك��ر 
الل����ع����اب امل�����ش��اح��ب��ة يف الن���دي���ة 
التي  ت��ف��اع��ل��ه��م وج���ه���وده���م  ع��ل��ى 
املا�شية  ال���ف���رتة  خ���الل  ق��ط��ع��وه��ا 

وحت�شرياتهم للمو�شم املقبل .
واط��ل��ع اي�����ش��ا ���ش��م��وه ع��ل��ى تقارير 
����ش���ري ال���ع���م���ل والج����ت����م����اع����ات يف 
مطر  �شعادة  م��ن  الفرو�شية  جلنة 
ال��ي��ب��ه��وين رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ، الذي 
امل�شابقات  اجندة  ب��دوره  ا�شتعر�س 
ال��ع��م��ل واب����رز اخلطوات  وم��راح��ل 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع���ل���ى احل����ف����اظ على 
مبكت�شبات  وت��ع��زي��زه��ا  امل���ن���ج���زات 
ال�شافة  حت��ق��ق  م��ه��م��ة  ون��ت��اج��ات 
والتقدم لقطاع اخليل والفرو�شية 

.
حممد  �شعادة  من  �شموه  تابع  كما 
رئي�س  ال���ه���ام���ل���ي  ف���ا����ش���ل  حم���م���د 
تقارير  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دق��ي��ق  جل��ن��ة 
اللجنة  يف  ال��ع��م��ل  م���راح���ل  ���ش��ري 

التعرف  بجانب  امل�شتجدات،  واخ��ر 
قطاع  خ����ط����ط  ع����ل����ى  والط�����������الع 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  ريا�شة 
وما يتطلب من امكانيات لتحقيق 

النجاح يف املرحلة املقبلة. 
وت���اب���ع ���ش��م��وه م���راح���ل ال��ع��م��ل يف 
الريا�شية  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
جمل�س  خطط  �شمن  ج��اءت  التي 
ا�شرافه  وحت��ت  الريا�شي  ابوظبي 
امل��ب��ا���ش��ر وم��ت��اب��ع��ت��ه امل��ت��وا���ش��ل��ة ، 
يف  ال����ري����ادي  دوره  م���ن  ان���ط���الق���ا 
الريا�شية  التحتية  البنى  ت��وف��ري 
، ح��ي��ث اط��ل��ع ���ش��م��وه ع��ل��ى م�شروع 
وم�شروع  لل�شيدات  ابوظبي  ن��ادي 
ن�����ادي ال���ع���ني ل��ل�����ش��ي��دات ، وم���دى 
بناءهما  مراحل  يف  الكبري  التقدم 
الزمني  امل�شار  وف��ق   ، وجتهيزهما 
وامل���ح���دد ل���ه ب��ح��ل��ول ع���ام 2014 
ع��ل��ى م�شروع  ���ش��م��وه  اط��ل��ع  ك��م��ا   ،
الظفرة  ن���ادي  م��درج��ات  ا�شتكمال 
وال����������ذي ج�������اء مب�����ا ي����ت����واف����ق مع 
م��ع��اي��ري الحت�����اد ال����ش���ي���وي لكرة 
وتطلعات  رغ��ب��ات  ويحقق   ، ال��ق��دم 

جانب  اىل   ، الغربية  املنطقة  ابناء 
ذل���ك ت��اب��ع ���ش��م��وه م�����ش��روع جتهيز 
كاأ�س  ل�شت�شافة  اجل���زي���رة  ن���ادي 
 2013 اكتوبر  للنا�شئني  ال��ع��امل 
، وم�����ا ت�����ش��م��ه خ���ط���ة ال���ع���م���ل من 
مع  لتتنا�شب  ج��اءت  كبرية  بوابات 
ودورها  املقبلة  املراحل  احتياجات 
املميزة  الريا�شية  املن�شاآت  دع��م  يف 
يحت�شن  وه�����و  اجل����زي����رة  ل����ن����ادي 

املنا�شبات الريا�شية الدولية. 
امل�شاريع  على  اي�شا  �شموه  واط��ل��ع 
الراأ�شمالية الريا�شية التي يقيمها 
جم��ل�����س اب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي يف 
تت�شمن  وال��ت��ي   ، الغربية  املنطقة 
و�شالت  ���ش��ك��ن��ي��ة  اح���ي���اء  م���الع���ب 
ري��ا���ش��ي��ة وم�����ش��اب��ح ب��ال���ش��اف��ة اىل 
امل���ن�������ش���ات ال���ري���ا����ش���ي���ة الخ�������رى ، 
ال�شراع  ب�������ش���رورة  ���ش��م��وه  ووج����ه 
امل�شاريع  ه���ذه  يف  ال��ع��م��ل  لإك���م���ال 
باأولوية   ، ال��ك��ب��رية  اله��م��ي��ة  ذات 
الزمنية،  اخل��ط��ط  ووف���ق  ق�����ش��وى 
ل�شتيعاب طاقات ال�شباب والفتيات 
ريا�شيا ، وتقدمي اف�شل اخلدمات 

والم��ك��ان��ي��ات م��ن اج��ل حتقيق ما 
يتمنونه وممار�شة  له وما  ي�شبون 
هوايتهم ب�شهولة وان�شيابية كبرية 

.
ال�شيخ نهيان بن زايد  واطلع �شمو 
القطاع  م���وازن���ة  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ري��ا���ش��ي لإم������ارة اب��وظ��ب��ي لعام 
�شموه  اع���ت���م���د  ك���م���ا   ،  2014
للفائزين  املالية  اجل��وائ��ز  مقرتح 
وال�شراع  الفرو�شية  م�شابقات  يف 
وال�������ش���ي���د ب���ال�������ش���ق���ور وري���ا����ش���ة 
م�شابقات  اىل  بال�شافة  ال�شيارات 
الريا�شة الن�شائية ملو�شم 2014 .

�شموه  ق����دم  الج���ت���م���اع  خ���ت���ام  ويف 
اع�������ش���اء جمل�س  ال�����ش��ك��ر جل��م��ي��ع 
الدارة ، ولكافة الندية وال�شركات 
واللجان العاملة يف قطاع الريا�شة 
وتفاعلهم  دوره��م  على   ، باأبوظبي 
مع برامج وخطط جمل�س ابوظبي 
التي نتطلع من خاللها  الريا�شي 
اعلى  اىل  ب��ري��ا���ش��ي��ي��ن��ا  ال���و����ش���ول 
ا�شتحقاقاتهم  يف  وامل��راك��ز  امل��رات��ب 

القارية والدولية .

لألعاب  العامل  بطولة  مناف�شات  يف  البحرين  ت�شارك 
 10 من  مو�شكو  الرو�شية  العا�شمة  يف  املقررة  القوى 
ريا�شيني  ب��ع�����ش��رة  اجل�����اري  اآب-اأغ�����ش��ط�����س   18 ح��ت��ى 

منا�شفة بني الرجال وال�شيدات.
واع��ت��م��د الحت�����اد ال��ب��ح��ري��ن��ي لأل���ع���اب ال���ق���وى قائمة 
اخلربة  اأ���ش��ح��اب  م��ن  جمموعة  ت�شم  التي  امل�شاركني 
اأو�شاكا  يف  م   1500 مل�شافة  ال��ع��امل  بطلة  تتقدمهم 
ج��م��ال )يف  م���رمي  ال���ع���داءة   2009 وب��رل��ني   2007
حال �شمح لها الطباء بامل�شاركة(، ف�شال عن العداءات 
م(   1500( بليتي  وم��ي��م��ي  )م���ارات���ون(  دول  لي�شان 
الف  اأ�شيتي )10  و�شيتاي  م(  الف  دابا )5  وتيجوتو 
واأل��ي��م��و بيكيلي  ع��ل��ي ح�����ش��ن  م(، وال��ع��دائ��ني حم��ب��وب 

)10 الف م( وطارق مبارك طاهر )3 الف م موانع( 
ا�شماعيل  واآدم  م(  الف   5( موتوما  ريجا�س  وديجني 
خمي�س )ماراتون(. ولن تكون حظوظ البحرين قوية 
واخلروج  لف��ت��ة  نتائج  اأي  لتحقيق  البطولة  ه��ذه  يف 
عداءاتها  اأب��رز  جاهزية  لعدم  نظرا  ملونة  مبيداليات 
البطن  واآلم يف  ال�شابة  تعاين من  التي  مرمي جمال 
ما ت�شبب يف ابعادها عن امل�شاركة يف البطولة الآ�شيوية 
لأل���ع���اب ال��ق��وى ال��ت��ي اق��ي��م��ت م���وؤخ���را يف م��دي��ن��ة بونا 
الهندية. و�شيقرر اجلهاز الطبي م�شاركة مرمي جمال 
اأو عدمها عطفا على التقارير والتحاليل الطبية التي 
املدير  وق��ال  البطولة.  ان��ط��الق  قبيل  اج��راوؤه��ا  �شيتم 
الفني يف الحتاد البحريني لألعاب القوى وبطل ا�شيا 

ال�شابق يف م�شافة 400 م حواجز اأحمد حمادة ت�شارك 
ال��راب��ع��ة ع�����ش��رة م��ن البطولة  ال��ن�����ش��خ��ة  ال��ب��ح��ري��ن يف 
العاملية بوفد ي�شم ع�شرة لعبني بينهم خم�س لعبات، 

وهم مزيج من اأ�شحاب اخلربة وال�شباب .
وتابع ياأمل الوفد البحريني يف هذه البطولة باخلروج 
م��ا مي��ك��ن حتقيقه،  اأف�����ش��ل  اي��ج��اب��ي��ة وحت��ق��ي��ق  بنتائج 
وحماولة  النهائية  ال�شباقات  اإىل  تاأهلهم  يف  ون��اأم��ل 
خطف ميدالية ملونة وخا�شة يف �شباقي 1500 مرت 
لل�شيدات و3 الف موانع للرجال . واأعرب حمادة عن 
اأمله يف قدرة البطلة العاملية مرمي جمال على امل�شاركة 
اأب��رز العداءات  يف البطولة ، م�شيفا مرمي واح��دة من 
عامي  متتاليني  لقبني  حتقيق  يف  وجن��ح��ت  ال��ع��امل��ي��ات 

2007 و2009 ولكن الآلم التي تعاين منها يف البطن 
قد حترمها من امل�شاركة يف مو�شكو، وكانت قد حرمتها 
اأي�شا من امل�شاركة يف بطولة اآ�شيا التي اأقيمت بالهند . 
اأن م�شاركة مرمي جمال معلقة على  واأ�شار حمادة اىل 
التقارير الطبية، ويف حال النتائج ايجابية فاأن اجلهاز 
الفني �شيعطيها ال�شوء الأخ�شر للم�شاركة يف مو�شكو . 
واأكد حمادة اأن اأغلب امل�شاركني الخرين ا�شتعدوا جيدا 
كينيا  اأقيمت يف  التي  للبطولة من خالل مع�شكراتهم 
واأثيوبيا، اإىل جانب امل�شاركة يف بع�س امللتقيات الدولية 
الفرف  جلميع  التوفيق  ك��ل  ح��م��ادة  ومتنى   . الأخ���رية 
ومميزة،  لف��ت��ة  نتائج  حتقيق  يف  العربية  واملنتخبات 
موؤكدا اأن الالعبني العرب لهم �شولتهم وجولتهم يف 

جميع املناف�شات الدولية وبطولت العامل وقادرون على 
البحرين  وحققت  مو�شكو  بطولة  يف  ال��ذه��ب  حتقيق 
نتائج مميزة خالل مناف�شات بطولت العامل الأخرية، 
عام  هل�شنكي  يف  العامل  بطولة  مع  النطالقة  وكانت 
رمزي  لر�شيد  التاريخيتني  الذهبيتني  م��ع   2005
 2007 اأو���ش��اك��ا  ويف  م��رت،  و1500   800 �شباقي  يف 
حققت مرمي جمال ذهبية 1500 مرت واكتفى رمزي 
بف�شية 1500 مرت، ويف برلني 2009 حققت مرمي 
جمال امليدالية الذهبية يف 1500 مرت وحقق يو�شف 
مرت   800 وبرونزية  مرت   1500 ذهبية  كامل  �شعد 
وعلى امل�شتوى الآ�شيوي، حقق اأبطال البحرين العديد 
من امليداليات الذهبية يف خمتلف ال�شباقات وامل�شافات.

