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الهـــالل ال�سعـــودي يتغـلـــب علـــى الرفـــاع 
البحرينـــي وينتظـــر مواجهــــة العـــــني 

عربي ودويل

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال االن�سانية توا�سل 
تنفيذ براجمها اخلريية واالن�سانية يف باك�ستان  

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

جبهة االإنقاذ يف تون�ص تقاطع لعري�ص 
وترف�ص اإعادة تكليفه بت�سكيل احلكومة

•• القاهرة -وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  �لتقى 
نبيل  معايل  م��ع  �لقاهرة  يف  �م�س  م�شاء  �خلارجية 
 - �للقاء  �مل�شري. ومت خالل  فهمي وزير �خلارجية 
�لذي ح�شره معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س 
�لعالقات  بحث   - �خلارجية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 
تعزيزها  و���ش��ب��ل  �ل�شقيقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني  �الخ��وي��ة 
�مل���ج���االت. كما  �الأم����ام يف جميع  ق��دم��ا �ىل  ودف��ع��ه��ا 
عر�س  �ىل  فهمي  �ل��وزي��ر  معايل  م��ن  �شموه  ��شتمع 
خالل  �حلكومة  وجهود  م�شر  يف  �لو�شع  لتطور�ت 

   

الإرهاب يتحّول اإىل واقع ُمّر يف تون�س
تهديدات باجلملة.. وعبوات نا�سفة بالتق�سيط..!

•• تون�ص – الفجر- خا�ص 

�لتحرك  ط��ور  دخلت  تون�س  يف  �لنائمة  �الإرهابية  �خلاليا  �أّن  يبدو 
مهددة ��شتقر�ر هذ� �لبلد و�من مو�طنيه يف وقت تتعمق فيه �الأزمة 

�ل�شيا�شية �لتي تع�شف به.
ُي�شتبعد  وال  و�جلي�س  �الأم��ن��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  ت�شتهدف  م��وج��ة  �شياق  ويف 
جتارية  مركبات  من  �ملدنية  �لتجمعات  الحقة  مرحلة  يف  تطال  �أن 
�شغري  �شندوق  على  �جلمعة  ليلة  �لعثور  مت  �ملن�شات،  من  وغريها 
�ملحاذية  �لتا�شع  �ملنزه  مبنطقة  �لتون�شي  باجلي�س  عقيد  بيت  �أم��ام 
للعا�شمة يحتوي على ر�شالة تهديد بالقتل وبر�شائل م�شفرة مكتوب 
�إىل منّبه  �لتهديد باالإ�شافة  �إال �هلل وعدد من عبار�ت  �إله  عليها ال 
�ل�شندوق يحتوي  �أن  �لعقيد وما جعله يعتقد  يف حماولة لرتهيب 
�لر�شالة  حم��رر  �أّن  �الإع��الم��ي��ة  �مل�����ش��ادر  بع�س  وذك���رت  قنبلة.  على 
 20 باأنه �شيتم �شرب  �ل�شعانبي و�لتهديد  طالب بالكف عن ق�شف 
موؤ�ش�شة دولة يف تون�س يف حال مل يتم �لتوقف عن �شرب �ل�شعانبي، 
وحملت �لر�شالة �إم�شاء تنظيم �لقاعدة. وكان من �ملرجح �أن يكون 
بعد  فيما  تبنّي  �ن��ه  �إال  قنبلة موقوتة  على   يحتوي  �ل�شندوق  ه��ذ� 
باأنه �شندوق يحتوي على عدد من ر�شائل ومنّبه يدوي لكن بع�س 

�لرو�يات �أكدت تفكيك قنبلة د�خل �ل�شندوق.   )�لتفا�شيل �س11(

االنرتبول ت�سدر حتذيرا اأمنيا 
عامليا بعد حوادث هروب �سجناء

•• باري�ص-رويرتز:

��شدرت �ل�شرطة �لدولية �نرتبول حتذير� �منيا عامليا �م�س �ل�شبت 
�النتباه الحتمال  درج��ة  برفع  باملنظمة  �الع�شاء  �ل��دول  فيه  تن�شح 
�لعر�ق  يف  �ل�شجناء  ه��روب  عمليات  من  �شل�شلة  بعد  هجمات  وق��وع 
وليبيا وباك�شتان. وحتقق �ل�شرطة �لدولية يف �حتمال وجود عالقة 
تتخذ  �لتي  �لدولية  �ل�شرطة  منظمة  وقالت  �لهروب.  عمليات  بني 
من فرن�شا مقر� لها �نه مع �لو�شع يف �العتبار �ن �لقاعدة قد تكون 
190- دول��ة- �ىل  �شالعة يف بع�س �حل��و�دث فانها تدعو �ع�شاءها 
بهدف  �ل�شجون  من  �لهروب  بعمليات  �شلة  لها  معلومات  �ي  ر�شد 

معرفة �ذ� كانت من�شقة وكذلك حتديد �ماكن �لهاربني.
للم�شافرين  عامليا  حتذير�  �جلمعة  يوم  �ملتحدة  �لواليات  و��شدرت 
من مو�طنيها من �ن �لقاعدة رمبا تدبر ل�شن هجمات يف �غ�شط�س 

�ب خا�شة يف �ل�شرق �الو�شط و�شمال �فريقيا.

عبد �هلل بن ز�يد خالل لقائه نبيل فهمي يف �لقاهرة  )و�م(

بحث مع وزير اخلارجية امل�صري العالقات الأخوية بني البلدين 
عبداهلل بن زايد يوؤكد حر�ص االإمارات على 
دعم  م�سر لتحقيق االأمن واال�ستقرار والتقدم
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�شحايا �لغارة �ل�شورية يف �شمال �شرقي لبنان )� ف ب(

حلفاء مر�صي يبدون مرونة للخروج من الأزمة

ال�سي�سي: ال اأطمح لل�سلطة .. الببالوي: ال عفو عمن اأجرم بحق ال�سعب 
العفو الدولية تف�صح انتهاكات اأن�صار الرئي�س املعزول يف عمليات تعذيب ملعار�صني 

•• بريوت-وكاالت:

معار�شون  م���ق���ات���ل���ون  ���ش��ي��ط��ر 
للذخرية  خم����ازن  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��ت 
�ل�شورية  تابعة للقو�ت �لنظامية 
يف منطقة �لقلمون قرب دم�شق، 
للدروع  م�����ش��ادة  ����ش��ل��ح��ة  حت���وي 
و�����ش����و�ري����خ غ�������ر�د، ب��ح�����ش��ب ما 
�ل�������ش���وري حلقوق  �ف����اد �مل��ر���ش��د 

�الن�شان.
مقاتلون  �شيطر  �مل��ر���ش��د  وق����ال 
من لو�ء �ال�شالم وجبهة �لن�شرة 
�ملغاوير  وق��و�ت  �لتوحيد  وكتيبة 
وكتائب �شهد�ء �لقلمون وغريها 
على ثالثة م�شتودعات للذخرية 
منطقة  يف  ق���ل���دون  ب���ل���دة  ق����رب 
�لقلمون بريف دم�شق، وذلك �ثر 
��شتباكات بني ليل �جلمعة وفجر 

�ل�شبت.
�غتنمو�  �ملقاتلني  �ن  �ىل  و����ش��ار 
��شلحة م�شادة للدروع و�شور�يخ 
�ر�������س �ر�������س )غ��������ر�د( وذخ���ائ���ر 

�آخرى متنوعة.
وحتاول قو�ت نظام �لرئي�س ب�شار 
�ال�شد منذ فرتة طويلة �ل�شيطرة 
يف  �ملعار�شة  ملقاتلي  معاقل  على 
قو�عد  يتخذونها  دم�����ش��ق،  ري���ف 
خلفية لهجماتهم �شد �لعا�شمة.

م���ن ج��ه��ة �خ�����رى، �ف�����ادت وكالة 
�النباء �لر�شمية �ل�شورية )�شانا( 
�ره���اب���ي���ني  �ن  �جل���م���ع���ة  م�������ش���اء 
�غتالو� ع�شو جمل�س مدينة دير 
ومو�طنني  م��رم��ر  �ح��م��د  عطية 

�ثنني من �هايل �ملدينة.
�ملعار�شة  �ن مقاتلي  و��شارت �ىل 
�لذين ي�شنفهم �لنظام �رهابيني، 
كانو� قد �ختطفو� يف وقت �شابق 
من �ال�شبوع �ملا�شي ع�شو جمل�س 
�ملدينة ومو�طنني �ثنني �حدهما 
رجل �العمال زهري عم ملي�شان، 
ت���ع���ر �ح������دى دوري������ات  ق���ب���ل �ن 

جثثهم  على  )�جلمعة(  �ل�شرطة 
قرب م�شفى �لقلمون وقد فارقو� 
�حلياة نتيجة ت�شفيتهم بطلقات 

نارية.
ويف �الحياء �جلنوبية من دم�شق، 
�ف����اد �مل��ر���ش��د ع���ن ����ش��ت��ب��اك��ات يف 
�ال�شود  و�حلجر  �لع�شايل  �حياء 
و�ط��������������ر�ف خم����ي����م �ل�����ريم�����وك 

لالجئني �لفل�شطينيني.
ق�شفت  )و�����ش����ط(،  ح��م�����س  ويف 
�لق�شور  حيي  �لنظامية  �لقو�ت 
ي�شيطر  �للذين  �ل�شياح  وج���ورة 

عليها مقاتلو �ملعار�شة.

•• القاهرة-وكاالت:

قالت وز�رة �لدفاع �المريكية �لبنتاجون �ن �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة 
�مل�شرية �لفريق �أول عبد �لفتاح �ل�شي�شي �بلغ �لواليات �ملتحدة �م�س �أن 
يف  �شيا�شية  �جل حتقيق م�شاحلة  تعمل من  �مل�شرية �جلديدة  �لقيادة 
�عقاب تدخل �جلي�س لعزل �لرئي�س حممد مر�شي يف �لثالث من يوليو.

�لدفاع  �لت�شريحات خالل مكاملة هاتفية مع وزير  �ل�شي�شي بهذه  �أدىل 
�المريكي ت�شاك هاجل. وعرب هاجل خالل �ملكاملة عن قلقه من �لعنف 

يف م�شر بعد �الطاحة بالرئي�س مر�شي.
وقال جورج ليتل �ملتحدث با�شم �لبنتاجون �ن هاجل حث �ل�شي�شي على 

دعم عملية �شيا�شية ال تق�شي �أحد�.
و�أ�شاف ليتل �أكد �لفريق �أول �ل�شي�شي لوزير �لدفاع هاجل �ن �ل�شلطات 

�مل�شرية تعمل باجتاه عملية م�شاحلة �شيا�شية.
وتابع �أكد �ل�شي�شي لهاجل �ن �لقيادة �مل�شرية ملتزمة بخارطة �لطريق 

�ل�شيا�شية �لتي �شتقود �ىل �جر�ء �نتخابات وو�شع د�شتور جديد.
هاجل  بني  �ملحادثات  عن  �المريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  ت�شريحات  وج��اءت 
بو�شت  و��شنطن  �شحيفة  فيه  نقلت  �ل���ذي  �ل��ي��وم  نف�س  يف  و�ل�شي�شي 
ب�شكل  بعدم دعم م�شر  �وباما  �تهامه حلكومة  �ل�شي�شي  �المريكية عن 

منا�شب رغم �ملخاطر من �ندالع حرب �هلية.
�درمت  �مل�����ش��ري��ني.  ع��ن  تخليتم  ق��ول��ه  �ل�شي�شي  ع��ن  �ل�شحيفة  ونقلت 
يف  �ال�شتمر�ر  �الن  ذل��ك..وت��ري��دون  ين�شو�  ول��ن  للم�شريني  ظهوركم 

تخليكم عن �مل�شريني..
وقال �ل�شي�شي ل�شحيفة و��شنطن بو�شت �م�س �ل�شبت رًد� على �شوؤ�ل هل 

�شري�شح نف�شه ملن�شب �لرئي�س: �إنه ال يطمح �إىل �ل�شلطة.
و�أ�شاف �ل�شي�شي ملحاوره:�أنت ال ت�شدق �أن بع�س �لنا�س ال يطمحون �إىل 

�ل�شلطة.و�شئل هل �أنت منهم. فرد بقوله نعم.
جماعة  على  نفوذها  ��شتخد�م  على  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �ل�شي�شي  وح��ث 

�الإخو�ن �مل�شلمني �لتي ينتمي �إليها �لرئي�س �ملعزول.
�لرئي�س  نفوذ  �إن  �الأمريكية.  تريبيون  وورل��د  �شحيفة  قالت  ذلك  �ىل 

جديدة ير�شلون بها �ىل مبعوثني غربيني ي�شعون �ىل تفادي مزيد من 
�شفك �لدماء.

وقال متحدث با�شم �لتحالف �لوطني لدعم �ل�شرعية يف م�شر �نه �أبلغ 
�لو�شطاء �ن �لتحالف يرف�س �أي دور للقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة عبد 
�لفتاح �ل�شي�شي يف �أي حل �شيا�شي ويريدون �عادة �لعمل بد�شتور 2012 

�لذي مت تعطيله.
مبعوثني  من  �شغط  وحتت  �أمنية  حلملة  �لتعر�س  خطر  مو�جهة  ويف 
�أم��ري��ك��ي��ني و�أوروب���ي���ني ق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ت��ح��ال��ف �ل��وط��ن��ي لدعم 

�ل�شرعية طارق �مللط �نهم يريدون حال يحرتم كافة �الر�دة �ل�شعبية.
وقال �مللط �لذي حتدث �ىل رويرتز هاتفيا بعد �ملحادثات مع نائب وزير 
�ن  �لقاهرة  يف  �المريكية  و�ل�شفرية  برينز  وليام  �المريكي  �خلارجية 
باتر�شون و�ملبعوث �خلا�س لالحتاد �الوروبي برناردينو ليون �ن حلفاء 

مر�شي يريدون عودة �لد�شتور �حرت�ما ملطالب موؤيدي مر�شي.
و�أ���ش��اف م��ن د�خ��ل ه��ذ� �لد�شتور ميكن �ي��ج��اد ... �ك��ر م��ن ح��ل لهذه 
�أال  �ن��ه يجب  ��شر معار�شو مر�شي على  �ذ�  �ن��ه  يقول  �الزم��ة. وم�شى 
يف  �ملاليني  و�عت�شام  �شمود  فان  �ل�شيا�شية...  �ملعادلة  من  ج��زء�  يكون 
�ل�شو�رع علي مد�ر خم�شة ��شابيع يقت�شي عدم وجود �لفريق �ول عبد 

�لفتاح �ل�شي�شي يف �ملعادلة �ل�شيا�شية يف �لفرتة �لقادمة.
وعندما �شئل هل �بلغ �لوفد �ملبعوثني ب�شرورة عودة مر�شي �ىل �ل�شلطة 
�لتفا�شيل. وم�شى يقول ه��ذ� ج��زء من  �مللط �ن ذل��ك �شيبحث يف  ق��ال 

�ملبادر�ت �ل�شيا�شية. نحن مل ندخل يف تفا�شيل �ملبادر�ت �ل�شيا�شية.
�أنا  �ملبعوثني  �ىل  نقلت  �لتي  �لر�شائل  �ىل  �مللط لرويرتز م�شري�  وق��ال 
�حرتم و�قدر مطالب �جلماهري �لتي خرجت يف 30 يونيو ولكن �نا لن 
�بني علي �النقالب �لع�شكري و�أ�شاف �ن مطالب �أن�شار مر�شي يجب �ن 
حترتم �ي�شا. وتابع �مللط �ن �حللول �ل�شيا�شية يجب �أن تتم مع جبهة 

�النقاذ �لوطني.
يف �لوقت ذ�ته قالت �شبكة )�شكاي نيوز عربية( �ن منظمة �لعفو �لدولية 
توؤكد جمعها �أدلة تثبت تورط �أن�شار �الإخو�ن �مل�شلمني مب�شر يف عمليات 

تعذيب ملعار�شني لهم.

�حلكومة  ت��ويل  منذ  كثري�ً  تر�جع  م�شر  علي  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �الأمريكي 
�مل�شرية �جلديدة برئا�شة �لببالوي. 

�أكدت �ل�شحيفة �أن �الإد�رة �الأمريكية ��شاءت يف تقدير �لفريق �ل�شي�شي 
�أكر تعاونا مع و��شنطن  �أن �ل�شي�شي �شيكون  و�أن �لبيت �الأبي�س توقع 
من �شابقيه الأنه ق�شي عدة �أعو�م للدر��شة بجامعات �جلي�س �الأمريكي.. 
نقلت �ل�شحيفة عن �أحد �مل�شئولني �المريكيني قوله �ل�شي�شي كان �أكر 
قوة مع �لواليات �ملتحدة من مر�شي ومبارك. و�نه يعرف نقاط �شعف 
هو  قائال:  عليه.  �شغوط  �أي  ملقاومة  وي�شتخدمها  �المريكية  �الإد�رة 

يعرف نقاط �شعفنا. 
من جانبه �عترب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �مل�شري �لدكتور حازم �لببالوي 
�م�س �أن �أي حديث عن �شفقات للعفو عن من �أجرم بحق �ل�شعب �مل�شري 

هو �شرب من �خليال.
وقال �لببالوي، على ح�شابه مبوقع �لتو��شل �الجتماعي )تويرت( م�شاء 
�أو �إجر�ء �شفقات للعفو عمن �أجرم بحق  �إن �حلديث عن ت�شالح  �م�س 

�ل�شعب و�لوطن هو �شرب من �خليال.
و�أ�شاف، نحن نوؤ�ش�س لدولة �لعد�لة وال عودة للور�ء.

من جهة �خرى �لتقى مبعوثون �مريكيون و�وروبيون بوزير �خلارجية 
�مل�شري يف �حلكومة �ملوؤقتة �م�س يف م�شعى حلل �الزمة.

وقال بيان لوز�رة �خلارجية �مل�شرية �ن فهمي �كد على �لتز�م �حلكومة 
�ملوؤقتة بخارطة �لطريق �النتقالية �لتي تنتهي بانتخابات جديدة. وقال 
�لبيان �ن �حلكومة �جلديدة تريد حتقيق �مل�شاحلة �لوطنية �لتي ت�شم 
كل �لقوى �ل�شيا�شية طاملا �لتزمو� بالنهج �ل�شلمي ونبذ �لعنف و�لبعد �ن 

كافة �عمال �لتحري�س.
و�أكد �لدكتور حممد �لرب�دعي نائب �لرئي�س �مل�شري للعالقات �لدولية، 
�م�س حر�س بالده على �إيجاد حل الأزمتها �ل�شيا�شية بعيد�ً عن �لعنف 

ويف �إطار �لقانون.
ويف تطور جديد قال حلفاء �لرئي�س �مل�شري �ملعزول حممد مر�شي �م�س 
�نهم يحرتمون مطالب �جلماهري �لتي خرجت يف �حتجاجات حا�شدة 
����ش��ارة �ىل مرونة  ب��ه يف  �أدت �ىل �الط��اح��ة  30 م��ن يونيو ح��زي��ر�ن  يف 

9 قتلى يف غارة �صورية على منطقة حدودية لبنانية 

املعار�سة ت�سيطر على خمازن للذخرية قرب دم�سق
تركيا تعني قادة جددا للجي�ص 
�سيطرتها احلكومة  تعزيز  مع 

•• ا�سطنبول-رويرتز:

للجي�س  ق��ادة ج��دد�  تركيا  عينت 
�شاملة  ت��غ��ي��ري�ت  �ط���ار  �م�����س يف 
يوؤكد  فيما  �لكربى  �لقياد�ت  يف 
�لقو�ت  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة  �شيطرة 
�مل�شلحة �لتي هيمنت يف وقت من 
�الوقات على �حلياة �ل�شيا�شية يف 
�لبالد. ويو�جه ثاين �أكرب جي�س 
يف حلف �شمال �الطل�شي حتديات 
م��ت��ع��ددة م��ع �م��ت��د�د �ل�����ش��ر�ع يف 
����ش���وري���ا �مل����ج����اورة ع���رب �حل����دود 
�ل�شلمية  �لعملية  �ن  �ىل  ��شافة 
�ملت�شدين �الك��ر�د تبدو ه�شة  مع 

بدرجة متز�يدة.
وق���و����س رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء رجب 
ط���ي���ب �أردوغ�������������ان �ل�������ذي ر�أ�������س 
�لع�شكري  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ج��ت��م��اع��ا 
�الع���ل���ى ن���ف���وذ �جل��ي�����س م��ن��ذ �ن 
و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب��ه  ت���ويل 
�ل�شلطة �أول مرة يف عام 2002 
بثالثة  �لعلماين  �جلي�س  وق��ام   .
�نقالبات يف �لفرتة بني 1960 
حكومة  ب����اأول  و�أط�����اح  و1980 
�ل�شلطة  من  ��شالميون  يقودها 

يف عام 1997 .
ويتخذ �ملجل�س �لقر�ر�ت �خلا�شة 
بالرتقيات و�الحالة �ىل �لتقاعد 
ل��ك��ب��ار �ل�����ش��ب��اط يف ك���ل ع����ام يف 
�ليوم  ي��ع��ق��د يف  �ل����ذي  �ج��ت��م��اع��ه 
وكان  �ب  �غ�شط�س  م��ن  �ل��ث��ال��ث 
ي��ج��ري تغيري�ت  �مل��ت��وق��ع �ن  م��ن 

مواقــيت ال�سالة
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اإطالق اأ�سرى فل�سطينيني على 4 
دفعات تبداأ 13 من ال�سهر اجلاري

•• غزة -وام:

�ن  ع��ن  عريقات  �شائب  �لدكتور  �لفل�شطينيني  �ملفاو�شني  كبري  ك�شف 
�طالق �شر�ح �ال�شرى �لقد�مى �شيكون على �ربع دفعات ..م�شري� �ىل �ن 
و�فقت على �طالق  فيما  و�ح��دة  �شر�حهم مرة  �ط��الق  رف�شت  ��شر�ئيل 

�شر�ح 26 منهم يوم 13 �أغ�شط�س �جلاري.
�بلغت  �لفل�شطينية  �لقيادة  �ن  �ذ�ع��ي��ة  ت�شريحات  يف  عريقات  و�أو���ش��ح 
طرح  على  تعمل  بل  �النتقالية  �حللول  تقبل  لن  �نها  و��شر�ئيل  �مريكا 
�حلدود  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  �مل��ف��او���ش��ات  ط��اول��ة  على  �لنهائية  �مل��ل��ف��ات  جميع 
و�لقد�س و�لالجئني و�ملياه و�مل�شتوطنات. ونفى عريقات وجود �أية جلان 
�شرية يف �ملفاو�شات مع ��شر�ئيل ..موؤكد� �ن �لقيادة �لفل�شطينية �شكلت 

جلنة ��شر�ف عليا على �ملفاو�شات مكونة من �شتة ��شخا�س.

بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�طلع  �النتقالية.  �ملرحلة 
�للقاء معايل نبيل فهمي على  �آل نهيان خالل  ز�يد 
�أم�����س �الول م��ع وزير  ن��ت��ائ��ج ل��ق��اء ���ش��م��وه يف ل��ن��دن 
�ل�شيخ  �شمو  و�أكد  �الأمريكي جون كريي.  �خلارجية 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان حر�س دولة �المار�ت على 
بذل كل جهد ممكن لدعم جمهورية م�شر �لعربية 
طموحات  لتحقيق  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �ل�شقيقة 
و�آم����ال �ل�شعب �مل�����ش��ري خ��ا���ش��ة ب��ع��د �ل��ث��الث��ني من 
�للقاء  ح�شر  و�لتقدم.  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن  يف  يونيو 
�لدولة  �ل��ظ��اه��ري �شفري  ن��خ��رية  ب��ن  م��ع��ايل حممد 

لدى جمهورية م�شر �لعربية. 

��شتعاد  �ال�����ش����ب����وع،  م��ط��ل��ع  ويف 
�ل����ن����ظ����ام �ل�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى حي 
ما  �ملدينة،  �ملحوري يف  �خلالدية 
�آخر  �لطريق ال�شتعادة  قد ميهد 
كربى  ثالث  يف  �ملقاتلني  معاقل 
م���دن ���ش��وري��ا، و�ل��ت��ي ت��ع��اين من 

ح�شار م�شتمر الكر من عام.
تتو��شل  �ل�����ب�����الد،  ����ش���م���ال  ويف 
��شابيع  ثالثة  نحو  منذ  �مل��ع��ارك 
ب�������ني �مل�����ق�����ات�����ل�����ني �جل�����ه�����ادي�����ني 
و�الك��ر�د �لذين متكنو� من طرد 
�جلهاديني من مدينة ر�أ�س �لعني 
�حلدودية مع تركيا يف حمافظة 

�حل�شكة )�شمال �شرق(.
على �شعيد �خر �رتفعت ح�شيلة 
نتيجة  �شقطو�  �لذين  �ل�شحايا 
ع��ل��ى منطقة  �ل�����ش��وري��ة  �ل���غ���ارة 
حدودية يف �شمال �شرق لبنان �إىل 

قتلى.  9
وذك�����������رت �ل�����وك�����ال�����ة �ل���وط���ن���ي���ة 
�أن  �لر�شمية،  �للبنانية  لالإعالم 
نقل  �للبناين  �الأح��م��ر  �ل�شليب 
يف  )يونيفر�شل(  م�شت�شفى  �ىل 
بعلبك، 9 قتلى و9 جرحى جر�ء 
جتمعات  ع��ل��ى  �ل�������ش���وري���ة  غ�����ارة 
�جلرود  يف  �ل�شوريني  للنازحني 
بعلبك وجرود  ر�أ�س  �لو�قعة بني 

عر�شال.

•• كابول-وكاالت:

�أ�شخا�س  ع�شرة  �إن  �أفغانية  ع�شكرية  م�شادر  قالت 
��شتهدف  تفجري  يف  �آخ����رون  ع�����ش��رون  وج���رح  قتلو� 
�شباح �م�س �ل�شبت �لقن�شلية �لهندية مبدينة جالل 
�آباد �لقريبة من �حلدود �لباك�شتانية. ومل تعلن �أي 
جهة م�شوؤوليتها عن �لهجوم �لذي �أعقبه �إطالق نار 
ملدة �شاعة على �الأقل.  ومع عدم �إعالن �مل�شوؤولية فاإن 
ت�شفي  خارجية  ق��وى  �إىل  �أي�شا  ي�شريون  �ملر�قبني 
ح�شاباتها على �الأر��شي �الأفغانية، ويف مقدمة هذه 
�لقوى �لعدو�ن �للدود�ن: �لهند وباك�شتان، خا�شة �أن 
�لبعثات �لدبلوما�شية �لهندية كانت �أهد�فا لهجمات 

�شابقة يف �أفغان�شتان.
وق���ال ق��ائ��د ���ش��رط��ة ن��ن��غ��ره��ار حم��م��د ���ش��ري��ف �أمني 

خارج  باملتفجر�ت  حمملة  �شيارة  فجر  مهاجما  �إن 
هي  �لقن�شلية  وك��ان��ت  �مل��ج��اور.  و�مل�شجد  �لقن�شلية 
�ل��ه��دف �مل��ق�����ش��ود، ح�����ش��ب ق��ول��ه، ول��ك��ن ك���ان معظم 

�ل�شحايا من �مل�شجد.
وذك����ر ب����از حم��م��د -وه����و م�������ش���وؤول ���ش��ح��ي ك��ب��ري يف 
�ملدنيني،  م���ن  �ل�����ش��ح��اي��ا  �إن  ن��ن��غ��ره��ار-  حم��اف��ظ��ة 

با�شتثناء و�حد من �جلرحى وهو جندي �أفغاين.
وياأتي هذ� �لتفجري و�شط �لتحذير�ت �لتي �أطلقتها 
�لعامل  ح��ول  ملو�طنيها  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة 
�أو �جلماعات  �ل��ق��اع��دة  ت��ن��ظ��ي��م  ق��ي��ام  �ح��ت��م��ال  م���ن 
�ملتحالفة معه ب�شن هجمات �إرهابية خا�شة يف �ل�شرق 
بعثاتها  �إغالق  �أعلنت  كما  �أفريقيا،  و�شمال  �الأو�شط 
�أمنية  ل��دو�ع  �لعامل  دول  من  بالعديد  �لدبلوما�شية 

يوم �الأحد ورمبا يف �الأيام �لتي تليه.

قتلى بانفجار بقن�سلية هندية يف اأفغان�ستان   10
رجال �النقاذ يخلون �ل�شحايا من موقع �لتفجري قرب �لقن�شلية �لهندية باأفغان�شتان  )و�م(
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وطني االإمارات يكرم حفظة القراآن يف برنامج قراآين منارتي
•• دبي-وام:

حمرك  برعاية  عليهم  و�مل�شرفني  �لكرمي  �لقر�آن  حفظة  م�شابقة  يف  �لفائزين  �الإم���ار�ت  وطني  برنامج  كرم 
�ملناعي بدبي. مت  ق��ر�آين منارتي وذل��ك يف م�شجد م��وزة  �الآم��ن يا عربي وذل��ك �شمن فعالية  �ملعريف  �لبحث 
�لتكرمي بح�شور �شر�ر بالهول �لفال�شي �ملدير �لعام لربنامج وطني �الإمار�ت و�لدكتور �ل�شيد دياب دويد�ر 
�الإمار�ت  وطني  ل�  �لثقايف  �مل�شت�شار  عبد�لعال  م�شطفى  و�ل�شيخ  �ل�شريف  �الأزه��ر  يف  و�الأخ��الق  �لعلوم  �أ�شتاذ 
و�ل�شيخ كمال �أحمد طاهر �إمام �مل�شجد و�مل�شرف على حفظة �لقر�آن �لكرمي باالإ�شافة للم�شرفني و�حلفظة. 
وقال �شر�ر بالهول �لفال�شي �إن �لتناف�س يف جمال حفظ �لقر�آن �لكرمي هو �أ�شرف ميادين �لعلم �لتي ترفع 
من قدر ومكانة �شاحبها يف �لدنيا و�الآخرة وتعزز �لقيم �ملجتمعية �لنبيلة كالتاآخي و�حلق و�ملودة و�لتعا�شد 
�لنفع و�خلري  �ل�شاحلة وحتقق  �ملو�طنه  �لتي تقوده نحو  �لكرمي  �لقر�آن  باأخالق  وتعد جيال �شاحلا م�شبع 

لكامل فئات �لوطن.

موؤ�س�سة زايد ت�ساهم بحملتي ك�سوة مليون طفل حول العامل وم�سر يف قلوبنا
حول �لعامل وغر�س �لقيم �الإن�شانية �لنبيلة ور�شم �لبهجة 
و�ل�����ش��رور يف وج��ه ك��ل حم��ت��اج وه���ذ� م��ا ي��دع��ون��ا �إل��ي��ه ديننا 
وبني  �لر�شيدة  قيادتنا  عليه  وما جبلت  �حلنيف  �الإ�شالمي 
�ملحب للخري يف كل مكان. ولفت  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  عليها 
�إىل �أن �مل�شاعد�ت �الن�شانية �لتي تقدمها �لدولة لالخرين 
مل تقت�شر على دولة معينة بذ�تها �أو جن�س �أو عرق �أو لون 
�لعامل  و�مل��ح��روم��ني يف  و�ل��ف��ق��ر�ء  �ملحتاجني  ك��ل  �شملت  ب��ل 
�إن�شاين عميق ي�شهم يف  وبذلك فهي تر�شي قو�عد ذ�ت بعد 
ن�شر �ملحبة و�ل�شالم و�لطماأنينة يف �لعامل .. م�شري� �إىل �أن 
موؤ�ش�شة ز�يد تو��شل مع هيئة �لهالل �الأحمر تنفيذ بر�مج 
�لنعمة  حفظ  وب��رن��ام��ج  �الأي��ت��ام  ودع���م  ك�شوة  على  ت�شتمل 
�لطابع  ذ�ت  �لرب�مج  من  وغريها  �لطبي  �لعالج  وبرنامج 
يف  م�شر  �الحمر  �لهالل  حملة  وح��ول  �مل�شرتك.  �الن�شاين 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إن  �لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  قال  قلوبنا 
و�شمو  �الم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �شمو  توجيهات  على  وب��ن��اء 
نائب رئي�س جمل�س �المناء قامت بامل�شاهمة يف هذه �حلملة 
�لتي ت�شتهدف تعزيز �لبنية �لتحتية يف خمتلف �ملحافظات 
�مل�شرية. ولفت �إىل �أن موؤ�ش�شة ز�يد �شاهمت بتنفيذ �لعديد 
من �مل�شاريع و�لرب�مج يف جمهورية م�شر �لعربية منها على 
�شبيل �ملثال جمعية �لهالل �الأحمر �مل�شري ومكتبة م�شيخة 
�مل�شري وم�شت�شفى  �لعلمي  �ملجمع  �ل�شريف ومبنى  �الأزه��ر 
عيون م�شر وم�شروع مركز �ليون�شكو �الإقليمي يف �لقاهرة 
�البتد�ئي  �لديني  و�ملعهد  �ملر�شى  �ل�شموع لرعاية  وجمعية 
يف قرية مبهاء و�ل�شبكة �لعربية للمنظمات �الأهلية وجمل�س 
�الإ�شالمية  و�جلمعية  و�الإغ��اث��ة  للدعوة  �لعاملي  �الإ�شالمي 
ل��ل��خ��دم��ات �الج��ت��م��اع��ي��ة ويف ت��رم��ي��م �مل���ع���اه���د �الأزه����ري����ة 
عام  مدير  ون��وه  لالأطفال.  �ل�شرطان  �أم��ر����س  وم�شت�شفى 
م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال �خلريية 
و�الإن�شانية �إىل �أن �ملوؤ�ش�شة قامت �أي�شا بتنفيذ برنامج �حلج 
بالتعاون مع �شفارة دولة �المار�ت يف �لقاهرة ووز�رة �الأوقاف 
وغريها من �مل�شاريع �لتي من �شاأنها تخفيف وطاأة �لظروف 
�لتي يعي�شها �لكثري من �أبناء �ل�شعب �مل�شري ودعم م�شرية 

�لتنمية وم�شاعدته لتجاوز �أزماته �ل�شحية و�الجتماعية. 

