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الجيش الحر يقصف مطاراً عسكرياً في حلب واشتباكات بين قوات النظام واألردن

شهدوا محاضرة عن أعالم القرآن

محمد بن زايد يتبادل التهاني برمضان

أنان مستقيالً :مجنون لقبولي مهمة سوريا

مع حاكم أم القيوين وولي عهد عجمان

حاكم أم القيوين ومحمد بن زايد وعمار النعيمي ونهيان بن زايد يتابعون المحاضرة
أبوظبي ــ وام

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى
للقوات المس�لحة ،ليلة أول أمس ،في مجلسه
الرمضان�ي بقص�ر البطي�ن ،صاحب الس�مو
الشيخ س�عود بن راشد المعال عضو المجلس
أطفال يلهون فوق دبابة غنمها الجيش الحر من قوات األسد في حلب
عواصم  -الوكاالت

انس�حب المبع�وث األمم�ي العربي المش�ترك كوفي أنان،
أمس ،من المش�هد الس�وري ،بإعالنه تقديم استقالته من
منصب�ه ،مخلف�ا ً وراء خطت�ه لحل األزمة أكثر من عش�رة
آالف قتي�ل منذ ب�دء مهمته ف�ي مارس الماضي ،بحس�ب
مرك�ز توثي�ق االنتهاكات ،ووصف نفس�ه ب�ـ «المجنون»
لقبول�ه المهمة ،فيم�ا احتدمت المعارك ف�ي مدينة حلب،
حيث قص�ف الجيش الحر بالدبابات مط�ارا ً لقوات النظام
التي استهدفت بدورها المدينة بالمروحيات .وشنت أجهزة

أفب

األم�ن حمل�ة اعتق�االت للم�رة األولى في محي�ط القصر
الجمهوري بالعاصمة دمشق.
وأعل�ن أنان في جني�ف أنه قدم «اس�تقالته» ،معتبرا ً أنه
ل�م «يتل�ق كل الدعم ال�ذي تتطلبه المهمة» .وق�ال أنان في
مؤتمر صحافي أعلنت�ه األمم المتحدة في اللحظة األخيرة:
«لم أتلق كل الدعم الذي تستحقه المهمة ...هناك انقسامات
داخل المجتمع الدولي .كل ذلك ساهم في تعقيد واجباتي»،
الفتا ً إلى الس�باب والشتائم داخل مجلس األمن .إال أنه أبدى
تفاؤله «باس�تمرار خطة النقاط الست للسالم ،ومجموعة
أصدقاء سوريا» .وأضاف لدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه
س�يجري اختيار شخص آخر لخالفته« :العالم مليء بأناس

األعلى حاكم أم القيوين ،وس�مو الشيخ عمار
ب�ن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ،وتبادلوا
التهاني بشهر رمضان المبارك ،داعين الله عز
وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات،
حي�ث ش�هدوا محاض�رة بعنوان «م�ن أعالم
الق�رآن» ،لفضيل�ة الش�يخ صال�ح ب�ن عواد
المغامس�ي مدير عام مركز بحوث ودراسات
المدينة المنورة.
«05

عباس :عضوية «عمومية» األمم المتحدة

مجانين مثلي».
إل�ى ذل�ك ،ص�ادق الرئيس األميرك�ي ب�اراك أوباما على
تقديم مس�اعدات إنس�انية إضافية بقيمة  12مليون دوالر
للس�وريين ،للمس�اعدة ف�ي التخفيف من وط�أة «الفظائع
الرهيبة» التي يرتكبها النظام ،كما كشفت مصادر أميركية
مطلعة أن أوباما وقع أمرا ً س�ريا ً يجيز تقديم دعم أميركي
لمقاتلي الجيش الحر.
وتس�ارعت التط�ورات على الح�دود الجنوبية لس�وريا
م�ع األردن ،حيث تمثلت باش�تباك بين قوات بش�ار األس�د
والجي�ش األردني ،غداة تفقد العاهل األردني الملك عبد الله
الثاني قواته المرابطة على الحدود مع سوريا«17 - 15 .