توا�سلت مناف�ساتها طيلة �سهر رم�سان املبارك 

البطولة الرم�سانية املفتوحة ال�سنوية الثالثة ع�سرة للبولينغ تختتم اليوم 
للبولينغ  ال��دول��ي��ة  خليفة  ب�����ش��ال��ة  ال��ي��وم  م�����ش��اء  تختتم 
 )NDC( يف اأب��وظ��ب��ي ب��ط��ول��ة ���ش��رك��ة احل��ف��ر ال��وط��ن��ي��ة
للبولينغ  ع�شرة  الثالثة  ال�شنوية  املفتوحة  الرم�شانية 
،والتي توا�شلت مناف�شاتها طيلة �شهر رم�شان  الرئي�شية 
املبارك برعاية عبداهلل �شعيد ال�شويدي الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة احلفر الوطنية ومتابعة اأن�س اأحمد القبي�شي نائب 
لل�شوؤون  الوطنية  احلفر  ب�شركة  التنفيذي  الرئي�س  اأول 
والتي  والج��ت��م��اع��ي��ة  الريا�شية  اللجنة  رئي�س  الإداري�����ة 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون  اإقامتها  جت��ددت 
اأكر  م�شاركة  و�شط  اأبوظبي،  يف  الريا�شية  زاي��د  ومدينة 
الأ�شقاء  م��ن  جن�شية   18 م��ن  ولع��ب��ه  لع��ب��ا   160 م��ن 
الإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ت�شنيفاتهم  مبختلف  والأ����ش���دق���اء 
الالعب  بقيادة  الإم����ارات  اأب��ط��ال  وال��دول��ي��ة يف مقدمتهم 
الذي  اللعبة  احتاد  رئي�س  القبي�شي  خليفة  حممد  العاملي 
حفز تواجده وم�شاركته اليجابية يف ت�شجيع اجلميع علي 
امل�شاركة خا�شة ال�شباب والنا�شئني الذين ميثلون 60% 
 )NDC( م��ن ق��ائ��م��ة امل�����ش��ارك��ني ،دع��م��ا جل��ه��ود ���ش��رك��ة
 150 من  اأك��ر  للبطولة  ر�شدت  التي  ال��رائ��دة  الوطنية 
واحلوافز  لل�شباب  ت�شجيعا  ن��ق��دي��ة  ك��ج��وائ��ز  دره���م  األ���ف 
نتائج  �شوء  علي  اخلتامية  اجلولة  وتاأتي   . اجلماهريية 
ال�شاعات  حتى  امتدت  التي  النهائي  قبل  ال��دور  مباريات 
من  لعبا   20 منها  تاأهل  والتي  اليوم  �شباح  من  الأوىل 
لعبني  اأف�����ش��ل  اخ��ت��ي��ار  ،ب��ج��ان��ب  التمهيدية  الت�شفيات 
م��واط��ن��ني يف تلك امل��رح��ل��ة واأف�����ش��ل لع��ب��ني م��ن امل�شتوي 
الثاين وقد �شهدت مرحلة الدور التمهيدي تاأهل كل من 
الفلبيني ريكي، ويف املركز الثاين الربيطانية �شمانثا هنان 
اأن  بعد  املا�شية  قبل  اجلولة  يف  عالية  قفزة  حققت  التي 

حققت ثاين اأعلى معدل يف البطولة بعد الإماراتي حممد 
القبي�شي خالل ت�شفيات الدور التمهيدي والتي ت�شدرت 
للمركز  �شعيد  با�شل  ال��الع��ب  ،وت��راج��ع  ال�شيدات  قائمة 
الثالث واملخ�شرم عبدالرحمن �شامل )بوب( يف املركز الرابع 
القبي�شي  خليفة  حممد  العاملي  الإم���ارات  بطل  ،واحتفظ 
باملركز اخلام�س لعدم م�شاركته يف اجلولة املا�شية ، وياأتي 
القبي�شي  خليفة  حممد  �شلطان  ال�شاعد  ال���دويل  جنله 
�شاد�شا ،وح�شب الرتتيب جاء حامل اللقب حممود العطار 
يف املركز ال�شابع لن�شغالة ببطولة راأ�س اخليمة التي فاز 
الزعابي  ،ح�شن  امل��رزوق��ي  ،حممد  اإبراهيم  ،و�شيد  بلقبها 
�شاكر علي  ،ث��م  ،وال��ك��وي��ت��ي جا�شم دروي�����س  ع��ق��اب  ،ن��اي��ف 
ها�شم  ،والفلبيني  ال�شويدي  ،وح�شني  الها�شمي  ،وه�شام 
املهري  ال�شاعد حممد  ع�شر  ال�شابع  املركز  ،ويف  غومنول 
،و�شامل القبي�شي ،اأحمد املهري ،ويف املركز الع�شرين حارب 
املن�شوري ومن الالعبني الذي تاأهلوا كاأف�شل لعبني من 
النهائي ع��ادل اجل��الف وعلي  ال��دور  التي ودع��ت  القائمة 
الرا�شدي ،كما �شمت القائمة النهائية عادل لوتاة وح�شن 
احتاد  رئ��ي�����س  القبي�شي  خليفة  حم��م��د  واأك����د   . البلو�شي 
البولينج اأن مثل هذه البطولت النموذجية املفتوحة من 
�شاأنها اأن تفرز العديد من الالعبني املغمورين الذين مل 
م�شيدا  الوطنية،  واملنتخبات  الأن��دي��ة  يف  حظهم  ي��ج��دوا 
)NDC(وحر�شها  الوطنية  احلفر  �شركة  اإدارة  بجهود 
ع�شر  ال��ث��ال��ث  عامها  بلغت  ال��ت��ي  البطولة  ا�شتمرار  علي 
املنتخبات  الذين بلغوا  املواهب  العديد من  اأف��رزت  ،والتي 
يف  الحت��اد  يحر�س  ،حيث  م�شتوياتها  مبختلف  الوطنية 
خطته اجلديدة متابعة هوؤلء وتوفري ال�شقل لهم بجوار 

مواقع �شكنهم علي م�شتوى الدولة .

يونايتد يرف�س عر�س ت�سل�سي لبيع روين 
ذكرت تقارير �شحافية بان نادي مان�ش�شرت يونايتد النكليزي رف�شا عر�شا 
جديدا من ت�شل�شي بقيمة 25 مليون جنيه ا�شرتليني )حوايل 30 مليون 

يورو( بال�شافة اىل حوافز اخرى للتخلي عن مهاجمه واين روين.
وتقدم ت�شل�شي بالعر�س يف وقت متاأخر من م�شاء الحد مت رف�شه من نادي 
مان�ش�شرت يونايتد وكان ت�شل�شي تقدم بعر�س اول مقداره 20 مليون جنيه 
الثنني  يونايتد  وت��درب روين مع مان�ش�شرت  اي�شا  ا�شرتليني ومت رف�شه 
و�شط انباء عن امكانية تقدمه بطلب لو�شعه على لئحة النتقالت خالل 
ال�شبوع احلايل علما بانه �شيطري مع فريقه اىل �شتوكهومل خلو�س مباراة 
فريقه الودية �شد ايك �شتوكهومل اليوم الثالثاء. يذكر ان روين غاب عن 
اجلولة ال�شيوية-ال�شرتالية لفريقه يف ال�شابيع الثالثة املا�شية ل�شابة 
فريقه  خو�س  قبل  تايالند  اىل  و�شوله  ف��ور  اخللفية  الع�شلة  يف  بتمزق 
مباراته الوىل هناك ثم عاد للخ�شوع اىل العالج يف مقر النادي. وخا�س 
روين مباراة خلف ابواب مغلقة ال�شبت املا�شي �شد ا�شبيلية وقاد فريقه اىل 

الفوز 3-�شفر بت�شجيله احد الهداف.