•• اأبوظبي-وام:

قدمت موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالعمال �خلريية 
�ل�شمو  و�الن�����ش��ان��ي��ة دع��م��ا م��ادي��ا وم��ع��ن��وي��ا حلملة ���ش��اح��ب 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي لك�شوة مليون طفل حمروم حول 
�لعامل وحملة �لهالل �الحمر م�شر يف قلوبنا وذلك الجناح 
�ملبارك.  رم�شان  �شهر  يف  �نطلقتا  و�نهما  خا�شة  �حلملتني 
موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لظاهري  �شبيب  �أحمد  �شعادة  و�أو���ش��ح 
و�الإن�شانية  �خل��ريي��ة  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
حلملة  دوالر  �ل��ف   100 بقيمة  دع��م��ا  ق��دم��ت  �ملوؤ�ش�شة  �إن 
قلوبنا  يف  م�شر  حلمة  دوالر  �ل��ف  و100  �الط��ف��ال  ك�شوة 
.. م�شري�  �الإمار�تي  وذلك من خالل هيئة �لهالل �الحمر 
�أنا  مل��ب��ادرة  �ل���ف دوالر   20 �أي�����ش��ا  ق��دم��ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  �إىل 
بدبي  �خل��ري  بيت  جمعية  �أطلقتها  و�ل��ت��ي  و�أ���ش��رت��ي  �ليتيم 
�شمن يوم ز�يد للعمل �الن�شاين. و�أكد �شعادة �لظاهري �أنه 
�آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ نهيان بن  بتوجيهات من �شمو 
لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عمر  �ل�شيخ  و�شمو  و�الإن�شانية  �خلريية 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�شانية فاإن �ملوؤ�ش�شة تدعم كل 
�ملبادر�ت �الن�شانية �لتي تقدمها �لدولة و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات 
�الن�شاين  �لنهج  من  �نطالقا  وذل��ك  فيها  �لعاملة  �خلريية 
�ل���ذي و���ش��ع��ه �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل ت��ع��اىل �ل�شيخ ز�ي���د بن 
�شاحب  نهجه  على  و�شار  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�أن مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  �إىل  �هلل. و�أ�شار 
حمروم  طفل  مليون  لك�شوة  �أطلقها  �لتي  مكتوم  �آل  ر��شد 
على  غريبة  لي�شت  و�ملحتاجني  �ل��ف��ق��ر�ء  م��ن  �ل��ع��امل  ح��ول 
�شموه  �أن  يعلم  و�ل���د�ين  فالقا�شي  مفاجئة  ولي�شت  �شموه 
بل  �الأوىل  �مل��ب��ادرة  لي�شت  �مل��ب��ادرة  وه���ذه  �مل��ب��ادر�ت  �شاحب 
�الإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �شموه  ر�شيد  �إىل  ت�شاف  م��ب��ادرة 
�ملحتاجني  م��ع��ان��اة  تخفيف  �إىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�شعى  �ل��ت��ي 

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال االن�سانية توا�سل تنفيذ 
براجمها اخلريية واالن�سانية يف باك�ستان  

•• ا�سالم اآباد-وام:

ز�يد  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  و��شلت 
�الن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
ت���ن���ف���ي���ذ ب�����ر�جم�����ه�����ا �خل����ريي����ة 
و�الن���������ش����ان����ي����ة ب����اق����ام����ة م���و�ئ���د 
�الفطار وتوزيع �لطرود �لغذ�ئية 
باك�شتان  م��ن  م��ت��ع��ددة  �أن��ح��اء  يف 
خ���الل �الي����ام �مل��ا���ش��ي��ة م��ن �شهر 

رم�شان �ملبارك.

جت��ه��ي��ز وت����وزي����ع ط������رود �خلري 
ت�شليمها  و���ش��م��ان  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
و�لفئات  �ل���ف���ق���رية  �ال�����ش����ر  �ىل 

�ل�شعيفة.
وقام �شعادة عي�شى عبد�هلل �لبا�شه 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ���ش��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
�الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 
ت��وزي��ع �لطرود  ب��اال���ش��ر�ف ع��ل��ى 
 400 �ل����ي����وم ع���ل���ى  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
ن��اح��ي��ة غريب  ف��ق��رية يف  �أ����ش���رة 

ر�شالتها  �أد�ء  يف  �ملوؤ�ش�شة  ور�ع��ت 
�الن�شانية باي�شال �لعون و�لدعم 
دور  ون����������زالء  �مل����ح����ت����اج����ني  �ىل 
و�اليتام  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��رع��اي��ة 
�الحتياجات  وذوي  و�الر�م��������ل 
�لتكافل  لقيم  ت��ع��زي��ز�  �خل��ا���ش��ة 
�الجتماعي و�لرت�بط �الن�شاين.

هذ�  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ومت 
�ل��ربن��ام��ج م��ع ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف 
�����ش���الم �آب�����اد �ل��ت��ي �أ���ش��رف��ت على 

بح�شور  رو�لبندي  مبدينة  �آب��اد 
�ل���������ش����وؤون  �د�رة  ع�����ن  م�����ن�����دوب 
�قليم  ب���ح���ك���وم���ة  �الج���ت���م���اع���ي���ة 
وممثلني  �شهز�د  عامر  �لبنجاب 
عن منظمات خريية و�أع�شاء من 

�شفارة �لدولة لدى باك�شتان.
�لغذ�ئية  �ل����ط����رود  وت�����ش��م��ن��ت 
�ل�شكر  م���ن  �ال����ش���ر  �ح���ت���ي���اج���ات 
و�ل�شاي  �لنباتية  و�لزيوت  و�الرز 

و�لبقوليات و�لطحني.

وت������ق������دم م�����������ش�����وؤول �ل�����������ش�����وؤون 
ن��ي��اب��ة ع��ن حكومة  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
�ىل  و�المتنان  بال�شكر  �لبنجاب 
�ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت  دول���ة 
موؤ�ش�شة  و�ىل  وح��ك��وم��ة  ق���ي���ادة 
خليفة بن ز�يد �ل نهيان لالعمال 
�ي�شال  على  حلر�شها  �الن�شانية 
و  �لغذ�ئية �ىل م�شتحقيها  �مل��و�د 
ملا تقدمه من م�شاعد�ت �ن�شانية 

البناء �ل�شعب �لباك�شتاين. 
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حاكم راأ�ص اخليمة يعزي اأحمد 
االأعما�ص واإخوانه يف وفاة والدهم

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ر�أ�س  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قدم 
�خليمة م�شاء �أم�س �الول و�جب �لعز�ء �ىل �شعادة �أحمد عبد�هلل �الأعما�س ع�شو �ملجل�س 
�لوطني �الحتادي يف وفاة و�لده �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل عبد�هلل علي �الأعما�س وذلك يف 

منزله مبنطقة �لرم�س بر�أ�س �خليمة.
كما قدم �شموه و�جب �لعز�ء �إىل �أجنال وذوي �لفقيد �شائال �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده 

بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن. 

ويل عهد راأ�ص اخليمة يعزي اأحمد عبداهلل االأعما�ص يف وفاة والده 
•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أم�س  قدم �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة م�شاء 
�الول و�جب �لعز�ء �ىل �شعادة �أحمد عبد�هلل �الأعما�س ع�شو �ملجل�س �لوطني �الحتادي يف 
وفاة و�لده �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل عبد�هلل علي �الأعما�س وذلك يف منزله مبنطقة �لرم�س 
بر�أ�س �خليمة. ر�فق �شموه يف تقدم وجب �لعز�ء �ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر �لقا�شمي 
و�أعرب �شموه عن �شادق �لعز�ء و�ملو��شاة الجنال وذوي �لفقيد �شائال �هلل �لعلي �لقدير �أن 
يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن. كما 
قدم و�جب �لعز�ء كل من �ل�شيخ عمر بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ مرو�ن بن ر��شد �ملعال 
رئي�س د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك يف �أم �لقيوين و�ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين و�ل�شيخ �رحمه بن �شعود بن خالد �لقا�شمي نائب �ملدير �لعام 

ل�شركة ��شمنت �الحتاد بر�أ�س �خليمة �ىل جانب عدد من �مل�شوؤولني و�ملعزين.

ال�سفارة امل�سرية ت�سيد بجهود الدبلوما�سية االإماراتية يف دعم وم�ساندة ال�سعب امل�سري 
•• اأبوظبي-وام:

�المار�تية  �لدبلوما�شية  �ن  �أبوظبي  يف  �مل�شرية  �ل�شفارة  �أك��دت 
جندت كل ر�شيدها �لقوي ووظفت تاأثريها �ملتنامي لدى �لدول 
�مل�شروعة  مطالبه  يف  �مل�شري  �ل�شعب  وم�شاندة  دع��م  يف  �لفاعلة 

�لتي خرج من �أجلها يف ثورة 30 يونيو.
�شعيب  ب��اأب��وظ��ب��ي  �مل�شرية  بال�شفارة  �الع��الم��ي  �مل�شت�شار  وق���ال 
عبد�لفتاح يف بيان �شدر عن �ل�شفارة �م�س �ن دو�ئر �شنع �لقر�ر 
�ل��وه��ل��ة �الأوىل لتفجر  �أدرك�����ت م��ب��ك��ر� وم��ن��ذ  يف دول���ة �الم�����ار�ت 
�و  م��ع��ادي��ة  �م��ا  ر�شمية  مل��و�ق��ف  �شتتعر�س  م�شر  �ن  �ل��ث��ورة  ه��ذه 
�مل�شري يف �ختيار �حلكم  لل�شعب  مرتددة ت�شور �الر�دة �جلامعة 
على  �الر�دة  لهذه  �مل�شري  �جلي�س  و�نحياز  �ل�شليم  �لدميقر�طي 
�شر�شة  غربية  �عالمية  لهجمة  تعر�شها  �ىل  ��شافة  �نقالب  �نه 
و�لقتل  و�لتعذيب  و�الره���اب  �لعنف  من  وجتعل  �حلقائق  تزيف 
و��شتغالل  و�خل��ا���ش��ة  �ل��ع��ام��ة  �ملمتلكات  وت��دم��ري  �ل��ط��رق  وق��ط��ع 
�الأطفال و�لن�شاء كدروع ب�شرية جتعل كل ذلك وت�شوره على �نه 

�عت�شام �شلمي ير�عي حقوق �الن�شان و�أمن �لبالد.

و�أو����ش���ح �ن ه���ذ� �مل��وق��ف �الم���ار�ت���ي �ل��ت��اري��خ��ي جت��ل��ى يف مبادرة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
عن  لها  معربا  �جلديدة  �مل�شرية  بالقيادة  باالت�شال  �هلل  حفظه 
عزم �الم��ار�ت يف �لوقوف �ىل جانب م�شر ودعم �شرعية مطالب 
�شعبها ..تال ذلك قيام وفد �إمار�تي رفيع �مل�شتوى بزيارة م�شر يف 
ر�شالة �شيا�شية �مار�تية �شجاعة وعلنية توؤكد للعامل �أجمع �نحياز 
�الم��ار�ت �ملطلق ملا قام به جي�س م�شر �لعظيم من تلبية ملطالب 
يعيد  حقيقي  مدين  نظام  و�قامة  �ل�شابق  �لرئي�س  بعزل  �ل�شعب 

م�شر �ىل دورها �لعروبي و�القليمي و�لعاملي من جديد.
�لدولية  �ل�شاحة  على  �الم��ار�ت��ي  �ل��ت��ح��رك  �ن  عبد�لفتاح  وق���ال 
على  تاأثري  من  له  ملا  �الأمريكي  �جلانب  �الأول  �ملقام  يف  ��شتهدف 
تغيري بو�شلة �ملو�قف �لغربية ..م�شري� �ىل �ن ر�أ�س �لدبلوما�شية 
�المار�تية �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
����ش��ت��ط��اع خ���الل ل��ق��ائ��ه م��رت��ني - يف و����ش��ن��ط��ن ول���ن���دن - بوزير 
وما  ح��دث  ما  حقيقة  ينقل  �ن  ك��ريي  ج��ون  �المريكي  �خلارجية 
ي��ح��دث م��ن حت���والت ع��ل��ى �الأر�����س يف م�شر و���ش��رح ج��ه��ود دولة 
�الإمار�ت يف دعم �ل�شعب �مل�شري خالل �لعملية �النتقالية و�أهمية 

حتقيق  يف  للم�شاعدة  �الأخ�����رى  و�ل�����دول  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  دور 
�ال�شتقر�ر يف م�شر ��شافة �ىل مناق�شة خماطر جماعات �الإ�شالم 
�ل�شيا�شي و�جلماعات �ملتطرفة �لتي تقو�س �ال�شتقر�ر يف منطقة 

�ل�شرق �الأو�شط من خالل �لتدخل يف �شوؤون �لدول �الأخرى.
و�أكد �مل�شت�شار �العالمي �مل�شري �نه وعلى نف�س �ل�شعيد ��شتهدف 
�لتحرك �المار�تي �أي�شا �لقوى �الوروبية �لكربى فكانت �للقاء�ت 
�ملكوكية ل�شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
مع لور�ن فابيو�س وزير خارجية فرن�شا يف باري�س يوم 29 يوليو 
�ملا�شي وبعدها بيوم كان لقاء �شموه يف برلني مع وزير �خلارجية 
�الملاين غيدو في�شرتفيله .. وعلى جانب �لقوى �لدولية �الأخرى 
ب��ح��ث ���ش��م��وه يف �الت�����ش��ال �ل��ه��ات��ف��ي �ل����ذى ت��ل��ق��اه يف �ل��ث��اين من 
لل�شرق  �خلا�س  �لرو�شي  �لرئا�شي  �ملبعوث  �جلاري من  �غ�شط�س 
�الأو�شط ميخائيل بوغد�نوف تطور�ت �لو�شع يف م�شر .. وتاأكيده 
على �شرورة �يجاد ت�شوية �شلمية لالأزمات يف دول �ملنطقة و�حرت�م 

�شيادتها وعدم �لتدخل يف �شوؤونها �لد�خلية.
و�كد عبد �لفتاح �أن تلك �جلهود �المار�تية دفعت يف �الأ�شا�س دوال 
لتعديل  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  مقدمتها  يف  عديدة  �أجنبية 

�شيا�شتها مع �الإد�رة �مل�شرية وروؤيتها لثورة 30 يونيو.
�مل�شت�شار  ..تطرق  مل�شر  �الم��ار�ت��ي  �ل�شيا�شي  �لدعم  �ىل  و��شافة 
�شعيب عبد�لفتاح �ىل �لدعم �القت�شادي ..م�شري� �ىل �ن �المار�ت 
�شارعت بايد�ع �ملبلغ �لذي تعهدت به وهو ثالثة مليار�ت دوالر يف 
�خلزينة �مل�شرية وهو ما �أثر �يجابا على ر�شيد �لعملة �الأجنبية 
يف م�شر ��شافة �ىل �شعر �جلنيه �مل�شري �مام �لعمالت �الأجنبية 
مبادرة  �ي�شا  �شمل  �ل��دع��م  ه��ذ�  �ن  ..و�أو���ش��ح  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  يف 
�مل�شتقات �لبرتولية بقيمة  �الم��ار�ت يف تقدمي كميات كبرية من 

ن�شف مليار دوالر للحد من �أزمة �لطاقة يف �ل�شوق �مل�شرية.
توجيهات  �ن  �شعيب عبد�لفتاح  �مل�شري  �مل�شت�شار �العالمي  و�أكد 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حفظه �هلل لهيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تية باطالق حملة كربى 
حتت ��شم م�شر فى قلوبنا لدعم �ل�شعب �مل�شري يف هذه �الأوقات 
�لع�شيبة جاءت �نت�شار� للعالقات �لتاريخية �لتي تربط �لبلدين 
�ل�شقيقني وتاأكيد� يف نف�س �لوقت على �ن تلك �لعالقات تنطلق 
من فكرة حاكمة مفادها �ن ما يربط �ل�شعبني يف م�شر و�المار�ت 

هو �مل�شري و�مل�شتقبل �لو�حد و�مل�شالح �ال�شرت�تيجية �مل�شرتكة.

موؤ�سر التوظيف بدائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة ي�سجل ارتفاعا بتوظيف 1076 مواطنا
•• ال�سارقة-وام:

�رتفاعا  �ل�شارقة  يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  بد�ئرة  �لتوظيف  موؤ�شر  �شجل 
 1076 توظيف  خ��الل  م��ن   2013 ع��ام  م��ن  �الأول  �لن�شف  خ��الل 
و�لتخ�ش�شات  �لعلمية  �مل���وؤه���الت  ك��اف��ة  �شملت  وم��و�ط��ن��ة  م��و�ط��ن��ا 

�لوظيفية.
�لتنفيذي رئي�س  �ملجل�س  �شلطان بن خ��ادم ع�شو  �شعادة ط��ارق  وق��ال 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف �ل�شارقة �ن عدد �ملعينني خالل عام 2012 
حتديد�   2011 �ل��ع��ام  يف  بلغ  فيما  وم��و�ط��ن��ة  مو�طنا   2122 بلغ 
1200 مو�طن  2010 بلغ  2006مو�طنني ومو�طنات ..ويف عام 
�ملو�طنة  �ل���ك���و�در  لتعيني  �الإج���م���ايل  �ل��ع��دد  ف���ان  وع��ل��ي��ه  وم��و�ط��ن��ة 
بلغ   2013 �لعام  �الأول من  �ملا�شية و�لن�شف  �شنو�ت  �لثالث  خالل 

.6404
و�أ�شاد �بن خادم بالتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�ل�شارقة  حاكم  �الع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ملنا�شبة  �لوظائف  توفري  �أج��ل  من  �ل��الزم��ة  �جلهود  كافة  بت�شخري 
�لد�ئرة  �ن  ..م��وؤك��د�  �لتناف�شية  قدر�تها  وتعزيز  �لوطنية  للكو�در 
�لوطنية  �ل��ك��و�در  م��ه��ار�ت  لتنمية  �ملنا�شبة  و�ل��رب�م��ج  �خلطط  ت�شع 
�أد�ئها  ج��ودة  ل�شمان  �إ�شافية  مهار�ت  و�إك�شابها  �لعمل  عن  �لباحثة 
�لقطاعات  �أو  �لقطاع �حلكومي  �شو�ء يف  �لعمل  ب�شوق  �إحلاقهما  بعد 

�الأخرى.
وقال �ن �لد�ئرة ��شتطاعت - يف ظل �لدعم من قبل �ملجل�س �لتنفيذي 
باالإمارة برئا�شة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي 
ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة وبالتعاون مع كافة م�شئويل �لقطاعات 
�إىل  لالن�شمام  ج��دي��دة  قطاعات  ��شتقطاب   - و�خلا�شة  �حلكومية 
�الأمر  �لوطنية  �ل��ك��و�در  توظيف  يف  �مل��ت��ع��اون��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  منظومة 
�لذي يدعو للتفاوؤل �لكبري لزيادة ن�شبة �لتوطني ومو�جهة �لعقبات 

و�لتحديات �لتي تو�جه توظيف �لكو�در �لوطنية.
و�أو�شح �ن �لقطاع �حلكومي ت�شدر كافة �لقطاعات �الأخرى من حيث 
�لن�شف  خالل  �لعمل  عن  �لباحثة  �لوطنية  �لكو�در  توظيف  طلبات 
�الأول من عام 2013 وحقق �أكرب معدل يف توظيف �لكو�در �لوطنية 
�لقطاع  ت��اله  عمل  ع��ن  وباحثة  باحثا   775 ع��دد  توظيف  مت  حيث 
�لذكور  �ن عدد  �إىل  ..م�شري�  باحث وباحثة   301 بتوظيف  �خلا�س 
�لذين مت توظيفهم خالل �لن�شف �الأول من �لعام 2013 بلغ 513 
بهدف �لتاأ�شي�س وتكوين �الأ�شر بينما بلغ عدد توظيف �الإناث 563 
�لتوظيف  �لفر�شة جلميع �خلريجات  �إتاحة  بهدف  باحثة عن عمل 

و�الرتقاء بدخل �الأ�شرة.
وذلك  �ل�شارقة  �إم��ارة  ومناطق  م��دن  كافة  ي�شمل  �لتوظيف  �ن  و�أك��د 
وفقا للتوجيهات �ل�شامية من �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة لتوفري 
كافة  وت�شهيل  ب��االإم��ارة  و�ملناطق  �مل��دن  كافة  الأه��ايل  �خلدمات  كافة 
�الإج����ر�ء�ت م��ن حيث �إمت���ام كافة �مل��ع��ام��الت و�خل��دم��ات م��ن �الأفرع 

بتلك �ملدن و�ملناطق.
وقال �ن نظرة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �ملتمثلة يف �إيجاد وتوفري 

�لفر�س �لوظيفية لكافة �ملدن و�ملناطق عرب �فتتاح �لعديد من �أفرع 
مبدنهم  �خلريجني  �الأب��ن��اء  توظيف  �ىل  تهدف  �حلكومية  �جل��ه��ات 
بعيدة وكذلك  �أماكن  �لعمل يف  �لتي يقطنونها بدال من  ومناطقهم 
لالرتقاء بالدخل �الأ�شري ومل �شمل �الأ�شرة وتوفري �حلياة �لكرمية 

لهم مبدنهم ومناطقهم.
غ��ريه من  ع��ن  �لقطاع �حلكومي  �لتوظيف يف  ن�شبة  �إرت��ف��اع  و�أرج���ع 
مدن  مبختلف  �حلكومية  �جلهات  لبع�س  �أف��رع  فتح  �ىل  �لقطاعات 
�أفرع  لبع�س  عديدة  جم��االت  فتح  وكذلك  �ل�شارقة  �إم���ارة  ومناطق 
كو�در  ت��وف��ر  �إىل  باال�شافة  ب��االم��ارة  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات 
وطنية موؤهلة بقاعدة بيانات د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية مما �أدى ذلك �إىل 
جلوء عدة جهات حكومية �إحتادية وكذلك حملية باالإمار�ت �الأخرى 
لتوظيفها باإعتبارها موؤهلة من خالل �لرب�مج �لتاأهيلية ومدربة من 

خالل برنامج �لتدريب �مليد�ين.
�لوطنية  �ل��ك��و�در  لتوظيف  �ل�����ش��ارق��ة  ب��رن��ام��ج  م��وؤ���ش��ر  �ن  �إىل  ول��ف��ت 
بد�ئرة �ملو�رد �لب�شرية �شجل �إرتفاعا قدره 51 يف �ملائة خالل �لن�شف 
�الول من عام 2013 مقارنة ب� 46 باملائة يف �لن�شف �الول من عام 

.2012
�الأكر طلبا  �لعلمية  �لفئات  �ملوؤهالت �جلامعية ت�شدرت  �ن  و�أو�شح 
�الأول من عام  �لن�شف  �لتوظيف خالل  �أك��رب معدل منو يف  وحققت 
2013 بن�شبة 43 يف �ملائة يليها موؤهل �شهادة �لثانوية �لعامة بن�شبة 
36 يف �ملائة ومن ثم موؤهل �لدبلوم بن�شبة 14 يف �ملائة ثم �شهاد�ت 
�ملر�حل �لدر��شية دون �لثانوية �لعامة بن�شبة 6 يف �ملائة ..م�شري� �ىل 
�نه مت توظيف 462 من حملة �ملوؤهالت �جلامعية و395 من حملة 
و64 من  �لدبلوم  موؤهل  153 من حملة  و  �لعامة  �لثانوية  موؤهل 

حملة موؤهل دون �لثانوية �لعامة و2 من حملة موؤهل �الإجناز.
�ن  �أو���ش��ح  �ل��ت��وظ��ي��ف  يف  من���و�  �الأع��ل��ى  �ملهنية  للفئات  بالن�شبة  �أم���ا 
�لوظائف �الإد�رية يف جمال �إد�رة �الأعمال و�ملو�رد �لب�شرية و�ملحا�شبة 
ت�شدرت �لفئات �ملهنية �الأعلى منو� يف �لتوظيف خالل �لن�شف �الول 
 32 بن�شبة  �لتوظيف  ن�شبة يف  �أعلى  2013 حيث حققت  �لعام  من 
باملائة وتليها �لوظائف �الإد�رية يف جمال �لعالقات �لعامة و�الإعالم 
و�لقانون بن�شبة 23 باملائة ومن ثم تاأتي �لوظائف �لفنية �ملتو�شطة 
�لهند�شية  �لوظائف  ثم  ومن  باملائة   20 بن�شبة  �مليد�نية  و�لوظائف 
 15 بن�شبة  �ملعمارية  و�لهند�شة  �ملدنية  �لهند�شة  بوظائف  متمثلة 
باملائة و�أخري� �لوظائف �لفنية يف جمال تقنية �ملعلومات متمثلة يف 

�لربجمة وهند�شة �ل�شبكات و�دخال �لبيانات بن�شبة 10 باملائة.
�الختيار  ملبد�ء  تطبيقا  �لوظيفية  للمقابالت  �لرت�شيح  �آليات  وحول 
�لوظيفي ..�أ�شار �إىل �ن �لد�ئرة نظمت خالل �لن�شف �الأول من �لعام 
2013 .. 173 مقابلة وظيفية مت خاللها تر�شيح 4484 مر�شحا 
من �لباحثني عن عمل ممن تنطبق عليهم متطلبات �شغل �لوظائف 
�ملطلوبة ح�شرها 2593 مر�شحا وتعذر عن �حل�شور 1891 مر�شح 

الأ�شباب خمتلفة.
�لكو�در  بتوظيف  تلتزم  �ل�شارقة  باإمارة  �حلكومية  �جلهات  �ن  و�أك��د 
�ل��وط��ن��ي��ة م��ن خ���الل ق��اع��دة �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ت��وف��رة ل���دى د�ئ����رة �مل���و�رد 

بالدفني  �لد�ئرة  بفرع  �لوظيفية  �ملقابالت  نظام  وتطبيق  �لب�شرية 
وكذلك بفرع �لد�ئرة مبدينة كلباء حتقيقا لعملية �الختيار �لوظيفي 
بالوظائف �حلكومية باإمارة �ل�شارقة لت�شمل كافة �ملو�طنني �لباحثني 
توجيهات  على  بناء  وذل��ك  �لتوظيف  يف  �لعد�لة  ولتحقيق  عمل  عن 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �لتي �شدرت يف �شهر مايو عام 2012م 
�لوطنية  �لكو�در  بتوظيف  �ل�شارقة  باإمارة  باإلز�م �جلهات �حلكومية 
م��ن خ���الل ق��اع��دة �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ت��وف��رة ل���دى د�ئ����رة �مل�����و�رد �لب�شرية 

بحكومة �ل�شارقة.
�أقدمية  يف  تتمثل  �لوظيفية  للمقابالت  �لرت�شيح  معايري  بان  وذك��ر 
و�أقدمية  �الول��وي��ة  م��ب��د�أ  لتطبيق  م��ر�ع��اة  �لتوظيف  طلب  ت�شجيل 
وبرنامج  �لتاهيلية  �لرب�مج  و�إجتياز  �لعلمي  �ملوؤهل  على  �حل�شول 
�لتدريب �مليد�ين و�لرغبة و�لقدرة على �لعمل وفقا ملتطلبات �لوظيفة 
�ملر�شح لها وتر�شيح �لباحثني عن �لعمل من فئة �لعاطلني و�لرت�شيح 
بناء على �تفاق �ملوؤهل �لعلمي مع �لتخ�ش�س �لوظيفي �ملطلوب وذلك 
لو�شع �ل�شخ�س �ملنا�شب يف �ملكان �ملنا�شب من حيث تطابق �ملوؤهالت 

�لعلمية مع �ملهن �لعملية.
وقال �ن �لد�ئرة تلقت خالل �لن�شف �الأول من �لعام �جلاري 1586 
ت��وظ��ي��ف م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة مت�شمنة كافة  ط��ل��ب 

متطلبات و�شروط �شغل �لوظائف.
و�أ����ش���اف ب���ان �ل���د�ئ���رة ب��ع��د قيامها ب��ا���ش��ت��الم ط��ل��ب��ات �ل��ت��وظ��ي��ف من 
من  �ملر�شحني  �أ�شماء  بفرز  تقوم  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات  كافة 
من  �ل��وظ��ائ��ف  �شغل  و���ش��روط  ملتطلبات  وف��ق��ا  �لعمل  ع��ن  �لباحثني 
�لوظيفية  و�لتخ�ش�شات  �ملالية  و�ل��درج��ات  �لعلمية  �مل��وؤه��الت  حيث 
و�لتاأكد من مطابقتها لل�شروط و�ملو��شفات �ملطلوبة للجهة �لطالبة 
للوظائف وكذلك �لتن�شيق مع �جلهات �حلكومية الإجر�ء �الختبار�ت 
قبل  م��ن  �ملعتمدة  �ملقابالت  جلنة  طريق  ع��ن  �لوظيفية  و�مل��ق��اب��الت 
�جلهة �حلكومية �لطالبة للوظيفة وبح�شور ممثل من د�ئرة �ملو�رد 
�لب�شرية ومن ثم �لبدء يف �إجر�ء�ت توظيف �ملر�شحني من �لباحثني 

عن �لعمل �لذين تنطبق عليهم �شروط �إجتياز �ملقابالت �لوظيفية.
و�ملقابلة  �الخ��ت��ب��ار�ت  ب��اإج��ت��ي��از  �حل���ظ  م��ن مل يحالفهم  ب���اأن  و�أف����اد 
..م�شري�  �لقادمة  �لوظائف  يف  تر�شيحه  فيتم  بالوظيفة  �خلا�شة 
تطور  تخ�ش�شية  بر�مج  طريق  عن  وظيفيا  توجيههم  يتم  �ن��ه  �ىل 

مهار�تهم وقدر�تهم الجتياز �ملقابالت �الأخرى �لقادمة.
وحول �لرب�مج �لتي �شاهمت باإرتفاع موؤ�شر �لتوظيف خالل �لن�شف 
�ل��د�ئ��رة نفذت خالل  �ب��ن خ��ادم �ن  2013 .. ك�شف  �الول م��ن ع��ام 
�لن�شف �الأول من �لعام �جلاري 29 برناجما تاأهيليا يف خمتلف مدن 
ومناطق �إمارة �ل�شارقة مب�شاركة 626 باحثا وباحثة عن عمل حيث 
�ل��ك��و�در �لوطنية خالل  �مل�شاهمة بتوظيف  ك��ان لها �الأث��ر �الأك��رب يف 

�لن�شف �الأول من هذ� �لعام.
�المن  م��ر�ق��ب  يف  تتمثل  �مل��ن��ف��ذة  �لتاأهيلية  �ل��رب�م��ج  ب���اأن  و�أ����ش���اف 
�ملقابالت  �جتياز  وف��ن  �ملتميزة  �لعمالء  وخدمة  �ملفت�س  و�لعمليات 
على  �ملتكاملة  �حلكومية  و�خلدمة  ب�شرية  م��و�رد  و�إد�ري  �لوظيفية 
و�الر�شفة  و�مل��خ��ازن  �مل�شرتيات  و�د�رة  ب�شرية  م��و�رد  و�د�ري  دفعتني 

وتنمية  دفعات  ث��الث  على  �ل�شامل  �حلكومي  و�ملوظف  �اللكرتونية 
و�إعد�د  �لعربية  باللغة  �لطباعة  �لكتابة  وفنيات  �ملختلفة  �مل��ه��ار�ت 
در��شات �جلدوى للم�شروعات �ل�شغرية و�ل�شكرتاريا �لتنفيذية ودور 
�ملحا�شبة للمبتدئني وبرنامج �لفوتو�شوب وبرنامج �أدوب فال�س �شي 
��س فور وبرنامج �ملهار�ت �الد�رية �ال�شا�شية وتنمية �ملهار�ت �ملحا�شبية 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �الك�����ش��ل وب��رن��ام��ج �ل��رخ�����ش��ة �ل��دول��ي��ة ل��ق��ي��ادة �حلا�شب 
�التكيت  وفن  �جلر�فيكي  و�لت�شميم  �ملختلفة  �ملهار�ت  وتنمية  �الآيل 
و�لربوتوكول ومهار�ت �لعالقات �لعامة و�د�رة �جلودة �ل�شاملة وكيف 
و�د�رة  �لتنفيذية  �ل�شكرتاريا  عمل  ور�شة  �لوظيفية  �ملقابلة  جتتاز 

�ملكاتب.
لتاأهيل  بالدفني  �لد�ئرة  بفرع  تنفيذها  �لرب�مج مت  �ن هذه  و�أو�شح 
و�ع����د�د �ل��ب��اح��ث��ني ع��ن ع��م��ل م��ن �أه����ايل م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة و�ملنطقة 
�لو�شطى حيث بلغ عدد �لرب�مج �ملنفذة خالل �لن�شف �الول من عام 
�شوق  ملتطلبات  وفقا  �لتخ�ش�شات  خمتلف  13برناجما   ..  2013
�لعمل بالقطاع �حلكومي و�خلا�س بينما مت تنفيذ 16 برناجما بفرع 
�لد�ئرة مبدينة كلباء خالل �لن�شف �الول من �لعام 2013 بهدف 

تاأهيل و�أعد�د �لباحثني عن عمل من �أهايل �ملنطقة �ل�شرقية.
و�أكد �ن �لرب�مج �لتاأهيلية تعترب �أحد �لو�شائل �لتي يعتمد عليها يف 
تاأهيل وتنمية �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية �لباحثة عن عمل وتهدف �إىل 
�أ�ش�س منهجية  للباحثني عن عمل وفق  تاأهيل وتنمية  توفري فر�س 
وعلمية متكاملة و�إعد�د مو�رد ب�شرية وطنية باحثة عن عمل موؤهلة 

على �لنحو �ملالئم ملتطلبات �شوق �لعمل.
باحثا وباحثة عن عمل ميد�نيا   831 درب��ت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
بنظام �ملكافاآت حيث ي�شرف للباحثني عن عمل �مل�شاركني يف برنامج 
مكافاأة  �لعايل  و�لدبلوم  �لبكالوريو�س  حملة  من  �مليد�ين  �لتدريب 
1500 درهم �شهريا و�لباحثني عن عمل من حملة موؤهل  وقدرها 
فرتة  وت�شتمر  �شهريا  دره��م  �أل��ف  وق��دره��ا  م��ك��اف��اأة  �لعامة  �لثانوية 
�لتاأهيلية  �لرب�مج  بعد  متتالية  �أ�شهر  ثالثة  ملدة  �مليد�ين  �لتدريب 

�لتاأ�شي�شية.
عمل  عن  �لباحثني  �ك�شاب  يف  �مليد�ين  �لتدريب  و�أهمية  ب��دور  ون��وه 
و�لكفاءة  �ملتخ�ش�شني  �ملوظفني  مر�فقة  خالل  من  �لعملية  �ملعرفة 
كما  �ليومية  �لوظيفية  �ملهام  �أد�ئهم  خالل  �لتدريب  بجهة  �لعالية 
ي�شاهم يف توفري باحثني عن عمل موؤهلني ولديهم �لكفاءة و�لقدرة 
�أغلب  �ن  �ت�شح  �ن��ه  ..وق���ال  �لعمل  �شوق  وظائف  خمتلف  �شغل  على 
�لذين يتم تعيينهم هم ممن �جتازو� �لرب�مج �لتاأهيلية �لتي تنفذها 

�لد�ئرة ومن خ�شع للتدريب ميد�نيا باجلهات �حلكومية.
ووج����ه ط����ارق ب��ن خ����ادم �ل�����ش��ك��ر �جل��زي��ل ل��ك��اف��ة �جل��ه��ات �حلكومية 
و�لتعاون  �لتن�شيق  �لكبري يف  �ل��دور  لها  كان  �لتي  بالدولة  و�خلا�شة 
مع د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية باإمارة �ل�شارقة ب�شاأن توظيف عدد 1076 
مو�طنا ومو�طنة من �أبناء وطننا �لغايل يف خمتلف �لوظائف ب�شوق 
بال�شكر  توجه  ..كما   2013 �لعام  من  �الول  �لن�شف  خ��الل  �لعمل 
و�لفعاليات  �ل��رب�م��ج  ك��اف��ة  غطت  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �الإع����الم  لو�شائل 

�خلا�شة بتنمية وتطوير �ملو�رد �لب�شرية لدى �لد�ئرة. 