لجعل فلسطين دولة تحت االحتالل
رام الله – البيان يو.بي.آي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسك
الفلسطينيين بالذهاب إلى الجمعية العمومية
التابعة لألم�م المتحدة من أجل نيل االعتراف
بالدول�ة الفلس�طينية ،مضيف�ا أن الخط�وة
هدفها جعل فلس�طين م�ن الناحية القانونية
دولة تحت االحتالل.
وق�ال عباس ف�ي تصريح�ات الليل�ة قبل
الماضية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة:
«ذهبن�ا للحصول على عضوية فلس�طين في
مجل�س األم�ن الدول�ي ،إال أنن�ا لم نس�تطع
الحصول على األصوات التس�عة ،لذلك نسعى

باق
الحكومة المصرية بـ  35حقيبة وطنطاوي
ٍ
القاهرة – «البيان»

أعل�ن رئي�س ال�وزراء المصري هش�ام قندي�ل أن وزارته
تتش�كل م�ن  35وزارة م�ن بينه�ا  8وزراء للدول�ة ،منه�ا
 4ج�دد ،مش�يرا إلى أن ملف�ي األمن واالقتص�اد يتصدران
أولويات�ه ،ومؤك�دا أن وزير الدفاع الحالي المش�ير محمد
حسين طنطاوي باق في منصبه.
وق�ال في مؤتم�ر صحافي عقده أم�س ،إن وزير الدفاع
الحالي المش�ير محمد حس�ين طنطاوي ب�اق في منصبه،
معلن�ا أن حقيب�ة اإلعالم س�يتوالها صلاح عبدالمقصود.
كم�ا أعلن قنديل ع�ن تولي مصطفى حس�ين وزارة البيئة،
ومحمود األزهري وزارة القوى العاملة.
م�ن جه�ة أخ�رى ،أص�در الرئي�س محمد مرس�ي قرارا
جمهوري�ا بتعيي�ن كم�ال الجن�زوري مستش�ارا لرئي�س
الجمهوري�ة .وأدت الحكوم�ة المصري�ة الجدي�دة اليمي�ن
الدستورية أمس أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي الذي
وج�ه الحكوم�ة الجديدة ف�ي أول اجتماع له�ا في القصر
الرئاسي ،لتنفيذ عدة تكليفات في مقدمتها اإلسراع بتنفيذ
برنامج «المائة يوم» الرئاسي ،إلى جانب تحسين الخدمات
الجماهيرية وتنش�يط االقتصاد .وتزامنا ً؛ هاجم مجهولون
بقنابل المولوتوف برجي «نايل ستي» لرجل األعمال نجيب
س�اويرس ،ما أدى إلى احتراق عشرات السيارات المتوقفة
أمام البرجين في القاهرة.
«21 19

للحصول على عضوية غي�ر كاملة بالجمعية
العمومي�ة لألم�م المتح�دة ،لك�ن حينه�ا
سيصبح اسم فلس�طين دولة تحت االحتالل،
ول�ن يس�تطيع االحتلال إج�راء أي تغييرات
على المس�مى» .واش�ار إلى تعرض الس�لطة
الوطني�ة إل�ى الضغوط ،قائلاً «نتعرض لكل
الضغوط والتجوي�ع والعطش والحصار لكن
شعارنا إنا هنا باقون».
م�ن جهته ،أك�د عض�و اللجن�ة المركزية
لحرك�ة فتح صائب عريقات ،أن قرار الذهاب
إل�ى األمم المتح�دة اتخذ فلس�طينيا ً وعربيا ً،
وأن توقي�ت تقدي�م المش�روع س�يبحث في
اجتم�اع المجلس الوزاري العربي المقرر في
الخامس من شهر سبتمبر.
«20

ألف وجبة يومياً للحد من حوادث السرعة
قبيل اإلفطار

أبوظبي ــ ماجدة مالوي

رجال اإلطفاء يحاولون إطفاء السيارات المشتعلة نتيجة الهجوم على برجي ساويرس

بع�ض الصائمين الذي�ن اضطرتهم الظروف
لع�دم اللح�اق بموع�د االفطار بي�ن أحضان
العائل�ة ،يلج�أون ال�ى الس�رعة س�بيالً بما
يحمل�ه ذلك م�ن مخاطر ،وهو م�ا لم تغفله
القيادات الشرطية في مختلف إمارات الدولة،
وبينها القيادة العامة لش�رطة أبوظبي ،التي
ت�وزع أكثر من ألف وجبة إفطار صائم يوميا ً
وط�وال أيام رمض�ان المبارك لمس�تخدمي
الط�رق الداخلي�ة والخارجي�ة ف�ي أبوظبي
والعي�ن والمنطقة الغربي�ة ،وعلى القادمين
والمغادري�ن عبر المنافذ الحدودية في العين
والغويفات ،بالتنس�يق مع إدارة أمن المنافذ،