الربازيلي دا �سيلفا يف 
طريقه اإىل الوكرة 

اجلديد،  للمو�شم  �شفوفه  تدعيم  ال��ق��دم  لكرة  القطري  ال��وك��رة  يوا�شل 
و�شل  ال�شبت،  ام�س  من  اول  �شيبا�شتيان  ج��ورج  الرجنتيني  و�شول  فبعد 
دا  و�شيخ�شع  الربتغايل  بنفيكا  مهاجم  �شيلفا  دا  �شوزا  مي�شال  الربازيلي 
وميلك  التعاقد.  اج���راءات  ل�شتكمال  الروتيني  الطبي  للفح�س  �شيلفا 
واملدافع  ديبا  ان��ور  املغربي  الو�شط  جنم  هما  اثنني  لعبني  حاليا  الوكرة 
مع  املا�شي  املو�شم  يف  عاما(   26( �شيلفا  دا  ولعب  رحيمة.  علي  العراقي 
�شبورتينغ براغا على �شبيل العارة من بنفيكا، و�شبق له اللعب يف باكو�س 

فرييرا الربتغايل اي�شا.
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اختتمت فعالياتها يف مركز دبي التجاري العاملي

بطولة هيئة الطرق واملوا�سالت الرم�سانية لكرة القدم ت�سهد مناف�سات قوية 

يف ختام بطولة الرماية الرم�سانية الرابعة بالعني

�ساوي يخطف ال�سوزن وال�سام�سي بطاًل للنا�سئني للمرة الثالثة

ت���وج حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي رئ��ي�����س احتاد 
اأمني  بوك�شينغ  وال��ك��ي��ك  واجل�����ودو  امل�����ش��ارع��ة 
ال�����ش��ر ال��ع��ام ل��ن��ادي اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي م�شاء 
واجلودو  امل�شارعة  احت���اد  ب�شالة  الأول  اأم�����س 
اأبوظبي  يف  امل�شرف  مبنطقة  بوك�شينغ  والكيك 
ع�شرة  الرابعة  ال�شنوية  اأبوظبي  بطولة  اأبطال 
 64 مب�شاركة  برعايته  املقامة  الزهر  لطاولة 
لعبا ميثلون النخبة اأبطال البطولت املا�شية 
والذين قدموا من كافه اإمارات ومناطق الدولة 
بلغت  التي  وجن�شياتهم  م�شتوياتهم  مبختلف 
والأ�شقاء  الإم��ارات  من  عربية  جن�شيات  ع�شرة 
ال�شنوية  ل��ل��ق��اءات��ه��م  م��وا���ش��ل��ة  امل��ق��ي��م��ني  م���ن 
اأ�شهمت  الأخوية من خالل تلك البطولة التي 

يف خلق روابط متميزة بني امل�شاركني .
واأ�شفرت مباريات اجلولة املاراثونية التي جرت 
يف ختام البطولة تتويج حممد حكمت ال�شفري 
م��ت�����ش��در امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ال�����ذي ق����دم من 
عجمان بفوزه علي حميد اجلابري )الفجرية( 
 3-11 بنتيجة  ال��راب��ع��ة  امل��ج��م��وع��ة  م��ت�����ش��در 
منحت  التي  الفنية  اللجنة  ق��رار  م��ن  بالرغم 

لتاأخري  ال��ل��ع��ب  ب���داي���ة  ن��ق��ط��ت��ني يف  اجل���اب���ري 
،اإل  للعب  املحدد  الزمن  ال�شفري عن  الالعب 
الذهبية  ال��ط��اول��ة  منحته  ورغ��ب��ت��ه  خ��ربت��ه  اأن 
األف   100 اأ�شل  من  الكربى  املالية  واجل��ائ��زة 
للفائزين  النادي كجوائز نقدية  درهم ر�شدها 
والتذكارية  العينية  اجل��وائ��ز  ،بجانب  الأوائ���ل 
الرئي�شية  البطولة  يف  الثاين  املركز  يف  ..وح��ل 
حميد اجلابري ،وحل ثالثا جنيد احلامد ورابعا 
انطوين بيطار كما �شمل التكرمي اأبطال بطولة 
املركز  ،وقد حل يف  الثاين  للم�شتوى  الرت�شية 
النا�شر  ملهم  وال��ث��اين  طرقجي  غ�شان  الأول 

والثالث جوزيف حداد ورابعا ثائر اليماين.
وقد حتدث حممد بن ثعلوب الدرعي بح�شور 
نا�شر التميمي رئي�س اللجنة املنظمة وعمر بن 
امل�شارعة  ب��احت��اد  ال�شتثمار  جلنة  رئي�س  حل��ة 
عيد  بحلول  الر�شيدة  القيادة  مهنئا  واجل���ودو 
ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك م�����ش��ي��دا ب��ال��دع��م ال����ذي يجده 
ك��اف��ه املجالت  وال��ري��ا���ش��ة يف  ال�����ش��ب��اب  ق��ط��اع 
�شهدتها  التي  املتوا�شلة  النجاحات  بان  ،موؤكدا 
تطلب  مما  العري�شة  قاعدتها  اأك��دت  البطولة 

البطولت  مل�����ش��اف  وترقيتها  ق��اع��دت��ه��ا  ات�����ش��اع 
الدولية جتاوبا مع رغبات الكثري من امل�شاركني 
من داخل الدولة وخارجها خا�شة دول جمل�س 
ال���ت���ع���اون ،مم����ا ت��ط��ل��ب ت��ن��ظ��ي��م ب��ط��ول��ة دولية 
العام احلايل والتي يبداأ الإعداد  اآخر  مفتوحة 
لها علي الفور مع تخ�شي�س موقع عرب ال�شبكة 
اللجنة  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل  للت�شجيل  العنكبوتية 
جلان  ع���ده  ت�شكيل  م��ع  ال��ف��ن��ي��ة  و  التنظيمية 

متخ�ش�شة .
الربازي  �شاجي  املهند�س  امل�شاركني  عن  واأن��اب 
من�شق البطولة جمددا التهنئة وال�شكر لراعي 
البطولة ال�شنوية التي بلغت عامها الرابع ع�شر 
اأجلها  من  اأقيمت  التي  الأه���داف  علي  ،م��وؤك��دا 
اأبو  ن��ادي  ي�شخرها  ظل  التي  الإمكانات  بف�شل 
ظبي الريا�شي للبطولة مما �شاهم يف التوا�شل 
ال�شنوي وات�شاع قاعدة امل�شاركة تطلعا للبطولة 
من  العديد  اكت�شاف  يف  �شت�شهم  التي  الدولية 
باب  فتح  بعد  امل��ج��ال  ه��ذا  ال��ع��رب يف  الالعبني 
املعنية  والحت����ادات  اجلمعيات  ع��رب  الت�شجيل 

عرب القنوات الر�شمية.

ن�صوان   – واملوا�صالت  الطرق  هيئة   ••
الطائي:

اخ��ت��ت��م��ت ب��ط��ول��ة ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���الت 
الرم�شانية لكرة القدم بفوز فريق قطاع الدعم 
الفني املوؤ�ش�شي على فريق اإدارة املواقف )اأ( بفارق 
�شربات الرتجيح بنتيجة )3-2( بعد اأن انتهى 

بالتعادل  للمباراة  والإ���ش��ايف  الأ���ش��ل��ي  ال��وق��ت��ان 
الإيجابي )1-1(. 

الريا�شة يف  املرزوقي رئي�س فريق  وقال �شلطان 
و�شط  قوية  مناف�شات  البطولة  �شهدت  الهيئة: 
اأجواء رم�شانية طيبة بني الفرق امل�شاركة التي، 
التي بلغ عددها )13( فريقا من جميع موؤ�ش�شات 
مركز  يف  واأُق��ي��م��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  واإدارات  وق��ط��اع��ات 

رم�شان  �شهر  ب��داي��ة  منذ  العاملي  التجاري  دب��ي 
البطولة  حظيت  امل���رزوق���ي:  واأ����ش���اف  امل���ب���ارك. 
ب��اه��ت��م��ام ب��ال��غ م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة، الذي 
امل�شاركة  الفرق  لت�شجيع  كبرية  باأعداد  ح�شروا 
الالعبني  ب��ني  وال��ت��ن��اف�����س  احل��م��ا���ش��ة  روح  وب���ث 
امل�شاركني، الذين مثلوا حافزا لزمالئهم حلثهم 
وبث  املتنوعة  الريا�شية  الأل��ع��اب  ممار�شة  على 

اأن  �شاأنه  وال��ذي من  البدين بينهم  الن�شاط  روح 
يلعب دورا يف تن�شيط القدرات الذهنية وتطوير 
املهارات العملية لتطوير الأداء العام. واأو�شح باأن 
عدد امل�شاركني يف البطولة من لعبني ومدربني 
جميعا  ع��م��ل��وا  �شخ�شا،   )190( ب��ل��غ  واإداري�����ني 
واإظهارها  البطولة  وبذلوا جهودا طيبة لإجناح 
بامل�شتوى املطلوب. واجلدير بالذكر اأن الالعبني 

ارت��دوا قم�شانا  البطولة  امل�شاركني يف مناف�شات 
ب�شيطة  كم�شاهمة   2020 اإك�شبو  �شعار  حتمل 
ل��ل��رتوي��ج لإم����ارة دب���ي امل��ر���ش��ح��ة ل��ل��ف��وز بتنظيم 
هذا العاملي املهم.  وقال املرزوقي: ت�شّكل بطولة 
هيئة الطرق واملوا�شالت الرم�شانية لكرة القدم 
والأن�شطة  الفعاليات  من  وحيويا  اأ�شا�شيا  ج��زءا 
يتم  التي  الريا�شية،  الأن�شطة  ومنها  املختلفة 

كل  م��ن  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  خ��الل  تنظيمها 
اأج��واء ترفيهية ملوظفي الهيئة  عام، بهدف خلق 
ال��رتاوي��ح من  وب��ع��د ���ش��الة  امل�شائية  ال��ف��رتة  يف 
اأجل ك�شر احلواجز بني املوظفني واخل��روج بهم 
بيئة مليئة  اإىل  اليومية  الروتينية  الأج��واء  من 
بال�شكل  واإط��الق��ه��ا  هواياتهم  واإب����راز  بالن�شاط 

ال�شحيح. 

ت�شيل�شي الإجنليزي، الربتغايل جوزيه مورينيو،  اأكد مدرب فريق 
انه ل ي�شعر بال�شغط من اأجل الفوز على فريقه ال�شابق ريال مديد، 
الذي �شيواجهه لأول مرة يف نهائي بطولة كاأ�س ال�شامبيونز الودية. 
ت�شيل�شي  ف��وز  عقب  املا�شية  قبل  الليلة  بها  اأدىل  ت�شريحات  ويف 
على ميالن الإيطايل بهدفني دون رد يف ن�شف نهائي بطولة كاأ�س 
مع  التدريبات  على  يعكف  ان��ه  مورينيو  ق��ال  ال��ودي��ة،  ال�شامبيونز 
فريقه الإجنليزي ا�شتعدادا للمو�شم اجلديد وملوا�شلة تطور لعبيه 
�شيكون  مدريد  ري��ال  ال�شابق  فريقه  مواجهة  اأن  مورينيو  واأ���ش��اف 

اأمرا رائعا .
ت�شيل�شي  لع��ب��و  �شيقدمه  ال���ذي  الأداء  ان��ت��ظ��ار  يف  اأن���ه  على  و���ش��دد 

ال�شاعدين اأمثال البلجيكي كيفن دي برايان والهولندي ماركو فان 
بالن�شبة  رائعة  �شتكون  املباريات  الكربى فهذه  الفرق  اأم��ام  جينكل، 
التغيريات  م��ن  العديد  �شيجري  ان��ه  مورينيو  واأو���ش��ح   . لفريقي 
امام  فعل  مثلما  امللكي  الفريق  ام��ام  الإجنليزي  فريقه  ت�شكيلة  يف 
ميالن، قائال �شنلعب بفريق يف ال�شوط الأول وفريق اآخر يف ال�شوط 
الثاين واأكد على اأن الهدف من مرحلة الإعداد للمو�شم هو حت�شني 

اأداء الفريق ودخول املو�شم اجلديد يف اأف�شل حالة .
وحول فوز ريال مدريد وت�شيل�شي يف جميع املباريات التي خا�شوها 
لديك  يكون  دائما  قال مورينيو  الودية،  ال�شامبيونز  كاأ�س  ببطولة 
الرغبة يف مواجهة اأف�شل الفرق . واأ�شار مورينيو اإىل الفرتة التي 

�شبق له تدريب ت�شيل�شي فيها بني عامي 2004 و2007 ، قائال 
، بينما يف فرتة قيادته  اإن اعمار الالعبني كانت كبرية اإىل حد ما 
احلالية للفريق، الأعمار �شغرية جدا حيث يحظى بالعبني �شباب 

يف حاجة اإيل تطوير اأدائهم دوما.
ال�شابقة  قيادته  بني  للغاية  مهم  اختالف  هناك  ان  اأو���ش��ح  وعليه 
واحلالية لت�شيل�شي، قائال: مهمتي خمتلفة، لدي فريق من ال�شباب 
الواعد.. والأمر مبثابة م�شروع امل�شتقبل ومن املقرر ان يواجه فريق 
مورينيو يوم غد الربعاء يف نهائي بطولة كاأ�س ال�شامبيونز الودية، 
اإيفرتون  على  الأح��د  بفوزه  النهائي  اإىل  و�شل  ال��ذي  مدريد  ري��ال 

الإجنليزي بهدفني مقابل هدف واحد.