رئي�ص املجل�ص الوطني االحتادي يعزي احمد االأعما�ص واإخوانه يف وفاة والدهم
•• راأ�ص اخليمة-وام: 

قدم معايل حممد �أحمد �ملر رئي�س �ملجل�س �لوطني �الحتادي م�شاء �أم�س 
�ملجل�س  �الأع��م��ا���س ع�شو  ع��ب��د�هلل  �أح��م��د  �شعادة  �ىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج���ب  �الول 
�لوطني �الحت��ادي يف وف��اة و�ل��ده �ملغفور له ب��اإذن �هلل تعاىل عبد�هلل علي 

�الأعما�س وذلك يف منزله مبنطقة �لرم�س بر�أ�س �خليمة.
�لعلي  �لفقيد �شائال �هلل  �أجن��ال وذوي  �إىل  �لعز�ء  كما قدم معاليه و�ج��ب 
�أهله  �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم  �لقدير 

وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
وقدم و�جب �لعز�ء �لدكتور حممد �شامل �ملزروعي �الأمني �لعام للمجل�س 
ع��ن خال�س  ع��ربو�  �ل��ذي��ن  �ملجل�س  �ع�شاء  م��ن  وع��دد  �الحت���ادي  �لوطني 
تعازيهم �شائلني �هلل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه 

ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

خريية ال�سارقة توزع ك�سوة العيد على 334 
طفال من اأبناء الالجئني ال�سوريني يف لبنان 

•• ال�سارقة-وام:
بلبنان  �الإ�شالمية للرعاية  �لهيئة  بالتعاون مع  �ل�شارقة �خلريية  قامت جمعية 
ويف  �للبنانية  �حل��دود  على  �ل�شوريني  �لالجئني  �أبناء  على  �لعيد  ك�شوة  بتوزيع 
�ملخيمات �لفل�شطينية. و�أكد حممد حمد�ن �لزري م�شرف �إد�رة �مل�شاريع باجلمعية 
�أبناء �لالجئني �ل�شورين تاأتي تكملة ملا بد�أته  334 طفال من  �أن مبادرة ك�شوة 
وم�شاعد�ت  مدر�شية  وم�شاريف  �إي��ج��ار�ت  لدفع  خريية  م��ب��ادر�ت  من  �جلمعية 
�أو  �للبنانية  �شو�ء على �حلدود  �ل�شورية  �الأ�شر  عينية ومو�د متوينية منذ نزوح 
�الأردنية. و�أ�شار �لزري �إىل �أنه بناء على توجيهات �ل�شيخ ع�شام بن �شقر �لقا�شمي 
�لدخان  �لعام عبد�هلل مبارك  �الأمني  �إد�رة �جلمعية ومتابعة من  رئي�س جمل�س 
و�ملبادر�ت  �مل�شاعد�ت  من  �لكثري  �ل�شابقني  �لعامني  م��د�ر  على  �جلمعية  قدمت 
�لتي من �شاأنها �إ�شعار �الأخوة �ل�شورين باأن دولة �الإمار�ت قيادة و�شعبا تقف جنبا 

�إىل جنب مع كل �الأخوة �لعرب و�مل�شلمني يف كافة بقاع �الأر�س.

�سفارة الدولة لدى ا�سرتاليا ت�سرف على ماأدبة اإفطار كربى يف كانربا
•• كانربا -وام:

�إفطار  م��اأدب��ة  على  �أ�شرت�ليا  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفارة  �أ�شرفت 
�آل نهيان لالأعمال  كربى �قامتها موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�الإن�شانية مبركز كانرب� �الإ�شالمي يف �لعا�شمة �الأ�شرت�لية 
مبوجبها  ومت  �ل�شفارة  و�شعتها  �لتي  �خلطة  �شمن  وذل��ك 
�الإ����ش���ر�ف ع��ل��ى �إق���ام���ة م��و�ئ��د �إف���ط���ار يف ك��ل م��ن �شيدين 
�شلطان  �مل��اأدب��ة  ح�شر  كو�شت.  وجولد  وبريزبني  وملبورن 
وعبد�لرحمن  باالإنابة  باالأعمال  �لقائم  �ليماحي  عبد�هلل 
علي �لغردقة �مللحق �لثقايف و�ملقدم �شلطان �ل�شيد �لظاهري 
و�مللحقيتان  �ل�����ش��ف��ارة  وم��وظ��ف��و  �ل��ع�����ش��ك��ري  �مل��ل��ح��ق  ن��ائ��ب 
و�أع�شاء  خ��ان  ع��زر�ء  �ملركز  ورئي�شة  و�لع�شكرية  �لثقافية 
�الأ�شرت�ليني  �مل�����ش��وؤول��ي��ني  م��ن  وع���دد  �لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة 

�الإ�شالمية ميثلون  �إىل جمع غفري من �جلالية  باالإ�شافة 
خمتلف �الأعر�ق و�الأجنا�س بلغ عددهم �لف و 500 �شخ�س. 
وتوجه �شلطان عبد�هلل �ليماحي يف كلمة له بهذه �ملنا�شبة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر 
�الإ�شتح�شان  نالت  �لتي  مبادرتها  على  �الإن�شانية  لالأعمال 
م��ن �جل��م��ع��ي��ات �خل��ريي��ة و�مل��ن��ظ��م��ات �الإن�����ش��ان��ي��ة ن��ظ��ر� ملا 
ترتكه من �أ�شد�ء طيبة ولكونها جت�شد قيم ديننا �ل�شمحاء 
�ل��ت��ي يحث  �ل���رت�ح���م و�ل��ت�����ش��ام��ح  وت��رتج��م عمليا م��ب��ادئ 
للتو��شل  كما متد ج�شر�  �ال�شالمي �حلنيف  �لدين  عليها 
بينها  �لتعاون  وتر�شخ  �ل�شعوب  بني  و�حل�شاري  �الإن�شاين 
خليفة  موؤ�ش�شة  مببادرة  خان  ع��زر�ء  �أ�شادت  جانبها  ومن   .
�أ�شبحت متثل  �لتي  �الإن�شانية  نهيان لالأعمال  �آل  ز�يد  بن 

تقليد� �شنويا ومعلما بارز� خالل �شهر رم�شان �ملبارك .
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ا�صتجابة ملبادرة نائب رئي�س الدولة

مراكز وزارة الثقافة توا�سل احتفاالتها بيوم زايد للعمل االإن�ساين
•• دبي – الفجر:

�ملجتمعي  �لعمل  قيم  على  تاأكيد�ً 
ملبادرة  و����ش��ت��ج��اب��ة  و�الإن�������ش���اين، 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ز�يد  بيوم  باالحتفال  دب��ي  حاكم 
مر�كز  و��شلت  �الإن�شاين،  للعمل 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة  وزر�ة 
�مل��ج��ت��م��ع �مل��ن��ت�����ش��رة يف ك��اف��ة ربوع 
�ملنا�شبة  بهذه  فعالياتها  �ل��دول��ة 
�ل����ت����ي ت����ع����رّب ت���ق���دي���ر وع����رف����ان 
مو�طني �الإمار�ت وكافة �ملقيمني 
�لبي�شاء  ل���الأي���ادي  �أر���ش��ه��ا  ع��ل��ى 
للمغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد 
�هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن 
و�لعمل  �لعطاء  ث��ر�ه يف جم��االت 
�خلريي وم�شاعدة ودعم �الآخرين، 
لي�س يف دولة �الإمار�ت فقط و�إمنا 

بفاعلية يف هذه �ملباردة من خالل 
�لفعاليات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت��ن��ظ��ي��م 
�لثقافية  م���ر�ك���زه���ا  خم��ت��ل��ف  يف 
�لدولة  �إم���ار�ت  كافة  يف  �ملنت�شرة 
الأهمية  ��شتعر��شا  ت�شمنت  �لتي 
ي��ت��ع��رف �جل��ي��ل �جل��دي��د على  �أن 
�أهمية �لعمل �الإن�شاين و�ملجتمعي 

�لتي  �ل�شعوب  كافة  ع�شاوؤه  �شمل 
حتتاج �إىل �مل�شاعد�ت.

�إد�رة  م��دي��ر  �أم��ي��ن��ة خليل  وق��ال��ت 
�لتنمية �ملجتمعية و�لقائم باأعمال 
مدير �إد�رة �ملر�كز �لثقافية بوز�رة 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
�مل�شاركة  �ل��وز�رة حر�شت على  �إن 

باأجمل  �ل��ت��ط��وع��ي  �الج��ت��م��اع��ي 
�لف�شيلة،  �الأي���ام  ه��ذه  يف  �شورها 
ت�شجع  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  م��ع  و�ت�شاقا 
وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب  �لثقافة  وز�رة 
مر�كزها  خ�����الل  م����ن  �مل���ج���ت���م���ع 
�ملجتمعية �لثقافية كافة قطاعات 
�ملجتمع على �النخر�ط يف �لعمل 
�لتطوعي و�الإن�شان من خالل ما 
وفعاليات  عمل  ور���س  من  تنظمه 
�لعام، م�شيفة  م��د�ر  على  ت�شتمر 
�الإن�شانية  �جلهود  تكرمي  مت  �أن��ه 
ترعاه  �ل������ذي  )ع����ط����اء(  ل���ف���ري���ق 
�ل��وز�رة مبنا�شبة يوم ز�يد للعمل 
تقدير�  �الإم������ار�ت������ي،  �الإن�������ش���اين 
و�ملجتمعية  �الإن�شانية  جلهودهم 

على مد�ر �لعام.
�أن  �أم����ي����ن����ة خ���ل���ي���ل  و�أو������ش�����ح�����ت 
ت�شمنت  �ل����������وز�رة  �ح���ت���ف���ال���ي���ات 
�شخ�شيات  �أل��ق��ت��ه��ا  حم���ا����ش���ر�ت 
ز�يد  �ل�شيخ  �شخ�شية  حول  ب��ارزة 

�ل�شخ�شية  ب��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز  ك��ق��ي��م��ة 
�لعامل،  م�شتوى  على  �الإم��ار�ت��ي��ة 
كما ت�شمنت �لفعاليات ��شتعر��شا 
و�ملوؤ�ش�س  و�مل��ع��ل��م  �الأب  مل��ن��ج��ز�ت 
ب��اإذن �هلل تعايل �ل�شيخ  �ملغفور له 
ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان يف 
جم����االت �ل��ع��م��ل �الإن�������ش���اين على 

�مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.
�مل���ر�ك���ز  �إد�رة  م���دي���ر  و�أ�������ش������ارت 
للعمل  ز�ي��د  ي��وم  �أن  �إىل  �لثقافية 
�أعلن  �ل��ذي  �الإم��ار�ت��ي،  �الإن�شاين 
ع��ن��ه ب��ق��ر�ر م��ن جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
رم�شان   19 ي���وم  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى 
�الإمار�تي  �الإن�شاين  للعمل  يوماً 
ي��ع��د خ���ري ت��خ��ل��ي��د ل���ذك���رى وفاة 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ث����ر�ه، ويعد  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  �آل 
دليال على �هتمام �لقيادة �لر�شيدة 
�لعمل  ث���ق���اف���ة  ب��ن�����ش��ر  ل���ل���دول���ة 

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  �أعلنت 
�إعادة خدمة مرتو دبي �إىل و�شعها 
ب���ع���د توقف  وذل������ك  �الع����ت����ي����ادي، 
�جلافلية  حم��ط��ة  ب���ني  �خل���دم���ة 
لقر�بة  �لتجاري  �خلليج  وحمطة 
�ت���خ���اذ هذ�  ����ش���اع���ات، ومت  ث����الث 
�الإد�رة  تو�شية  على  بناء  �الإج��ر�ء 

�لتجاري �إىل حمطة جبل علي يف 
�أحمد  �ل�شيد  وق���ال  �الجت���اه���ني.  
�لتنفيذي  �ملدير  بهروزيان  ها�شم 
فريق  رئي�س  �لرتخي�س  ملوؤ�ش�شة 
�تخاذ  �إن  �لهيئة  �الأزم��ات يف  �إد�رة 
ه����ذ� �الإج��������ر�ء ج����اء ح���ر����ش���اً من 
م�شتخدمي  �شالمة  على  �لهيئة 

�لعامة للدفاع �ملدين نظر�ً لوجود 
حريق يف �حد �لبنايات على �شارع 
م��ن حمطة  ب��ال��ق��رب  ز�ي���د  �ل�شيخ 
برج خليفة، فيما ��شتمرت �خلدمة 
حمطة  م��ن  �الع��ت��ي��ادي  بو�شعها 
�جلافلية  حم��ط��ة  �إىل  �ل��ر����ش��دي��ة 
�خلليج  و�إياباً، ومن حمطة  ذهاباً 

�الإد�رة  لتو�شية  وتنفيذ�ً  �مل���رتو، 
�مل�����دين، وقامت  ل��ل��دف��اع  �ل��ع��ام��ة 
�لهيئة بت�شغيل عدد�ً من حافالت 
�مل���و�����ش���الت �ل��ع��ام��ة، ل��ن��ق��ل ركاب 
�ملرتو من حمطة �جلافلية مرور�ً 
�لتجاري  دب�����ي  م���رك���ز  مب��ح��ط��ة 
�ل���ع���امل���ي، وحم���ط���ة �مل���رك���ز �مل����ايل، 

�إىل  ب��رج خليفة و���ش��واًل  وحم��ط��ة 
حمطة �خلليج �لتجاري. و�أ�شاف: 
مت �إع�����ادة خ��دم��ة م���رتو دب���ي �إىل 
طبيعتها فور �نتهاء �الإد�رة �لعامة 
على  �ل�شيطرة  من  �مل��دين  للدفاع 
�حلريق و�لتاأكد من عدم وجود �أي 

تاأثري على �شالمة ركاب �ملرتو.

هذ�  يف  و�جن�����از�ت�����ه  �الإن�������ش���ان���ي���ة 
�شخ�شية  ج��ع��ل��ت��ه  �ل���ت���ي  �مل���ج���ال 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��ت��ف��ردة 
لالأقر��س  ت��وزي��ع��ا  ت�شمنت  كما 
�ملنجز�ت  ه��ذه  تت�شمن  �مل��دجم��ة 
�إ�شافة  �ل�����ش��ب��اب،  عليها  ليتعرف 
)ب��رو���ش��ور�ت( تخ�س  ت��وزي��ر  �إىل 

هذه �ملنا�شبة.

باحل�شور  خ��ل��ي��ل  �أم��ي��ن��ة  ون��وه��ت 
�الحتفاالت  �شهدته  �ل��ذي  �لكبري 
�الإن�������ش���اين، يف  ب��ي��وم ز�ي����د للعمل 
و�ملجتمعة  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز  كافة 
و�ل�شباب  �لثقافة  ل���وز�رة  �لتابعة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
�ل���دول���ة، وه���و م��ا ك���ان ل��ه عظيم 
�الأث�����ر يف جن���اح �الح��ت��ف��ال��ي��ات يف 

تت�شمن  �ل��ت��ي  �أه���د�ف���ه���ا  حت��ق��ي��ق 
�لتي  و�لعطاء  �خل��ري  قيم  �إع���الء 
�ل�شخ�شية  يف  �أ�شا�شي  مكون  هي 
ثقافة  ون�شر  �الإمار�تية،  �لوطنية 
�لتطوع و�لتعاون ل�شالح �ملجتمع 
و�لتي  ع��ام��ة  ب�شفة  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
�أر�شى دعائمها �ملغفور له باإذن �هلل 

تعاىل �ل�شيخ ز�يد.

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق حملة ن�سائح ما قبل ال�سفر
�حلمالت  م��ن  �لعديد  وتنظيم  �إط���الق  على  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
�ال�شتهالك  �أهمية  ح��ول  �جلمهور  توعية  �إىل  تهدف  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
�لر�شيد للحفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة حيث 
ت�شتهدف هذه �حلمالت بدورها �ملناطق �ل�شكنية للتوعية حول �أهمية 
�لهدر وحماية  �لطبيعية من  �مل��و�رد  تر�شيد �ال�شتهالك للحفاظ على 

�لبيئة.
يذكر �أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بت�شجيع متعامليها على تر�شيد 
�ال�شتهالك مبختلف �ل�شبل ومنها ��شتعمال �ملنتجات �ل�شديقة للبيئة 
�ملتاحة كم�شابيح �الإ�شاءة �ملوفرة للطاقة و�الأجهزة �ملنزلية �ل�شديقة 
حماية  يف  وت�شاهم  �لكهرباء  ه��در  م��ن  �حل��د  يف  ت�شاهم  و�ل��ت��ي  للبيئة 

�لبيئة و�لتخفيف من �النبعاثات �لكربونية.

�الإر�شادية  �لن�شائح  �ل�شفر جمموعة من  وتقدم حملة ن�شائح ما قبل 
من  �حل��د  يف  للم�شاعدة  �تباعها  �ملجتمع  الأف��ر�د  ميكن  �لتي  �لب�شيطة 
�ل�شيفية  �لعطلة  لق�شاء  �شفرهم  �أثناء  منازلهم  يف  �لطاقة  ��شتهالك 
حيث تركز على خطو�ت ب�شيطة ميكن الأفر�د �ملجتمع �تباعها لرت�شيد 
و�لتلفزيون  �لكمبيوتر  �أجهزة  وف�شل  �الأن��و�ر  �إطفاء  مثل  �ال�شتهالك 
�أي  �أثناء ع��دم وج��ود  من �لقاب�س �جل��د�ري ل�شمان ع��دم ه��در �لطاقة 
�أحد يف �ملنزل وكذلك �الأجهزة �لكهربائية �لكبرية كاالأفر�ن و�شخانات 
�ملياه ومكيفات �لهو�ء و�لتي تعترب �الأكر ��شتهالكا للطاقة �لكهربائية 
�ل�شنابري  �أي ت�شرب للمياه عن طريق فح�س  و�لتاأكد من عدم وجود 
حيث  �ملنزل  يف  �ملوجودة  و�ملطابخ  �حلمامات  يف  �لد�خلية  و�لتمديد�ت 
�ملياه  ��شتهالك  و�الإ���ش��ر�ف يف  للطاقة  �لر�شيد  �ال�شتهالك غري  ي��وؤدي 

�إىل هدر �لكهرباء و�ملياه. وتعترب �لتقنيات �لب�شيطة �لتي ميكن �تباعها 
وفعالة  �شريعة  طريقة  �ل�شيف  عطلة  لق�شاء  �ل�شفر  قبل  منازلنا  يف 
حلماية �ملو�رد �لطبيعية وتخفيف �لتكاليف و�شمان م�شتقبل م�شتد�م 
�أف�شل لالأجيال �لقادمة حيث يوؤدي على �شبيل �ملثال هدر نقطة و�حدة 
من �ملياه كل ثانية يف حالة وجود ت�شرب ب�شيط يف متديد�ت �ملطبخ �ىل 

هدر 32000 جالون يف �ل�شنة يف حال مل يتم �إ�شالحه.
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير ع�شو جمل�س �الإد�رة �ملنتدب و�لرئي�س 
�لبيئية  دبي  حكومة  ��شرت�تيجية  مع  و�ن�شجاما  �إنه  للهيئة  �لتنفيذي 
يف  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  ل��دور  وتعزيز�  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق 
زيادة �لوعي و�لتثقيف لدى �أفر�د �ملجتمع للحد من ظاهرة هدر �ملو�رد 
يف  نعمل  �لطاقة  و��شتهالك  الإنتاج  م�شتد�مة  حلول  و�إيجاد  �لطبيعية 

••  دبي-وام:

�إىل  ج��دي��دة  �إ���ش��اف��ة حملة  ع��ن  �م�س  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �أعلنت 
جمموعة �حلمالت و�ملبادر�ت �لتي �أطلقتها كجزء من �إ�شرت�تيجيتها يف 
�مل�شاهمة يف رفع وعي �ملقيمني يف �إمارة دبي حول تر�شيد ��شتهالك �ملياه 

و�لكهرباء للمحافظة على �ملو�رد �لطبيعية وحماية �لبيئة.
حتى  وت�شتمر  �لغد  من  �عتبار�  �ل�شفر  قبل  ما  ن�شائح  حملة  وتنطلق 
�لثامن من �أغ�شط�س �حلايل حيث ت�شتهدف �ملناطق �ل�شكنية يف �إمارة 
معدالت  م��ن  �لتقليل  يف  �لفعالة  �لن�شائح  خ��الل  م��ن  و�شت�شاهم  دب��ي 
�لفرتة  هذه  خالل  معدالتها  �أعلى  �إىل  ترتفع  �لتي  �لطاقة  ��شتهالك 

كما حتافظ على معدالت �الأمان د�خل �ملنازل طو�ل فرتة �ل�شفر.

نزالء باملوؤ�س�سات العقابية واالإ�سالحية يروون ق�س�سهم ويطمحون ب�سداد مديونياتهم
•• اأبوظبي-وام:

�لعقابية و�الإ�شالحية يقبعون خلف �لق�شبان  �ملوؤ�ش�شات  ياأمل نزالء يف 
عنهم  و�الأف����ر�ج  عليهم  �مل�شتحقة  �ل��دي��ون  ب�شد�د  مالية  ق�شايا  ب�شبب 
�إىل  �أدت  �إر�دت��ه��م  عن  خارجة  ظ��روف  عن  نتجت  �لتي  معاناتهم  الإنهاء 

تر�كم �لديون لديهم وعجزهم عن �شد�دها.
ويتفاءل �لنزالء مبد يد �لعون و�مل�شاعدة لهم من قبل �ملح�شنني و�أهل 
�لتكافل  �شور  تر�شيخ  �أج��ل  من  يعملون  �جلميع  عهدهم  �لذين  �خل��ري 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  ن��زالء  مب�شاعدة  �ل��دول��ة  يف  �الجتماعي  و�ل��رت�ب��ط 
تقديرهم  ع��ربو� عن  ما  �لعموم يف  و�ملحتاجني على وجه  و�الإ�شالحية 
ورعاية  �ل��ن��زالء  م��ن  �لكثري  معاناة  �إن��ه��اء  يف  �ل��ف��رج  �شندوق  ملجهود�ت 
ب�شورة  �ل�شندوق  �أ���ش��ه��م  فقد  عنهم  �لق�شري  غيابهم  خ��الل  �أبنائهم 
�أ�شرهم  �أح��و�ل  وتفقد  مديونياتهم  بت�شديد  عنهم  �الإف���ر�ج  يف  مبا�شرة 
�الإم��ار�ت حكومة و�شعبا  �أن دولة  �أثناء تنفيذهم ملحكومياتهم موؤكدين 

�أثبتت �أنها بلد �خلري و�لت�شامن و�لتكافل �الجتماعي.
فاإن  �ل��ن��زالء  �أول��ئ��ك  وظ����روف  �مل��ال��ي��ة  �لق�شايا  �أ���ش��ب��اب  تختلف  م��ا  ويف 
ط��م��وح��ات��ه��م و�ح����دة وه���ي ���ش��د�د م��دي��ون��ي��ات��ه��م وك��ل��ه��م ث��ق��ة باخلريين 
م�شافة  على  يقف  �ل��ذي  �ل��ف��رج   �شندوق  عرب  مب�شاعدتهم  و�ملح�شنني 
و�حدة من جميع نزالء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�الإ�شالحية . ويروي نزالء 
يقول  حيث  �لق�شبان  خلف  يقبعون  جعلتهم  �لتي  و�لظروف  ق�ش�شهم 
�لنزيل  �أ.خ.م  �إن �لنيابة حكمت عليه بال�شجن ملدة عام مع �ل�شد�د لقر�س 

�أكرب لكنه  �أنه ي�شتحق �جلز�ء الأنه عالج �خلطاأ بخطاأ  �حل�شبان موؤكد� 
�لدر�س  �أن فهم  �لفرج بعد  �لفرج من �شندوق  ياأمل يف  يف �لوقت نف�شه 

وعرف معنى �حلرية �لتي �شلبت منه نتيجة ملر�فقته �أ�شدقاء �ل�شوء.
�أ�شرته  �إىل  ويعود  �لق�شبان  �أن يخرج من خلف  .ح  يف  ع  �لنزيل  وياأمل 
�لتي  �أج��ل توفري حياة كرمية الأ�شرته  �إن��ه رجل يعمل بجهد من  قائال 
ب�شبب  فيه  وقع  �ل��ذي  للحرج  تفاديا  �حتجازه  يوم  من  مقابلتها  رف�س 
عجزه عن ت�شديد قيمة �أجرة �ل�شيارة �لبالغة 14 �ألف درهم الفتا �إىل 
�أن �أ�شحاب مكاتب �شيار�ت �الأجرة يوقعون مع �مل�شتاأجر عقد بقيمة 30 
�ألف درهم ويحجزون جو�ز �ل�شفر لكنهم يف و�قع �الأمر يبلغون �ل�شرطة 
عندما تعجز عن �شد�د 14 �ألف درهم فقط دون مر�عاة لظروفك �ملادية 

�أو �الأ�شرية.
�لتكلفة  قلت  مهما  �ل�شيار�ت  من  نوع  �أي  ��شتئجار  عدم  �ل�شباب  ونا�شد 
موؤكد� �أن �لعو�قب �شتكون وخيمة يف حال عجزهم عن �ل�شد�د خ�شو�شا 
و�أن هذه �ل�شركات ال ترحم ويف �لوقت نف�شه ترف�س رف�شا باتا ت�شليم 
جو�ز �ل�شفر �ملحجوز ولو كنت يف �أحلك �لظروف م�شري� �إىل �أن و�لدته 
مر�شت وتوفيت ومل يتمكن من روؤيتها �أو ح�شور ت�شييع جثمانها لرف�س 

�ل�شركة ت�شليمه جو�ز �شفره.
و�أكد �أن دولة �الإم��ار�ت بلد �خلري و�ملحبة مل تق�شر يف حق �أبنائها و�أن 
خريها يعم �جلميع بال ��شتثناء ..من هذ� �ملنطلق فهو ينتظر من �شندوق 
�ملحنة  ه��ذه  �لكرمي حتى يخرج من  �ل�شهر  يفرج همه خ��الل  �أن  �لفرج 
�لتي �أحلقت باأ�شرته �أ�شر�ر� نف�شية ومادية ب�شفته �لعائل �لوحيد. �أما �أ 

�أنهيت  �أن  بعد  �لد�ئن  للبنك  �شد�ده  دره��م عجز عن  �أل��ف   250 قيمته 
خدماته قبل �أن ي�شدد �ملبلغ �لذي �قرت�شه لدفع �أجرة �ملنزل �لذي يعي�س 
فيه 8 �أ�شخا�س هم زوجته و�أبناوؤه ويخ�شى �أن يظل حبي�س �جلدر�ن بعد 
م�شي 8 �أ�شهر لعجزة عن �شد�د �ملبلغ .. مو�شحا �أن �أ�شرته تتكون من 7 

�أ�شخا�س يعيلها �بنه �لبكر �لذي يعمل بر�تب قليل.
وقال �إن �شندوق �لفرج ��شم على م�شمى و�إن �الأيادي �لبي�شاء �لتي �متدت 
د�خل �لدولة وخارجها وال تطمع يف ثناء من �أحد لكنها توؤمن باأن �ملوؤمن 
للموؤمن كالبنيان ي�شد بع�شه بع�شا الفتا �إىل �أنه جاء �إىل �الإمار�ت قبل 
�أكر من خم�شة وثالثني عاما مل ي�شعر خاللها باأنه غريب بل يف بلده 
بال  �جلميع  وي�شاعدون  و�أه��ل خري  كرماء  �أبناءه  �أن  �أهله ال�شيما  وبني 

��شتثناء ويعترب �شندوق �لفرج جزء� ب�شيطا من كرمهم و�شهامتهم.
�إن  ق��ال  �لق�شبان  �شنو�ت خلف  �شبع  �أك��ر من  �أم�شى  �ل��ذي  ���س.ع  �أم��ا  
عليه  �لقب�س  �ألقي  حيث  �ل�شهل  باالأمر  يكن  مل  �لق�شبان  خلف  بقاءه 
رفاقه  بينما خرج  �ل�شيار�ت  �إح��دى  دره��م من  �أل��ف   200 �شرقة  بتهمة 
من �حلب�س لتمكينهم من �شد�د �ملبلغ �ملطلوب منهم فيما ظل هو طيلة 
هذه �ل�شنو�ت يف �نتظار �لفرج حتى يعود �إىل بلده وعائلته �لتي ال تدري 
�شيئا عن �ملو�شوع على حد تعبريه الفتا �إىل �أنه يعي�س يف �الإمار�ت منذ 
�لق�شبان طيلة  بقائه خلف  �أ�شهم يف  ما  �أه��ل  �أو  �أقرباء  زمن طويل بال 

هذه �ل�شنو�ت.
و�أفاد  �س باأنه كان بحاجة ما�شة �إىل مبلغ من �ملال و�أن رفقاء �ل�شوء زينو� 
له �لفعلة و�شاركوه يف تنفيذها �الأمر �لذي �أوقعه يف م�شكلة مل تكن يف 

. م فيحكي بحزن و�أ�شى ما�شاأته �لتي �ألقت به خلف �لق�شبان الأكر من 
ثالث �شنو�ت مع دفع 200 �ألف درهم كدية الأهل �لقتيلة وهي زوجته 
�لتي مل يكن ينوي �إزهاق روحها على حد و�شفه ومبا �أنه قد �أنهى مدة 
�أو من  �ل�شندوق  �شو�ء من  �لفرج  �نتظار  �أنه ال يز�ل يف  �إال  حمكوميته 
فاعل خري حتى يعود �إىل بلده وميار�س حياته �لطبيعية كمو�طن �شالح 
الفتا �إىل �أنه تعلم درو�شا وعرب� قد ال يتعلمها �أبد� خارج �أ�شو�ر �ل�شجن. 
وتتعدد �الأ�شباب و�لنتيجة و�حدة هذ� ما يوؤكده  ع . م . �أ  ماج�شتري يف 
هند�شة �لكمبيوتر �لذي �فتتح حمال لتجارة �لكمبيوتر باالتفاق مع �أحد 
�ل�شركاء وحتى يطمئن �ل�شريك �أن ر�أ�س ماله يف �أمان حرر له  ع �شيكا 
مببلغ 350 �ألف درهم كر�أ�س مال و�أرباح وعلى �لرغم من �أن �ل�شريك 
مل يدفع �أكر من 225 �ألف درهم �إال �أنه قدم �شيك �ل�شمان لل�شرطة 
ومل ينتظر حتى �حل�شول على �لعائد و�الأرباح. و�أ�شار  ع  �إىل �أن �ملحكمة 
حكمت عليه ب�شد�د �ملبلغ و�حلب�س ملدة 3 �شنو�ت ون�شف �ل�شنة وقد �إنتهت 
مدة حمكوميته ولكنه عاجز عن �شد�د �ملبلغ الأن �أعماله قد توقفت لعدم 
�ملتابعة ..كما خ�شر �ملاليني لعدم وجود �شخ�س ي�شد مكانه وبالرغم من 
ذلك يلقي �للوم على نف�شه لت�شرعه يف كتابة �ل�شيك ولعدم حتري �لدقة 
و�خل�شارة.  للربح  معر�شة  �لتجارة  �أن  يتفهم  �ل��ذي  �ل�شريك  �ختيار  يف 
�إ�شفاء  �ملا�شية يف  �ل�شنو�ت  �ل��ذي جنح خالل  �لفرج  ع ب�شندوق  و�أ�شاد  
�لب�شمة على �شفاه �لعديد من �لنزالء ورفع �لروح �ملعنوية للبع�س �الآخر 
�إىل  �نتقلت ق�شريا من �شوريا  �لتي  �ملعيل �لوحيد لعائلته  �أنه  .. موؤكد� 

�الأردن ومن �الأردن �إىل م�شر حيث �نقطعت �أخبارهم عنه.

لوجود حريق يف بناية على �صارع ال�صيخ زايدهيئة اآل مكتوم اخلريية توزع 20 طنًا من التمور يف حمافظة الزرقاء االأردنية

اإعادة خدمة املرتو اإىل و�سعها االعتيادي بعد توقفها بني حمطتي اجلافلية واخلليج التجاري
•• عمان-وام:

قامت هيئة �آل مكتوم �خلريية من خالل مركز وم�شجد 
�آل مكتوم يف حمافظة �لزرقاء �الردنية بتوزيع 20 طنا 
من �لتمور �المار�تية هدية من �لدولة مبنا�شبة �ل�شهر 
�طنان  ع�شرة  بو�قع  �لكمية  ه��ذه  توزيع  ومت  �لف�شيل 
بتوزيعها  ب��دوره��ا  قامت  �لتي  �ل��زرق��اء  �وق��اف  ملديرية 
على عدد من �مل�شاجد و�لعائالت �لعفيفة وع�شرة �طنان 
�خرى على عدد من �جلمعيات �خلريية لتوزيعها على 

�ملحتاجني.
�ل�شيخ  �شمو  برعاية  �خل��ريي��ة  مكتوم  �آل  هيئة  وب���د�أت 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  بن  ر��شد  �ل�شيخ  وبرئا�شة 
عام  يف  �الإن�شاين  �لعمل  ميادين  يف  �خل��ريي  م�شو�رها 
بايرلند�  دب��ل��ن  �ل��ث��ق��ايف يف  �مل��رك��ز  م��ن خ���الل   1997
بلد�  �شتني  م��ن  �أك���ر  ف��ى  وت��ت��وزع م�شاريعها �خل��ريي��ة 
ومنها  �وروب��ا  و  و�الإ�شالمي  �لعربي  �لعامل  بلد�ن  من 

مد�ر�س حمد�ن بن ر��شد فى �فريقيا. 

حاكم اأم القيوين ي�ستقبل اأيتام جلنة االأ�سر املتعففة
•• اأم القيوين-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
�مل���ع���ال ع�شو  ب����ن ر������ش����د  ����ش���ع���ود 
�أم �لقيوين  �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�شموه  بق�شر  �ملا�شية  قبل  �لليلة 
بن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور 
�مل��ع��ال ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  �شعود 
�اليتام  �لقيوين جمموعة من  �أم 
�ل����ذي����ن ت���رع���اه���م جل���ن���ة �الأ����ش���ر 
�لتابعة  �ل��ق��ي��وي��ن  ب����اأم  �مل��ت��ع��ف��ف��ة 
وذلك  ب���دب���ي  �ل����رب  د�ر  جل��م��ع��ي��ة 
�لثاين  �الي����ت����ام  م��ل��ت��ق��ى  ���ش��م��ن 
�أم  ب��ام��ارة  �للجنة  تنظمة  �ل���ذي 

�لقيوين.
لاليتام  ���ش��م��وه  ����ش��ت��ق��ب��ال  ي���اأت���ي 
�شمن مبادرة عونك �لتي �طلقها 
�لقيوين  �م  �ل�شمو حاكم  �شاحب 
م��اج��د بن  �ل�شيخ  م��ن  ومب��ت��اب��ع��ة 

�شعود بن ر��شد �ملعال.