أي بي ايه

وذلك قبيل أذان المغرب .وخصصت الش�رطة
 33أل�ف وجب�ة افطار لتوزيعها طوال ش�هر
رمض�ان المب�ارك ،من خالل المش�روع الذي
ينف�ذ للس�نة الخامس�ة على التوال�ي ،بهدف
تعزيز الش�راكة مع قطاعات المجتمع كافة،
وخاص�ة مس�تخدمي الطرق�ات للح�د م�ن
ح�وادث الم�رور الناتج�ة عن الس�رعة قبيل
موع�د اإلفط�ار .وحض�ت قائ�دي المركبات
عل�ى ضرورة التأني في القيادة ،خاصة خالل
ش�هر رمضان المبارك وقب�ل اإلفطار لتجنب
التعرض للحوادث ،بس�بب االستعجال وعدم
التركي�ز ،والتوت�ر الناتج عن القل�ق من عدم
اللحاق بموعد اإلفطار ،مما يدفع البعض إلى
التصرف سلبا ً بتجاوز السرعة المحددة ،وهو
تصرف مرفوض ونتائجه مؤلمة«11 .

متسول يطلب  10دراهم وفي جيبه  19ألفاً
أسفرت الحملة التي تنفذها دوريات مكافحة التسول في شرطة
دبي عن ضبط  103متس�ولين منهم  14امرأة في الفترة بين 17
يوليو واألول من أغسطس.
وق�ال العقيد محمد راش�د بن صريع المهي�ري ،مدير إدارة األمن
الس�ياحي ب�اإلدارة العام�ة للتحري�ات والمباح�ث الجنائي�ة في
ش�رطة دبي ورئيس فرق�ة كافح التس�ول ،إن الدوريات ضبطت
شخصا ً من الجنسية اآلسيوية يطلب من أصحاب السيارات مبلغ
عش�رة دراه�م بحجة أن�ه ال يملك م�ا يمكنه الوص�ول إلى إمارة
الش�ارقة ،وعندم�ا تم تفتيش�ه ذاتيا ً عثر بحوزت�ه على مبلغ 19
ألف درهم ،مما يدل على أنه ابتكر هذا األس�لوب الستجداء المارة
والحصول على أموال اآلخرين بدون وجه حق.

داخل العدد

وام

التأهيل لجميع
المتقدمين لوظائف
«إسعاف دبي»

ضبط  55كيلوغراماً
من الحشيش في
«عملية الخور»

 13ألف فتوى
في األسبوع األول
من رمضان

«08

«11

«12

كلينتون إلى جوبا
اليوم وتدعم الوساطة
مع الخرطوم

«18

بايدن يتوسط
بين المالكي
وبارزاني

«20

وأض�اف أن�ه بات م�ن الواضح أن المتس�ولين ق�د ضاقت عليهم
األماكن المعروفة التي يرتادونها من مس�اجد وأسواق ومناطق
عامة ،فلجأ بعضهم إلى المجالس الرمضانية ،ومن ضمن األمثلة
أن رجلاً أحدب الظهر من الجنس�ية اآلس�يوية لج�أ الى أحد هذه
المجال�س طالبا ً المس�اعدة فطلب منه الحض�ور االنتظار قليالً،
لكنه شك في نواياهم فأطلق ساقيه للريح وهو منتصب القامة.
كذل�ك دخل ش�خص الدول�ة عن طري�ق المطار مس�تخدما ً رِجالً
صناعية وكان يمش�ي بص�ورة عادية ،لكنه انتزعها ليمد س�اقه
المعاقة استعطافا ً للمارة.
«12
دبي -رحاب حالوة

الحوار الوطني
اليمني يبدأ
غد ًا

«21