مورينيــــــو ي�ســــــرب موعـــــــــدًا مع ريــــــــال مدريـــــــــد 

•• العني – الفجر:

فاز الرامي عبيد �شاوي باملركز الأول يف مناف�شات 
فعاليات  ج���اءت �شمن  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ار  لفئة  ال�����ش��وزن 
لرماية  امل��ف��ت��وح��ة  ال��راب��ع��ة  الرم�شانية  ال��ب��ط��ول��ة 
ال��ب��ن��دق��ي��ة ال�����ش��ك��ت��ون وال�����ش��وزن وامل�����ش��د���س 9 ملم 
والتي   2013 الأع��اق��ة  وذوي  والنا�شئني  للرجال 
مثرية  مناف�شات  بعد  الأول  اأم�����س  م�شاء  اختتمت 
وقوية بداأت منذ اخلام�س من �شهر رم�شان الكرمي 
بنادي  ال��رم��اي��ة  م��ي��ادي��ن  ع��ل��ى  فعالياتها  واأق��ي��م��ت 
رعاية  حتت  واجلولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
اأكر  م�شاركة  و�شهدت  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
مانع  �شيف  وح��ل  امل�شابقات.  كل  يف  راٍم  مائتي  من 
�شعيد  خ��ال��د  ت���اله  ال��و���ش��ي��ف  م��رك��ز  يف  ال�شام�شي 

الكعبي يف املرتبة الثالثة. وت�شدر علي �شيف مانع 
للمرة  ال�شوزن  مل�شابقة  النا�شئني  ال�شام�شي بطولة 
�شيف  مناف�شه  على  متفوقاً  ال��ت��وايل  على  الثالثة 
وجاء  الثاين  املركز  ح�شد  ال��ذي  العرياين  مبارك 

حممد نا�شر ال�شام�شي ثالثاً.
نادي  مدير  نائب  العرياين  �شيف  مبارك  وتف�شل 
الرماية بنادي العني للفرو�شية والرماية واجلولف 
وفتحي فوزي مدير فني ال�شوزن بت�شليم الكوؤو�س 
الأوائ��ل يف  الثالثة  الفائزين  وتوزيع اجلوائز على 
وجائزة  كاأ�شاً  منهم  كل  نال  ال�شوزن حيث  م�شابقة 
مالية بلغت 20 األف و15 األف وع�شرة اآلف درهم 
اآلف  وع�شرة  األ��ف  و15  الكبار  لفئة  ال��ت��وايل  على 
ال�شغار  لفئة  الأوائ��ل  للثالثة  درهم  اآلف  وخم�شة 
على  والنا�شئني  الكبار  فئتي  من  فائز  كل  وح�شل 

جم�شم لراٍم.
راقدا  م��رتاً   50 ال�شكتون  البندقية  م�شابقة  ويف 
ال�شام�شي  اأحمد مانع  الرامي  الرجال ح�شد  لفئة 
ت��اله ماجد  األ���ف دره���م   20 ون���ال  البطولة  ك��اأ���س 
ومبلغ  كاأ�شاً  الثاين ونال  املركز  مبارك الربيكي يف 
�شامل  حميد  ���ش��امل  على  متقدماً  دره���م  األ��ف��د   15
النعيمي الذي فاز بكاأ�س املركز الثالث وع�شرة اآلف 
ال�شام�شي  نا�شر  حممد  ال��رام��ي  وت�شدر   . دره���م 
راقداً  مرت   50 ال�شكتون  م�شابقة  يف  الأول  املركز 
األف درهم   15 للنا�شئني وح�شل على كاأ�س ومبلغ 
ونال  الو�شيف  مركز  يف  الكتبي  حممد  عمر  وح��ل 
عبدالرحمن  اأنهى  بينما  دره��م  اآلف  وع�شرة  كاأ�شاً 
الثالثة  املرتبة  يف  وه��و  املناف�شة  ال�شام�شي  حميد 
م�شابقة  اأم��ا يف   . دره��م  األ��ف  وخم�شة  ك��اأ���ش��اً  لينال 

امل�����ش��د���س 9 م��ل��م رج�����ال ف��ق��د ف����از ���ش��ي��ف حممد 
األف  و15  البطولة  ك��اأ���س  ح�شد  ال��ذي  ال�شام�شي 
درهم وجاء مطر ال�شام�شي ثانياً ونال كاأ�شاً وع�شرة 
وح�شل  ثالثاً  القبي�شي  ع��م��ران  وعلي  دره��م  اآلف 

على كاأ�س وخم�شة اآلف درهم.
ال��ت��ي جاء  ل��ل��رج��ال  امل��ع��اق��ني  وع��ل��ى �شعيد بطولة 
تنظيمها على هام�س البطولة الرئي�شية ملدة ثالثة 
اأيام وانطلقت م�شاء يوم اخلمي�س املا�شي مب�شاركة 
اأربعة رماة من املحرتفني، فاز يف م�شابقة البندقية 
الإع��اق��ة احل��رك��ي��ة للهواة  اأم��ت��ار لفئة   10 ه��وائ��ي 
ال���رام���ي ���ش��امل ���ش��ل��ط��ان ال�����ش��ام�����ش��ي ب��امل��رك��ز الأول 
وحل عاي�س علي الأحبابي ثانياً ونا�شر املن�شوري 
ثالثاً. وت�شدر الرامي ماجد مراد البلو�شي م�شابقة 
البندقية هوائي 10 اأمتار لفئة ال�شم للهواة وجاء 

حمد ه���زاع ال��درم��ك��ي يف امل��رك��ز ال��ث��اين ث��م حممد 
ال��ث��ال��ث. ويف  امل��رك��ز  ال���ذي ح�شد  ال��ع��ل��وي  خمي�س 
لفئة  راق���داً  مرت   50 ال�شكتون  البندقية  م�شابقة 
ببطولتها  ف��از  فقد  للمحرتفني  احلركية  الإع��اق��ة 
النعيمي  �شيف حممد  الدهماين تاله  تعيب  عبيد 
الذي حل ثانياً وعبداهلل حممد الأحبابي الذي جاء 

يف املركز الثالث. 
ال�شام�شى  مانع  بن  �شيف  قام  املناف�شات  نهاية  ويف 
ع�شو جمل�س اإدارة نادي العني للفرو�شية والرماية 
واجل���ول���ف م���دي���ر ن�����ادى ال���رم���اي���ة ت��راف��ق��ه خلود 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  ق�شم  رئي�س  البوعينني 

مبجل�س اأبوظبي الريا�شي.
الفائزين  على  والعينية  امل��ادي��ة  اجل��وائ��ز  ب��ت��وزي��ع 
الكبار  لفئتي  وامل�����ش��د���س  ال�����ش��ك��ت��ون  م�����ش��اب��ق��ات  يف 

والنا�شئني بجانب الفائزين يف مناف�شات املعاقني.
بكل  ال�شام�شي  م��ان��ع  �شيف  ت��ق��دم  ل��ه  ت�شريح  ويف 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
برئا�شة �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان الراعي 
متوا�شل  دع��م  م��ن  يقدمه  مل��ا  للبطولة  الرئي�شي 
ورعاية كرمية وما يوفره من ت�شهيالت ل حمدودة 
م��ا ك��ان ل��ه اأك���رب الأث���ر يف جن��اح ب��ط��ولت الرماية 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي  يحت�شنها  التي 
التي  ال��رع��اة  جمموعة  اأي�شاً  �شكر  كما  واجل��ول��ف. 
�شمت ال�شرقية لل�شيارات وكوكاكول والبوادي مول 
وبنك الحتاد الوطني والواحة. كما اأ�شاد باحل�شور 
التي  البطولة  تابع هذه  الذي  الكبري  اجلماهريي 
يعتربها الأجنح من كل البطولت التي مت تنظيمها 

خالل �شهر رم�شان الكرمي يف ال�شنوات املا�شية.

اأزارينكا تن�سحب من 
بطولة تورونتو 

من  ان�شحبت  عامليا  الثانية  امل�شنفة  ازارينكا  فيكتوريا  ان  منظمون  ق��ال 
ا�شابة  ب�شبب  انطلقت يف كندا ام�س الثنني  التي  للتن�س  بطولة تورونتو 
يف اأ�شفل الظهر. وخ�شرت ازارينكا لعبة رو�شيا البي�شاء يف نهائي بطولة 
اأول  ه��ذه  وكانت   . �شتو�شور  �شمانثا  ال�شرتالية  ام��ام  املفتوحة  كارل�شباد 
الدور  من  ان�شحبت  عندما  وميبلدون  منذ  ازارينكا  فيها  ت�شارك  بطولة 
الثاين ب�شبب ا�شابتني يف الركبة والفخذ. وقالت ازارينكا انا حزينة للغاية 
اىل  البطولة  ه��ذه  ا�شفت  لين  ت��ورون��ت��و  اىل  ال��ذه��اب  ا�شتطاعتي  ل��ع��دم 

جدويل وانا اأعلم مدى اأهميتها.

الفجر الريا�ضي
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على  ورد  �شمته  عن  الإ���ش��ب��اين،  مدريد  ري��ال  مهاجم  رون��ال��دو  كري�شتيانو  الربتغايل  خ��رج 
بقوله  مورينيو  جوزيه  ال�شابق  مدربه  ت�شريحات 

اأنا ل اب�شق يف طبق اأكلت فيه جاء ذلك خالل 
موؤمتر �شحفي اأقيم الليلة قبل املا�شية عقب 
مران ريال مدريد يف مدينة لو�س اأجنلي�س 
ت�شيل�شي  مل��واج��ه��ة  ا���ش��ت��ع��دادا  الأم��ري��ك��ي��ة، 
الإجن���ل���ي���زي ال����ذي ي���ق���وده م��وري��ن��ي��و، غدا 

ال�شامبيونز  كاأ�س  بطولة  نهائي  يف  الأرب��ع��اء 
الودية.