�هل  م�شاعد�ت  و���ش��ول  وت�شهيل 
�خل����ري ل��ه��ا م��ث��م��ن��ا ج���ه���ود جلنة 
مكانة  و�حتاللها  �ملتعففة  �ال�شر 
متميزة �أ�شبحت معها م�شدر ثقة 
�ملتربعني من �أهل �خلري و�لرب يف 
��شتقبال تربعاتهم وتوزيعها على 
�ملحتاجني نيابة عنهم ..ولفت �ىل 
�ن هناك متابعة مميزة وم�شتمرة 

من �د�رة �للجنة.
�لرب  د�ر  جمعية  بجهود  ن��وه  كما 
بكفالتها ورعايتها لاليتام و�ال�شر 
ومتابعتهم  �الح��ت��ي��اج��ات  وذوي 
د�خ���ل وخ���ارج �ل��دول��ة وذل���ك من 
خ��الل ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��د�ت �ملادية 
عن  �مل��ع��ان��اة  وتخفيف  و�مل��ع��ن��وي��ة 
د�خل  و�ملحتاجة  �لفقرية  �ال�شر 
�الم�������ارة ويف حم��ي��ط��ه��ا و�ل�����دور 
�لذي يقوم به �لعاملون �مل�شرفون 
لالأعمالها  م��ت��اب��ع��ة  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
�خلريي  �ل��ع��م��ل  يف  ت�شب  و�ل��ت��ي 

دعم  �ن  �ىل  ..الف���ت���ا  �الن�������ش���اين 
�شعود  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�مل��ع��ال ع�����ش��و �ملجل�س  ر�����ش���د  ب���ن 
للجنة  �لقيوين  �م  حاكم  �العلى 
وت��وج��ي��ه��ات��ه ك���ان ل��ه��ا ب��ال��غ �الأثر 
عالية  لنتائج  �للجنة  حتقيق  يف 
�ليها  و����ش���ل���ت  ك���ب���رية  وم���ك���ان���ة 

حم��ق��ق��ة �ه���د�ف���ه���ا وروؤي����ت����ه����ا يف 
تعاونها  وتقدمي  �ملجتمع  خدمة 
�ملجتمع  موؤ�ش�شات  لكافة  ودعمها 
�ل�شمو  �ن �شاحب  ..مبينا  �ملدين 
بدر��شة  �أم���ر  �ل��ق��ي��وي��ن  �م  ح��اك��م 

�حتياجات �اليتام ليتكفل بها.
�شقر  �ل�شيخ  �ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح�شر 

بن �شعود بن ر��شد �ملعال و�شعادة 
ر��شد �خلرجي ع�شو  �شلطان بن 
ورئي�س  �مل��ت��ع��ف��ف��ة  �ال����ش���ر  جل��ن��ة 
�ملر�شى يف  ��شدقاء  �د�رة  جمل�س 
ح�شن  على  و�ل�شيد  �لقيوين  �م 
�ال�شر  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  �ل���ع���ا����ش���ي 

�ملتعففة يف �م �لقيوين. 

وقد وجه �شاحب �ل�شمو حاكم �أم 
�لقيوين بتقدمي �جلهود �ملختلفة 
�لتي تتيح تلبية �حتياجات �اليتام 
�مل�شتمرة  �لعناية  ب��ذل  و���ش��رورة 
لهم يف جميع جماالتهم �ل�شحية 

�لالزمة  و�ملجتمعية  و�ل��رتب��وي��ة 
يف  طريقهم  ي�شقو�  �ن  �أج���ل  م��ن 
�حلياة بنجاح باعتبارهم جزء� ال 

يتجز�أ من �ملجتمع.
و�أ�شاد �ل�شيخ ماجد بن �شعود بن 

ر��شد �ملعال بلجنة �ال�شر �ملتعففة 
د�ر  جلمعية  �لتابعة  �لقيوين  باأم 
�لرب بدبي م�شري� �ىل �ن �للجنة 
تعمل على توفري �حلياة �لكرمية 
لال�شر �ملتعففة يف جميع �المار�ت 
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•• نابل�ص-وام: 

�أق��ام��ت هيئة �الأع��م��ال �خل��ريي��ة �الإم��ار�ت��ي��ة عرب 
مكتبها يف فل�شطني �أم�شية رم�شانية �شمت �ألفي 
يتيم ممن تكفلهم �لهيئة وذلك مبنا�شبة يوم ز�يد 
للعمل �الن�شاين. ح�شر �حلفل �لذي نظمته جلنة 
زكاة نابل�س �ملركزية �ملحامي غ�شان �ل�شكعة رئي�س 
�لرئي�س  مم��ث��ل  �ل��ن��وب��اين  وظ��اف��ر  نابل�س  ب��ل��دي��ة 
�لفل�شطيني ل�شوؤون �مل�شاعد�ت �الن�شانية و�شماحة 

�ال�شالمية  �لهيئة  رئي�س  �شربي  عكرمة  �ل�شيخ 
�لعليا يف �لقد�س و�الأب عطا �هلل حنا رئي�س �أ�شاقفة 
�لروم �الأرثوذك�س وعدد من �مل�شوؤولني و�لفعاليات 
�لفل�شطينية �ملتجمعية. ويف كلمة مدينة �لقد�س 
يف حفل �الأيتام �أكد �شماحة �ل�شيخ عكرمة �شربي 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  يعرف  �أن��ه 
وعطائه  �إخال�شه  م��دى  ويعرف  �شخ�شيا  نهيان 
�لدو�م  �لتي كانت على  وحبه لفل�شطني و�لقد�س 
حا�شرة يف قلبه وعقله ووجد�نه كما �أكد �بر�هيم 

ر�����ش���د م���دي���ر م��ك��ت��ب ه��ي��ئ��ة �الأ�ع����م����ال �خلريية 
�المار�تية يف �الأر��شي �لفل�شطينية �إعتز�ز �لهيئة 
ب��اإح��ي��اء ي���وم ز�ي����د للعمل �الن�����ش��اين ع��ل��ى �أر����س 
لتكرمي  ينظم  �إف��ط��ار  �أك���رب  م��ن خ��الل  فل�شطني 
�ألفي يتيم. وقال �إن هيئة �العمال �خلريية ثمرة 
من توجيهات �لقيادة �المار�تية �لتي زرع بذرتها 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�شقاها 
من بعده �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي وبرعاية 
حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  للهيئة  كرمية 
حاكم  �الع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
عجمان. و�أعرب �ملحامي غ�شان �ل�شعكة عن �عتز�ز 
ليوم  حمطة  ت��ك��ون  ب���اأن  كلها  وفل�شطني  نابل�س 
�لبي�شاء  ب��االأي��دي  م�شيد�  �الن�شاين  للعمل  ز�ي��د 
�لتي توؤمن  �الأعمال �خلريية  يف �الم��ار�ت وهيئة 
لاليتام �أكرب �شبكة �أمان لهم يف فل�شطني. و�أ�شاد 

ظافر �لنوباين مدير وحدة �مل�شاعد�ت �الن�شانية 
له  �ملغفور  ب��دور  �لفل�شطيني  �لرئي�س  مكتب  يف 
�ل�شيخ ز�يد يف تكري�س �حلب لعمل �خلري يف �أبنائه 
و�شعبه ودعمهم لفل�شطني على �لدو�م وثمن دور 
و�ملوؤ�ش�شات  �الم��ار�ت��ي��ة  �خل��ريي��ة  �الأع��م��ال  هيئة 
�خل����ريي����ة �الم����ار�ت����ي����ة �الآخ��������رى ع���ل���ى �الأر�������س 
لها ب�شمات م�شهودة يف  �أن  ..موؤكد�  �لفل�شطينية 
كل مكان. وقدمت جمموعة من �الأيتام فقرة فنية 
نالت �إعجاب �حل�شور.. فيما قدمت فرقة �أحباب 

فرقة  �ما  فنية  و�أهازيج  دينية  تو��شيح  �مل�شطفى 
م�شرحية  ف��ق��دم��ت  للتهريج  فل�شطني  �شما�شم 
ه���ادف���ة. وع��ل��ى ه��ام�����س �الح���ت���ف���ال ق��دم��ت هيئة 
�اليتام  �ب��د�ع��ات  عن  م�شور�  ريبورتاجا  �الأع��م��ال 
تاله تكرمي �اليتام �ملبدعني و�لطالب �الو�ئل يف 
�لثانوية  �متحان  �ج��ت��ازو�  ممن  نابل�س  حمافظة 
�ل��ع��ام��ة ب��ت��ف��وق وج����د�رة ب��ع��ده��ا مت ت��وزي��ع منحة 
�لهيئة �المار�تية على �أ�شر �اليتام و�لتي بلغت ما 

يقارب مليون درهم . 

•• غزة -وام:

�لتابعة  �لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  غوث  وكالة  و�شفت 
�آل  ز�ي��د  �ملتحدة  �الأون���رو�  برنامج موؤ�ش�شة خليفة بن  ل��الأمم 
نهيان لالعمال �الن�شانية �لرم�شاين �لذي نفذته هذ� �لعام يف 
قطاع غزة للعام �خلام�س على �لتو�يل باأنه من �أجنح �لرب�مج 
�قت�شادي كبري  �أث��ر  له من  كان  ملا  �الآن  تنفيذها حتى  �لتي مت 
وقالت   . �مل�شروع  من  ��شتفادت  �لتي  �لفقرية  �الأ�شر  �آالف  على 
�الأونرو� يف تقرير لها عقب �إختتام هذ� �لربنامج �إنه مت خالله 
 31 نحو  منها  ��شتفاد  رم�شانية  وجبة  �أل��ف   25 نحو  �إق��ام��ة 
�خلا�شة  �الحتياجات  وذوي  �الأيتام  من  معظمهم  �شخ�س  �لف 

و�الأ�شر �ملتعففة يعي�شون يف �أكر من ثمانية خميمات يف قطاع 
غزة. وذكر �لتقرير �أن �لربنامج �لرم�شاين ملوؤ�ش�شة خليفة هذ� 
�لعام ��شتهدف �لعائالت �الأ�شد فقر� وذوي �الحتياجات �خلا�شة 
و�مل�شنفة ح�شب لو�ئح  �الأونرو� يف ثمانية خميمات من رفح يف 
�جلنوب حتى جباليا يف �ل�شمال و�أنه مت تنفيذ �لربنامج يف 20 
موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملحلي يف خمتلف مناطق قطاع 
�لفل�شطينيني للح�شول على  �آالف �لالجئني  غزة حيث تو�فد 
�لتي خ�شعت الإ�شر�ف كبري من طو�قم وكالة  وجبات �الإفطار 
و�لكمية.  و�ل����وزن  �جل����ودة  ل�شمان  �ل��الج��ئ��ني  وت�شغيل  غ���وث 
وو�شف �مل�شت�شار �العالمي لالونرو� عدنان �أبو ح�شنة م�شاهمة 
موؤ�ش�شة خليفة يف م�شاريع �الإفطار�ت �لرم�شانية يف قطاع غزة 

تعاين  �لتي  �لفقرية  �الأ���ش��ر  على  كثري�  وخففت  متميزة  باأنها 
جر�ء �إزدياد ن�شبة �حلاجة و�لفقر و�لبطالة ما يجعل ملثل تلك 
�مل�شاريع �أهمية كربى يف دعم �لفقر�ء وبالذ�ت يف �شهر رم�شان 
ل��دول��ة �الإم����ار�ت وموؤ�ش�شة  �مل��ب��ارك. ووج��ه��ت �الأون����رو� �شكرها 
خليفة على دعمها �ملتو��شل لالجئني �لفقر�ء يف قطاع غزة عرب 
�لالجئون  �أثنى  جانبهم  من  وغريها.  �لرم�شانية  �الإف��ط��ار�ت 
وجهودها  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �ل�شخية  �ملبادرة  على  �لفل�شطينيون 
�ملتو��شلة يف توجيه �لدعم �الإن�شاين لالجئني �لفقر�ء يف قطاع 
و�لتي  وغ��ريه��ا  �لرم�شانية  و�الإف��ط��ار�ت  �مل�شاعد�ت  ع��رب  غ��زة 
كان لها عظيم �الأث��ر يف �إدخ��ال �ل�شرور على قلوب �أف��ر�د �الأ�شر 

�ملحتاجة. 

•• املنامة-وام:

�لبوعينني  ف�شل  ب��ن  غ���امن  ���ش��ع��ادة  ��شتقبل 
وزي����ر �ل���دول���ة ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة مبملكة 
للوز�رة  �ل��ع��ام  ب��ال��دي��و�ن  مبكتبه  �ل��ب��ح��ري��ن 
�لقائم  �ل��ك��ت��ب��ي  حم��م��د  ���ش��امل  �شعيد  ���ش��ع��ادة 
باأعمال �شفارة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لبحريني  �ل���دول���ة  وزي����ر  ورح����ب  �مل��ن��ام��ة  يف 
�شفارة  ب��اأع��م��ال  بالقائم  �خل��ارج��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
�لتي  �الأخ��وي��ة  �لعالقات  �ل��دول��ة م��وؤك��د� على 
تربط �لبلدين �ل�شقيقني و�لقائمة على �أ�ش�س 
�ل��ل��ق��اء بحث  و�أو�����ش���ر متينة وج���رى خ���الل 
بع�س �ملو�شوعات ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك على 

�ل�شاحتني �الإقليمية و�لدولية. 

وزير الدولة البحريني لل�سوؤون اخلارجية االأونروا ت�سيد بربنامج موؤ�س�سة خليفة الرم�ساين يف قطاع غزة 
ي�ستقبل القائم باأعمال �سفارة الدولة 

هيئة االأعمال اخلريية االإماراتية تقيم اأكرب اإفطار الأيتام فل�سطني واأ�سرهم مبنا�سبة يوم زايد للعمل االإن�ساين

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �للجنة �ملنظمة مل�شابقة م�شاهمتي عن 
�لفائزين يف �مل�شابقة يف دورتها �الأوىل. �حتل 
�ملركز �الأول م�شروع حديقة للجميع وحل يف 
�لفورية  �ملر�قبة  نظام  م�شروع  �لثاين  �ملركز 
م�شاهمتي  مبادرة  وتعترب   . �ل�شكري  ملر�شى 
�أبوظبي و�أطلقت بهدف  �أوىل مبادر�ت جائزة 
ت�شجيع �شباب �أبوظبي �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 16 و23 �شنة ليقدمو� �أفكارهم �ملبتكرة 
�أف�شل  م��ك��ان��ا  �الإم��������ارة  و�مل�����ش��ت��د�م��ة جل��ع��ل 
و��شتمرت  يناير  �مل�شابقة يف  بد�أت  و  للجميع. 
حتى فرب�ير �ملا�شي لت�شل �إىل �آالف �لطالب 
بزيارة  م�شاهمتي  ف��ري��ق  �أع�����ش��اء  ب���ادر  ح��ي��ث 
�إمارة  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  و�جلامعات  �مل��د�ر���س 
�مل��ن��اف�����ش��ة. ومت����ت عملية  �أب���وظ���ب���ي ل���رتوي���ج 
مر�حل  ث���الث  ع��ل��ى  م�شاهمتي  يف  �الخ��ت��ي��ار 
�مل�شاركة  ب���اب  ب��ف��ت��ح  �الأوىل  ب�����د�أت  م��ت��ت��ال��ي��ة 
بني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح  مم��ن  �ل�شباب  جلميع 
17 فكرة من  تاأهلت  �شنة وبعدها  16 و23 
�مل��ت��اأه��ل��ني حل�شور  250 ومت���ت دع���وة  �أ���ش��ل 

خمتلف  يف  خ���رب�ء  م��ع  جمعتهم  عمل  ور���ش��ة 
�ملجاالت مل�شاعدتهم على تقدمي مقرتحاتهم 
مرحلة  �إىل  �مل�����ش��ارك��ات  �نتقلت  ث��م  �لنهائية 
قبل  م��ن  تقييمه  مت  �ل���ذي  �لنهائي  �ل��ع��ر���س 
�الأع���م���ال و�مل�شوؤولني  ك��ب��ار رج���ال  جل��ن��ة م��ن 
�ختيار  ومت  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  يف  �حل��ك��وم��ي��ني 
�ملر�قبة  ن��ظ��ام  و  للجميع  حديقة  م�شروعي 
�ل��ف��وري��ة مل��ر���ش��ى �ل�����ش��ك��ري . وج����رى تقدمي 
�مل�شروع �لفائز باملركز �الأول من قبل طالبني 
ناهويل  وهما  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  من 
تطوير  �إىل  وي���ه���دف  ب��ان��ي��د�  و�إي����ري����ن  روز� 
�أحياء  �أح���د  يف  م�شتد�مة  جمتمعية  حديقة 
وتناول  �ملجتمعية  �لتنمية  لتعزيز  �أب��وظ��ب��ي 
�لفو�كه  زر�ع��ة  خ��الل  من  �ال�شتد�مة  م�شاألة 
و�خل�شرو�ت و�الأع�شاب ال�شتخد�مها من قبل 

�ملجتمع �ملحلي.
�إح����دى �أع�شاء  ب��ان��ي��د� وه���ي  �إي���ري���ن  وق��ال��ت 
لفوزنا  ك��ب��ري  ب��ف��خ��ر  ن�شعر  �ل��ف��ائ��ز   �ل��ف��ري��ق 
باملركز �الأول يف هذه �مل�شابقة وم�شروع حديقة 
�أفر�د  كل  جتمع  حديقة  بالفعل  هو  للجميع 
قادمة  ل�شنو�ت  بخريها  لال�شتمتاع  �ملجتمع 

�أن ن�شهم يف ت�شجيع �الآخرين  ونحن ناأمل يف 
ليحذو� حذونا .

�أما م�شروع �لفائز باملركز �لثاين نظام �ملر�قبة 
من  طرحه  مت  فقد  �ل�شكري  ملر�شى  �لفورية 
قبل طالب من جامعة خليفة وهم مها �ملفتي 
وي�شعى  �لعامري.  و�أم��رية  �ل�شكيلي  وحمد�ن 
لتعزيز  �لتكنولوجيا  ��شتخد�م  �إىل  �مل�����ش��روع 
�أ�شلوب �حلياة �ل�شحية الأفر�د �ملجتمع �لذين 
خالل  من  وذل��ك  �ل�شكري  د�ء  مع  يتعاي�شون 
ي�شمح  �ملتحرك  �لهاتف  على  تطبيق  تطوير 
�ل�شحية  حالتهم  مبتابعة  �ل�شكري  ملر�شى 
لديهم  �لدم  وت�شجيل م�شتويات �جللوكوز يف 
ب�شكل مبا�شر ثم �إر�شال �لنتائج �إىل �أطبائهم. 
وقالت مها �ملفتي وهي �إحدى ع�شو�ت �لفريق  
�أع�شاء  م��ن  �ل��ك��ث��ريي��ن  ي�شيب  د�ء  �ل�����ش��ك��ري 
�أبوظبي و�نطالقا من هذ�  �إم��ارة  �ملجتمع يف 
�أن نقدم عمال مل�شاعدة �مل�شابني  �أردنا  �لو�قع 
لكي يعي�شو� حياة �أف�شل و�أكر �شحة و�أ�شافت  
نحن يف غاية �المتنان ملبادرة م�شاهمتي �لتي 
�أتاحت لنا هذه �لفر�شة لتقدمي �مل�شاعدة من 

�أجل بناء جمتمع �أكر �شحة. 

ومع �الإعالن عن �لفائزين �شيقوم فريق عمل 
�لفائزين  �ل��ط��الب  م��ع  بالتن�شيق  م�شاهمتي 
�لتنفيذ  خطة  لو�شع  �ل�شلة  ذ�ت  و�جل��ه��ات 

�لنهائية.
وقالت فاطمة �ملال ع�شو فريق تنظيم مبادرة 
م�شاهمتي  ح��م��ل��ة  ت��ك��ل��ل��ت  ل��ق��د  م�����ش��اه��م��ت��ي 
بن�شختها �الأوىل بالنجاح �لباهر ونحن بدورنا 
�لفريقني  وخ�شو�شا  �مل�شاركني  جميع  نهنئ 
بالتفاعل  وفخورون  �شعد�ء  ونحن  �لفائزين 
�أب��وظ��ب��ي �ملبدع  �أب���د�ه �شباب  �الإي��ج��اب��ي �ل��ذي 
و�أ�شافت �ملال  تعك�س نتائج م�شابقة م�شاهمتي 
م���ق���د�ر� ع��ال��ي��ا م���ن �الإي��ج��اب��ي��ة وح���ب �خلري 
�ملوجود بني �شباب جمتمع �أبوظبي.. ونتطلع 
قدمها  �ل��ت��ي  �مل��م��ي��زة  �الأف���ك���ار  تنفيذ  ل���روؤي���ة 
�أر�س  على  وتطبيقها  �مل�شابقة  يف  �ل��ف��ائ��زون 
�أبوظبي على  �لو�قع ونحث جميع �ل�شباب يف 
�أم  �أفكارهم ومقرتحاتهم كبرية كانت  تقدمي 

�شغرية يف جولة �لعام �ملقبل. 
ولعل  �أبوظبي  م�شتقبل  هم  �ل�شباب  و�أ�شافت 
�ملبادرة  ه���ذه  حققتها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ه��رة  �ل��ن��ت��ائ��ج 

موؤ�شر يب�شرنا مب�شتقبل م�شرق .

اللجنـــة املنظمــــة مل�سابقـــة م�ساهمتـــــي تعلــــــن 
الفائزيــــــن يف دورتهــــا االأولـــى 

اإ�صهامًا منها مبنا�صبة يوم زايد للعمل الإن�صاين

م�ساندة تقدم تربعات عينية.. عبارة عن مالب�ص 
متنوعة.. وبطانيات اإىل الهالل االأحمر االإماراتي

الهالل االأحمر ينفذ اإفطارًا جماعيًا للم�سنني 
واملعاقني يف االأرا�سي الفل�سطينية

•• اأبوظبي-الفجر: 

ق��دم��ت ���ش��رك��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات �ل��ع��ام��ة م�شاندة 
تربعات عينية، عبارة عن مالب�س متنوعة، وبطانيات، 
ل��دول��ة �الإم����ار�ت �لعربية  �ل��ه��الل �الأح��م��ر  �إىل هيئة 
للعمل  ز�ي���د  ي���وم  مبنا�شبة  منها  �إ���ش��ه��ام��اً  �مل��ت��ح��دة، 
�الإن�شاين �لذي ي�شادف �لتا�شع ع�شر من �شهر رم�شان 
�آل نهيان  �ملبارك ذكرى وفاة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�شندوقني  خ�ش�شت  قد  م�شاندة  وكانت  �هلل.  رحمه 
يف  �ل�شركة  مكاتب  مد�خل  يف  �لغر�س  لهذ�  كبريين 
كل من مقريها يف �لبطني و�شارع دملا جلمع �لتربعات 
�ل��ع��ي��ن��ي��ة وذل����ك م��ن��ذ ب���د�ي���ة ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �لكرمي 
�لعمل  ه��ذ�  يف  للم�شاركة  م�شاندة  موظفو  ���ش��ارع  �إذ 
�خل���ريي �الإن�����ش��اين �ل���ذي ي��وؤك��د �ل���روح �خل���رية �لتي 
يتمتع بها �شعب �الإمار�ت و�ملقيمني على �أر�شها. وقام 
وفد من م�شاندة بت�شليم �لتربعات �لعينية �إىل هيئة 

باي�شالها  ب��دوره��ا  لتقوم  �الإم��ار�ت��ي  �الأح��م��ر  �لهالل 
�إىل م�شتحقيها يف خمتلف دول �لعامل، �إذ د�أبت دولة 
�الإمار�ت منذ ن�شاأتها مد يد �لعون و�مل�شاعدة جلميع 
و�ملحن،  ل��ل��ك��و�رث  يتعر�شون  �ل��ذي��ن  �ل��ع��امل  �شعوب 
و�شارت دول��ة �الإم��ار�ت على هذ� �لنهج �ل��ذي �ختطه 
تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  نه�شتها  وب��اين  موؤ�ش�شها 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.
�أ�شدره  �ل���ذي  �مل��ر���ش��وم  مب��وج��ب  م�شاندة  وتاأ�ش�شت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
توفري  ب��ه��دف   2007 ع���ام  يف  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
خدمات �لدعم و�مل�شاندة �إىل جميع �لدو�ئر و�لهيئات 

و�جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
3250 موقعاً يف  وتقدم  م�شاندة  خدماتها لقر�بة 
 2050 م��ن �شمنها  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  �أن��ح��اء  خمتلف 
م�شجد�ً و262 مدر�شة، �إىل جانب �ملباين �حلكومية 

و�ملر�فق �الجتماعية و�لريا�شية.

•• رام اهلل -وام: 

للم�شنني  جماعيا  �إف���ط���ار�  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  ن��ف��ذت 
�لعني  مبخيم  وذل��ك  �لفل�شطينية  �الر����ش��ي  يف  و�ملعاقني 
�لقريب من ر�م �هلل و�لذي نظمته د�ئرة �شوؤون �لالجئني 
�لفل�شطينية ياأتي هذ� �الفطار �شمن �لرب�مج �لرم�شانية 
�الأر��شي  يف  بالدولة  �الحمر  �لهالل  هيئة  تنفذها  �لتي 
�شخ�س  مائة  زهاء  �جلماعي  �الإفطار  ح�شر  �لفل�شطينية 
من �مل�شنني و�ملعاقني ��شافة �إىل عائالت مهم�شة وفقرية 
ف�شل  وع��رب  �ملخيم.  يف  �لفاعلة  �ملوؤ�ش�شات  ع��ن  وممثلني 
بهذ�  �شعادته  ع��ن  �ملخيم  يف  �مل�شنني  جمعية  رئي�س  �أي���وب 
�ملجتمع  �ملهم�شة يف  �ل��ف��ئ��ات  م��ع  خ��ا���ش��ة  �خل���ريي  �ل��ع��م��ل 

�لكبري  �لهالل �الحمر على دعمها  �لفل�شطيني وكر هيئة 
�لتي  �لفل�شطيني من خالل بر�جمها �لرم�شانية  لل�شعب 
قال �إنها مو�شع �عتز�ز وتقدير من قبل جميع �أبناء �ل�شعب 
�لفل�شطيني وتنفذ �لهالل �الأحمر جمموعة من �لرب�مج 
بر�مج  بينها  من  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �شمود  لدعم  �ملهمة 
وك�شوة  �لفطر  و�شدقة  �لغذ�ئية  و�ل�شلة  �ل�شائم  �فطار 
�لعيد وينظم هذه �لرب�مج مكتب هيئة �لهالل �الأحمر يف 
�لفل�شطينية  �لالجئني  �شوؤون  د�ئ��رة  مع  بالتعاون  �هلل  ر�م 
وكانت هيئة �لهالل �الأحمر قد �إنتهت قبل يومني من توزيع 
400 وجبة �إفطار على فقر�ء �لقد�س ود�خل �أ�شو�ر �لبلدة 
�لرم�شانية  �لوجبات  �آالف  تقدمها  جانب  �إىل  �لقدمية 

لل�شائمني يف �شاحات �مل�شجد �الق�شى �ملبارك .
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مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري ينظم خم�ص حما�سرات حول ف�سل رم�سان
�ملهتمني  باإقبال كبري من  �ملحا�شر�ت  ومعرفيا وحظيت هذه 
�جلامع  و�أن  خا�شة  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  يف  و�مل�شلني 
ي�شتقبل �آالف �مل�شلني يوميا يف �شالتي �لع�شاء و�لرت�ويح يف 

�شهر رم�شان �ملبارك من خمتلف �أنحاء �الإمار�ت.
�لتي  �الأ�شبوعية  �ملحا�شر�ت  �شل�شلة  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  جت��در 
رم�شان  من  �الأخ��ري  �الأ�شبوع  خالل  �شتتوقف  �ملركز  ينظمها 
حني  يف  مبا�شرة  �لفطر  عيد  �إج����ازة  عقب  ت�شتاأنف  �أن  على 
�لف�شيلة  �أ�شحاب  يلقيها  �لتي  �ليومية  �ملحا�شر�ت  ت�شتمر 
�شهر  خ��الل  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء 

رم�شان يف جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري.

�شورة  �لتبيان يف  رو�ئ��ع  بعنو�ن  يو�شف  و�شيم  �ل�شيخ  لف�شيلة 
غيث  ب��ن  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  لف�شيلة  و�آخ����رى  �ل��ك��ه��ف 
�لو�عظ بد�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية بال�شارقة بعنو�ن  وقفات 

رم�شانية .
وقدمت �إعتد�ل �ل�شام�شي �لو�عظة يف �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
�ال�شالمية و�الأوقاف حما�شرة خم�ش�شة للن�شاء بعنو�ن قدر 
�ملحا�شر�ت  ه��ذه  وت��اأت��ي  رم�شان  من  �الأو�خ���ر  �لع�شر  وف�شل 
جامع  م��رك��ز  ينظمها  �ل��ت��ي  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  م��ن  �شل�شلة  �شمن 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري �أ�شبوعيا يف �إطار دوره �حل�شاري و�لفكري 
ثقافيا  وتنميته  �ملحلي  �ملجتمع  مع  �لتفاعل  بهدف  و�لثقايف 

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري يف مقره باأبوظبي �شمن 
برناجمه �لذكر �حلكيم خم�س حما�شر�ت دينية خالل �شهر 

يوليو �ملا�شي.
�هلل  ب��اأي��ام  وذك��ره��م  حما�شرة   .. �خلم�س  �ملحا�شر�ت  �شملت 
�ألقاها ف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور حممد بن غيث �لو�عظ بد�ئرة 
�ل�شوؤون �الإ�شالمية بال�شارقة وحما�شرة وفتحت �أبو�ب �جلنة 
يف  �لوعظ  �إد�رة  مدير  �ل�شحي  طالب  �ل�شيخ  ف�شيلة  �ألقاها 
وحما�شرة  و�الأوق�����اف  �الإ���ش��الم��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة 

جمل�س را�صد حمدوه ال�صحي يحيي يوم زايد

الدعوة للمحافظة على املكت�سبات احل�سارية واالأمنية االإماراتية
حمدوه  حممد  ر��شد  جمل�س  رحب 
بر��س  �ل�����ش��ي��ح  مب��ن��ط��ق��ة  �ل�����ش��ح��ي 
�خليمة بدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �ل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
لال�شتعد�د  �هلل  رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 
ليوم  ف��اع��ل��ة  مب����ب����ادر�ت  �الن  م���ن 
و�الجتماعي  �الن�شاين  للعمل  ز�ي��د 
�ملجل�س  ���ش��اح��ب  م���وؤك���د�   2014
على �لروؤية �لثاقبة من �شمو نائب 
�ليوم  هذ�  �عتماد  يف  �لدولة  رئي�س 
�ليوم  تغريد�ت هذ�  ت�شدرت  وكيف 
ز�يد  ت��وي��رت  م�شرية �ىل عطاء  يف  
خدمة  يف  وغربا  �شرقا  �لالحمدود 
�هله و�المتني �لعربية و�ال�شالمية 
عن  �ل�شحي  ومعربا  �جمع  و�لعامل 
�لوطني  بانتمائه  و�ع��ت��ز�زه  ف��خ��ره 
�لتا�شي�شية  �ملرحلة  عا�شر  قد  و�ن��ه 
لقيام �لنه�شة �ملباركة يف عهد ز�يد 
قياد�تنا  �ن  �ل�شحي  وموؤكد�  �خلري 
و�حد  �لرقم  دوم��ا  نكون  �ن  علمتنا 
يف كل جمال �بد�عا و�بتكار� ونه�شة 

وتنمية وعطاء للجميع .

منطلق التعليم
�د�ر �ملجل�س �العالمي عبد�لرحمن 
جهته  وم��ن  باحل�شور  مرحبا  نقي 
�القت�شادي  و�ملحلل  �لكاتب  �ع��رب 
�مل�شت�شار  �ل�شام�شي  عبد�هلل  جنيب 
�القت�شادي يف �الأمانة �لعامة ملجل�س 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل�����دول  �ل���ت���ع���اون 
ملحوظا  �ه��ت��م��ام��ا  �ه��ت��م  ز�ي����د  �ن 
�لنه�شة  ه���ذه  ع��ن  �ث��م��ر  بالتعليم 
�لتي يجنيها جيل �ليوم و�شدق حني 
ب��ن��اءة �لدولة  �ل��رج��ال ه��م  ق���ال �ن 
بالدولة  �الوىل  �جلامعة  بافتتاحه 

•• املنطقة الغربية-الفجر: 

�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
ب����ي����وم ز�ي�������د ل��ل��ع��م��ل �الإن���������ش����اين، 
�شهر  م��ن  ع�شر  للتا�شع  �مل�����ش��ادف 
�مل���ب���ارك، و�ل����ذي يتز�من  رم�����ش��ان 
مع �لذكرى �لتا�شعة لوفاة موؤ�ش�س 
�ل�شيخ  باإذن �هلل  �الحتاد �ملغفور له 
وذلك  نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�ن�شجاماً مع مبادرة �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب������ي، رع������اه �هلل، 
للعمل  ز�ي��د  ي��وم  فعاليات  بتنظيم 
�الإن�شاين ، ومتا�شياً مع روح �لعطاء 

لروح  جت�شيد�ً  وذل���ك  �لرتفيهية، 
�ملحبة و�لتقدير، وتعبري�ً عن �لقيم 
�الإن�شانية �لتي ر�ّشخها و�لدنا ز�يد 
�الإمار�ت.فعالية  �شعب  ق��ل��وب  يف 
ح��ب ووف��اء..ل��ز�ي��د �ل��ع��ط��اء ركزت 
على �إبر�ز �لدور �لر�ئد للمغفور له 
�ل�شيخ ز�يد طيب  ب��اإذن �هلل تعاىل، 
�ملجال، و�لتوعية  �هلل ثر�ه، يف هذ� 
باأهمية �لعمل �الن�شاين يف حتقيق 
�ل��ت��الح��م ب��ني �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع ويف 
�لغربية  �ملنطقة  بلدية  �إطار جهود 
�ملجتمع  �شر�ئح  كافة  للتو��شل مع 
�لبلدية  ور����ش���ال���ة  روؤي�����ة  وحت��ق��ي��ق 
�ل���ت���و�����ش���ل  وم�������ش���اه���م���ة يف دع������م 

�ملجتمعي و�لعمل �خلريي.

ويف �ل��وق��ت ذ�ت���ه ف��ق��د ن��ظ��م قطاع 
�ملرفاأ  يف  و�شو�حيها  �مل��دن  خدمات 
وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع م���در����ش���ة �مل���رف���اأ 
وجبة  �أف�����ش��ل  م�شابقة  �مل�����ش��رتك��ة، 
غذ�ئية �شحية �شارك فيها �شيد�ت 
�مل��ح��ل��ي، ح��ي��ث مت تقييم  �مل��ج��ت��م��ع 
و�شالمة  �ل�����ش��ح��ي  �ل���وع���ي  درج�����ة 
�الأمهات  ل���دى  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل�����ش��ل��وك 
و�مل�����ش��اه��م��ة يف ن�����ش��ر �ل���وع���ي حول 
�أهمية �لغذ�ء �ل�شحي و�تباع �لعاد�ت 
على  و�لت�شجيع  �ل�شليمة  �لغذ�ئية 
باالإ�شافة  �ل�شحي  �لطعام  ت��ن��اول 
مع  �لفعالة  �ل�شر�كات  تعزيز  �إىل 
م��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي . كما 
�لبيئية  �خل���دم���ات  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت 

و�الج���ت���م���اع���ي���ة م�������ش���اب���ق���ة �مل����رف����اأ 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة �الل���ك���رتون���ي���ة حتت 
���ش��ع��ار ن��ف��ح��ات �مي��ان��ي��ة  يف دورتها 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن خ���الل م��وق��ع �لقطاع 

مب����وق����ع م���������ش����ارك����ة �الل�����ك�����رتوين 
�ل��د�خ��ل��ي، ح��ي��ث ي��ت��م ط���رح �شوؤ�ل 
��شبوع  يوم �الحد من كل  ��شبوعي 
وي��ت��م ت��ل��ق��ي �الج���اب���ات ع��ل��ي��ه حتى 

ي��وم �الرب��ع��اء م��ن نف�س �ال�شبوع و 
�ل�شحب على  يتم  ي��وم �خلمي�س  يف 
�لفائز  ت�شليم  و  �لفائزة  �الج��اب��ات 

جائزته.