واأ����ش���اف ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و: ث��م��ة اأ���ش��ي��اء يف احل��ي��اة ل 
 ، منها  واح���دة  تعد  وه��ذه  عليها  التعليق  ت�شتحق 

التي  م��وري��ن��ي��و  ت�شريحات  اإىل  اإ����ش���ارة  يف 
املهاجم  ����ش���اأن  م���ن  ف��ي��ه��ا  ق��ل��ل 

الربتغايل.
وك����ان م��وري��ن��ي��و ق��د �شرح 
اأ�شبحت  قائال:  اأي��ام  قبل 
عام  الأوىل  ل��ل��م��رة  م��درب��ا 

هذا  ق��ب��ل  ول��ك��ن   ،  2000
كنت م�شاعدا يف فرق كربى 
م���ع م���درب���ني ك���ب���ار، وق���دت 
اأف���������ش����ل لع����ب����ي ال����ع����امل. 
ك��ن��ت اأب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 30 

رونالدو،  اأدرب  وكنت  عاما، 
ولكن  )كري�شتيانو(،  ه��ذا  لي�س 

رونالدو احلقيقي، الربازيلي .
على  دوم���ا  داأب  اأن���ه  كري�شتيانو  واأب���رز 

اح��رتام مدربيه يف اأي فريق كما اأنه ل 
يحتفظ �شوى بالذكريات اجليدة معهم 
وال�شتفادة  منهم  التعلم  على  ويعمل 
م���ن خ���ربات���ه���م، م��ب��ي��ن��ا اأن����ه اع���ت���اد اأن 

يتحدث عنه الآخرون بال�شوء.
كما قال اإنه يتبع املقولة التي ترتدد 
دوم��ا يف ال��ربت��غ��ال وه��ي: ل تب�شق 
اأب����دا يف ط��ب��ق اأك��ل��ت م��ن��ه ، وه���و ما 
بالذكريات  دائ��م��ا  يحتفظ  يجعله 

اجليدة للمدربني.

ومن ناحية اأخرى ك�شف كري�شتيانو اأنه مل يجدد تعاقده مع ناديه 
احلايل ريال مدريد هذا الأم��ر مل يتم حله حتى الآن، مل حتن 
الفر�شة للحديث معهم لأن الوقت لي�س منا�شبا لذا رمبا يكون 
هناك جديد يف هذا ال�شدد فيما بعد، ولكنني الآن اأركز على 

التدريبات وال�شتعداد للمو�شم اجلديد .
ريال  ن��ادي  رئي�س  برييز  فلورنتينو  قاله  عما  �شوؤاله  وعند 
اأنه �شيبقى يف �شفوف الريال حتى اعتزاله،  مدريد عن 
على  ال��ت��اأك��ي��د  ميكنه  ل  ب��اأن��ه  كري�شتيانو  رد 
هذا الأم��ر لأن��ه ل يعرف ما �شيحدث يف 

امل�شتقبل.
تركيزه  ك���ل  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و  وي�����ش��ب 
ح���ال���ي���ا ع���ل���ى امل���������ران ا����ش���ت���ع���دادا 
الذي  اجل��دي��د  ال��ك��روي  للمو�شم 
املدرب  فيه  امللكي  الفريق  ي��ق��ود 

الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي.
واأب���������دى امل���ه���اج���م ال���ربت���غ���ايل 
اأن�شيلوتي  م��ع  بالعمل  �شعادته 
كما اأن باقي لعبي الفريق �شعداء 
به اأي�شا، مبينا اأن املران ي�شري بنحو 
ق�شارى  ي����ب����ذل����ون  واجل����م����ي����ع  ج���ي���د 
جهدهم لكي يكونوا على اأمت ا�شتعداد 
لن��ط��الق امل��و���ش��م ال��ك��روي اجل��دي��د.
للمو�شم  اأه��داف��ه  اأن  كري�شتيانو  واأب���رز 
اأه���داف���ه للمو�شم  ن��ف�����س  اجل��دي��د ه��ي 
اأف�شل  الظهور مب�شتوى  املا�شي وهي 
حتديا  ميثل  مو�شم  ك��ل  واأن  ل�شيما 
برجل  نف�شه  و�شف  ولكنه  ل��ه  ج��دي��دا 
التحديات وباأنه حماربا �شيقدم كل ما 

بو�شعه من اجل ناديه .
ورف���������س ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و احل����دي����ث عن 
ت��ع��اق��د ال��ري��ال م��ع الويلزي  اإم��ك��ان��ي��ة 
الإجنليزي  توتنهام  جنم  بيل  جاريث 
ال�����ذي قد  ال��ك��ب��ري  امل������ادي  امل���ق���اب���ل  اأو 
اأن  مبينا  ل�شمه،  امللكي  النادي  يدفعه 
ه���ذا الأم����ر لي�س م��ن ���ش��اأن��ه ول��ك��ن من 

�شاأن رئي�س النادي.

ت��ل��ق��ي امل��ن�����ش��ط��ات ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال��ع��امل لألعاب 
ال��ق��وى امل���ق���ررة يف ن��ه��اي��ة الأ���ش��ب��وع اجل����اري ع��ل��ى امللعب 
الدويل لوجنيكي يف مو�شكو وحتى 18 من اآب-اأغ�شط�س 

اجلاري. 
وجرت العادة يف الع��وام الخ��رية ان يتم اكت�شاف حالت 
ال��ع��امل��ي ال ان المر  ال��ع��ر���س  ان���ط���الق  ب��ع��د  امل��ن�����ش��ط��ات 
الثالثة الخرية  املرة حيث �شهدت ال�شابيع  اختلف هذه 
�شربات قوية لريا�شة ام اللعاب باكت�شاف حالت كبرية 
لعدائني وعداءات تناولوا مواد حمظورة ومل ت�شلم العاب 
 40 ا�شتبعاد  التي ادت اىل  القوى الرو�شية من الظاهرة 
2004 يف رمي  اثينا  اوملبياد  بينهم بطلة  ع��داء وع��داءة 
القر�س  رمي  ف�شية  و�شاحبة  كوزينكوفا  اولغا  املطرقة 
ت�شبب  ما  بي�شت�شالنيكوفا  داري��ا   2012 لندن  اوملبياد  يف 
من  ال�شت�شافة  ب�شحب  تطالب  كثرية  ا�شوات  ارتفاع  يف 
الرو�س. يذكر انها املرة الوىل التي ت�شت�شيف فيها رو�شيا 
الطلق بعدما كانت لها  الهواء  القوى يف  العاب  مونديال 
جتربة تنظيم مونديال داخل �شالة عام 2006. وت�شكل 
بطولة العامل للعاب القوى اول بطولة عاملية من احلجم 
الرفيع التي ت�شت�شيفها رو�شيا منذ تنظيمها دورة اللعاب 
التظاهرات  م��ن  �شل�شلة  انها  كما   ،1980 ع��ام  الوملبية 
الريا�شية التي ت�شت�شيفها رو�شيا يف افق التحدي الكرب 

تنظيم نهائيات كاأ�س العامل يف كرة القدم عام 2018. 
الوملبية  الل���ع���اب  دورة  رو���ش��ي��ا  ت�شت�شيف  ذل���ك  وق��ب��ل 
منتجع  يف  املقبل  ���ش��ب��اط-ف��رباي��ر  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال�شتوية 

مدينة �شوت�شي على البحر الأ�شود. 
ا�شت�شافة الحداث  ومتلك رو�شيا خربة كبرية يف جمال 
الريا�شية الكربى فف�شال عن الوملبياد، نظمت العا�شمة 
ح��زي��ران- لع��ب��ني يف  ل�شبعة  ال��رك��ب��ي  م��ون��دي��ال  مو�شكو 
يونيو املا�شي، كما انها ا�شت�شافت بطولة العامل لاللعاب 

اجلامعية يف مدينة كازان يف متوز-يوليو املا�شي.
لكن احل���الت الب���رز وال��ت��ي زع��زع��ت ري��ا���ش��ة ام اللعاب 
تلك التي �شملت عداءي ال�شرعة المريكي تاي�شون غاي 
اف�شل رقم  وراب��ع  باول �شاحبي ثاين  ا�شافا  واجلامايكي 
كانا  واللذين  ال��ت��وايل  على  م   100 �شباق  يف  التاريخ  يف 
او�شاين  الخ��ر  للجامايكي  الكبريين  املناف�شني  يعتربان 

بولت. 

وخ�شع غاي )30 عاما(، �شاحب اف�شل توقيت يف �شباق 
الك�شف عن  لفح�س  ث���وان(،  العام )75ر9  ه��ذا  م   100

املن�شطات جاءت نتيجته ايجابية. 
 4 والتتابع  و200   100 يف  ال��ع��امل  بطل  غ���اي،  وواج���ه 
 2009 ال��ع��امل  بطولة  يف   ،2007 ع��ام  م   100 م���رات 
مناف�شة �شديدة من بولت الذي متكن من حتطيم الرقم 
عامليا  رق��م��ا  م�شجال  ث(  )69ر9  ل��الم��ريك��ي  القيا�شي 
جديد هو 58ر9 ثوان وخاطفا الذهبية تاركا له الف�شية 
ويف بطولة 2011، مل ي�شتطع غاي الثاأر من اجلامايكي 

ب�شبب ا�شابة يف اخلا�شرة. 
لنف�شه  �شيثاأر  انه  اىل  توؤ�شر  احلايل  املو�شم  بداية  وكانت 
املو�شم  هذا  غاي  وحقق  ال�شابقة.  ال�شنوات  يف  ف�شله  بعد 
اف�شل ثالثة ازمنة يف �شباق 100 م م�شجال 75ر9 ثوان 
يف 21 حزيران-يونيو، و79ر9 ثوان يف 4 متوز-يوليو، 
اي��ار-م��اي��و، وث��اين اف�شل توقيت يف   4 ث��وان يف  و86ر9 
واح��د يف  ب��ف��ارق ج��زء  ثانية  74ر19  ه��و  م   200 �شباق 
باول  تناول  جهته،  من  بولت.  رق��م  عن  الثانية  من  املئة 
مواد من�شطة نهاية حزيران-يونيو خالل جتارب اختيار 

منتخب جامايكا. 
اوملبياد  ذهبية  على  احلا�شل  ع��ام��ا(،   30( ب��اول  وك�شف 
بكني 2008 يف �شباق التتابع 4 مرات 100 م مع منتخب 
بالده، ان نتيجة الفح�س الذي خ�شع له جاءت ايجابية، 

م�شريا اىل انه تناول املادة املحظورة عن غري عمد. 
وق���ال راب���ع ا���ش��رع رج��ل يف ال��ع��امل )72ر9 ث يف اي��ل��ول-

وا�شدقائق  عائلتي  اطمئن  ان  اري���د   )2008 �شبتمرب 
وان�شاري اين مل اتناول اي مادة حمظورة عن عمد ل�شت 

غ�شا�شا ومل اكن يوما كذلك. 
خطاأي مل يكن يف الغ�س وامنا يف اين مل اكن اكر يقظة 
وب����اول ه��و واح���د م��ن 5 ري��ا���ش��ي��ني بينهم 3 ع��دائ��ني يف 
م�شافات ال�شرعة ثبت تناولهم من�شطات خالل اختبارات 
والعداء   .2013 مل��ون��دي��ال  اجلامايكي  املنتخب  ان��ت��ق��اء 
 4 التتابع  �شباق  ذهبية  �شاحب  ك��ارت��ر  ن�شتا  ه��و  الثالث 
مرات 100 م يف اوملبيادي بكني ولندن 2012. واعرتفت 
�شريون �شيمب�شون �شاحبة ف�شية 100 م يف اوملبياد بكني 
انها خ�شعت لفح�س الك�شف عن املن�شطات كانت نتيجته 

ايجابية. 

حممــد بـــن زايـــد ي�ستقبــل الفـــار�س الإمـاراتـــي اجلهـــوري بطــل العالـــم للقـــدرة للنا�سئــــني

املن�سطات تخيم على بطولة العامل لألعاب القوىرونالدو ردًا على مورينيو: اأنا ل اأب�سق يف طبق اأكلت فيه

ا���ش��ت��ق��ب��ل ال��ف��ري��ق اأول ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
بق�شر  الول  ام�س  ليلة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
علي  خليفة  ال�شاعد  الإم��ارات��ي  الفار�س  البطني 
ال�شابعة  ال��ع��امل  واحل��ائ��ز على بطولة  اجل��ه��وري 
والتي  كيلومرتا   120 مل�شافة  للنا�شئني  للقدرة 

اقيمت موؤخرا يف غابات مدينة تارب�س الفرن�شية 
يرافقه 28 فار�شا وعدد من امل�شوؤولني واملدربني 
من ا�شطبالت الوثبة. ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي. 

�شهوة  ميتطي  وه��و  ف��از  ال�شاعد  البطل  وك���ان 
ال��ف��ر���س م��ي��اك اآرم����ور م��ن ا�شطبالت ال��وث��ب��ة يف 
للفرو�شية  الدويل  التي نظمها الحتاد  البطولة 
بالتعاون مع الحتاد الفرن�شي للفرو�شية وبرعاية 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  م��ن  رئي�شية 
الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زايد 

دولة   28 ميثلون  وفار�شة  فار�شا   92 مب�شاركة 
ال��ع��امل. وثمن �شمو ويل عهد  ق���ارات  م��ن جميع 
ع��ل��ى اجلهوري  ال��ف��ار���س خليفة  اجن���از  اأب��وظ��ب��ي 
ورفع  التتويج  من�شة  اعتالئه  عن  اأ�شفر  وال��ذي 
وو�شط  دويل  ع��ال��ي��ة يف حم��ف��ل  الم������ارات  راي����ة 
الوطني  �شموه للمنتخب  م�شاركة عاملية. ومتنى 

امل�شارك وباقي فر�شان المارات التوفيق والنجاح 
القادمة  املناف�شات  وخو�س  املقبلة  امل�شابقات  يف 
ب�����روح م��ع��ن��وي��ة ع��ال��ي��ة م���ن اج����ل حت��ق��ي��ق نتائج 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  واأ�شاد  م�شرفة. 
بن زايد اآل نهيان بدور اجلهاز التدريبي والفني 
الجناز  ه��ذا  لتحقيق  الفر�شان  جاهزية  رف��ع  يف 

املزيد  ب��ذل  على  الفر�شان  �شموه  وح��ث  امل�شرف 
من اجلهد والعطاء حل�شد املزيد من البطولت 
والجنازات خا�شة ان هذه الريا�شة ريا�شة الآباء 
والجداد وقد حثنا ديننا احلنيف على ممار�شتها 
ال�شور  اخ����ذت  ال��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة  ال�����ش��غ��ر ويف  م��ن��ذ 

التذكارية ل�شموه مع فر�شان ا�شطبالت الوثبة. 

احرز الرجنتيني خوان مارتن دل بوترو امل�شنف اول لقب 
بطل دورة وا�شنطن الدولية لكرة امل�شرب، البالغة جوائزها 
790ر295ر1 مليون دولر عند الرجال و235 الف دولر 
عند ال�شيدات وذلك بعد فوزه على العمالق المريكي جون 

اي�شر الثامن 3-6 و6-1 و6-2 يف املباراة النهائية.
ال��دورة بعد عامي  ل��دل بورترو يف ه��ذه  وه��و اللقب الثالث 
ال��ع��ام بعد روت����ردام يف  ل��ه ه��ذا  2008 و2009 وال��ث��اين 
الفرن�شي  على  النهائي  يف  ب��ف��وزه  امل��ا���ش��ي  ���ش��ب��اط-ف��رباي��ر 

جوليان بينيتو.

وقال دل بوترو انا �شعيد جدا بالفوز مرة اخرى هنا، فهذا 
�شيء ل ي�شدق ويف املجموعة الوىل متكن اي�شر ) 08ر2 
م( من ال�شيطرة على مناف�شه بف�شل �شربات ار�شاله القوية 
التي مل يتمكن دل بوترو من ك�شرها ال يف املجموعة الثانية 

التي وا�شل من خاللها ال�شيطرة على اجواء املباراة.
وتراجع اداء اي�شر يف املجموعة الثانية بعدما بداأ يف ارتكاب 
الخطاء املزدوجة فا�شتفاد دل بوترو من ذلك وك�شر ار�شال 
املحلي  م�����ش��ان��دة اجل��م��ه��ور  م��ن  ب��ال��رغ��م  م���رات   4 مناف�شه 
لالخري. ويف املجموعة الثالثة، بدل اي�شر الذي مل ي�شبق 

4 مواجهات ح�شلت بينهما،  له ان تغلب على دل بوترو يف 
املجموعة  م�شهد  تغيري  يف  ينجح  ان  دون  من  لكن  ا�شلوبه 
لالمر  وا�شت�شالمه  مرتني  ار���ش��ال��ه  خ�شر  بحيث  ال�شابقة 
الواقع اثر انتهاء النتيجة يف م�شلحة مناف�شه الرجنتيني.

ولدى ال�شيدات، احتفظت ال�شلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 
اندريا  المل��ان��ي��ة  ع��ل��ى  ف��وزه��ا  اث���ر  بلقبها  ���ش��اب��ع��ة  امل�شنفة 

بتكوفيت�س 6-4 و6-7 )2-7(.
فوزها  اث��ر  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  بلقب  ت��وج��ت  ريباريكوفا  وك��ان��ت 

الرو�شية انا�شتازيا بافليوت�شنكوفا.

دل بوترو وريباريكوفا يحرزان لقب دورة وا�سنطن



اإعالمية عربية �سهرية تهدد اأحالم بالقتل
دع���وى ق�شائية على  رف��ع  ب�شدد  اأن��ه��ا  اأح���الم،  الإم��ارات��ي��ة  الفنانة  اأك���دت 
الإعالمية اللبنانية ن�شال الأحمدية، ب�شبب ما و�شفته بالتهديد بالقتل 

املبا�شر . 
بداأنا   ، تويرت  موقع  على  اخلا�س  ح�شابها  على  تغريدة  يف  اأح��الم  وقالت 

وزوجي  اأن��ا  ق�شية  برفع  باإجرائتنا 
ال�شحفية  ع��ل��ى  ال��ه��اج��ري  م���ب���ارك 
تهديدنا  ب�شبب  الح��م��دي��ة،  ن�����ش��ال 

بالقتل للمرة الثانية . 
وك���ان���ت الأح���م���دي���ة ق���د ���ش��ن��ت حملة 
هجوم قوية على اأحالم عرب ح�شابها 
اخلا�س على تويرت وقالت الأحمدية 
يف ح���ال ف��ك��رت اأح����الم ب��ال��ق��دوم اإىل 
لبنان، راح تفوت على جثتها ان �شاء 
اهلل ومل تك�شف اأحالم عن موعد رفع 
التغريدة  اأو مكانها يف  الق�شية  هذه 

التي اأر�شلتها الأحد. 
يذكر اأن الفنانة اأحالم حتتل �شدارة 

 ، تويرت  الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  متابعة  الأك��ر  العرب  الفنانني 
حيث ي�شل عدد متابعيه اإىل 2255797 �شخ�شا.

)�سالحان( يت�سدر اإيرادات ال�سينما 
دارة  احتل فيلم �شالحان بطولة دنزيل وا�شنطن ومارك والربغ مركز ال�شّ
التذاكر  �شباك  موقع  وبح�شب  الأم��ريك��ي��ة  ال�شينما  اإي����رادات  لئحة  على 
27.361 مليون دولر  اي���رادات �شالحان  بلغت  الأم��ريك��ي )م��وج��و(، فقد 

خالل عطلة نهاية الأ�شبوع املا�شي.
وتراجع فيلم احلركة والإثارة ولفرين من بطولة هيو جاكمان اإىل املرتبة 
الوىل  املرتبة  احتل  ق��د  ك��ان  اأن  بعد  دولر  مليون   21.725 م��ع  الثانية 

الأ�شبوع املا�شي.
18.2 مليون  الثالثة مع  املرتبة  ال�شنافر يف  الثاين من فيلم  وحّل اجلزء 
دولر ،فيما جاء فيلم ال�شعوذة يف املرتبة الرابعة مع 13.66 مليون دولر، 
و اأنا احلقري 2 يف املرتبة اخلام�شة مع 10.391 مليون دولر، والرا�شدون 
2 �شاد�شاً مع 8.1 مليون دولر، و توربو �شابعاً مع 6.4 مليون دولر، و ريد 2 
ثامناً مع 5.65 مليون دولر ،و احلّر تا�شعاً مع 4.725 مليون دولر، فيما 

حل حافة املحيط الهادئ عا�شراً مع 4.57 مليون دولر.
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كابالدي جنم )دكتور هو( اجلديد 
اخ��ت��ري امل��م��ث��ل ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي بيرت 
يف  هو  دكتور  دور  ليوؤدي  كابالدي 
امل�شل�شل الربيطاين وا�شع ال�شهرة 

خلفاً للممثل مات �شميث.
الإذاع��ة الربيطانية  واأعلنت هيئة 
�شيكون  ع��ام��اً(   55( ك��اب��ال��دي  اأن 
دور  ي�������وؤدي  ال������ذي  ال�12  امل���م���ث���ل 
من  كابالدي  وق��ال   . ه��و  الدكتور 
ل��ك��ت��م��ان هذا  ا���ش��ط��ر  األ  امل���ذه���ل 
ال�����ش��ّر اأك���ر وك���ان امل��م��ث��ل اأط����ّل يف 
دور  اأدى  ح��ي��ث  ���ش��اب��ق��اً  امل�����ش��ل�����ش��ل 
2008 حني  ع����ام  روم�����اين  ت��اج��ر 
كان املمثل ديفيد تينانت يوؤدي دور 
الدكتور يذكر ان املمثل الإنكليزي 
امل�شل�شل  اإىل  ان�شم  �شميث،  م��ات 
ال�11  املمثل  لي�شبح   2010 ع��ام 
الذي يوؤدي دور تامي لورد املتجول 
مرافقني  ب�����ش��ح��ب��ة  ال���زم���ن  ع���رب 
بتاردي�س  تعرف  مركبة  منت  على 
وقد اأعلن �شميث ان�شحابه منه يف 
اأن  يذكر  املا�شي.  حزيران-يونيو 
مو�شوعة  دخل  هو  دكتور  م�شل�شل 
من  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  ل���الأرق���ام  غيني�س 

حيث طول عدد احللقات.
 