يف �شهر رم�شان �ملبارك.
ت���اأت���ي �ل��ف��ع��ال��ي��ة حت���ت ���ش��ع��ار حب 
ووفاء .. لز�يد �لعطاء �لتي نظمها 
و�شو�حيها  �مل����دن  خ���دم���ات  ق��ط��اع 
على  ��شتملت  و�لتي  �ملرفاأ  مبدينة 

بح�شور  ج��م��اع��ي  �إف���ط���ار  ت��ن��ظ��ي��م 
�مل��وظ��ف��ني يف  100من  م���ن  �ك���ر 
�خلدمات �الأ�شا�شية وحر��س �الأمن 
�خلا�شة  �ل�����ش��رك��ات  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
�ملتعاملة مع �إد�رة �حلد�ئق و�ملر�فق 

و�ت�شرف   79 �الم��ار�ت عام  جامعة 
ك��وين �ح��د �ع�����ش��اء �ل��دف��ع��ة �الوىل 
ير�شل �خلريجني  كان  وقبلها  منها 
ي�شافر  بع�شهم  كان  وحتى  المريكا 
الول مرة وتكون �مريكا هي �شفرته 
�الوىل وهو يخطو خطو�ته �الوىل 
ز�ي���د  �ن  ك��م��ا  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  يف 
�هتم بدعم �لتعليم لي�س باالمار�ت 
ك���ل مكان  �مل��ح��ت��اج��ني يف  ل��ك��ل  ب���ل 
م���ن �جلامعات  �مل���زي���د  ق��ي��ام  ودع����م 
�لعربية  لل�شعوب  �لتعليمية  و�مل��دن 
و�ل�����ش��دي��ق��ة ن���ا����ش���ر� �ل��ع��ل��م حمور 
�لتنمية �الول يف كل مكان و�لذي به 

يتم توطني �لوظائف.

طالب زايد
�ما �حمد �شعيد �ل�شم �لنقبي فقال 
يل �لفخر �ن كنت �حد �ع�شاء �لوفد 
�لطالبي �جلامعي �لذي �لتقى ز�يد 
�خلري يف مدينة �لعني خالل زيارة 
له �كد لنا دعمه �ملفتوح لنا منا�شد� 
و�حلر�س  و�الج��ت��ه��اد  �لتعلم  �ي��ان��ا 
�حد  �لتعليم  و����ش��ع��ا  �ل��ت��ف��وق  ع��ل��ى 
�ه���م �ول��وي��ات��ه وب����ادر ���ش��م��وه برفع 
�ن  بعد  �خل��ري��ج��ني  توظيف  درج���ة 
فخره  معلنا  وق��ت��ه��ا  تخف�شيها  مت 

ب�شباب �لوطن طلبة �جلامعة.

وقائع تاريخية
����ش���ع���ادة ع���ب���د�هلل �ب���ر�ه���ي���م �ل����زوي 

�لتنموية  ز�ي���د  ج��ه��ود  وم�����ش��ت��ذك��ر� 
بنى  �ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه 
�مل����د�ر�����س حت���ت �جل���ب���ال د�ع���ي���ا �ىل 
بنى  �نه  �لتعليم وم�شر� عليه حتى 
�جلبال  �شكان  د�ع��ي��ا  معها  �مل�شاكن 
�شنو�ت  وب��ق��ي��ت  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ل���ل���ن���زول 
فارغة حتى �قتنع �لنا�س بروؤية هذ� 

�لقائد.
ين�شاه  ال  �ت�����ش��اال  �ل�����زوي  وي��ت��ذك��ر 
�ب����د �ل��ع��م��ر م���ن ز�ي�����د �خل����ري حني 
�لدر��شات  ملعهد  مدير  �ل���زوي  ك��ان 
لي�شاأله  �مل�شلحة  ب��ال��ق��و�ت  �ل��ف��ن��ي��ة 
�لدفعة �جلديدة  ز�يد عن خريجي 
منهم ويبارك تخرجهم ويوجه نحو 
ويت�شاءل  بهم  �اله��ت��م��ام  م��ن  م��زي��د 
�ي��ن جت��د ذل��ك رئي�س دولة  �ل���زوي 
مرتحما  ؟؟؟  معهد  بقائد  يت�شل 
ع��ل��ى ز�ي���د وج��ه��وده يف غ��ر���س هذه 
نفو�س  يف  �لنبيلة  �ل��ق��ي��ادي��ة  �ل��ق��ي��م 

�بناء �لوطن.
ويتابع �لزوي : مبا �أننا حمظوظني 
ب����ه����ذه �ل���ن���ع���م ف������ان ن���ع���م���ة �الم�����ن 
و�الم��ان من ثمار عدل ز�ي��د و�لكل 
وبكل  حولنا  �لتي  �لتحديات  ي��درك 
على  نحافظ  �ن  مايجعلنا  �ل��ع��امل 
نحافظ  و�ن  و�الأم����ان  �الأم���ن  نعمة 
ع��ل��ى مت��ا���ش��ك��ن��ا ون���ب���ذل �جل���ه���د �ن 
�نف�شنا و�بنائنا من �الفكار  نح�شن 
دوما  ونبقى  �خلارجية  و�لتاأثري�ت 
مثاال للتفاعل �حل�شاري و�لتما�شك 

م�شتذكر� قول �شموه �ن �حلاكم �ذ� 
مل يخدم �شعبه فلي�س بحاكم.

نهج ال�صورى
�حمد  ع��ب��د�هلل  في�شل  ���ش��ع��ادة  �م���ا 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ج��م��ع��ه 
�ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي ف��اك��د �ن���ه على 
بال�شورى  م�����ش��ى  �ل����ذي  ز�ي����د  ن��ه��ج 
ع��ل��ى ذلك  �الم���ة  و�ل��ت�����ش��اور يجمع 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  م�����ش��رية  مت�����ش��ي 
�لوطن  بناء  يف  م�شاهما  �الحت���ادي 
�ملجل�س  م�شاهمات  ج��اءت  هنا  وم��ن 
�لوطني يف دعم �لت�شريع �المار�تي 
�الحتادية  �ل��ق��و�ن��ني  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
�لوطن  ت���ط���ور  يف  ����ش��ه��م��ت  �ل���ت���ي 
��شبحت  ح��ت��ى  و�زده���������اره  ومن�����وه 
�المار�ت قبلة لالزدهار �الجتماعي 
دول  ك���ربى  مناف�شة  و�الق��ت�����ش��ادي 
�ل��ع��امل ب��ال��رغ��م م��ن ع��م��ره��ا �لذي 
م�شري�  و�الربعني  �لو�حد  اليتعدى 
�ىل حت��ق��ي��ق �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي يف 
م���رح���ل���ة �ل���ت���م���ك���ني �ل����ق����ادم����ة من 
�النتخاب  ب��ال��ي��ات  �ل��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 
عنا�شر  ودخ��ول  باملجل�س  و�مل�شاركة 
غر�س  نتاج  م��ن  �لكثري  جنت  �شابة 
�ك��ر على  ز�ي��د ما يجعلها حتر�س 
��شتثمار نهجه �لر�ئد يف بناء �لدولة 
من خالل تبني �ملزيد من �ملبادر�ت 
�ل��ب��ن��اءه حم��اف��ظ��ني ع��ل��ى �جن����از�ت 

ز�يد .

�لعر�ق  �ل���دول���ة يف  ���ش��ف��ري  �ل�����ش��ح��ي 
ف��ري��دة وقد  �شخ�شية  ز�ي���د  �ن  �ك��د 
عاي�شناه عن قرب وكنا حمظوظني 
وه��ي نعمة من �مل��وىل وق��د ��شتطاع 
نقلة ح�شارية الن�شان  ز�يد حتقيق 
�الم��ار�ت من مرحلة �ملعاناة ماقبل 
و�لرفاهية  �ل��ن��م��اء  مل��رح��ل��ة  �ل��ن��ف��ط 
وحكمته  بجهوده  ��شتطاع  و�لتطور 
كلمة  ي��ج��م��ع  �ن  �ل��ث��اق��ب��ة  وروؤي����ت����ه 
�ل��ق��ب��ائ��ل ع��ل��ى �الحت������اد و�ل���وح���ده 
مب�����ش��ارك��ة �خ���و�ن���ه �حل���ك���ام ورج���ال 

�لقبائل .
وك�شف �لزوي عن حتدث �لكثري من 
�لرب�مج �العالمية حني تتكلم عن 
و�لقيادة  و�لنماء  و�لتنمية  �لنه�شة 
ت��ذك��ر ز�ي����د �خل����ري ب��ك��ل خ���ري دون 
جماملة لنا �و غرينا �منا ز�يد فعال 
�شيء  ك��ل  يف  متميزة  �شخ�شية  ك��ان 
و�لكل يتحدث عن حظنا �المار�تني 
يف هذه �لقيادة �مللهمة ومل يكن ز�يد 

بال�شخ�شية �العتيادية �بد� .
لنا  ز�ي��د  تربية  ثم  وبنعمة من �هلل 
للتنمية  م��ث��اال  �الم�����ار�ت  ����ش��ب��ح��ت 
�المار�تي  و��شبح  و�الم��ان  و�لعدل 
�ينما رحل و�رحتل مثاال لوطنه يف 
�خالقه وتعامله و�شلوكه بني �لنا�س 
مثال �حل�شاري �ملتفاعل و�ملتو��شع 
ين�شر ثقافة �الحرت�م للجميع وهذ� 
ماجعل �المار�ت �ن تكون رقم و�حد 

دوما .

روؤية  عليه  توؤكد  �ل��ذي  �الجتماعي 
�عتماد هذ� �ليوم �ل�شنوي يوم ز�يد 

للعمل �الجتماعي و�الن�شاين.

يوم رائد
�ل�شفري  ����ش���ع���ادة  م����ن  ك����ال  و�ث����ن����ى 
�ل�شحي  ح��ج��ر  ب��ن  �شعيد  �ل��دك��ت��ور 
�شفري �لدولة يف بنغالدي�س و�شعادة 
�لدولة  �شفري  �ل�شحي  �حمد  ح�شن 
علي  �ل�شيخ  بن  و�شيف  �ل�شود�ن  يف 
�ل�شحي وزيد �شعيد �لك�شلي �ل�شحي 
يوم  �ن  على  �ليتيم  �شعيد  وحممد 
ز�يد للعمل �الن�شاين مبادرة قيادية 
ه��ام��ة ت��وؤك��د ه��ي وم��ن��ج��ز �الم����ار�ت 
�لكبري على عطاء ز�يد �خلري طيب 

�هلل ثر�ه وجعل �جلنة مثو�ه .

وحدوي خدوم
�شامل  �مل��ح��ام��ي  �و���ش��ح  وم��ن جانبه 
ر����ش��د �مل��ف��ت��ول �ن ج��ه��ود ز�ي����د من 
تركها  بريطانيا  باعالن  �ل�شتينات 
�مل���ن���ط���ق���ة ج���ع���ل ز�ي�������د ي���ب���ح���ث عن 
�الم�����ار�ت  لت�شمل  حقيقية  وح����دة 
�لت�شع بدعم �حلكام ورجال �لقبائل 
و�نتهت  �ل�شميح  باجتماعات  ب��د�ت 
ب����االم����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة هذه 
ز�يد  عليها  ب��ذل  �ل�شاخمة  �ل��دول��ة 
جهده  ي��ب��ق��ى  ومل  �ل��ك��ث��ري  �ل��ك��ث��ري 
حمليا بل عمل خارجيا على ن�شرة 
�ملحتاجني وم�شاعدتهم يف كل مكان 

رجل البيئة
حممد  �ملهند�س  �و�شح  جانبه  ومن 
م��دي��ر عام  �ل��زع��اب��ي  �الأ����ش���م  �شقر 
ب��ل��دي��ة ر������س �خل��ي��م��ة �ن ز�ي����د كان 
ب��ال��زر�ع��ة وحتدى  �آم���ن  بيئة  رج���ل 
وهو  �لثاقبة  روؤيته  ليوؤكد  �خل��رب�ء 
�المار�ت  حتويل  يف  �ل�شحر�ء  �ب��ن 
�ىل جنة يانعة باخلري علينا ولينال 
و�ل�شهاد�ت  �الو���ش��م��ة  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�لتي  �ملنظمات  ك��ربى  م��ن  �لعاملية 
نظمها  يف  وجعلتها  ب��روؤي��ت��ه  �م��ن��ت 

ووثائقها .
فكان حر�س ز�يد على تنمية �ملو�رد 
�مل���ائ���ي���ة �ب����ت����د�ء� م���ن ���ش��ق �الف����الج 
لكربى  و�����ش����وال  �ل����ع����ني  مب���دي���ن���ة 
�طلقها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��ل��ي��ة  حم���ط���ات 
حتى  و�ل��زر�ع��ة  �لت�شجري  وت�شجيع 
من  �مل�شاريع  بتحويل  �حلكيم  �مره 
مناطق �ال�شجار حفاظا على �لبيئة 
وكيف كانت حتول �لطرق عن تلكم 
م�شاريع  �ىل  وو�����ش����وال  �ال����ش���ج���ار 
ز�ي�����د مت��ث��ل��ت يف مز�نة  ث���م���ار  م���ن 
�لتمور وجو�ئز ز�يد للبيئة و�خرى 
�لتمور كلها تعك�س عطاء�ت  لنخيل 
بهذ  ز�ي��د  يبخل  �لبيئية. ومل  ز�ي��د 
على  �حلكيم  �لنا�شج  �لبيئي  �لفكر 
�ل�شديقة ف�شاهم يف تطوير  �ل��دول 
وحر�س  و�لزر�عية  �ملائية  مو�ردها 
على تنمية �مل�شاريع �لغذ�ئية و��شهم 
يف �ح���ي���اء ���ش��د م�����اأرب ةغ���ريه���ا من 

�مل�شاريع �ملائية �لكربى.

ميدان القدوة
و�ك����د �مل�����درب �ل�����دويل ���ش��امل �لنار 
�مليد�نية  ز�ي���د  زي����ار�ت  �ن  �ل�شحي 
ملو�قع �العمال ومتابعاته �ل�شخ�شية 
يف  ��شرت�تيجية  عمقا  عك�شت  ل��ه��ا 
روؤي��ة ه��ذ� �لقائد �ل��ذي ك��ان يغر�س 
ف��ك��ر� ه��ام��ا ي��ج��ب �ن ال مي��ح��ى من 
�ليوم  مت�شي  وعليه  �جلميع  ذ�ك��رة 
�ل��ر���ش��ي��دة مب���ب���د�أ �همية  ق��ي��اد�ت��ن��ا 
�ملتابعة  و�ه��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل  �ل��ق��دوة يف 
�ال�شرت�تيجي  �لتخطيط  و�ه��م��ي��ة 
ز�ي����د ميار�شه  ك����ان  �ل����ذي  �ل��ن��اج��ح 

بالفطرة وتلك موهبة ربانية.

مبدع يف كل �صيء
عبد�هلل  �ل�������ش���اع���ر  ه���ن���ا  وي�������ش���ي���ف 
ك���ان  ز�ي�������د  �ن  �ل�������ش���ح���ي  �ل����ه����دي����ة 
�البد�ع  يف  حتى  �شيء  كل  يف  ملهما 
�لعناية  يف  وجهوده  وتذوقه  �الدب��ي 
ودعمه  و�لعربي  �الم��ار�ت��ي  ب���االدب 
�بتد�ء�  �شيء  �ل��الحم��دود له يف كل 
ز�يد  ب��ج��ائ��زة  و�ن��ت��ه��اء  �لتعليم  م��ن 
للكتاب وغريها و�شوره وهو يتجول 
يف معار�س �لكتب التز�ل حا�شرة يف 
�شموه  �شجع  وكيف  جميعا  �ذهاننا 
�ل�شعر�ء و�الدباء �المار�تيني و�شجع 
يف  ��شهمت  �لتي  �ل�شعر�ء  جمال�س 
�الدباء  من  �لكثري  ورع��اي��ة  �لك�شف 
قيام  يف  �لالحمدود  بدعمه  و��شهم 
وب����روز و�ب����ر�ز �الدب �الم���ار�ت���ي يف 
رحمه  �شموه  يف  ويكفينا  م��ك��ان  ك��ل 
�هلل بالغته يف �ل�شعر �ل�شعبي �لذي 
�حلكمة  نا�شر�  �ل��ك��ث��ريون  ب��ه  تغنى 

و�لبالغة و�الدب .

بلدية املنطقة الغربية حتتفل بيوم زايد للعمل االإن�ساين

جامعة معدن الثقافة االإ�سالمية الهندية حتيي ذكرى ال�سيخ زايد
•• كرياال-وام: 

�ملوؤ�ش�شات  �إح�����دى ك���ربي���ات  �ل��ث��ق��اف��ة �الإ���ش��الم��ي��ة  ت��خ��ت��ت��م ج��ام��ع��ة م��ع��دن 
�أ�شبوعا  ��شتمرت  �لهند فعالياتها غد� و�لتي  �الإ�شالمية بوالية كري�ال فى 
�شمن م�شاركتها بيوم ز�يد للعمل �الإن�شاين �إحياء للذكرى �لتا�شعة لرحيل 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�شملت 

نه�شة وتطور و�نفتاح �إمنا ميثل غي�شا من في�س �لو�لد �حلنون �ملغفور له 
باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه منبع �جلود و�أ�شله 
بالد  �إىل  �خلا�شة  وعنايته  �لوفرية  وخري�ته  �حلانية  �أياديه  �متدت  حيث 
�لهند و�لهنود �ملوجودين باالإمارت و�أكد �لبخاري �أن �لكل يعرف كيف حظي 
ز�يد �خلري و�لعطاء بتقدير �ملجتمع �الإن�شاين بل �لب�شرية جمعاء ودعمت 
ومعتقد�تهم  �أديانهم  �إختالف  على  �لفئات  جميع  وعطائه  كرمه  �شحائب 

�لفعاليات تنظيم م�شروع �إفطار �ل�شائم وتوزيع �ملو�د �لغذ�ئية على �الأ�شر 
�ملعدمة من �ملعاقني و�إهد�ء مليون �شورة �لفاحتة لروح ز�يد �خلري و�لعطاء 

برعاية وح�شور معايل �ل�شيخ �إبر�هيم �خلليل �لبخاري رئي�س �جلامعة.
�لقلوب ويفرحها  �ملغفور له يحزن  �إن �حلديث عن  �لبخاري   �ل�شيخ  وقال 
فى �آن معا حيث حزن �لنا�س على فقده وفرحو� باأعماله �جلليلة و�شفاته 
�لهند من  �ليوم فى بالدنا  نعي�شه  ما  �إن  و�أ�شاف   �لطيبة  وماآثره  �لنبيلة 

بالهند  �إ�شالمي  �أكرب موؤمتر  بتنظيم  �لفعاليات  بلد�نهم. وتختتم  وتباعد 
م�شاء غد يف رحاب جامعة معدن �لثقافة �الإ�شالمية و�لذي يعد �أكرب جتمع 
من  �أك��ر  فيه  يحت�شد  �لف�شيل  �ل�شهر  فى  �لعامل  م�شتوى  على  �إ�شالمي 
مليون م�شلم من د�خل �لهند وخارجها بح�شور �أكابر �لعلماء و�ل�شخ�شيات 
ويهدون فيه مليون �شورة �لفاحتة لروح �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان طيب �هلل ثر�ه وياأخذون تعهد� �شد �الإرهاب و�لتطرف.
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حممد بن �سعود يوجه ب�سرعة النظر يف طلبات م�ستحقي �سيانة امل�ساكن 

عبدامللك بن كايد القا�سمي: زايد ترك اإرثًا اإن�سانيًا ينبغي علينا اأن نتم�سك به ون�سري على خطاه 

م�صرية اإىل جهود زايد يف و�صع لبنات العمل الجتماعي

ندوة اجلمعية الكيميائية تدعو لتفعيل برامج التطوع االجتماعي

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يزور خيمة املحيان الرم�سانية بالذيد

�سرطة عجمان تخالف 9 كراجات لتزويدها 
�سيارات باأجهزة �سرعة و�سجيج

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

وجه �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي ويل 
�إد�رة موؤ�ش�شة حممد  عهد ر�أ�س �خليمة جمل�س 
بن �شعود لل�شيانة و�خلدمات �الجتماعية عقد 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  نهاية  قبل  عاجل  �جتماع 
للنظر يف طلبات �ملو�طنني �مل�شتوفية �الإجر�ء�ت 
لتقوم  �خليمة  ر�أ����س  �إم����ارة  مناطق  خمتلف  يف 

�ملوؤ�ش�شة بتقدمي �خلدمات مل�شاكنهم.
وب��ح�����ش��ب �مل�����ش��ادر ف���ان �مل��وؤ���ش�����ش��ة ����ش��ت��ق��ب��ل��ت يف 
�ملو�طنني  م��ن طلبات  �ل��ع��دي��د  �الأخ����رية  �الون���ة 
ذوي �لدخل �ملحدود �لذين يتطلعون �ىل �شرعة 

على  �حل�شول  من  ليتمكنو�  �ملو�فقة  �ج���ر�ء�ت 
�إ�شافة  �أو  مل�شاكنهم  �لعاجلة  �ل�شيانة  خدمات 

عدد من �لغرف الأ�شحاب �الأ�شر �لكبرية .
لل�شيانة  ���ش��ع��ود  ب���ن  م�����ش��روع حم��م��د  و���ش��اه��م 
�مل�شاريع  �أحد  و�خلدمات �الجتماعية �لذي يعد 
�خلدمية و�الن�شانية �خلريية �ملهمة ب�شكل كبري 
ر�أ����س �خليمة  ع��ن مو�طني  �الأع��ب��اء  يف تخفيف 
و�جلنوبية  �ل�شمالية  �مل��ن��اط��ق  ي�شكنون  �ل���ذي 
وي�شنفون �شمن �شر�ئح )ذوي �لدخل �ملحدود( 
بتحمل  �ل�شن  و�الأي��ت��ام وكبار  �الأر�م��ل  وبخا�شة 
�مل�شروع ملا ي�شاوي ن�شف كلفة خدمات �لتي قدمها 
حتتاجها  �لتي  و�ال���ش��اف��ات  �ل�شيانة  قبيل  م��ن 

بيوت �ملو�طنني �مل�شمولني بقر�ر �ملو�فقة . ومنذ 
�شنو�ت جنح  �أكر من ع�شر  �مل�شروع قبل  �ن�شاء 
يف حتقيق �جناز�ت مهمة متثلت يف �يجاد حلول 
�ن�شائية هند�شية وتطويرية للعديد من �مل�شاكل 
�لتي كانت م�شتع�شية و�شكلت عائقا �شكنيا الأكر 
من �ألف �أ�شرة كما وفر خدمات �ل�شيانة لبع�س 

�ملر�فق �لعامة �الأخرى مثل �مل�شاجد و�ملد�ر�س.
وفر  �حلديثة  بامل�شاكن  �الهتمام  من  و�نطالقا 
��شتحد�ث  يف  متثلت  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  �مل�����ش��روع 
ب�شالمة  يهتم  �لوقائية(  )�ل�شيانة  ي�شمى  فرع 
�مل�شاكن �لع�شرية �لتي يقوم �أ�شحابها بت�شجيلها 
يف �ل����ربن����ام����ج جم����ان����ا وه�����و م����ا مي��ك��ن��ه��م من 

حالة  عن  معتمدة  فنية  �شهاد�ت  على  �حل�شول 
�ال�شكان  برنامج  من  �أي  �ىل  لتقدميها  �مل�شكن 
�ملوؤ�ش�شة  م�شادر  وق��ال��ت   . �الأخ���رى  �جل��ه��ات  �أو 
تهدف  ر�ئ��دة  �لوقائية جتربة  �ل�شيانة  ف��رع  �ن 
للم�شكن  �ل�شحيح  �ال�شتعمال  ثقافة  لتعزيز 
يف  �لوقائية  �ل�شيانة  �أع��م��ال  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
م��و�ج��ه��ة �الأ�����ش����ر�ر �مل��ح��ت��م��ل��ة و�ال�����ش����ر�ف على 
�أعمال �ال�شت�شاريني للتاأكد من �لتز�م �ملقاولني 
بالو��شفات �ل�شحيحة للبناء دون تالعب فيها 
وك��ذل��ك �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أع���م���ال �ل��ب��ن��اء و�ل�شكن 
�طالة  يزيد من  �الأ���ش��رة مما  �ملبنى من قبل  يف 

�لعمر �الفرت��شي للم�شكن.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أ����ش���اد �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�مل��ل��ك ب���ن كايد 
�ل���ق���ا����ش���م���ي �مل�������ش���ت�������ش���ار �خل���ا����س 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة 
توليه  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري  ب���االه���ت���م���ام 
ل��ل��دول��ة بقيادة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رع��اه  دبي 
و�لفريق  �الم�����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�����ش��م��و 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 
نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل������رت�ث �ل���ذي 
باعتباره  و�الأج������د�د  �الآب�����اء  خ��ل��ف��ه 
�ل��ه��وي��ة �لوطنية  �أه���م رك��ائ��ز  م��ن 

للدولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��زي��ارة �لتي قام 
ب��ه��ا �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�مل��ل��ك ب���ن كايد 
�ىل  �الول  �أم�����س  م�����ش��اء  �لقا�شمي 
للفنون  �خل���ي���م���ة  ر��������س  ج��م��ع��ي��ة 
و�ل�������رت�ث �ل�����ش��ع��ب��ي ح��ي��ث ك����ان يف 
�لبقي�شي  مو�شى  جمعه  ��شتقباله 
�جلمعية  �د�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
و�ع�شاء  �الد�رة  جمل�س  و�ع�����ش��اء 

ومنت�شبي �جلمعية.
وق����ال �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�مل��ل��ك ب��ن كايد 
19 من رم�شان  يوم  �ن  �لقا�شمي 
يوم ز�يد للعمل �الإن�شاين يعد يوما 
ن�شتذكر  �لوطن  م�شرية  يف  مميز� 

�لتي  �ل���ك���ب���رية  ف��ي��ه��ا �الجن���������از�ت 
حتققت يف عهد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له 
نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
يف  �ل���ب���ارز  ودوره  ث����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب 
م�شتوى  ع��ل��ى  �الإن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل 

�ملحلي و�لعربي و�لعامل.
و�أ�شاف  �ن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان  ط��ي��ب �هلل 
ثر�ه ترك �رثا �ن�شانيا ينبغي علينا 
خطاه  على  ون�شري  ب��ه  نتم�شك  �ن 
قلوب  يف  لرن�شخ  بعدنا  مل��ا  وننقله 
�ب��ن��ائ��ن��ا ���ش��ورة ز�ي���د �خل���ري �لذي 
و�شلت �أعماله �الن�شانية و�خلريية 
�لعامل مقدما خدمات  دول  جميع 
ج��ل��ي��ل��ة ل��الن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء فهو 
مو�طن  ل��ك��ل  ي��ح��ق  �ل�����ذي  �الرث 
�مام  به  ويعتز  يفخر  �ن  ومو�طنة 

�لعامل .
�لقا�شمي  عبد�مللك  �ل�شيخ  وتبادل 

�جلمعية  و�ع���������ش����اء  رئ���ي�������س  م����ع 
�لتهاين بالع�شر �الأو�خر من �شهر 
�هلل  دع���و�  حيث  �لف�شيل  رم�����ش��ان 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده��ا  �ن 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �هلل  رعاه 
ل���الحت���اد حكام  �مل��ج��ل�����س �الأع����ل����ى 
�الإمار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شحة  مب��وف��ور  �مل�شلحة  للقو�ت 
و�شعبنا  دول��ت��ن��ا  وع��ل��ى  و�ل��ع��اف��ي��ة 
وعلى  و�ل��رخ��اء  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  بنعمة 
و�الإ�شالمية  �ل��ع��رب��ي��ة  �الأم����ت����ني 

باليمن و�خلري و�لربكات.

كايد  بن  عبد�ملك  �ل�شيخ  وجت��اذب 
�لقا�شمي مع �جلميع �حلديث عن 
خا�شة  قدميا  و�ملمار�شات  �لعاد�ت 
خالل �ل�شهر �لف�شيل وكافة �شئون 
وج���و�ن���ب �حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة مثمنا 
ر��س  جمعية  تبذلها  �لتي  �جلهود 
�ل�شعبي  و�ل��رت�ث  للفنون  �خليمة 
�لكبري  �الرث  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف 
�ل��ذي خلفه �الآب��اء و�الج��د�د �لذي 
ت�شحياتهم  �ل���ت���اري���خ  ل��ه��م  ي��ذك��ر 

�لكبرية.
�ملحافظة  م�������ش���وؤول���ي���ة  �ن  و�أك�������د 
ع��ل��ى �ل������رت�ث �ل���ع���ري���ق ت��ق��ع على 
ولي�س  ك��اف��ة  �ملجتمع  �أب��ن��اء  ع��ات��ق 
�أو  موؤ�ش�شات  �أو  جهات  على  فقط 
�شر�ئح  ..د�ع��ي��ا  بعينها  �شخ�شيات 
�ل�شباب  و���ش��ري��ح��ة  ك��اف��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
خا�شة �إىل �لتعرف �أكر على تر�ث 
�الكتفاء  ول��ي�����س  �ل���دول���ة  وت���اري���خ 

�حلديث  �لعلمي  بالتح�شيل  فقط 
ف���م���ن ل��ي�����س ل����ه م���ا����س ل��ي�����س له 
حا�شر وعليه لن يكون له م�شتقبل 
وفتياته  �ل���وط���ن  ���ش��ب��اب  وط���ال���ب 
مبعاي�شة وم�شايرة �الآباء و�الأمهات 
و�الأج�����د�د و�ل��ل��ق��اء �مل��ب��ا���ش��ر معهم 

و�ال�شرت�ك يف جمال�شهم.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن رئ��ي�����س جمل�س 
للفنون  ر��س �خليمة  �د�رة جمعية 
�ل�شيخ  ح��ر���س  �ل�شعبي  و�ل����رت�ث 
عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي �لد�ئم 
م��ع خمتلف فئات  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
�لفي�شل  �ل�شهر  ه���ذ�  يف  �ملجتمع 
و�لرت�ث  �ل�شعر  ب��اأم��ور  و�هتمامه 
و�ل��ت��وج��ي��ه ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه من 
�الندثار وتو�شيله جليل �ليوم من 
ويتعلمو�  ينهلو�  �لوطن كي  �شباب 

منه.
بن  عبد�مللك  �ل�شيخ  معايل  وك��ان 
يف  بجولة  ق��ام  ق��د  �لقا�شمي  ك��اي��د 
�طلع من خاللها  �روق��ة �جلمعية 
وقرية  �ل����رت�ث����ي  �مل���ع���ر����س  ع���ل���ى 
�لرت�ث ��شافة �ىل بع�س �الن�شطة 
�ل���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة خالل 
�مل�شاركة  و�خرها  �ل�شابقة  �لفرتة 
يف ي��وم ز�ي��د للعمل �الن�����ش��اين من 

خالل م�شروع ك�شوة تفرحهم .
ح�شن  ر��شد  يو�شف  �لزيارة  ح�شر 
�د�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��ي��ل��ي 
ج��م��ع��ي��ة ���ش��م��ل ل��ل��ف��ن��ون و�ل�����رت�ث 
�خليمة  ب���ر�أ����س  و�مل�����ش��رح  �ل�شعبي 
وحم���م���د غ����امن م�����ش��ط��ف��ى مدير 
�إذ�ع�������ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة وع�����دد من 

�مل�شئولني و�ملهتمني بالرت�ث.

�أك����د �مل�����ش��ارك��ون يف ن����دوة ي���وم ز�يد 
�أن  و�الن�����ش��اين  �الج��ت��م��اع��ي  للعمل 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
وو�شع  �أ�ش�س  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان 
�لتطوعي  للعمل  �الأ�شا�شية  �للبنات 
يف دول�����ة �الم��������ار�ت وك�����ان �ل���ق���دوة 
يوجه  �أن  ق��ب��ل  �آف����اق����ه  ت��ر���ش��ي��خ  يف 

�مل�شئولني �إىل ذلك.
�ل�شيخ  �أن  �إىل  �مل�������ش���ارك���ون  ون�����وه 
�لقانون  ب���اإ����ش���د�ر  ذل���ك  دع���م  ز�ي����د 
�لنفع  ذ�ت  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات  �الحت������ادي 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  وتاأ�شي�س  �ل��ع��ام 
�الحمر  �لهالل  �خلريية مثل هيئة 
وموؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �ل نهيان 
لالعمال �خلريية عالوة على جهود 
�مليد�نية  وجوالته  �خلا�شة  �لد�ئرة 
�ل�شامي  �مل���ب���د�أ  ه����ذ�  ر���ش��خ��ت  �ل��ت��ي 
ل��ت��رت���ش��خ قيمة  �مل��ج��ت��م��ع  يف خ��دم��ة 
�حل�شنة  ب��ال��ق��دوة  �لتطوعي  �لعمل 
�ل����ر�ئ����دة م���ن �ل���ق���ي���ادة و�ل���ت���ي �أت���ت 
ثمارها باخلري �لكثري على جمتمع 
�المار�ت وكافة �ملجتمنعات �الخرى 
�لتي و�شلت �إليها �أيادي ز�يد �خلري 

�لتطوعية يف كل بقاع �لعامل.
ج���اء ذل���ك يف �ل��ن��دوة �ل��ت��ي نظمتها 
�المار�تية  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
جمعية  م�شرح  خ�شبة  على  بالدولة 
�الأ�شتاذة  ���ش��ع��ادة  بح�شور  �ملعلمني 
موزة �شيف رئي�س �حتاد �لكيمائيني 
�لعرب رئي�س جمل�س �د�رة �جلمعية 
و�د�ره��ا �الديب �حمد عي�شى �لع�شم 
كتاب  �حت�����اد  �د�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
�لهيئة  رئ���ي�������س  �الم���������ار�ت  و�دب��������اء 

�الد�رية لفرع ر��س �خليمة وحا�شر 
فيها �ل�شيد حممد �شالح بد�ه ع�شو 
موؤ�ش�س وع�شو جمل�س �د�رة جمعية 
متطوعي �المار�ت بح�شور �ال�شتاذ 
�لتعليم  ق�شم  رئي�س  �لبغام  �بر�هيم 

مبنطقة ر��س �خليمة �لتعليمية .
و�أث���ن���ى �مل�����ش��ارك��ون يف �ل���ن���دوة على 
يحظى  �ل���ذي  و�لت�شجيع  �اله��ت��م��ام 
ب���ه �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي م���ن �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
رعاه �هلل و�خو�نهما ��شحاب �ل�شمو 
ح���ك���ام �الم����������ار�ت وم�����ن �مل���ب���ادري���ن 
م����ن �مل����و�ط����ن����ني ورج�������ال �الع���م���ال 

و�ملوؤ�ش�شات.

و�أك�����د حم��م��د ���ش��ال��ح ب�����د�ه حر�س 
�ل�شباب  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���ل���ى  �جل��م��ع��ي��ة 
خالل  م��ن  �لتطوعي  �لعمل  ل��ول��وج 
�لفرق  الإ�شتقطاب  ج��دي��دة  م��ب��ادرة 
�لفي�شبوك  م��و�ق��ع  ع��رب  �لتطوعية 
�الجتماعية  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  وت���وي���رت 
لتفعيل  �لهادفة  بامل�شاهمات  ورح��ب 
�لعمل �لتطوعي م�شري� �ىل حر�س 
�جل��م��ع��ي��ة �أي�����ش��ا ع��ل��ى ت��وج��ي��ه كافة 
�لعربي  �ل����ي����وم  الإح����ي����اء  �مل��ع��ن��ي��ني 
للتطوع �لذي يو�فق �خلام�س ع�شر 

من �شبتمرب �ملقبل .
موزة  �ال���ش��ت��اذة  رح��ب��ت  جانبها  م��ن 
بجهود  م�����ش��ي��د�  ب��احل�����ش��ور  ���ش��ي��ف 
وكافة  �الم����ار�ت  متطوعي  جمعية 
ت�شاهم  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام  �لنفع  جمعيات 
يف  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  دع��م  يف 

�ملجتمع.

و�أ�شار بد�ه �إىل جهود برنامج �الأمم 
�ال�شتفادة  و�أهمية  للتطوع  �ملتحدة 
م���ن �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة د�ع���ي���ا �ىل 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ج��ه��ود  ت��ك��ون  �ن 
خال�شة لوجه �هلل ثم خلدمة �لوطن 
و�أن حتت�شب �الجر و�لثو�ب عند �هلل 
�شبحانه وتعاىل وقال حممد �شالح 
على  حت���ر����س  �جل��م��ع��ي��ة  �ن  ب������د�ه 
�لرم�شانية  �ملجال�س  من  �ال�شتفادة 
�مل���ج���ت���م���ع جتاه  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز  يف 
�لق�شايا �لعامة مو�كبة جهود مكتب 
ثقافة �لقانون يف وز�رة �لد�خلية يف 

جمال�س �لتوعية �لعامة.
�لتطوعية  �مل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى  و�أث����ن����ى 
للعمل  ز�ي���������د  ي�������وم  ب���ت���خ�������ش���ي�������س 
�ىل  م�شري�  و�الن�����ش��اين  �الجتماعي 
ع���ط���اء ز�ي�����د �ل��غ��زي��ر ط�����و�ل عمره 
و�شعوب  �ل���وط���ن  خ����دة  يف  وح��ك��م��ه 

�لعامل �جمع .
�مل�شاركة  و�أكد حر�س �جلمعية على 
يف �شتى �الحد�ث و�لفعاليات وتوفري 
لالأفر�د  �ملفيدة  �لتطوعية  �لفر�س 

�ملتطوعني يف �ملجاالت كافة.
و�أكد �أهمية ت�شافر �جلهود يف ن�شر 
�ىل  منوها  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
ج��ه��ود �ل�������وز�ر�ت و�ل��ه��ي��ئ��ات خالل 
�ل�شيف و�لتي ��شهمت فيها �جلمعية 
وبقية �ملوؤ�ش�شات و�شاهمت يف �إ�شتثمار 
ف����ر�غ �ل�����ش��ب��اب و�ل��ف��ت��ي��ات مب��ا يعود 
عليهم وعلى �ملجتمع بفو�ئد عظيمة 
ك��م��ا �أ����ش���اد ب��ج��ه��ود �مل��وؤ���ش�����ش��ات �لتي 
تتبني بر�مج تطوعية موؤكد� ��شهام 
يف  �مل�شرتكة  و�مللتقيات  �ملع�شكر�ت 

تعزيز �لعمل �لتطوعي .
ودعت �لندوة �ىل تعزيز ثقافة �لعمل 
��شتحد�ث  خ����الل  م���ن  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لعمل  ي�������ش���ج���ع  �حت���������ادي  ق�����ان�����ون 
موؤ�ش�شاته  جهود  ويدعم  �لتطوعي 
ب��اال���ش��اف��ة �ىل �ل��ق��ان��ون �الحت����ادي 
موؤكدة  �لعام  �لنفع  ذ�ت  للجمعيات 
�القبال  �شعف  �أ�شباب  در��شة  �أهمية 
�لعام  �ل��ن��ف��ع  ذ�ت  �جل��م��ع��ي��ات  ع��ل��ى 
ب��ال��رغ��م م��ن �جل��ه��ود �ل��ت��ي تبذلها 

لن�شر �لعمل �لتطوعي.
و�أكدت �أهمية تو��شل وتعزيز ثقافة 
من  �الأب��ن��اء  ل��دى  �لتطوعي  �لعمل 
�جلهود  تن�شيق  و����ش���رورة  �مل���د�ر����س 
تعزيز  يف  و�ل���ب���ي���ت  �مل����در�����ش����ة  ب����ني 
وتوجيه  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
يف  �لتطوعي  �لعمل  ملمار�شة  �الأبناء 
و�الإن�شانية  �خلريية  جماالته  كافة 

و�الإج���ت���م���اع���ي���ة وت���ق���دمي �ل���ق���دو�ت 
�حل�شنة يف ذلك .

�لتي  �مل��ال��ي��ة  �ملع�شلة  �ىل  و�أ����ش���ارت 
تعاين منها �جلمعيات د�عيا �ىل دعم 
زخمه  �ىل  ليعود  �لتطوعي  �لعمل 

ون�شاطه كما كان يف �لثمانينات .
�لعمل  �أن �ال�شالم حث على  و�أك��دت 
�لعباد�ت  م���ن  و�ع���ت���ربه  �ل��ت��ط��وع��ي 
�شلى  �ل����ر�����ش����ول  �إىل  �أن  م���ن���وه���ا 
ب���ه كثري�  �أو����ش���ى  �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م 
و����ش���دد عليه  �ل��ن��ب��وي��ة  �ح���ادي���ث���ه  يف 
�لقر�آن �لكرمي يف �لكثري من �الآيات 

باحت�شاب �الجر و�لثو�ب .
و�أن �ال�شالم �نت�شر بالتطوع وخدمة 
موؤكد�  �حل�شنة  و�لقدو�ت  �الخرين 
�مل�شاجد  خطباء  م�شاهمة  ���ش��رورة 
يف �لتوعية باأهمية �لعمل �لتطوعي 
وتوجيه �ملجتمع و��شتثمار قدر�ته يف 
�مل�شاركون  و�أك��د  �لتطوعية  �الأعمال 
ي�����ش��ه��م يف  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل  �ن 
�أ�شهم  �ل�شباب حيث جتد من  تربية 
وه����و طالب  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  يف 
مميز�  موظفا  جامعي  �و  م��در���ش��ي 
وهو  ل��ه  �شبق  حيث  ومنتجا  مبدعا 
�لطالبية  �ل��ق��ي��ادة  ط��ال��ب مم��ار���ش��ة 
ودعت  �ملفيد  و�لتفكري  و�لتخطيط 
ت�������ش���اف���ر �جل����ه����ود يف  �ل�����ن�����دوة �ىل 
ت�شجيع �لعمل �لتطوعي و�الإ�شتفادة 
نهاية  ويف   ، �لتطوعية  جتاربها  من 
�ل��ن��دوة قامت �ال���ش��ت��اذة م��وزة �شيف 
و�حمد  ب��د�ه  �شالح  حممد  بتكرمي 
�شاكرة  �مل��ع��ل��م��ني  وج��م��ع��ي��ة  �ل��ع�����ش��م 

�حل�شور على �لتفاعل.

•• الذيد-الفجر:

ز�ر �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لرم�شانية  �مل��ح��ي��ان  خيمة  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
وك��ان يف مقدمة  �لزعفر�ن  تل  �لذيد يف منطقة  مبدينة 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة حم��م��د ع���ب���د�هلل �مل��ح��ي��ان ���ش��اح��ب �خليمة 
ور��شد �ملحيان ع�شو �ملجل�س �ال�شت�شاري الإمارة �ل�شارقة 
�أمور �لطلبة و�لطالبات يف �ملنطقة  �أولياء  رئي�س جمل�س 
بخيت  مهري  م��ن  ك��ال  م�شتقبليه  يف  ك��ان  كما  �لو�شطى. 
وعمر�ن  �جل���اري  و�شعيد  �لكتبي  م�شبح  وم��ال��ك  �لكتبي 
ر����ش��د ب��احل��م��ودي و���ش��امل ع��ب��د�هلل ب��ن ه��وي��دن و�شلطان 
مهري �ملحيان ومطر حممد �ملحيان وخليفه ر��شد �ملحيان 

ولفيف كبري من �حل�شور و�ملدعوين و�أجنال �ملحيان .
�ل�شيخ  ب��زي��ارة  و�حل�شور  �ملحيان  عبد�هلل  حممد  ورح��ب 
�لالفت  بحر�شه  م�شيدين  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان 
�إث��ر�ء بر�جمها م�شري�  على ح�شور �خليمة و�مل�شاركة يف 
�مل��و�ط��ن��ني يف �ملنطقة  �إل��ت��ق��اء جل��م��وع  �إىل م��ا تتيحه م��ن 
ب��ه من  �مل��ط��روح��ة وم���ا حت��ف��ل  ع���الوة ع��ل��ى مو�شوعاتها 

ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة.  وت���ب���ادل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أحمد 
مبنا�شبة  �ملجل�س  ورو�د  �مل��ح��ي��ان  م��ع  �ل��ت��ه��اين  �لقا�شمي 
ح��ل��ول �شهر رم�����ش��ان �ل��ك��رمي د�ع��ي��اً �مل���وىل ع��ز وج���ل �أن 
و�ليمن  باخلري  و�الإ�شالمية  �لعربية  �الأم��ة  على  يعيده 
تتعلق  م��و����ش��ي��ع خمتلفة  م��ع��ه��م  ن��اق�����س  ك��م��ا  و�ل���ربك���ات 
�لف�شيل و�الأجر  �ل�شهر  �إىل روحانية  باملجتمع باالإ�شافة 
�مل�شاعف �لذي يح�شل عليه �لفرد يف مثل هذه �الأيام من 
�لع�شرة �الأخرية من رم�شان وتبادل معهم خمتلف �الآر�ء 
حول ما طروحه من مو�شوعات جمتمعية. و�أ�شاد �ل�شيخ 
�شلطان بن �أحمد �لقا�شمي بجهود حممد عبد�هلل �ملحيان 
ور��شد عبد�هلل �ملحيان و�أجنالهما يف �حلر�س على تنظيم 
جمل�س رم�شاين د�ئم يف خيمتهم م�شري� �إىل �أن جمل�س 
�ملحيان �لرم�شاين وغريه من �ملجال�س �أ�شهم ب�شكل كبري 
�ملناطق  �أبناء  تربط  �لتي  و�لعالقات  �الأو����ش��ر  تعميق  يف 
وتبادل  و�للقاء  بينهم  فيما  للتزو�ر  وجمعهم  ببع�شهم 
�أط��ر�ف �حلديث يف خمتلف �ملو�شوعات وما حتققه تلك 
بني  �ملجتمعي  و�ل��ت��ق��ارب  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز  م��ن  �ملجال�س 

�ملو�طنني.

•• عجمان ـ الفجر :

ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �إد�رة  خالفت 
عجمان 9 )كر�جات( تقوم برتكيب �أجهزة تزيد من �شرعة 
و�ل�شبط  �ملد�همة  �ل�شيار�ت وحتدث �شجيجاً. وقد متت 
لتلك �لكر�جات باال�شافة لعدد من �ل�شيار�ت خالل حملة 
وفنيني  �شباطاً  �شمت  و�ل��ت��ي  عجمان  �شرطة  بها  قامت 
بهذه  ت��زوي��ده��ا  يف  �مل�شتبه  �مل��رك��ب��ات  بفح�س  خمت�شني 
�الأج��ه��زة. حيث تبني م��ن خ��الل �حلملة وج��ود جتاوز�ت 
�ل�شيار�ت  ب��ت��زوي��د  وذل���ك  �لت�شليح  ور����س  الخت�شا�شات 

باجهزة �ل�شرعة دون �حل�شول على ترخي�س.
ومت �شبط 36 مركبة يف 9 ور�س لت�شليح �ل�شيار�ت زودت 
�ملو��شفات  مع  يتو�فق  ال  ما  وهو  �شرعتها  لزيادة  باأجهزة 
�خلليجية �ملرخ�س بها يف �لدولة وعليه مت خمالفة �لور�س 
ويف  �ملخالفة  تكر�ر  بعدم  و�إن���ذ�ر  غر�مات  �شدها  وح��ررت 
كما  نهائي  ب�شكل  �لور�شة  �إغ��الق  يتم  �شوف  تكر�رها  حال 

مت حجز �ملركبات �ملخالفة ملدة �شتة ��شهر.
وجاءت هذه �حلملة الأ�شباب خمتلفة �أبرزها وجود �شيار�ت 
مت تزويدها باأجهزة حتدث �أ�شو�تاً عالية و�شجيجاً، وتزيد 

من �شرعتها، ما ت�شبب يف �إزعاج �جلمهور.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �إن  �ل�شاعة   �أخ��ب��ار  ن�شرة   قالت 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
ق�شر  يف  ��شتقباله  خ���الل  ع��رب  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى 
بعثاتها  وروؤ���ش��اء  �خل��ارج  �لدولة يف  �شفر�ء  موؤخر�  �لبطني 
�لدبلوما�شية يف �ملنظمات �لدولية وقياد�ت وز�رة �خلارجية 
�شهر  مبنا�شبة  وتهنئته  �شموه  على  لل�شالم  قدمو�  �لذين 
رم�شان �ملبارك عن �لر�شا عن �لنجاحات �لتي حتققت على 
�أر�س �الإمار�ت و�لدور �لذي ينبغي �أن تقوم به �لدبلوما�شية 
�أن  �ل��دول��ة �حل�شاري و�أو�شحت  �إب���ر�ز وج��ه  �الإم��ار�ت��ي��ة يف 
�أ�ش�شها  �لتي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �أن دول��ة  �أك��د  �شموه 

�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�أركانها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة  طيب �هلل ثر�ه وثبت 
�إىل  و�شلت  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
م�شتويات رفيعة من �لتقدم و�ل�شمعة �لطيبة على �مل�شتوى 
�الإمار�ت  مركز  ي�شدرها  �لتي  �لن�شرة  و�أ�شافت   . �ل��دويل 
�م�س  �إفتتاحيتها  يف  �الإ�شرت�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات 
ن�شطة  خ��ارج��ي��ة  ل�شيا�شة  مهمة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ن��و�ن   حت��ت 
ع��دد� من  �للقاء  ه��ذ�  �أبوظبي يف  �شمو ويل عهد  �أك��د  لقد 
وروؤ�شاء  �لدولة  ل�شفر�ء  �ملهمة  �لعامة  و�لتوجيهات  �ملبادئ 
بعثاتها يف �خلارج �أولها �لعمل على م�شاعفة �جلهد الإبر�ز 
لدولة  �لوطنية  باملكت�شبات  و�لتعريف  �ملنجز�ت �حل�شارية 
وو�جبكم  جميعا  و�جبنا  �شموه:  يقول  فحينما  �الإم����ار�ت 

�ملكانة  وه���ذه  �ل�����ش��ورة  ه��ذه  تعك�شو�  �أن  ���ش��ف��ر�ءن��ا  ي��ا  �أن��ت��م 
�لعالية لدولة �الإم��ار�ت يف مهامكم و�أن تعلو� �شاأن دولتكم 
فاإنه يوؤكد بذلك �أهمية �لدور �لذي تقوم به �لدبلوما�شية 
�لدولة من تطور يف  �إليه  تو�شيح ما و�شلت  �الإمار�تية يف 
�لقائمة  ومبادئها  �حل�شاري  وجهها  و�إب��ر�ز  كافة  �ملجاالت 
توجيه  عن  ف�شال  و�لعدل  و�لت�شامح  و�ل�شالم  �ملحبة  على 
�مل�شاعد�ت �الإن�شانية للدولة ومتابعتها و�لتاأكد من و�شولها 
�إىل م�شتحقيها و�ال�شتفادة منها ب�شكل مبا�شر ونوهت �إىل 
�أن ث���اين ه���ذه �ل��ت��وج��ي��ه��ات  �ال���ش��ت��م��ر�ر يف �الن��ف��ت��اح على 
�مل�شالح معها  وتبادل  �لعالقات  وتوثيق  �لعامل  دول  جميع 
وتطويرها مبا يحقق م�شالح �لدولة وهذ� يعرب عن مبد�أ 
�إقامة عالقات  �الإم��ار�ت �خلارجية وهو  �شيا�شة  �أ�شا�شي يف 

متو�زنة مع جميع دول �لعامل وعدم �القت�شار على منطقة 
�أو جمموعة دول بعينها على �عتبار �أن ذلك ي�شب يف خدمة 
�أهد�ف �لدولة الأنه كلما �ت�شعت عالقات �لدولة �خلارجية 
كانت قادرة على ��شتثمار هذه �لعالقات يف حتقيق �أهد�فها 

يف خدمة �لوطن و�ملو�طن.
وق��ال��ت �ل��ن�����ش��رة �أم���ا ث��ال��ث ه���ذه �ل��ت��وج��ي��ه��ات ف��ه��و �شرورة 
ومبا  �ملختلفة  �لدولية  و�لتجارب  �خل��رب�ت  من  �ال�شتفادة 
�القت�شادية  خا�شة  �أنظمتنا  تطوير  على  بالفائدة  يعود 
و�الجتماعية و�لتعليمية من �أجل حتقيق �ملزيد من �لكفاءة 
و�لتميز كما قال �شموه وهذ� �الأمر ينطوي على قدر كبري 
يف  ومم��ي��زة  مهمة  تنموية  جت��ارب  هناك  الأن  �الأهمية  م��ن 
�لتي  بالدول  ت�شعد  �أن  ��شتطاعت  �لعامل  دول  من  �لعديد 

متت وتتم فيها �إىل مر�كز متقدمة على خريطة �القت�شاد 
�لعاملي وال �شك يف �أن �لتعرف �إىل هذه �لتجارب و�خلرب�ت 
�إيجابيا على م�شرية  �أن ينعك�س  و�ال�شتفادة منها من �شاأنه 

�لتنمية يف �لدولة.
�أن ر�ب��ع ه��ذه �لتوجيهات هو  �إىل  �أخ��ب��ار �ل�شاعة   و�أ���ش��ارت  
له  و�لت�شهيالت  �خلدمات  كل  وتقدمي  باملو�طن  �الهتمام 
ورعاية �شوؤونه وم�شاعدته �أينما ذهب الأنه كما ي�شري �شمو 
ويل عهد �أبوظبي ثروة كبرية �شو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها 
وهذ� يوؤكد �أن �ملبد�أ �الأ�شا�شي و�لثابت �لذي يحكم �شيا�شات 
به  �الهتمام  و�أن  �ملو�طن  هو  و�خلارجية  �لد�خلية  �لدولة 
�أولويات  �أوجه �لرعاية �لكرمية له يقع يف �شد�رة  وتوفري 

�لقيادة �لر�شيدة.

اأخبـــار ال�ساعــــة: توجيهــــات مهمـــــة ل�سيا�ســـــــة خارجيــــــة ن�سطـــــــــــــة

بدء املرحلة الثانية لتوزيع 
الكتاب ال�سنوي جلائزة 

حمدان بن حممد للت�سوير
•• دبي-وام:

للت�شوير  �لدولية  �آل مكتوم  ر��شد  بن  ب��د�أت جائزة حمد�ن بن حممد 
عن  �ل�شوء  جمال  �إ�شد�ر  توزيع  مر�حل  من  �لثانية  �ملرحلة  �ل�شوئي 
للمر�حل  �ملتاأهلني  �أع��م��ال  �أب���رز  على  يحتوي  و�ل���ذي  �ملا�شية  �ل���دورة 
�ملحاور  خمتلف  يف  وبياناتهم  �لفائزين  �أعمال  �إىل  باالإ�شافة  �لنهائية 

وذلك �شمن خطتها لتوزيع �إ�شد�رها �ل�شنوي �ملميز.
و�أ�شار علي بن ثالث �المني �لعام للجائزة �ىل �أن �ملرحلة �لثانية بد�أت 
200 ن�شخة مت ت�شليمها باليد �إىل  فعليا بعد �النتهاء من توزيع عدد 
تو�شيل  �شركة  خ��الل  م��ن  �ملا�شية  �ل���دورة  يف  و�لفائزين  �ملتاأهلني  ك��ل 
لوج�شتي ل�شمان ت�شلمهم للن�شخة �ملطبوعة ب�شكل فاخر يليق ب�شمعة 

�جلائزة �الأغلى عامليا و�شمعة متناف�شيها.
و�لدو�ئر  �ل����وز�ر�ت  �إىل  موجهة  �شتكون  �حلالية  �ملرحلة  �أن  و�أ���ش��اف 
�جلمعيات  �إىل  باالإ�شافة  و�ملحلي  �الحت��ادي  �مل�شتويني  على  �حلكومية 
و�ملوؤ�ش�شات �الهلية ذ�ت �ل�شلة و�ل�شركاء على �أن يتم �النتقال للمرحلة 
خارج  �لتن�شيق  وم��ك��ات��ب  �ل�����ش��ف��ار�ت  م��ن  ك��ل  �إىل  �ل��ت��وزي��ع  م��ن  �لثالثة 

�لدولة.
�الأوىل  باملر�كز  �لتي فازت  �الأعمال  �الإ�شد�ر يت�شمن  �ن  بالذكر  جدير 
مبختلف �ملحاور و�لفئات باالإ�شافة �إىل نبذة عن �جلائزة ودورة جمال 
�ل�شوء كما يحتوي على �إح�شائيات عامة عن �لدورة وتوزيع �ملتناف�شني 
على ح�شب �لفئات �لعمرية و�جلن�شيات و�جلن�س كما ي�شم �أ�شماء �لدول 
�لتي ينتمي لها �مل�شورون و�لتي بلغت 121 دولة �شارك منها قر�بة 19 

�ألف م�شور.
وميكن لكل من يرغب باالإطالع على هذ� �الإ�شد�ر بالكامل زيارة موقع 

�جلائزة �لر�شمي وحتميله ب�شيغة بي دي �ف عالية �لو�شوح. 
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املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
�شعاع  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  للتكافل  �لهالل  �شركة  مدعى/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �ملن�شوري  علي  حممد  �لدهيمي 
�لدهيمي حممد علي  مطالبة مالية 98500 درهم  �ملطلوب �عالنه/  �شعاع 
�ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
موعد�   2013/9/19 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية        
�لوطني �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �حمد بطي م�شبح  مدعى/ بنك �الحتاد 
�حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  �لزعابي  ر��شد 
769353 درهم �ملطلوب �عالنه/ �حمد بطي م�شبح ر��شد �لزعابي �جلن�شية: �المار�ت 
عنو�نه: بالن�شر)نرفق لكم ن�شخة من تقرير �خلربة �ملودع للرد و�لتعقيب �ن �ردمت 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  ذلك( 
�ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/602  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لنباتية  للزيوت  �بوظبي  �شركة  مدعى/ 
�شركة �لرعد لتجارة �طار�ت �ل�شيار�ت ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �المار�ت   مو�شوع 
�ملطلوب  قانونية   فائدة   %12+ درهم   38400 �حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى: 
�شلطان  �ل�شيار�ت ذ.م.م 2-حممد �حمد  �لرعد لتجارة �طار�ت  �عالنهما/1- �شركة 
�ل�شويدي ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة �شوبرماركت �لعمالق-�شابقا �جلن�شية:  �ليو�شف 
�ملدعى عليها �الوىل(   ��شم  ب�شاأن  �لدعوى  �شكل  بالن�شر)بت�شحيح  �المار�ت عنو�نه: 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/10/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/31
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1108  ح نف�ض- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �يرلند�  �جلن�شية:  ههيقارتي  مايري  دري  دير  مدعى/ 
ف�شخ  �لدعوى:  مو�شوع  �يرلند�  �جلن�شية:  هيجارتى  �شتيفن  كري�شتوفر 
عقد زو�ج   �ملطلوب �عالنه/ كري�شتوفر �شتيفن هيجارتى �جلن�شية: �يرلند� 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/30 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
الحوال ال�سخ�سية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/603  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لنباتية  للزيوت  �بوظبي  �شركة  مدعى/ 
مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �شوبرماركت  �شيتي  د�كا  �شركة  عليه: 
قانونية     فائدة   %12  + درهم   40029 �حلجز  و�شحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى: 
�المار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  �شوبرماركت  �شيتي  د�كا  �شركة  �عالنه/   �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/7 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/31
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/822  ح نف�ض-م ر-ب- اأظ

مدعى/ نادين نبيل عرب �وغلى �جلن�شية: �شوريا   مدعي عليه: حممد �حمد ��شامة 
حممد وفيق �حل�شري �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لدعوى: طالق لل�شرر + نفقات 
+ موؤخر �شد�ق+ �ثبات ح�شانة - �شكن- �جر ح�شانة- خادمة- م�شاريف در��شية- 
�لهوية  وبطاقة  �ل�شفر  جو�ز  من  ر�شمية  م�شتند�ت  من  �ال�شل  طبق  �شور  ت�شليم 
وفيق  حممد  ��شامة  �حمد  حممد  �عالنه/  �ملطلوب  �شحية.    بطاقات  و��شتخر�ج 
�حل�شري �جلن�شية: �شوريا   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ�  �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/23
الحوال ال�سخ�سية 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2011/1687  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية        
وفاء ح�شني حممد  ل�شاحبتها/  �لبناء  مو�د  �ل�شالم ال�شتري�د وجتارة  بيت  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �بوعيدة  �بر�هيم  �حمد  /كرم  وميثلها  �حمد 
و�خرون  �حلمادي  �حمد  ح�شني  عبد�هلل  ول�شاحبها/�حمد  �لعامة  للمقاوالت  �لظهر�ن 
�جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 664.800 درهم  �ملطلوب �عالنه/  مو�شى 
�لتقرير(   بورود  بالن�شر)�عالن  عنو�نه:  حمدد    غري  �جلن�شية:  �حلامدي  مو�شى  �بر�هيم 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� 
حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/8/1

قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2066 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/مرمي حمد حممد �شاملني �ملنهايل �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ 
�شده : فهد حممد ن�شر حممد �شالح �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:  
فهد حممد ن�شر حممد �شالح �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
رقم    �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ت-  م  كل-  جت   2011/242
2013/10/20 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �لرئي�شي �شخ�شيا  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ -�بوظبي  باد�رة  �لثانية 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/441 ت  عام -م ر- ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/حممد تري�س �شعيد حميد �ملزروعي �جلن�شية: �المار�ت  �ملنفذ 
�شده : �شعيد �حمد خادم �ملهريي �جلن�شية: �المار�ت    �ملطلوب �عالنه:  �شعيد 
�حمد خادم �ملهريي �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
ك-  م   2010/37 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
�أظ ب وحدد لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/29 موعد� لنظر طلب 
-�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                      

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة 

  يف التظلم  رقم   184-2013 تظلم 3188-2013 اأ عري�سة - م ر -ب -اأظ
�لتظلم/ جابر حممد عمري جابر �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت  �ملتظلم �شده 
�لتظلم:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  و�ملقاوالت  للهند�شية  �لفا  �شركة   :
تظلم من �حلجز �لتحفظي   �ملطلوب �عالنه: �شركة �لفا للهند�شية و�ملقاوالت 
ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملتظلم �قام �لتظلم �ملذكور 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/8/14 موعد� لنظر �لتظلم لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية �لكائنة 
بد�ئرة �لق�شاء �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
و�شور� مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لتظلم بثالثة �يام 

على �القل.�شدر بتاريخ : 2013/7/29
المور امل�ستعجلة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
   اعالن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/197

�ىل �ملحكوم عليه: كند� بزن�س هولد جن�س /�جلن�شية: �المار�ت �لعنو�ن: 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/7/22م قد حكمت عليك �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح ر�مي مازن حممد علي �خلياط 
بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �الردن  �جلن�شية: 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 80.000 درهم وبامل�شاريف 
وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 
وختم  بتوقيعي  �شدر  �مل�شتند.  هذ�  لت�شلمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

�ملحكمة �ملو�فق 2013/7/30م.
رئي�ض قلم دوائرة املحكمة العمالية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي العمالية البتدائية

العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 382 /2013 مدين كلي                        
ف��وت��و   جمهويل حمل  ديجي  �شركة   -2 نهوت  بيزويد   �مل��دع��ى عليهما /1-ن��ي��ل  �ىل 
�ودي��ف وميثله: علي �حمد حبيب عبد�لكرمي  �ملدعي / �شمري �حمد  �ن  �القامة مبا 
�خلاجة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 
و�لت�شامم و�لتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )500.000 درهم( تعوي�شا عن �ال�شر�ر 
�ملادية و�الدبية �لتي حلقت من جر�ء هذ� �حلادث و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�لتام.   وح��ددت لها جل�شة يوم  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى  تاريخ رفع  و�لفائدة 12% من 
مكلف  فانت  لذ�   ch2E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/8/18 �ملو�فق  �الح��د 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�شيكون  �الق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 425 /2013 مدين كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-�شركة ديار للتطوير �س م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / فريدون حممد يكرنك حق بناه وميثله: موزة حممد م�شعود   قد 
�ل�شادر  �حل��ك��م  منطوق  بتف�شري  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام 
2007/973 مدين كلي و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
 ch2E.21 جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/8/18 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1767  جتاري كلي                

 -2 ح��رة  منطقة  �شركة  �مل��ح��دودة-  �شوي�س  فيتا   -1/ عليهما  �ملدعى  �ىل 
بنك �شادر�ت   / �ملدعي  �ن  �القامة مبا  م��ري�ج  جمهول حمل  علي ر�شا 
�ير�ن- فرع �ملكتوم وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�شم  نعلنكم 
�لدعوى  يف   2012/7/29 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان 
�ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�شاعة 9.30 �شباحا 

بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2013/110 طعن عقاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ د�ينا�شتي زرعوين �ي �ن �شي   وميثله: حبيب حممد �شريف 
لال�شتثمار  بو�شفور  �شركة  ���ش��ده/1-  �ملطعون  ب��اع��الن  �مل���ال   ع��ب��د�هلل 

�ملحدود ومالكوها   جمهول حمل �القامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1813   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه: �حمد حممد �حمد بن �شند �ل�شويدي - قطعة رقم 358-597 
)جمهول حمل �القامة( 

فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ 815.318.24 درهم 
 ) فقط  فل�شا  وع�شرون  و�ربعة  دره��م  ع�شر  وثمانية  وثالثمائة  �لفا  ع�شر  وخم�شة  ثمامنائة   (
باال�شافة �ىل غر�مة تاخري مبعدل 2% �شنويا تزويد  على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل 
�لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي 
من قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية 
�ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �النذ�ر و�ال �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/887 تنفيذ جتاري
طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله �ل�شيد/ ��شد ح�شن بورين   عنو�نه: �مارة دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- فندق 
�لفريمونت- بر �شما تاور- �لطابق �الول- مكتب رقم 105 �ملنفذ �شده: كنو�ر �شيمر�ن جيت �شينغ جرجنيت �شينغ 
كنو�ر عنو�نه: �مارة دبي- بر دبي- �ملر�بع �لعربية- قرية �شهيل 3- �شارع 8 - فيال رقم 12   �نه يف يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/8/21 �ل�شاعة 6.00 م�شاء ويف �اليام �لثالث �لثالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة ��شافه �دناه 
www.emiratesauction. لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �اللكرتوين
ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س 
على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة 
�لبيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�شرة خالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط ال تقل 
هذه �لزيادة عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة  وفيما يلي بيان 
�و�شاف �ملمتلكات. �و�شاف �لعقار : قطعة �الر�س رقم 418 منطقة : نخلة جمري� فيال رقم : 60 �ل�شعفة : p �مل�شاحة 

:  4555.93 قدم مربع �لثمن �ال�شا�شي : 8000000 مالحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2009/400 تنفيذ ات�سالت

�ىل �ملنفذ �شده: عالء �حمد عبد�هلل عمر 
 عنو�نه: ن�شر�

�لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م���ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك   
باأبوظبي للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )8.30( من �شباح يوم 
�شتتخذ  �ملحكمة  ف��اإن  �حل�شور  ع��دم  ح��ال  ويف   2013/9/16
�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

بتاريخ  2013/7/28م
 القا�سي/ ه�سام الرتيكي    

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 �الحد 4 �غ�شط�س 2013 �لعدد 10861      

          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/244 ت  ت�سل -م ر- ت- اأظ)

طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�ملطلوب  �المار�ت    �جلن�شية:  ذ.م.م  للكمبيوتر  متثال  �شركة   : �شده 
�عالنه:  �شركة متثال للكمبيوتر ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: 
بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/18 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثالثة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  التخاذ  تفاديا  �عاله،    �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل 

�جلربي.
 قلم التنفيذ العام                        

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 �الحد 4 �غ�شط�س 2013 �لعدد 10861      

العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 373 /2013  مدين كلي                          
مبا  �القامة  حمل  جمهول  ح�شني  �ل�شيد  حممد  /1-ط���ارق  عليه  �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعي / ه�شام حممد عفيفي عبد�لكرمي وميثله: فهد �شلطان علي لوتاه 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �شم ملف �حلجز �لتحفظي رقم 2013/3 
مدين و�لتظلم رقم 2013/7 مدين و�لق�شاء ب�شحة �حلجز �لتحفظي وتثبيته.      
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2D.18 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4    
  اإعالن �سطب قيد

�يه  �شا�س  بابليك  تر�فيك�س  بويج  �شركة  �ل�شادة/  ب��اأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن   
)فرن�شية �جلن�شية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة �بوظبي 

و�ملقيدة حتت رقم )2827( يف �شجل �ل�شركات �الأجنبية بالوز�رة.
�ل�شركات  ���ش��اأن  ل�شنة 1984 يف  رق��م )8(  �ل��ق��ان��ون �الحت����ادي  الأح��ك��ام  وت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�ل��وز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان �عتماد  �لتجارية وتعديالته و�لقر�ر 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �إج���ر�ء�ت  دليل 

�حلرة بالدولة.
�ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �الع��رت����س  يف  �حل��ق  �أ�شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 

�لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�صاد- ادارة الت�صجيل التجاري- �س.ب )901( ابوظبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

10861 بتاريخ 2013/8/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  رزام للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(.رقم �لرخ�شة: 627634
عنو�نها: حمل رقم 1 ملك عي�شى عبد�هلل عبد�لعزيز �لعثمان- ديرة- عيال نا�شر  
�ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1047040 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر عن 
�جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ 2013/6/13 
وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
فاك�س:  ه��ات��ف: 04-3215355  دب���ي-  ب��ر   - م��ز�ي��ا  م��رك��ز  1001 ملك  رق��م  يف مكتب 
3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

10861 بتاريخ 2013/8/4    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
عنو�نه: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- بر دبي   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�مل�شفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية 
�ملذكور �عاله للقيام بت�شفية رزام للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م( وعنو�نها: حمل 
رقم 1 ملك عي�شى عبد�هلل عبد�لعزيز �لعثمان- ديرة- عيال نا�شر وذلك مبوجب 
بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  �لعمومية  �جلمعية  عن  �ل�شادر  �لقر�ر 
�ملعني يف  �مل�شفي  �لتقدم �ىل  �و مطالبة  2013/6/13 وعلى من لديه �ي �عرت��س 
مكتبه �لكائن يف مكتب رقم 1001 ملك مركز مز�يا - بر دبي- هاتف: 04-3215355 
فاك�س: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10861 بتاريخ 2013/8/4    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/618 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/

�لت�شديق على  �الم��ار�ت وطلب  �ملهريي �جلن�شية:  فاطمة عبد�لرحمن ماجد 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )�صوبر ماركت عالية ( 
�مللف )28463(  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  و�ملرخ�شة من د�ئرة 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: حممد �شالح عامر ح�شني 
�شيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �الم��ار�ت  �جلن�شية: 
بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ 

ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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ف�����ش��ل��و� م���ن �لعمل  ���ش��خ�����ش��ا   60 ق���ال م�����ش��وؤول��ون �م��ري��ك��ي��ون �ن 
كمجندين باجلي�س ومدربني وم�شت�شارين لل�شحايا نتيجة عمليات 
يف  �جلن�شية  �الع��ت��د�ء�ت  ع��دد  يف  قفزة  بعد  �لقيادة  طلبتها  فح�س 

�لقو�ت �مل�شلحة �المريكية.
ب��دء عمليات  �لعمل منذ  �وق��ف��و� عن  �شخ�شا   55 �ن  وق��ال �جلي�س 
�ل�شهر  �المريكي  �لدفاع  وزي��ر  ت�شاك هاجل  بها  �مر  �لتي  �لفح�س 
و�ن  م�شتمرة  م��از�ل��ت  �لفح�س  عمليات  �ن  متحدث  وق��ال  �ملا�شي 
�ول  بحلول  �شخ�س  �ل��ف  مر�جعة20  من  باالنتهاء  ياأمل  �جلي�س 

�كتوبر ت�شرين �الول.
جمند  �الف  ع�شرة  من  �ك��ر  ر�جعت  �نها  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  وقالت 
�العتد�ء�ت  �شحايا  م�����ش��اع��دة  ع��ن  م�����ش��وؤول��ني  و����ش��خ��ا���س  وم����درب 

�جلن�شية و�عفت خم�شة ��شخا�س من منا�شبهم.
�ن كل  �يار مب�شاعفة جهوده ل�شمان  و�مر هاجل �جلي�س يف مايو 
مناخ  تعزيز  ع��ن  م�شوؤول  �ن��ه  متاما  يفهم  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف  ف��رد 
�لقو�ت  و�م��رت  �جلن�شية.  �الع��ت��د�ء�ت  عن  فيه  �لتغا�شي  ميكن  ال 
ح�شا�شة  منا�شب  ي��ت��ول��ون  �ل��ذي��ن  �ال���ش��خ��ا���س  مب��ر�ج��ع��ة  �مل�شلحة 

ل�شمان متتعهم باملوؤهالت �ملنا�شبة ملنا�شبهم.
 