حاول منحها رقم هاتفه ف�سفعته
�شفعت �شيدة يف العقد الرابع من العمر م�شاء البارحة 
الأوىل �شابا على وجهه اإثر حماولته اعرتا�س طريقها 

وو�شع رقم هاتفه النقال داخل حقيبتها. 
�شنوات(   6-4( ابنتيها  برفقة  تت�شوق  ك��ان��ت  ال�شيدة 
حمافظة  يف  ال�شهرية  التجارية  املجمعات  اأح��د  داخ��ل 

حفر الباطن ..
 وظل ال�شاب يالحقها من حمل لآخر، واأثناء اقرتابه 
رق��م هاتفه  دّون فيها  ورق��ة �شغرية  منها ح��اول و�شع 
قوية  ب�شفعة  ال�شيدة  فباغتته  حقيبتها،  يف  ال��ن��ق��ال 
عقال  دون  ه��ارب��ا  ليفر  الأر�����س،  على  عقاله  اأ�شقطت 
املت�شوقني، خوفا من وقوعه يف قب�شة  و�شط �شحكات 

رجال الأمن املتواجدين باملجمع. 

طفلة قاومت مغت�سبيها فاأحرقوها
عاما(   11( هندية  طفلة  اأن  اإعالمية  تقارير  اأف���ادت 
جرى اإحراقها خالل حماولة اغت�شابها، توفيت متاأثرة 
باإ�شاباتها �شرقي البالد واأفادت وكالة الأنباء الهندية 
م�شت�شفى  اإىل  نقلت  ال��ف��ت��اة  اأن  )اإي��ان�����س(  الآ���ش��ي��وي��ة 
حكومي يف كلكتا م�شابة بحروق خطرية عقب احلادث 

الذي وقع يف منطقة هوراه يوم الأربعاء املا�شي.
واألقت ال�شرطة القب�س ال�شبت املا�شي على م�شتبه به 
)18 عاما(، ح�شبما ذكرت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا . 
ومتكنت ال�شحية من الإدلء با�شمي امل�شتبه به و�شريك 
له ما زال البحث جاريا عنه وذكرت ال�شرطة ان امل�شتبه 
ق���رب م��ن��زل��ه��ا، وعندما  ال��ف��ت��اة  اغ��ت�����ش��اب  بهما ح���اول 
األقي  ال��ذي  الرجل  �شكب  بف�شحهما،  وه��ددت  قاومت 

القب�س عليه الكريو�شني عليها واأ�شرم النار بها.
ونقلت ال�شحيفة عن الناطق با�شم �شرطة هاوراه غايتا 
�شريكه هو من  اإن  به قال للمحقيني  امل�شتبه  اإن  بوزي 
فيها  ال��ن��ار  واأ���ش��رم  ال�شحية  على  ال��ك��ريو���ش��ني  �شكب 

وحتاول ال�شرطة حاليا التحقق من اأقواله.

عمالت معدنية 
تنقذ �سابًا من املوت

املحقق،  امل��وت  من  �شابا  �شورية  معدنية  عمالت  اأن��ق��ذت 
الدرع  ي�شبه  م��ا  بع�شها  ف���وق  م��رتاك��م��ة  �شكلت  ع��ن��دم��ا 
لتحول دون اإ�شابته، بح�شب ما ذكرت مواقع اإلكرتونية 

�شورية. 
وكان ال�شاب و�شام فهد البالغ من العمر 23 عاما موجودا 
يف اأحد الطرق ال�شريعة، عندما اخرتقت ر�شا�شة جيبه 
وثقبت العملة املوجودة فيها دون اأن تت�شبب له باأي اأذى. 
وك�شفت م�شادر طبية اأن النقود املعدنية املوجودة يف جيب 
ال�شاب خففت من الإ�شابة اإذ اخرتقت الر�شا�شة النقود 
وثقبتها يف املنت�شف ما حال دون اأذية ال�شاب، م�شرية اىل 

اأن ال�شاب بحالة �شحية جيدة. 

الزراعة بالف�ساء لي�ست �سربًا من اخليال 
رمبا يبدو احلديث عن الزراعة يف الف�شاء �شربا من اخليال، ولكن الإجنازات العلمية قد جتعل الأمر يف خانة 

املمكن، خ�شو�شا يف ظل احتمال و�شول الإن�شان اإىل املريخ يف املدى غري البعيد.
ففي حال ق�شاء رواد الف�شاء فرتة طويلة يف كوكب املريخ �شتكون احلاجة ما�شة للغذاء والتنف�س، مما يجعل 

جلب الطعام والأك�شجني من الأر�س اأمرا مكلفا يتعني معه البحث عن حل يف الف�شاء ذاته.
ويف املركز الأملاين للطريان والرحالت الف�شائية يف �شتوتغارت يتم اختبار نظم بيولوجية ذاتية ُت�شتعمل فيها 
اأن��واع من الطحالب  اأي�شا  اأوك�شجني قابل لال�شتن�شاق وهناك  اإىل  الطحالب، لأنها متّكن من حتويل الزفري 

باإمكانها اإنتاج الهيدروجني.
واإىل جانب الطحالب، فاإن الطماطم وبع�س الأنواع الأخرى من اخل�شراوات ميكن اأن تنمو يف اأنابيب زجاجية 

دة، التي ت�شاعد النباتات على مد جذورها، اإ�شافة اإىل كونها �شمادا. مملوءة باحلمم الربكانية املرَبّ
الدورة  م��ن  ج��زءا  وجعلها  الف�شاء  اإىل  ا�شطحابها  ميكن  فالأ�شماك  اخل�����ش��راوات  على  الأم���ر  يقت�شر  ول��ن 

احليوية.
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اختبار اأول �سطرية برغر �سناعية
خ�شعت اأول واأغلى �شطرية يف العامل م�شنوعة من حلم البقر 
ال�شناعي طّورها عامل هولندي، لالختبار، ام�س يف مكان �شري 
اإن   ، نيوز  �شكاي  �شبكة  وقالت  لندن.  الربيطانية  بالعا�شمة 
املخترب  يف  بو�شت،  م��ارك  الربوف�شور  طّورها  الربغر  �شطرية 
وو�شلت تكاليفها اإىل 220 األف جنيه ا�شرتليني، اأي ما يعادل 
336 األف دولر. واأ�شافت اأن �شطرية الربغر، التي يبلغ  نحو 
 20 م��ن  بو�شت  الربوف�شور  �شنعها  غ��رام��اً،   141 نحو  وزن��ه��ا 
م��ن خاليا  املخترب  ط��ّوره��ا يف  اللحم  م��ن  األ��ف طبقة �شغرية 
قليلة  تفا�شيل  �شوى عن  الإف��راج  يتم  لبقرة، لكن مل  جذعية 
اأن  اإىل  �شكاي  وا�شارت  العلمي وطريقة طهيها.  تاريخها  حول 
كل ما هو معروف حتى الآن هو اأن �شطرية الربغر ال�شناعية 
مبكان  املعروفني  الطهاة  اأح��د  يد  على  مقالة  يف  قليها  �شيتم 
�شري يف لندن، ويقوم اثنان من املتطوعني بتذوقها وميكن اأن 
يكون اأحدهما الرجل املح�شن الذي دفع تكاليف البحوث التي 
اأجراها الربوف�شور بو�شت.   ويعتقد العامل الهولندي بو�شت، 
باأن حلم البقر ال�شناعي الذي طّوره وُعرف با�شم حلم املخترب، 
ميكن اأن ُيب�ّشر بحدوث ثورة غذائية ويظهر يف خمازن بيع املواد 
املقبلة،  الع�شرين  اأو  الع�شر  ال�شنوات  غ�شون  يف  الإ�شتهالكية 
وي�شاعد اأي�شاً يف انقاذ كوكب الأر�س من خالل خف�س مليارات 
الأطنان من الغازات امل�شببة لالحتبا�س احلراري ال�شادرة من 
التقليل  �شاأنه  من  لأن  النباتيون  ويتقبله  احليوانية،  ال��روة 

ب�شكل كبري من احلاجة اإىل ذبح احليوانات من اأجل حلومها.
بو�شت،  الربوف�شور  �شطرية  ف�شل  اأو  جن��اح  اإن  �شكاي،  وق��ال��ت 
قربها  على  املطاف  نهاية  يف  يعتمد  ال�شناعي  البقر  حلم  من 
من طعم وملم�س واأ�شعار اللحوم احلقيقية. وكان الربوف�شور 
املا�شي  العام  ب��داأ  الهولندية،  ما�شرتيخت  جامعة  من  بو�شت، 
جتاربه لتطوير اأول نوع من �شطائر الربغر من حلم �شناعي 

م�شتق من خاليا جذعية لالأبقار.