�ل��ب��الد �م�س  م��ع��ار���س فيتنامي م�شجون الن��ت��ق��اده ح��ك��ام  �ب��ن  ق��ال 
�ل�شبت �ن �باه �نهى ��شر�با عن �لطعام بد�أه منذ خم�شة ��شابيع بعد 

�أن و�فقت �ل�شلطات �لق�شائية على قبول �شكو�ه من �شوء �ملعاملة.
و��شتاأنف جنوين فان هاي �ملعروف �كر با�شم ديو كا تناول �لطعام 
يف 27 يوليو متوز بعد �ن و�فق مكتب �لنائب �لعام على �لنظر يف 
�ملعاملة  على  �ل�شوء  ه��اي  ����ش��ر�ب  و�لقى  �ملعاملة  �شوء  من  �شكو�ه 
يو�جهون  �ل��ذي��ن  و�لن�شطاء  �مل��دون��ون  لها  يتعر�س  �لتي  �لقا�شية 
�لتهديد وفرت�ت �ل�شجن �لطويلة ب�شبب ما ت�شفه �ل�شلطات باأنها 

��شاءة ��شتخد�م حلقهم �لد�شتوري يف حرية �بد�ء �لر�أي.
ورف�س هاي 61 عاما تناول �لطعام و�ملاء ملدة 34 يوما يف ��شر�به 
وحكم  اللتما�شاته.  �ل�شجن  قبول  ع��دم  ب�شبب  �لطعام  ع��ن  �ل��ث��اين 
ن�شر  بتهمة  �ملا�شي  �يلول  �شبتمرب  12 عاما يف  بال�شجن  على هاي 
و�لذي  عاما   27 دوجن  ت��ري  �بنه جنوين  وق��ال  �لدولة  �شد  دعاية 
�لتقى بو�لده ملدة �شبع دقائق فقط يوم �جلمعة �المر ال يتعلق باأبي. 

��شر�به عن �لطعام كان لكل �شجناء �ل�شمري. 
و�نتهجت فيتنام �ل�شيوعية نهجا �شديد �ل�شر�مة �شد �ملعار�شني مع 

ت�شاعد �العتقاالت و�الد�نات على مد�ر �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية.
كما يتز�يد ��شتهد�ف �ملدونني مع تز�يد عدد م�شتخدمي �النرتنت 

لي�شل �ىل ثلث عدد �ل�شكان �لذين يبلغ عددهم 90 مليونا.

طلب رئي�س �لوزر�ء �ال�شرت�يل كيفني رود م�شاعدة جزيرة ناورو يف 
�ملحيط �لهادي كي ينفذ �شيا�شته �ملت�شددة �لتي حترم ر�غبي �للجوء 
�لذين ي�شلون على منت قو�رب ل�شو�حل ��شرت�ليا من حق �القامة 

يف �لبالد.
ووقع رود ورئي�س ناورو بارون و�قا مذكرة تفاهم تق�شي بنقل ر�غبي 
ناورو  �ىل  ق��و�رب  ب��الده على منت  ل�شو�حل  ي�شلون  �لذين  �للجوء 
حيث ميكنهم �القامة بعد فح�س مدى �حقيتهم يف �حل�شول على 

حق �للجوء.
ووقعت ��شرت�ليا �تفاقا مماثال قبل ��شبوعني مع بابو� غينيا �جلديدة 
وهي دولة فقرية يف منطقة �ملحيط �لهادي و�تفاق �م�س �ل�شبت مثل 
�التفاق �ل�شابق �لذي وقعته ��شرت�ليا مع بابو� غينيا �جلديدة يحرم 
�لالجئني �حلقيقيني �لذين ي�شلون بالقو�رب من خيار �القامة يف 
��شرت�ليا ويف �ملقابل تقدم ��شرت�ليا م�شاعد�ت لناورو بقيمة 9ر29 

مليون دوالر ��شرت�يل 6ر26 مليون دوالر �مريكي .
وقال رود لل�شحفيني يف برزبنب بوالية كوينزالند يف �ل�شرق �لتو�شع 
�ىل  �ل�شفر  ب���اأن  و����ش��ح��ة  ب��ر���ش��ال��ة  يبعث  �القليمية  �ل��رتت��ي��ب��ات  يف 
فيها  �القامة  حق  على  للح�شول  �ل�شبيل  لي�س  بالقو�رب  ��شرت�ليا 
�الر��شي  على  �للجوء  ر�غبي  �لب�شر  مهربو  فيه  ينزل  مكان  �ي  يف 
��شرت�ليا لن يحق لهم �القامة يف ��شرت�ليا وو�شل �أكر من 15 �ألف 

من ر�غبي �للجوؤ �ىل �شو�حل ��شرت�ليا هذ� �لعام.

عوا�سم

وا�سنطن

�سيدين

هانوي

بريطانيا تغلق �سفارتها 
يف اليمن ملخاوف اأمنية 

•• لندن-يو بي اأي:

�ليمن  يف  بالدها  �شفارة  �شتغلق  �أنها  �لربيطانية،  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
يومي �الأحد و�الثنني ب�شبب �ملخاوف �الأمنية �ملتز�يدة .

وقال متحدث با�شم �خلارجية �إن �ل�شفارة �لربيطانية �شتغلق يف 4 و5 من 
ع��دد�ً من طاقمنا يف �شنعاء،  �شحبنا  لقد  ، م�شيفاً  �آب-�أغ�شط�س �جل��اري 

ب�شبب �ملخاوف �الأمنية �ملتز�يدة .
وتابع حّدثنا �إر�شاد�ت �ل�شفر �إىل �ليمن يف 2 �آب-�أغ�شط�س �جلاري لتتما�شى 
مع تو�شياتنا ، و�أ�شار �إىل �أن بريطانيا تبقي �إر�شاد�ت �ل�شفر و�أمن طاقمها 
وبعثاتها قيد �ملر�جعة �لد�ئمة ، الفتاً �إىل �أن �إر�شاد�ت �ل�شفر تو�شي بحذر 

كبري خالل �شهر رم�شان، �لذي ميكن �أن تزد�د خالله �الإ�شطر�بات .
�إز�ء �لو�شع �الأمني يف �الأي��ام �الأخرية  و�أع��رب عن قلق لندن ب�شكل خا�س 
من رم�شان وحتى �لعيد ون�شحت �خلارجية على موقعها بعدم �ل�شفر �إىل 

�ليمن، وحثت رعاياها على مغادرة �لبالد فور�ً .
وقالت يف بيان ثمة خطر كبري من �الإرهاب يف �أنحاء �ليمن، وخطر كبري 

من �لتعر�س للخطف على يد قبائل، وجمرمني، و�إرهابيني م�شلحني .
�ل�شفر،  ملو�طنيها من  عاملياً  �أ�شدرت حتذير�ً  �الأمريكية  وكانت �خلارجية 
�أفريقيا، ب�شبب خطر حدوث هجمات  �الأو�شط و�شمال  �ل�شرق  �إىل  خا�شة 

�إرهابية ي�شنها تنظيم �لقاعدة و�جلماعات �ملت�شلة به.

�سورية  بغارة  قتلى   9
على منطقة حدودية لبنانية 

•• بريوت-يو بي اأي:

�ل�شوري  �حل��رب��ي  ل��ل��ط��ري�ن  غ���ارة  �آخ����رون يف   9 وج���رح  ��شخا�س،   9 قتل 
�حلدود  من  �لقريبة  عر�شال  بلدة  �شرق  د�وود  خربة  قرية  على  �ل�شبت، 

�للبنانية – �ل�شورية يف و�دي �لبقاع �شرق لبنان.
وقالت �لوكالة �لوطنية لالعالم �للبنانية �لر�شمية، �ن �لطري�ن �حلربي 
�ىل  �دى  مما  عر�شال،  بلدة  �ش����������رق  د�وود  خربة  على  غ��ارة  �شن  �ل�شوري 
�ىل  نقلو�  ون�����ش��اء  �ط��ف��ال  بينهم  �ش������وريني  ج��رح��ى  و9  قتلى   9 �شقوط 

�مل�شت�شفيات.
وت�����ش��ه��د منطقة ع��ر���ش��ال ب��ني �حل���ني و�الآخ�����ر غ����ار�ت ل��ل��ط��ري�ن �حلربي 

�الإ�شر�ئيلي وق�شفاً �شاروخياً من موؤيدين ومعار�شني للنظام �ل�شوري.
على  �ل�شوري  �جلانب  من  طائ�شة  بر�شا�شة  �م�س  تركي  رج��ل  وقتل  ه��ذ� 

�حلدود بني �لبلدين. 
ونقل �ملوقع �اللكرتوين ل�شحيفة )زمان( عن م�شادر �أمنية �أن �لرجل قتل 

بر�شا�شة طائ�شة من �شوريا عند �حلدود �ملجاورة لبلدة ر�أ�س �لعني.

م�سوؤول اأمريكي: عملية ال�سالم حت�سن �سورة وا�سنطن

اأمريكا توثق جرائم الكراهية �سد العرب واالأقليات 
•• وا�سنطن-وكاالت:

�الأمريكية  �ل��ع��دل  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�أن��ه��ا ب�����ش��دد ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات عن 
ج��ر�ئ��م �ل��ك��ر�ه��ي��ة �مل��رت��ك��ب��ة بحق 
دينية،  �أقليات  ل�شت  ينتمون  من 

وكذلك �أفر�د من �أ�شول عربية.
وت��ز�م��ن ه��ذ� م��ع �إح��ي��اء �لذكرى 
على  ل��ه��ج��وم  �الأوىل  �ل�����ش��ن��وي��ة 
وي�شكون�شن  بوالية  لل�شيخ  معبد 
�الأمريكية، قتل فيه �شتة �أ�شخا�س 

بالر�شا�س.
وج����اء �الإع�����الن م��ن خ���الل وزير 
�ل��ع��دل، �إري���ك ه��ول��در، �ل��ذي ذكر 
مكتب  �أن  �ل��ك��رتون��ي��ة  م��دون��ة  يف 
بي  )�ف  �ل��ف��ي��در�يل  �لتحقيقات 
�ي( �شيتوىل جمع �لبيانات بهدف 
لالأقليات  �أف�����ش��ل  ح��م��اي��ة  ت��وف��ري 

�ملعنية.
�الأقليات  ه��ذه  �أن  و�أو���ش��ح هولدر 
و�لبوذيني  و�لهندو�س  �ل�شيخ  هي 
�شهود  وط�����ائ�����ف�����ة  و�مل��������ورم��������ون 
و�مل�شيحيني  �مل�����ش��ي��ح��ي��ة  ي����ه����وه 

�الثوذوك�س.
وك��ت��ب ه��ول��در يف م��دون��ت��ه وجود 
مل�شوؤويل  يتيح  دق��ي��ق��ة  م��ع��ل��وم��ات 
تطبيق �لقانون و�شناع �ل�شيا�شات 
�شاأن  يف  م�شتنرية  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ 
توزيع �ملو�رد و�الأولويات.. قر�ر�ت 

الإطالق  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء  يف  �ل�شيخ 
ن���ار ول��ل�����ش��رب. وق���ف )ه����ذ�( �ملد 
�شيحتاج �أكر من ر�شد �إح�شاء�ت 

جر�ئم �لكر�هية. 
�أفر�د  ي�شعى  طويلة،  ف��رتة  ومنذ 
م���ن �أق��ل��ي��ة �ل�����ش��ي��خ يف �ل���والي���ات 
�مل��ت��ح��دة الإق����ر�ر �ل��ع��م��ل مب��ث��ل ما 
�إع��الن وز�رة �لعدل، وفق  ج��اء يف 

��شو�شيتد بر�س.

ت���وؤث���ر ع��ل��ى �ل��ن��ا���س وت���وؤث���ر على 
�الأمن �لعام يف كل حي وجمتمع. 

من  ع�شر  �حل���ادي  هجمات  ومنذ 
�أجرت   ،2001 �شبتمرب-�يلول 
�أكر  يف  حت��ق��ي��ق��ات  �ل��ع��دل  وز�رة 
وتهديد  عنف  ح��ادث��ة   800 م��ن 
��شتهدفت  وت���خ���ري���ب،  و�ع����ت����د�ء 
و�مل�شلمني  �ل���ع���رب  م���ن  �أف��������ر�د� 
جنوب  م��ن  و�مل��ن��ح��دري��ن  و�ل�شيخ 

�آ�شيا، بح�شب هولدر.
ورحب �مارديب �شينغ، �مل�شوؤول يف 
باالإعالن معترب�  �ل�شيخ،  �ئتالف 
�أنه خطوة �أوىل مهمة ، لكنه �شدد 
على �ع��ت��ق��اده ب���اأن �الأو���ش��اع �لتي 
ت��وؤدي ملثل ه��ذه �جل��ر�ئ��م ماز�لت 
��شو�شيتد  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت  ق��ائ��م��ة 
ب��ر���س ل���الأن���ب���اء ع���ن ���ش��ي��ن��غ قوله 
�شهد �لعام �ملا�شي جمدد� تعر�س 

•• بريوت-وكاالت:

�للبنانية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  �ع��ت��رب 
�شالح  �أن  �حل���ري���ري  �شعد  �ل�����ش��اب��ق 
حزب �هلل فقد �شالحيته يف مو�جهة 
م�شاركته  ب��ع��د  �شيما  ال  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
�لنظام  ق��و�ت  جانب  �إىل  �لقتال  يف 
�ملحكمة  ح������ّددت  ب��ي��ن��م��ا  �ل�������ش���وري 
 13 ي��وم  بلبنان،  �خلا�شة  �لدولية 
يناير-كانون �لثاين من �لعام �لقادم 

موعد�ً موؤقتاً جديد�ً لبدء حماكمة 
رئي�س  �غ��ت��ي��ال  ق�شية  يف  �ملتهمني 
رفيق  �الأ���ش��ب��ق  �للبنانية  �حل��ك��وم��ة 
�حلريري. وقال �حلريري يف خطاب 
�ألقاه من مقر �إقامته يف �ل�شعودية، 
�ال�شرت�تيجية  ب�����ش��اأن  �مل��ن��ط��ق  �إن 
لبنان  حاجة  على  �لقائم  �لدفاعية 
مو�جهة  يف  �مل���ق���اوم���ة  ����ش���الح  �إىل 
باعتباره  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �مل���خ���اط���ر 
���ش��الح��ا ي��ح��ق��ق ت�����و�زن �ل���رع���ب مع 

�ل��ع��دو، ه��و منطق ن��رى م��ن جهتنا 
�أنه فقد �شالحيته . وبرر �حلريري 
��شتخد�م  وج��ه��ة  ب��ت��ح��وي��ل  م��وق��ف��ه 
�لعدو  �شد  �لقتال  �ل�شالح من  هذ� 
�الإ�شر�ئيلي �إىل �لقتال �شد �ل�شعب 
�ل�شوري . و�أقر حزب �هلل يف �الأ�شهر 
�مل��ا���ش��ي��ة ب��امل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ارك �إىل 
�ل�شوري  جانب قو�ت نظام �لرئي�س 
منطقة  يف  �شيما  ال  �الأ����ش���د،  ب�����ش��ار 
�لق�شري �ال�شرت�تيجية يف حمافظة 

حم�س �ل��ت��ي ����ش��ت��ع��اده��ا �ل��ن��ظ��ام يف 
�حلريري  و�عترب  يونيو-حزير�ن. 
منذ  �أ����ش���ب���ح  �هلل  ح����زب  ����ش���الح  �أن 
بني  و��شع  خالف  مو�شوع   2005
�للبنانيني و�شببا مبا�شر� من �أ�شباب 
�النق�شام �لوطني ، وحتول بعد حرب 
2006 بني حزب �هلل  يوليو-متوز 
على  ���ش��غ��ط  ق����وة  �إىل  و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
من  و�شيلة  و�إىل  �ل�شيا�شية،  �حلياة 
و�شائل ترهيب �خل�شوم �ل�شيا�شيني 
من  �شل�شلة  يف  �للبنانيون  وف�شل   .
جل�شات �حلو�ر �لتي �شمت خمتلف 
�لتو�شل  يف  �ل�شيا�شيني،  �الأط��ي��اف 
�إىل ح��ل مل�����ش��األ��ة ���ش��الح �حل����زب، يف 
�الإ�شرت�تيجية  مبناق�شة  ع��رف  م��ا 
�ل���دف���اع���ي���ة . و�أب���������دى �حل����ري����ري 
موؤيد�  �حل���و�ر،  ملو��شلة  ����ش��ت��ع��د�ده 
مي�شال  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س  م��وق��ف 
حان  �ل��وق��ت  �أن  �ع��ت��ب��ار  يف  �شليمان 
ملناق�شة م�شاألة �شالح �حلزب بعدما 
ت�شكيل  �إىل  ودع���ا  �حل����دود  تخطى 
ي�������ش���ارك فيها  ح��ك��وم��ة ج���دي���دة ال 
ب�شبب  �مل�شتقبل  ت��ي��ار  �أو  �هلل  ح��زب 
�ل��ك��ربى ب��ني �لطرفني،  �خل��الف��ات 
ن�شحي،  �أن  م�شتعّدون  نحن  وق��ال 
�َشّحو�  �حلكومة  يف  ن�شارك  ال  و�أن 
�أنكم  خ�شو�شاً  و�ح����دة،  م��رة  �أن��ت��م، 
�شكلتم  �شنتني  م��ن  للتو  ت��خ��رج��ون 

خاللهما حكومة لوحدكم .

مقتل 4 عنا�سر �سرطة بهجوم يف كرات�سي الظواهري ي�سجع تطرف االإخوان 
مر�شي  ح��ك��وم��ة  �أي�����دو�  مل���ن  بالن�شيحة  �ت���وج���ه  وق����ال 
فاأقول لهم بد�ية يجب �ن نقر بان �ل�شرعية لي�شت يف 
�النتخابات و�لدميقر�طية ولكن �ل�شرعية هي �ل�شريعة 

على حد قوله.
رئي�شاً  مر�شي  �ن��ت��خ��اب  ه��ي  �ل�شرعية  لي�شت  و����ش��اف 

للجمهورية كرئي�س لدولة علمانية وطنية.
وبث هذ� �لت�شجيل بعد يومني من �عطاء جون كريي 
م�شر  زعماء  على  مو�فقته  �المريكي  �خلارجية  وزي��ر 

�جلدد قائال �نهم �عادو� �لدميقر�طية للبالد.
�ل�شيا�شة �المريكية و�جلي�س  �ي�شا  وهاجم �لظو�هري 

�مل�شري.

•• ابوظبي-رويرتز:

ح��ث �مي��ن �ل��ظ��و�ه��ري زع��ي��م تنظيم �ل��ق��اع��دة جماعة 
�لتخلي  ع��ل��ى  و�ن�����ش��اره��ا  م�شر  يف  �مل�شلمني  �الخ����و�ن 
�لتطبيق  عن �لدميقر�طية و�ل�شعي للحكم من خالل 

�لكامل لل�شريعة.
ويف ت�شجيل مدته 15 دقيقة بث على مو�قع ��شالمية 
على �النرتنت �م�س �نتقد �لظو�هري �ي�شا �ال�شالميني 
و�أي��دو� �جلي�س  �شيا�شية يف م�شر  �أحز�با  �أن�شاأو�  �لذين 
�مل�����ش��ري يف ع����زل �ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري �ل�����ش��اب��ق حممد 

مر�شي.

احلريري: �سالح حزب اهلل فقد �سالحيته 

ف�شهر  �مل��ح��ادث��ات ج��دي��ة  تكن  مل 
و�حد يفرت�س �ن يكفي ملالحظة 

ذلك .

ليفني  ب��دت  �ت��ف��اق،  �ىل  للتو�شل 
ر�أينا  �ذ�  ليفني  وق��ال��ت  ح����ذرة. 
قريبون  �ن��ن��ا  ����ش��ه��ر  ثمانية  ب��ع��د 

بحربي �لعر�ق و�فغان�شتان.
وزيرة  �شرحت  ذل���ك،  غ�شون  يف 
�لعدل �ال�شر�ئيلية ت�شيبي ليفني 
�ل�شالم  مفاو�شات  �ج��ر�ء  �ملكلفة 
مع �لفل�شطينيني �ل�شبت �ن هذه 
�ال�شبوع  يف  �شت�شتاأنف  �ملحادثات 

�لثاين من �آب-�غ�شط�س.
�لتلفزيونية  وقالت ليفني للقناة 
�ن هذه  �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��رة 
�ملفاو�شات �لتي بد�أت يف و��شنطن 
�لثاين  �ال�شبوع  خالل  �شت�شتاأنف 
م��ن �ب-�غ�����ش��ط�����س و���ش��ت��ج��رى يف 
��شر�ئيل  يف  ب��ال��ت��ن��اوب   ، �ملنطقة 
و��شافت  �لفل�شطينية  و�الر��شي 
�و�ئ���ل �ال�شرى  ���ش��ر�ح  �ن �ط���الق 
�لذين  �ل104  �لفل�شطينيني 
ق���ررت �ل��دول��ة �ل��ع��ربي��ة �الف���ر�ج 
عنهم يف �طار ��شتئناف �ملفاو�شات، 
�لثانية  �جل��ول��ة  ه��ذه  قبل  �شيتم 
�شوؤ�ل  على  ورد�  �مل��ح��ادث��ات.  م��ن 
عن �مكانية �حرت�م مهلة �لت�شعة 
�جلانبان  ح���دده���ا  �ل���ت���ي  ����ش��ه��ر 
�ملتحدة  �ل�����والي�����ات  م����ن  ب��ط��ل��ب 

•• وا�سنطن-ا ف ب:

�ن  �م��ريك��ي كبري  م�����ش��وؤول  �شرح 
�ل�شالم  ل��ع��م��ل��ي��ة  و����ش��ن��ط��ن  دف���ع 
يف �ل�����ش��رق �الو���ش��ط ق��دم��ا مفيد 
ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة يف �آ���ش��ي��ا عرب 
�مل�شلمني  ب��ني  ���ش��ورت��ه��ا  حت�شني 
�رفع  ر��شل  د�ين  ورف�س  �ل�شباب 
�خلارجية  وز�رة  يف  م���������ش����وؤول 
�المريكية ل�شرق �آ�شيا �النتقاد�ت 
�لرتكيز  بعدم  ك��ريي  تتهم  �لتي 
ع��ل��ى �آ����ش���ي���ا، م��و���ش��ح��ا �ن����ه �شمع 
باجلهود  �ملنطقة  ه��ذه  يف  ����ش��ادة 

�لتي تبذل يف �ل�شرق �الو�شط.
وقال ر��شل لل�شحافيني �ن جدية 
وزي���ر �خلارجية  وح��ي��وي��ة ج��ه��ود 
ب���ه���ا تغري  و�ل������روؤي������ة �مل���رت���ب���ط���ة 
�لنظرة �لنمطية للواليات �ملتحدة 

على �نها منحازة وال ت�شاعد .
يف  �مل�شلمة  �لغالبية  �ن  و����ش��اف 
ترى  كانت  وماليزيا  �ندوني�شيا 
�لواليات  �ن  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  م��ن��ذ 
يف  بناءة  كقوة  ت�شارك  ال  �ملتحدة 

جلب �مل�شاحلة و�ل�شالم و�لعد�لة 
�ىل �ل�شرق �الو�شط .

�ندوني�شيا  �شكان  �ن  �ىل  و����ش��ار 
�ل�شباب  عليهم  يغلب  وم��ال��ي��زي��ا 
ل��ي�����ش��ت لديهم  �ن����ه  ي��ع��ن��ي  وه�����ذ� 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ع  جتربة  �ي 
 . �مل��وروث��ة  �لنمطية  �لنظرة  غري 
وتابع ر��شل �نه نظر� لهذه �الآر�ء 
�ل�شلبية يو�جه �لقادة �ل�شيا�شيون 
يف �غلب �الحيان �شعوبة يف تربير 
من  و��شع  دع��م  على  �حل�شول  �و 
بخطو�ت  ل��ل��ق��ي��ام  �ل���ع���ام  �ل������ر�أي 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ل��دع��م  ك��ب��رية 
وم�شاعدة �لرب�مج �ملهمة لنا �شو�ء 
كانت مرتبطة مبكافحة �الرهاب 
�و  �ال���ش��ل��ح��ة  �ن��ت�����ش��ار  مكافحة  �و 
غريها . وكان �لرئي�س �المريكي 
بار�ك �وباما ووزيرة �خلارجية يف 
كلينتون  ه��ي��الري  �الوىل  والي��ت��ه 
جعال من بناء عالقات مع جنوب 
���ش��رق �آ���ش��ي��ا �ول���وي���ة و�ع���ت���رب� �ن 
�ل�����ش��اب��ق ج�����ورج بو�س  �ل��رئ��ي�����س 
الن�شغاله  ن��ظ��ر�  �ملنطقة  جت��اه��ل 

�ت��ف��اق و���ش��ن��ح��ت��اج �ىل بع�س  م��ن 
��شهر(،  �لوقت )الكر من ت�شعة 
�ذ�  لكن  )�ملفاو�شات(،  ف�شنو��شل 

•• ا�سالم اباد-يو بي اأي:

�لباك�شتانية بهجوم م�شلح يف كر�ت�شي  �ل�شرطة  4 عنا�شر من  قتل 
باإقليم �ل�شند يف �شمال غرب �لبالد ونقلت قناة )�شما( �لباك�شتانية 
يف  لهجوم  تعر�شت  لل�شرطة  �شاحنة  �أن  �م�س  مطلعة،  م�شادر  عن 
توفو�  خطرية  ب��ج��روح  منها  عنا�شر   3 �إ�شابة  �إىل  �أدى  م��ا  الن��دي 
ر�بع  تويف عن�شر  فيما  �مل�شت�شفى،  �إىل  �أثرها وهم يف طريقهم  على 

يف �مل�شت�شفى.
على  بالهجوم  خ��ان،  �لعباد  �إ���ش��ر�ت  �ل�شند،  حاكم  ن��دد  جهته،  وم��ن 
�شهيد  �ل�شند،  �شرطة  يف  �لعام  �ملحقق  من  طالباً  �ل�شرطة،  عنا�شر 
�شاعة.   48 ع��ن �حل��ادث��ة يف غ�شون  ت��ق��دمي تقرير  ب��ال��و���س،  ن��دمي 

ومل تعلن �أية حركة م�شوؤوليتها عن �لهجوم.  من جهة �خرى، قتل 
خيرب  �إقليم  يف  �لقوية  �لفي�شانات  جر�ء  �ملئات  ونزح  �شخ�شاً،   13

بختونخو� ب�شمال غرب باك�شتان.
�أطفال،   3 بينهم  �شخ�شاً،   13 �أن  باك�شتانية  �إع��الم  و�شائل  وذك��رت 
�إىل  و��شارت  بختونخو�  خيرب  يف  �لفي�شانات  ج��ر�ء  قتلو�  �أو  غرقو� 
م�شيفة  �جل�شور،  �ملياه  جرفت  �أن  بعد  �نقطعت  كثرية  طرقات  �أن 
�أو جزئياً، كما حلق �شرر كبري بع�شر�ت  �أن مئات �ملنازل دمرت كلياً 
�ملتاجر ولفتت �إىل �أن فريقاً ع�شكرياً نفذ عملية �إنقاذ متكن خاللها 
من نقل 35 �أ�شرة، موؤلفة من مئات �الأ�شخا�س، �إىل مكان �آمن من 
منطقة و�ر�شاك، موؤكدة �أنه يتم ��شتخد�م �لقو�رب لتقل �ل�شكان من 

�ملناطق �ملت�شررة �إىل �أماكن �آمنة.

روحاين يت�سلم الرئا�سة ر�سميًا يف اإيران
•• طهران-وكاالت:

ت�شلم �لرئي�س �الإير�ين �ملنتخب، ح�شن روحاين، �م�س ر�شميا مهام من�شبه، 
خلفا للرئي�س �ملنتهية واليته، حممود �أحمدي جناد ورغم �أن والية روحاين 

بد�أت ر�شميا �م�س، جترى �ليوم �ملر��شم �لعامة لتن�شيبه رئي�شا.
و�شوف ي�شدق �لقائد �الأعلى للجمهورية �الإ�شالمية، �آية �هلل علي خامنئي 
بالعا�شمة طهر�ن وكان روحاين،  �نتخاب روحاين يف مر��شم جترى  على 
�لرئا�شية يف �شهر يونيو-حزير�ن، تعهد باالإ�شالح  �لذي فاز باالنتخابات 

و�إنهاء عزلة �إير�ن.
و�شغل روحاين، وعمره 64 عاما، من�شب مفاو�س يف �مللف �لنووي �الإير�ين، 

وكان نا�شطا �إ�شالميا قبل �لثورة �لتي قامت يف �لبالد عام 1979.
�لذي يريد من  �الإ�شالحي  �لتيار  �لرئي�س ح�شن روح��اين بدعم  ويحظى 
�ل�شجناء  �الإف���ر�ج عن  ذل��ك  تغيري فعلي، مبا يف  �إح��د�ث  �لرئي�س �جلديد 

�ل�شيا�شيني ورفع �لعقوبات �لدولية �لتي ت�شر باقت�شاد �لبالد.
يكون  لن  رينولدز،  �الإير�نية، جيم�س  لل�شوؤون  �شي  بي  بي  ويقول مر��شل 
�إير�ن،  �لبالد ففي  �لرئي�س، رغم ت�شلمه رئا�شة  �لقر�ر  بيد روحاين �شنع 
�لرئي�س، ح�شبما  ولي�س  �الأعلى  �لقائد  هو  �الأخ��رية  �لكلمة  �شاحب  يكون 

ي�شيف رينولدز.
�إن  وع�شية ت�شلمه �ل�شلطة، قال روحاين مبنا�شبة �الحتفال بيوم �لقد�س، 
�الحتالل �الإ�شر�ئيلي جرح يف ج�شد �لعامل �الإ�شالمي وي�شبه هذ� �لت�شريح 
لدعم  �ملخ�ش�س  �ل��ق��د���س  ي���وم  يف  �ل�شابقني  �إي����ر�ن  ل��روؤ���ش��اء  ت�شريحات 
�لفل�شطينيني و�لتنديد باإ�شر�ئيل ومنذ �لثورة �الإ�شالمية يف عام 1979، 

ترف�س �إير�ن �العرت�ف بحق �إ�شر�ئيل يف �لوجود.
بدوره، �شن �لرئي�س �ملنتهية واليته �أحمدي جناد يف �آخر مقابلة معه كرئي�س 
هجوما على �إ�شر�ئيل، قائال �إن هناك عا�شفة تت�شكل يف �ملنطقة من �شاأنها 

�قتالع �ل�شهيونية، وذلك ح�شبما �أفادت وكالة فر�ن�س بر�س لالأنباء.
وي���رى ك��ث��ري م��ن �الإي��ر�ن��ي��ني �أن �أح��م��دي جن���اد �ل���ذي �ن��ت��خ��ب م��رت��ني يف 
�القت�شادي  �إي����ر�ن على ط��ري��ق �خل���ر�ب  و���ش��ع  م��ث��رية للجدل  �ن��ت��خ��اب��ات 

و�ملو�جهة مع �لعامل �خلارجي.