 التالميذ الربيطانيون يعانون الكاآبة 
يعانون  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  الأط���ف���ال  اأن  درا����ش���ة ج���دي���دة  ك�����ش��ف��ت 
الكتئاب اأكر من اأي وقت م�شى، ودعت اإىل اإخ�شاع املعلمني 
التعامل مع ق�شايا ال�شحة العقلية ملنع و�شول  اإىل درو���س يف 
ووجدت  وبائية.  م�شتويات  اإىل  التالميذ  بني  الكتئاب  حالت 
الدرا�شة التي اأجرتها اجلمعية اخلريية لرعاية الأطفال )يونغ 
اأكر من  اأن  اإك�شربي�س(،  ون�شرتها �شحيفة )�شندي  مايندز( 
ثمانني األف تلميذ مدر�شة يف اإجنلرتا يعانون اأعرا�س الكتئاب 
تتخذ  مل  ما  لالرتفاع  مر�شح  العدد  اأن  من  وح��ّذرت  ال�شديد، 
اإج��راءات عاجلة للحد منها. وقالت اإن واحدا من بني كل 12 
اأعوام و16 عاما  اأعمارهم بني خم�شة  طفال بريطانيا ترتاوح 
اأقدم على اإحلاق �شرر بنف�شه ب�شبب الكتئاب، وبزيادة مقدارها 
باملقارنة مع العقد املا�شي. واأ�شافت الدرا�شة اأن حالت   68%
الكتئاب بني الأطفال الربيطانيني من الفئة العمرية 15 و16 
عاما ارتفعت مبعدل ال�شعف منذ عقد الثمانينيات من القرن 
حملية  �شلطة   51 اأ���ش��ل  م��ن   31 قيام  م��ع  بالتزامن  امل��ا���ش��ي، 
باتري�شيا  وقالت  لل�شباب.  العقلية  ال�شحة  خدمات  بتخفي�س 
بري�س، املعلمة ال�شابقة وخبرية �شوؤون ال�شحة العقلية لل�شبان 
واأكر  اأك��رب  م�شتويات  بتخزين  نقوم  بب�شاطة  نحن  ال�شغار 
تقارير  تزايد  بعد  للم�شتقبل،  الأط��ف��ال  بني  لالكتئاب  تكلفة 
املدار�س عن وجود اأعداد كبرية من الأطفال يكافحون للتعامل 

مع الإجهاد .
اإميا ريجبي اإحدى ممثالت فيلم حدث ذات مرة يف بالد العجائب يف ندوة تلفزيزنية يف بيفريل. )رويرتز(

�سام�سونغ تطرح غالك�سي 
ب�سا�ستني مل�سيتني 

اخلروج  �شام�شونغ  �شركة  تعتزم 
للهواتف  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال�����ش��ك��ل  ع���ن 
الذكية، وذلك عند طرحها للهاتف 
 Galaxy( ف����ول����در  غ���الك�������ش���ي 
ال�شركة  ت��ق��وم  ال����ذي   )Folder
بتطويره  اجل���ن���وب���ي���ة  ال����ك����وري����ة 
اإخبارية  ت��ق��اري��ر  وك�شفت  ح��ال��ي��ا. 
الهاتف  ���ش��ت��ط��رح  ���ش��ام�����ش��ون��غ  اأن 
مو�شوعتني  مل�شيتني  ب�����ش��ا���ش��ت��ني 
ق����ب����ال����ة ب���ع�������ش���ه���م���ا ال���ب���ع�������س يف 
ج����زء ق��اب��ل ل��ل��ط��ي م���ع ج����زء اآخر 
ي�����ش��م ل��وح��ة ل���الأرق���ام واحل����روف 
ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت مت����ي����ز ال����ه����وات����ف 
موقع  واأو���ش��ح  قدميا.  التقليدية 
باأخبار  امل��ع��ن��ي   ،  SamMobile
الهاتف  ���ش��ا���ش��ت��ي  اأن  ���ش��ام�����ش��ون��غ، 
من  �شتكونان   Galaxy Folder
نوع AMOLED، و�شوف تعمالن 
اأن  كما   ،WVGA و�شوح  بدرجة 
اأندرويد.  بنظام  �شيعمل  الهاتف 
الهاتف  ����ش���ام�������ش���ون���غ  و����ش���ت���دع���م 
�شنابدراغون  ن����وع  م���ن  مب��ع��ال��ج 
وال��ذي يعمل  ال��ن��واة،  رباعي   400
كما  غ���ي���غ���اه���رت���ز،   1.7 ب�������ش���رع���ة 
ذاك�����رة تخزين  ال��ه��ات��ف  ���ش��ي��م��ل��ك 
واأ�شار  2 غيغابايت.  �شعة  ع�شوائي 
التي تطور  الن�شخة  اأن  اإىل  املوقع 
ح��ال��ي��ا م���ن ال���ه���ات���ف ���ش��ت��ط��رح يف 
ا�شم  حت��ت  اأول  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
ينتظر  فيما   Galaxy Golden
 Galaxy Folder ا�شم  يكون  اأن 
اخلا�س بالن�شخة العاملية للهاتف. 
ومل يك�شف عن اأي معلومات تتعلق 
للهاتف  �شام�شونغ  ط���رح  مب��وع��د 
�شواء يف ال�شوق الكورية اجلنوبية 

اأو يف ال�شوق العاملية.

اإميريزاأوغلو  اعتقال 
جنم م�سل�سل )اإيزيل( 
الرتكية،  ال�شرطة  األ��ق��ت 
ممثلني   4 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
اأتراك بينهم جنم م�شل�شل 
اإميريزاأوغلو  كنان  اإيزيل 

بتهم تتعلق باملخدرات.
الإلكرتوين  امل��وق��ع  وذك���ر 
اأن  ل�����ش��ح��ي��ف��ة )زم���������ان(، 
املخدرات  مكافحة  وح��دة 
ا�شطنبول  �����ش����رط����ة  يف 
اعتقلت  ب��ع��م��ل��ي��ة  ق���ام���ت 
عرف  ممثلني   4 خاللها 
اأب��اك، وكنان  منهم، �شارب 
نقل  ومت  اإمي����ريزاأوغ����ل����و 
املمثلني اإىل مركز �شرطة 
للتحقيق  ا�����ش����ط����ن����ب����ول 
اإميريزاأوغلو،  اأن  وي��ذك��ر 
ا�شتهر يف م�شل�شل اإيزيل و 

دموع الورد وغريهما.

املتاأمل يف املجتمعات احلديثة، عربية وغربية، يالحظ اأن 
ن�شبة هامة من الزيجات متثل منوذجا عن فارق كبري يف 
اأكرب  اأغلب الأحيان يكون الزوج  ال�شن بني الزوجني، ويف 
اأم���ا احل���الت ال��ت��ي ي��ك��ون فيها الزوج  بكثري م��ن ال��زوج��ة 

اأ�شغر من الزوجة بفارق كبري فتكون قليلة اأو نادرة.
وتختلف الأ�شباب وامل�شببات يف هذا اخللل من ثنائي لآخر 
الفتاة  فيها  فهناك جمتمعات جترب  لآخ��ر،  ومن جمتمع 
الرجل خا�شة  وب��ني  بينها  الفارق  ك��ان  ال��زواج مهما  على 
القا�شرات،  زواج  ظ��اه��رة  فيها  تنت�شر  ال��ت��ي  ت��ل��ك  منها 
وهناك حالت ت�شطر فيها الفتاة اإىل القبول مبن يفوقها 
تكون  لأ�شباب  بل  العائلة  �شغوط  ب�شبب  فقط  لي�س  �شنا 
اأغلبها اجتماعية كو�شعيات املطلقات والأرام��ل واأي�شا  يف 
الهاربات من العنو�شة. ويف خ�شم كل هذه احليثيات الدالة 
على الإجبار اأو ال�شطرار جند حالت مبنية على اختيار 
وقع  ال��ذي  بال�شريك  ومقتنع  له  وقابل  ال�شن  بفارق  واع 
اختياره، وهي حالت مرتبطة عموما بعالقات حب متبادل 
اإ�شكالية  ع��ن  ال��ط��رف  يغ�شان  جتعلهما  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
الفارق يف ال�شن ويوؤمنان بقدرتهما على جتاوزها وحتقيق 
ال�شعادة. ويف هذا الإطار حذرت درا�شة اأملانية الن�شاء من اأن 
الزواج من رجال اأ�شغر �شنا يعجل من احتمالت اإر�شالهن 
اإىل القبور مبكرا، وتقول الدرا�شة، التي ن�شرت تفا�شيلها 
اأ�شغر  اإن القرتان ب�شريك حياة  يف دورية الدميوغرافيا 

20 يف  بن�شبة  املبكرة  الوفاة  احتمالت  يزيد من  قد  �شنا 
املئة.  اإل اأن املخاطر ل تتوقف عند ذلك فح�شب، فالزواج 
برجل اأكرب �شنا ل يقل خطورة بدوره، ا�شتنادا اإىل خال�شة 
م�شتقاة من بيانات ما يقرب من مليوين زوج وزوجة من 
ال���دمن���ارك، وت��و���ش��ي ال��درا���ش��ة ب��ت��ق��ارب ع��م��ري الزوجة 
والزوج، كاأف�شل خيار �شحي للزواج. ويف حماولة لتف�شري 
اأ�شباب ذلك، قال �شفني دريفاهل، من معهد ماك�س بالنك 
من  واح��د  باأملانيا:  رو�شتوك  يف  الدميوغرافية  للبحوث 
�شنا  اأ���ش��غ��ر  رج��ل  م��ن  ال����زواج  اأن  ه��و  املمكنة  التف�شريات 
ينتهك الأعراف الجتماعية وبالتايل يعاين من عقوبات 
اأو  ال��زوج��ني بالغريبني  اج��ت��م��اع��ي��ة.  وي��ع��ن��ي ه���ذا و���ش��م 
اأقل،  اجتماعي  ل��دع��م  تلقيهما  يعني  م��ا  ب��اخل��وارج  حتى 
واملعاناة من حياة اجتماعية جمهدة معر�شة لالنتقادات 
ولل�شغوط جتعلهما يعانيان من م�شاكل نف�شية قد تنتج 
بدورها �شعفا عاما لل�شحة ، وفق الباحث. وعلى نقي�س 
الن�شاء، وجدت الدرا�شة اأن الرجل يتمتع ب�شحة اأوفر عند 
ال��زواج من ام��راأة ت�شغره �شنا، على خالف اأقرانهم ممن 
بينهم خطر  يت�شارع  اإذ  �شنا  ن�شاء يكربنهم  يتزوجون من 
دنو الأجل املحتوم، فالرجل الذي يتزوج من امراأة ت�شغره 
اأع��وام، ترتاجع فر�س وفاته بن�شبة 11 يف  ما بني 7 و9 
املائة، غري اأن الدرا�شة ف�شلت يف اإيجاد اأ�شباب وا�شحة لهذا 

التفاوت.

فارق ال�سن بني الأزواج م�سر بال�سحة

اإيل ماكفري�سون تتزوج ملياردير 
تزوجت عار�شة الأزياء ،املمثلة الأ�شرتالية اإيل ماكفري�شون من رجل الأعمال امللياردير 

جيفري �شوفر يف حفل زفاف اأقيم يف فيجي.
وذكر موقع يو اأ�س مغازين اأن ماكفري�شون و�شوفر تزوجا يف حفل خا�س ح�شره اأفراد 

من العائلة والأ�شدقاء.
وكانت ماكفري�شون 49 عاماً و�شوفر، وريث �شل�شلة فنادق، خطبا يف اآذار مار�س 2013، 
بعد ان كانا على عالقة عاطفية ل�شنتني انتهت يف اآذار-مار�س 2012 وعادا اإىل بع�شهما 

يف ت�شرين الثاين نوفمرب من العام عينه.
اأم  بين�شيمون وهي  امل�شور غيلز  ال�شابق من  كانت متزوجة يف  اأن ماكفري�شون  يذكر 

ل�شبيني من زوجها ال�شابق اأبراد بو�شون.