املال والأعمال

10

األحد   -  4   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10861
Sunday    4    August     2013  -  Issue No   10861

الئتالف ال�صوري يعلن تعاونه ب�صاأن الكيمياوي 

االأمم املتحدة تدعو للتحقيق يف اإعدامات بخان الع�سل
•• عوا�سم-وكاالت:

دع�����ت �مل���ف���و����ش���ة �ل��ع��ل��ي��ا ل����الأمم 
�مل���ت���ح���دة حل���ق���وق �الإن�������ش���ان نايف 
بيالي �إىل فتح حتقيق م�شتقل يف 
ع�شر�ت عمليات �الإعد�م �ملفرت�شة 
جلنود نظاميني �شوريني على يد 
معار�شني م�شلحني يف بلدة خان 
بحلب،  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ع�����ش��ل 
وذلك يف وقت �أعلن فيه �الئتالف 
�لوطني �ل�شوري �ملعار�س �لتز�مه 
�أممي  بالتعاون مع فريق  �لكامل 
من �ملقرر �أن يزور مناطق �شوريا 
�الأ�شلحة  ��شتخد�م  م��ن  للتحقق 

�لكيمياوية.
�أ�شدره  بيان  و�أو�شحت بيالي يف 
حتليالت  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �أن���ه  مكتبها 
�أن  ن��ع��ت��ق��د  �الآن  ح���ت���ى  ف���ري���ق���ي 
م�شلحة  م��ع��ار���ش��ة  جم���م���وع���ات 
و�ح�����دة موثقة  و�ق���ع���ة  ق��ام��ت يف 
�شخ�شا  باإعد�م ثالثني  بالفيديو 
ع��ل��ى �الأق�����ل �أغ��ل��ب��ه��م ج��ن��ود على 
�أن��ه ينبغي فتح  ، موؤكدة  ما يبدو 
حت��ق��ي��ق م��ع��م��ق ل��ت��ح��دي��د م���ا �إذ� 
مت �رت��ك��اب ج��ر�ئ��م ح���رب، و�شوق 
�لق�شاء  �أم�����ام  ع��ن��ه��ا  �مل�����ش��وؤول��ني 
�الإعد�مات  ع�شر�ت  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
للغاية  ���ش��ادم��ة  ه���ذه  �مل��ف��رت���ش��ة 
وتلفت �لنظر جمدد� �إىل �حلاجة 

�إن �جلانبني  �ملتحدة تقول حاليا 
�رتكبا فظائع.

�الئتالف  �أك���د  مت�شل،  �شياق  يف 
�ل�����ش��وري �مل��ع��ار���س �حل��اج��ة لبدء 
�ل�شالح  ��شتخد�م  يف  �لتحقيقات 
ف������ور�ً  �����ش����وري����ا  �ل���ك���ي���م���ي���اوي يف 
بالتعاون  �لكامل  �ل��ت��ز�م��ه  وعلى 
لفريق  �لت�شهيالت  كافة  وتقدمي 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق �الأمم�����ي، مب���ا يف ذلك 

�شمان و�شولهم �إىل كافة �ملناطق 
�ملحررة .

�لتحقيق  ف���ري���ق  �ل���ب���ي���ان  وح����ث 
�الأمم����ي ع��ل��ى ب���دء حت��ق��ي��ق��ات��ه يف 
يف  �لكيمياوي  �ل�شالح  ��شتخد�م 
عن  معربا  �لع�شل،  خ��ان  منطقة 
�أمله �أن يكون ذلك يف �أ�شرع وقت 
بالقانون  �ل��ت��ز�م��ه  وع��ن   ، ممكن 
�ل�������دويل �الإن���������ش����اين و�ح����رت�م����ه 
حلقوق �الإن�شان كما �أكد �لبيان �أن 
ت�شري  و�ملحلية  �لدولية  �لتقارير 
�الأ�شد  ن��ظ��ام  ت���ورط  �إىل  جميعا 
يف  �لكيمياوي  �ل�شالح  با�شتخد�م 

�شوريا .
�أعربت  قد  �ملتحدة  �الأمم  وكانت 
يتمكن  �أن  �أم��ل��ه��ا  ع��ن  �خل��م��ي�����س 
�إىل  �ل����و�����ش����ول  خ������رب�وؤه������ا م����ن 
�لقليلة  �الأي��������ام  خ�����الل  ����ش���وري���ا 
م�شرية  ع��م��ل��ه��م،  ل���ب���دء  �مل��ق��ب��ل��ة 
و�فق  �ل�������ش���وري  �ل��ن��ظ��ام  �أن  �إىل 
خلرب�ئها  �ل�شماح  على  �الأرب��ع��اء 
بالتحقيق يف ثالثة مو�قع ميكن 
�أ�شلحة  فيها  ��شتخدمت  تكون  �أن 

كيمياوية.
وط��ل��ب��ت �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��وري��ة من 
�الأمم �ملتحدة �لتحقيق يف منطقة 
خ����ان �ل��ع�����ش��ل ف��ق��ط، يف ح���ني �أن 
�ملنظمة �لدولية كانت تطالب باأن 

ت�شمل مهمتها مناطق �أخرى.

����ش��ت��خ��د�م �أ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��اوي��ة يف 
�ل�شر�ع.

وقتل �أكر من مائة �ألف �شخ�س 
ويف  �شوريا  يف  �الأهلية  �حل��رب  يف 
�ل�شهور �الأوىل من �ل�شر�ع �ألقي 
باللوم على قو�ت �الأ�شد يف �رتكاب 
جرى  �الإن�شان  حلقوق  �نتهاكات 
�لتق�شي  جل��ن��ة  ل��ك��ن  ت��وث��ي��ق��ه��ا، 
و�لتابعة لالأمم  ب�شوريا  �ملخت�شة 

عن  �مل�������ش���وؤول���ني  حم���اك���م���ة  �إىل 
و�لقانون  �الإن�شان  حقوق  �نتهاك 

�الإن�شاين �لدويل.
ر�شمية  �إع������الم  و����ش���ائ���ل  وك���ان���ت 
مقاتلي  �ت���ه���م���ت  ق�����د  �����ش����وري����ة 
�شخ�شا   123 ب��ق��ت��ل  �مل��ع��ار���ش��ة 
�أغلبهم من �ملدنيني خالل هجوم 
يف حمافظة حلب يف �أو�خر �ل�شهر 
على  تطلق  جماعة  وبثت  �ملا�شي 
�خلالفة  �أن�������ش���ار  �����ش���م  ن��ف�����ش��ه��ا 
�الإ���ش��الم��ي��ة ف��ي��دي��و ع��ل��ى موقع 
يوتيوب �أظهرت فيه نحو ثالثني 
بجانب  م���ك���وم���ة  ل�������ش���ب���ان  ج���ث���ة 
�أن �لقتلى كانو�  حائط، مو�شحة 
للرئي�س  م��وؤي��دة  ملي�شيات  رج��ال 

ب�شار �الأ�شد.
م�����ن ج���ه���ت���ه ي�����ق�����وم ف�����ري�����ق من 
�ملتحدة  ل���الأمم  �لعليا  �ملفو�شية 
هذه  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
دّقق  �أن  �شبق  �أن  بعد  �ملعلومات، 
�شهاد�ت  وج��م��ع  �لت�شجيالت  يف 
من �شكان يف حلب، حيث �أظهرت 
جنود  ج����ث����ث  �الأف������������الم  ب���ع�������س 
نظاميني تلقى �أغلبها ر�شا�شة يف 
�أن��ح��اء �ملدينة  �ل��ر�أ���س يف خمتلف 

بح�شب �الأمم �ملتحدة.
فريقه  �أن  بيالي  مكتب  و�أو���ش��ح 
يف  �لتحقيق  ي��و����ش��ل  �ملنطقة  يف 
�لقتل،  �أع��م��ال  ون��ط��اق  مالب�شات 

م��ع��ل��وم��ات من  ل���دي���ه  �إن  وق�����ال 
م�شدر جدير بالثقة باأن مقاتلي 
يحتجزون  ي��ز�ل��ون  ال  �مل��ع��ار���ش��ة 
���ش��ب��اط��ا وج���ن���ود� �أ����ش���رو� يف خان 

�لع�شل.
وُتعد خان �لع�شل هي �أحد ثالثة 
مو�قع �شتزورها جمموعة �أخرى 
�مل���ت���ح���دة  �الأمم  حم���ق���ق���ي  م�����ن 
مز�عم  م����ن  �ل���ت���ح���ق���ق  مل���ح���اول���ة 

�سنودن يعكر العالقات االأمريكية الرو�سية 
•• وا�سنطن-وكاالت:

تناولت بع�س �ل�شحف �الأمريكية بالنقد و�لتحليل ق�شيتي �الأمني �شنودن 
و�جلندي مانينغ، وقالت معظم �ل�شحف �إن ق�شية �شنودن من �شاأنها تعكري 
�شفو �لعالقات بني رو�شيا و�لواليات �ملتحدة، بينما قالت �شحف �إن بع�س 

ت�شريبات مانينغ ال ترقى �إىل درجة �خليانة.
�للجوء  رو�شيا منحت حق  �أن  �إىل  �الأمريكية  �ل�شحف  �أ�شارت معظم  فقد 
�إدو�رد  �الأم��ريك��ي  �ل��ق��وم��ي  �الأم���ن  ب��وك��ال��ة  �ل�شابق  للم�شت�شار  �ل�شيا�شي 
�شنودن، مو�شحة �أن من �شاأن هذه �خلطوة �لرو�شية تعكري �شفو �لعالقات 
حق  رو�شيا  منح  �إن  تاميز  نيويورك  �شحيفة  وقالت  �لرو�شية.  �الأمريكية 
�الأمريكية تفكر  �الإد�رة  �شاأنه جعل  �شنودن من  �الأمريكي  للهارب  �للجوء 

�إىل رو�شيا، وهي  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �إمت��ام زي��ارة �لرئي�س �الأم��ريك��ي  مليا قبل 
�لزيارة �ملقررة يف �خلريف من �أجل عقد قمة مع نظريه �لرو�شي فالدميري 
عالقات  ت��وت��ر  م��ن  ز�دت  ���ش��ن��ودن  ق�شية  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت  ب��وت��ني. 
ب�شاأن  �أ�شال  متوترة  �لبلدين  عالقة  �أن  مو�شحة  و��شنطن،  مع  مو�شكو 
�أزمات وق�شايا عاملية متعددة تتعلق باحلرب �الأهلية �لتي تع�شف ب�شوريا 
�الأ�شلحة  وبتخفي�س  �ل�شاروخي  وب��ال��درع  �الإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ن��ووي��ة  وب��االأزم��ة 

�لنووية و�أزمة �أفغان�شتان ب�شكل عام.
كما ت�شاءلت �شحيفة لو�س �أجنلو�س تاميز عن مدى �ل�شرر �لذي �شيلحق 
بالعالقات �الأمريكية �لرو�شية يف ظل منح مو�شكو حق �للجوء �ل�شيا�شي 
ل�شنودن، وعن �خلطوة �لتالية لهذ� �الأخري؟ مو�شحة �أن �خلطوة �لرو�شية 

ت�شكل خيبة �أمل كبرية لالأمريكيني.

و�أما جملة تامي فقالت �إن �خلطوة �لرو�شية تعترب مبثابة �إهانة من جانب 
بوتني لنظريه �الأمريكي �أوباما، م�شرية �إىل �أن مر�شح �لرئا�شة �الأمريكي 
�أن رو�شيا تعترب  �أعلن  �ل�شابق ميت رومني رمبا يكون على �شو�ب عندما 

�لعدو �جليو�شيا�شي �الأعظم بالن�شبة للواليات �ملتحدة.
�أو�شحت �شحيفة كري�شتيان  ويف �شياق ك�شف �الأ�شر�ر �الأمنية �الأمريكية، 
�شاين�س مونيتور �أن غالبية �الأمريكيني ال يتفقون مع ما فعله �شنودن من 

ك�شفه لالأ�شر�ر �الأمنية �الأمريكية وال يتفقون مع توجهاته �أو دو�فعه.
�الأمريكي  �جل��ن��دي  ويكيليك�س  موقع  �إىل  �ملعلومات  م�شرب  ب�شاأن  و�أم���ا 
كل  لي�س  �إن��ه  بو�شت  و��شنطن  فقالت �شحيفة   ، عاما   25 مانينغ  ب��ر�ديل 
ت�شريباته ترقى �إىل درجة �خليانة، وذلك يف �أعقاب �إد�نة مانينغ بع�شرين 

تهمة ب�شبب ت�شريبه �آالف �لوثائق �ل�شرية ملوقع �إلكرتوين.

االأمم املتحدة تعني
 مبعوثًا جديدًا للعراق

•• نيويورك-وكاالت:

ل��الأمم �ملتحدة  �لعام  ع��نينَّ �الأم��ني 
�خلارجية  وزي������ر  م�����ون  ك����ي  ب�����ان 
�ل����ب����ل����غ����اري �ل���������ش����اب����ق ن���ي���ك���والي 
له لدى  مالدينوف مبعوثاً خا�شاً 
�لعر�ق حيث تردت �الأو�شاع �الأمنية 
بعد �زدياد هجمات �جلماعات �شد 

�حلكومة �لقائمة.
�أن �أكر من  وذكرت �الأمم �ملتحدة 
مدنيون  م��ع��ظ��م��ه��م  ع���ر�ق���ي  �أل����ف 
ُقتلو� يف �لعنف �لطائفي يف يوليو 
متوز وهو �أكرب عدد للقتلى خالل 
وك����ان   .2008 ع�����ام  م���ن���ذ  ���ش��ه��ر 
ب��ان كي م��ون قد ق��ال ي��وم �الثنني 
زيادة  ب�شبب  ب��االن��زع��اج  ي�شعر  �إن��ه 
�لعنف يف �لعر�ق مما ميزق �لن�شيج 
�أن  م�شيفاً   ، ل��ل��ب��الد  �الج��ت��م��اع��ي 
�ل���ع���ر�ق ي��ق��ف ع��ن��د م��ف��رتق طرق 
�آخر. وقال يف بيان �إنه على زعماء 
م�شوؤولية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  �ل����ع����ر�ق 
�لبالد  �إع������ادة  يف  ت��ك��م��ن  و����ش��ح��ة 
�إتاحة  وع�����دم  ح���اف���ة �خل���ط���ر  م���ن 
ال�شتغالل  ي�����ش��ع��ون  مل���ن  �ل��ف��ر���ش��ة 
�الأزمة �ل�شيا�شية من خالل �لعنف 
وزير�ً  مالدينوف  وك��ان  و�الإره���اب 
من  بلغاريا  يف  �خلارجية  لل�شوؤون 
2010 حتى 2013 و�شوف يحل 
مارتن  �الأمل��اين  �لدبلوما�شي  حمل 
مبعوثاً  ب����ان  ع��ي��ن��ه  �ل�����ذي  ك��وب��ل��ر 
�لكونغو  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  خ��ا���ش��اً 
جديد  موؤ�شر  ويف  �لدميقر�طية. 
على تف�شي ظاهرة �لعنف بالبالد، 
قالت �ل�شلطات �لعر�قية �إن ثمانية 
�أ�شخا�س ُقتلو� يف هجمات ��شتهدفت 
�لعر�ق. وقال  قو�ت �الأم��ن �شمايل 
�لهجوم  �إن  �ل�شرطة  يف  م�شوؤولون 
عندما  �جلمعة  ظهر  وقع  �الأعنف 
ف��ت��ح م�����ش��ل��ح��ون �ل��ن��ار ع��ل��ى نقطة 
تفتي�س تابعة للجي�س بالقرب من 
مدينة كركوك �لغنية بالنفط مما 
جنود.  خم�شة  م�����ش��رع  ع��ن  �أ���ش��ف��ر 
�شابطي  �أن  �مل�����ش��وؤول��ون  و�أ����ش���اف 
�شرطة ُقتال عندما �نفجرت قنبلة 
�شيارتهما  على  �لطريق  قارعة  يف 
و�أودى  �ملو�شل  مدينة  م��ن  قريباً 
ه��ج��وم �آخ����ر ���ش��ن��ه م�����ش��ل��ح��ون على 
بحياة  ب��امل��و���ش��ل  ت��ف��ت��ي�����س  ن��ق��ط��ة 
�شابط ويف هذه �الأثناء، �أقر رئي�س 
باأن  �ملالكي  �لعر�قي نوري  �ل��وزر�ء 
�لتغلب  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  ح��ك��وم��ت��ه مل 
ع��ل��ى ظ��اه��رة �ل��ع��ن��ف �ل���ذي ح�شد 
�أكر من �ألف قتيل �ل�شهر �ملا�شي. 
�الأم���ن���ي كبري  �ل��ت��ح��دي  �إن  وق����ال 
و�شيظل خطري�، م�شيفا �أن �الأمن 
مل ي�شب باالنهيار، و�أن �لعر�ق يف 

مو�جهة لن يخ�شرها.

•• بريوت-ا ف ب:

�لن�شاء  �م�س �ىل حتييد  �ليوني�شف  للطفولة  �ملتحدة  �المم  دعت منظمة 
يف  �ملعار�شة  ومقاتلي  �لنظامية  �لقو�ت  بني  �لعنف  �عمال  عن  و�الطفال 
مدينة حم�س و�شط �شوريا، مطالبة بال�شماح لها بالو�شول �ىل نحو 400 
اليك  �نطوين  للمنظمة  �لتنفيذي  �ملدير  وق��ال  حما�شرين.  م��دين  �ل��ف 
 ، �شريع  ب�شكل  �ل�شورية  �لن�شاء و�الطفال يف مدينة حم�س  يتدهور و�شع 
م�شري� �ىل �ن �حلو�جز �لع�شكرية حتد من و�شول �ملوؤن �ىل �ملنطقة ، وذلك 

يف بيان تلقت وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة منه.
و�شاأل �ال ي�شتطيع كل �ولئك �لذين لهم طرف �ملو�فقة على عدم تعر�س 
�لن�شاء و�الطفال �الأبرياء يف حم�س وكل �نحاء �شوريا الأي �شكل من ��شكال 
�ملعاناة . و��شار اليك �ىل وجود حو�ىل 400 �لف �شخ�س من �لنازحني يف 
منطقة �لوعر يعي�شون يف �بنية غري مكتملة ويف �ملد�ر�س ومر�فق عامة ، 
�لعائالت  و�ل�شماح لهذه  �الآمن  �لو�شول  ت�شهيل  �الأط��ر�ف  منا�شد� جميع 

�لعالقة حالياً يف �لوعر �ملغادرة و�لو�شول �ىل بر �الأمان بكر�مة .

و��شار �ىل �ن �لو�شع يف �حلي �زد�د تدهور� يف �اليام �الخ��رية، مع و�شول 
تقارير ب�شاأن مو�جهات يومية عنيفة وق�شف بال�شو�ريخ وقذ�ئف �لهاون 

مما يوؤدي �ىل وقوع �لعديد من �ال�شابات .
و�مل��ي��اه، هناك نق�س  بالكهرباء  م��زودة  �ملنطقة  ت��ز�ل  �ن��ه فيما ال  و�و���ش��ح 
�ن موؤن  �ل�شرورية �الخ��رى. كما  و�مل��و�د  متز�يد يف �خل�شرو�ت و�حلليب 

�الغاثة �لطارئة �لتابعة لنا يف �ليوني�شف �شتنفد خالل �يام معدودة .
�ملقاتلني  بني  عنيفة  مو�جهات  �شوريا،  م��دن  ك��ربى  ثالث  حم�س  وت�شهد 
حي  على  �ال���ش��ب��وع  مطلع  �شيطرت  �ل��ت��ي  �لنظامية  و�ل��ق��و�ت  �مل��ع��ار���ش��ني 
�خلالدية �ملحوري، وحتاول ��شتكمال �شيطرتها على �آخر معاقل �ملعار�شني 

يف �ملدينة.
وتفر�س �لقو�ت �لنظامية ح�شار� على �أحياء �ملعار�شني يف �ملدينة الكر من 
عام، �برزها حم�س �لقدمية. ويقع �لوعر على �طر�ف �الحياء �ملحا�شرة، 
ويوؤوي �الآالف من نازحي �الحياء �الخرى و�دى �لنز�ع �مل�شتمر منذ �كر 
من عامني �ىل مقتل �كر من 100 �لف �شخ�س، بينما هرب �ملاليني �ىل 

مناطق �خرى د�خل �شوريا وخارجها، 75 باملئة منهم ن�شاء و�طفال.

اليوني�سف تدعو حلماية الن�ساء واالأطفال ب�سوريا 

�مل���������ش����ري ح�������ازم �ل����ب����ب����الوي �ن���ه 
�مل�شاركة  للجميع  ت��ت��اح  �أن  الب���د 
�جلديدة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �حل���ي���اة  يف 
�عادة  على  �لعمل  �ن  �ىل  م�شري� 
�المن و�ال�شتقر�ر يف �ل�شارع لي�س 
يعتربه  و�ن��ه  للم�شاحلة  مناق�شا 

�شرطا للم�شاحلة.
وعن �ال�شتقر�ر وعودة �المن قال 
رئي�س �لوزر�ء �مل�شري يف حو�ر مع 
�م�س  �مل�����ش��ري��ة  �اله����ر�م  �شحيفة 
�حل��ق��ي��ق��ة �مل���وج���ودة ع��ل��ى �الر����س 
مطمئنني  غ���ري  �أن��ا���ش��ا  ه��ن��اك  �أن 
لقطع  ويتعر�شون  حياتهم  علي 
�لطرق.. و�أن هناك �أنا�س كثريين 

معهم �شالح.
�حلقوق  حماية  �شبيل  يف  و�لدولة 
و�حلريات البد �أن تكون حا�شمة يف 
و�ل�شعور  و�ال�شتقر�ر  �المن  عودة 
ب��االم��ان ل���دى �ل��ن��ا���س.. ال توجد 
يح�شل  م��ا  ت��ع��رف  �أال  تقبل  دول���ة 

فيها.
لرئي�س  ن��ائ��ب��ا  �ل���ب���ب���الوي  وع���م���ل 
�لوزر�ء ووزير� للمالية يف حكومة 
�حلكومات  �ح����دى  ���ش��رف  ع�����ش��ام 
�ملجل�س  �د�رة  ظ��ل  يف  عملت  �ل��ت��ي 
ل�شوؤون  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الع��ل��ى 
بالرئي�س  �الط���اح���ة  ب��ع��د  �ل���ب���الد 
�شعبية  �نتفا�شة  ح�شني مبارك يف 

مطلع عام 2011.
عاما   76 �ل����ب����ب����الوي  و�������ش�����اف 
�مل���������ش����احل����ة �جت�����������اه.. و�الجت��������اه 
�ال�شا�شي �أنه لن يعزل فريق فالكل 

�أن  �الن  �ملطلوب  كل  باال�شتقر�ر.. 
ت�شتقر �المور.

وعن روؤية جمل�س �لوزر�ء للخروج 
�المنية  �ل����ر�ه����ن����ة  �حل����ال����ة  م����ن 
�مل�شاحلة  وحت��ق��ي��ق  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
قال �لببالوي �ذ� كانت هناك دولة 
ت��ري��د �أن حت��م��ي �حل���ري���ات ف���اأول 
حرية يتمتع بها �ملو�طن �أن ي�شعر 

باالمان...
و�����ش���اف �ل���ب���ب���الوي �خل�����روج من 
تعاونا  ي��ت��ط��ل��ب  �ل��ر�ه��ن��ة  �حل���ال���ة 
بع�س  �أن  و�مل��وؤ���ش��ف  �جلميع..  م��ن 
�مل���ن���اق�������ش���ات �أ�����ش����ب����ح غ�����ري جمد 
�الم����ن  �ع�������ادة  ع���ل���ي  و�ل���ع���م���ل   ...
لي�س  �ل���������ش����ارع  يف  و�ال�����ش����ت����ق����ر�ر 
�أعتربه  ف��اأن��ا  للم�شاحلة  مناق�شا 

�شرطا للم�شاحلة.
�حلكومة  ب��اول��وي��ات  يتعلق  وفيما 
�لببالوي  ق���ال  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  يف 
�������ش�����رتج�����اع �الم���������ن و�ل���������ش����ع����ور 
�ل�شارع و�شبط �حلالة  باالمان يف 
�الق���ت�������ش���ادي���ة وخ���ل���ق ح���ال���ة من 
�ل���ت���ف���اوؤل ث���م �ع���ط���اء ج���رع���ة من 
النها  لي�س  �ل�����ش��غ��رية  �ل��ن��ج��اح��ات 
تعطي  النها  و�من��ا  �مل�شكالت  حتل 
�مل�����ش��ري��ني �ل�����ش��ع��ور ب��ال��ق��درة على 

�الجناز حتى لو �أ�شياء �شغرية.

•• القاهرة-وكاالت:

�الإنقاذ  جبهة  يف  �ل��ق��ي��ادي  �أع��ت��رب 
�الأخ�����و�ن  �أن  �مل�����ش��ري��ة،  �ل��وط��ن��ي 
مثااًل  ق��دم��و�  ب���الده  يف  �مل�شلمني 
النهم  �الإ���ش��الم��ي  للحكم  ف��ا���ش��اًل 
م�شلحة  ف��وق  م�شاحلهم  و�شعو� 
 30 �أن ما حدث يف  م�شر، موؤكد� 
غ�شب  ث��ورة  ك��ان  يونيو-حزير�ن 
و�ملو�قف  �جل���دل  ع��ن  بعيد�  ع���ارم 

�خلارجية.
وق������ال م���و����ش���ى يف ح������و�ر �أج���رت���ه 
�إن  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  �شحيفة  معه 
للحكم  فا�شاًل  مثااًل  قدمت  م�شر 
�الإ�شالمي.. �إال �نه قال �إن �إق�شاء 
ج��م��اع��ة �الإخ�������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني من 

�مل�شهد �ل�شيا�شي خطاأ كبري .
�ملثال  ق��دم��ت  ت��رك��ي��ا  �أن  و�����ش���اف 
�لناجح للحكم �الإ�شالمي ، م�شرًي� 
�إىل �أن �مل�شهد �مل�شري �شيوؤثر على 
�لعامل  �الإ�شالمي يف  �لتيار  �شعود 
�ل���ع���رب���ي ل��ف�����ش��ل��ه يف م�����ش��ر وق���ال 
�إىل  يرتفع  مل  �ل�شابق  �حل��ك��م  �إن 
حتدثنا  و�إذ�  �مل�شوؤولية،  م�شتوى 
�أف�شل  �مل�شتقبلي فاأنا  عن �جلانب 

�أن يكون �لعمل �ل�شيا�شي �شامال .
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 

نف�شها..  ب��ال��درج��ة  ب��ل��د  ���ش��اح��ب 
�جلميع..  علي  �شيطبق  و�لقانون 
وت�شارك  جميعا  نبنيه  فامل�شتقبل 
فيه قو�نني ال تعزل �أنا�شا وتعاقب 

�أنا�شا.
وعن دور جماعة �الخو�ن �مل�شلمني 
يف �حلياة �ل�شيا�شية قال �لببالوي 
�مل�شي  ق����ررو�  �ذ�  ق���ر�ره���م..  ه���ذ� 
باال�شلوب �ل�شابق.. �ذ� �كت�شفو� �أن 
�ملطلوب لي�س �لبقاء و�منا �لقدرة 
�لتعامل مع �الخرين وك�شب  علي 

ودهم و�لبناء معهم.

�الخ���و�ن  بجماعة  �ل��ق��ي��ادي  و�أك����د 
ع�شام �لعريان يوم �جلمعة موقف 
�أنها لن تتعامل مع  �جلماعة وهو 
�حلكام �جلدد يف حماولة �لو�شول 

�ىل حل.
مكان  يف  عليه  متحفظ  وم��ر���ش��ي 
و�رجع  عزله  منذ  عنه  يك�شف  مل 
�ىل  �مل�شاحلة  �شعوبة  �ل��ب��ب��الوي 
فامل�شكلة  ثقة  وع��دم  ترب�س  حالة 
بالدرجة  ث���ق���ة  �ن����ع����د�م  م�����ش��ك��ل��ة 
قائال  �لببالوي  و��شتطرد  �الوىل 
باأن  ت��ن��ت��ه��ي  �أن  الب����د  و�مل�����ش��احل��ة 

ونفى �لببالوي ما يقال عن تدخل 
�جلي�س يف �لعملية �ل�شيا�شية قائال 
�أنا �شكلت �لوز�رة بدعوة من رئي�س 
ال�شكل  فرتة  وق�شيت  �جلمهورية 
�ل��وز�رة مل �أر ومل �أ�شمع �شيئا من 
�ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �أول  �لفريق 
يت�شل  مل  �ل��ي��م��ني  ح��ل��ف  ي���وم  �ال 
ب��ي ومل �أج���ر �ت�����ش��اال م��ع �أح���د يف 
�جتماعات جمل�س �لوزر�ء ي�شارك 
�لفريق �أول �ل�شي�شي مثله مثل �أي 
وزي���ر و�أك���اد �أق���ول �ن��ه �أق���ل �لنا�س 

كالما.

يكون �لكل م�شرتيحا.
وقال �لببالوي عن عالقات بالده 
�المريكية  �مل���ت���ح���دة  ب���ال���والي���ات 
ال م��ف��ر م��ن �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لعامل 
�خلارجي.. �لواليات �ملتحدة دولة 
وت��ت��ع��ام��ل مع  ل��ه��ا م�شالح  ك��ب��رية 
مهمة..  دول����ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  م�����ش��ر 
وتريد �لتعامل مع م�شر يف �أو�شاع 

م�شتقرة.
وت��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة �ل���ب���ب���الوي يوم 
�خل���م���ي�������س دف����ع����ة م����ن �ل����والي����ات 
�ملتحدة �لتي كانت قد �شدرت عنها 
ر�شائل مت�شاربة حول �الحد�ث يف 
�خلارجية  وزير  قال  عندما  م�شر 
�المريكي جون كريي يف باك�شتان 
ي�شتعيد  ك��ان  �مل�شري  �جلي�س  �ن 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ح��ني ع���زل حممد 

مر�شي.
وتقدم �لواليات �ملتحدة م�شاعد�ت 
مل�شر تبلغ حو�يل 5ر1 مليار دوالر 

�شنويا يذهب �غلبها للجي�س.
وتابع �لببالوي ال يوجد قلق علي 
�ملتحدة..  �ل��والي��ات  م��ع  عالقاتنا 
�ل��ق��ل��ق ه���و ع��ل��ى ����ش��ت��ق��ر�رن��ا.. �ن 
�لواليات �ملتحدة �شتكون من �أو�ئل 
وال   .. معنا  تتعامل  �ل��ت��ي  �ل����دول 
�أو  مغرمة  كانت  �أمريكا  �أن  �أعتقد 
�أعتقد  �أن ياأتو� وال  تريد �الخ��و�ن 
�أنها �الن مغرمة باأن خرجو� و�منا 
�لبلد  ��شتقر�ر  مظهر من مظاهر 
�أننا حكومة لها �شعبية ولها �لتفاف 
�شعبي وبناء عليه هذه دولة توحي 

مو�صى: الإخوان قدموا مثاًل فا�صاًل للحكم الإ�صالمي 

الببالوي يدعو امل�سريني للت�سالح وامل�ساركة ال�سيا�سية

الق�ساء الرتكي يرف�ص
 اإعادة حماكمة اأوجالن 

•• ا�سطنبول-ا ف ب:

رف�س �لق�شاء �لرتكي طلبا تقدم به �ال�شبوع �ملا�شي وكالء �لدفاع عن 
موؤ�ش�س حزب �لعمال �لكرد�شتاين عبد �هلل �وجالن العادة حماكمة زعيم 
�ملتمردين �الكر�د �لذي يق�شي منذ 11 عاما عقوبة بال�شجن �ملوؤبد، كما 
�فاد موقع �خباري. وقال موقع بيانيت �اللكرتوين �الخباري �ملتخ�ش�س 
يف ق�شايا حقوق �الن�شان �ن حمكمة �لغرفة �جلنائية �حلادية ع�شرة يف 
�ملر�جعة  باكرية ق�شاتها  �الن�شان، رف�شت  �نقرة لبمتخ�ش�شة بحقوق 
�لتي تقدم بها حمامو �وجالن وتعليق �حلكم �ل�شادر بحقه. وكان ريز�ن 
جاريكا �حد حمامي �وجالن �شرح لوكالة فر�ن�س بر�س �ال�شبوع �ملا�شي 
لكل  ملحاكمة جديدة  �لطريق  تفتح  �لقانونية �جلديدة  �ال�شالحات  �ن 
�ملحكومني �لذين مل يكن من �ملمكن �عادة حماكمتهم مبوجب �لقانون 
27 متوز يوليو مبر�جعة ق�شائية  �ل�شابق . وتقدم حمامو �وجالن يف 
العادة حماكمة موكلهم مبوجب هذه �لقو�عد �جلديدة �ملن�شو�س عليها 
يف تعديالت �لقانون �جلنائي �لتي �قرت يف ني�شان �بريل و�عتقل عبد �هلل 
�وجالن 64 عاما يف 15 �شباط فرب�ير 1999 يف كينيا خالل عملية 
ني�شان  يف  ب��االع��د�م  عليه  وحكم  �لرتكية.  �ال�شتخبار�ت  �جهزة  نفذتها 
�بريل 1999 بعد �د�نته بتزعم منظمة �رهابية. لكن عقوبته خف�شت 
�لغاء عقوبة �الع��د�م ومي�شي  2002 بعد  �ل�شجن ملدى �حلياة يف  �ىل 
�وج����الن م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني ع��ق��وب��ت��ه يف �شجن ج��زي��رة �مي�����ر�يل. ومنذ 
�ل�شلطات �لرتكية النهاء  2012 يجري �وجالن مفاو�شات مع  �و�خر 
�لنز�ع �لكردي �لذي ��شفر عن �كر من 45 �لف قتيل منذ �ندالعه يف 
1984. وطالب حزب �لعمال �لكرد�شتاين من جهة �خرى يف منت�شف 
�ت�شاله  ت�شهيل  وخ�شو�شا  زعيمه  �شجن  ظ���روف  بتح�شني  م��اي��و  �ي���ار 
�لعمال  حزب  زعيم  ويجري  م�شتقلة  طبية  بزيارة  له  و�ل�شماح  باخلارج 
�لرتكية  �ل�شلطات  مع  �ملا�شي  �لعام  نهاية  منذ  مفاو�شات  �لكرد�شتاين 
 45 ��شفر عن �شقوط �كر من  �ل��ذي  �لكردي  �لنز�ع  للتو�شل �ىل حل 
�لف قتيل منذ بدء حركة �لتمرد يف 1984. ويجري زعيم حزب �لعمال 
�لرتكية  �ل�شلطات  مع  �ملا�شي  �لعام  نهاية  منذ  مفاو�شات  �لكرد�شتاين 
للتو�شل �ىل حل للنز�ع ويف �طار هذه �ملفاو�شات بد�أ �ملتمردون �الن�شحاب 
مبادر�ت  وينتظرون  �لعر�ق  �شمال  باجتاه  قو�عدهم  من  �ملا�شي  �ل�شهر 

من �حلكومة �ز�ء �القلية �لكردية.
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مقتل عن�سر من ال�سرطة الرو�سية يف هجوم املوؤبد لقرا�سنة �سوماليني قتلوا اأمريكيني 
•• مو�سكو-يو بي اأي:

قتل عن�شر من �ل�شرطة �لرو�شية وجرح 3 �آخرون بهجوم م�شلح �م�س �ل�شبت، على 
نقطة تفتي�س يف جمهورية د�غ�شتان ب�شمال �لقوقاز �لرو�شي.

�أن  �لد�خلية،  وز�رة  با�شم  متحدث  عن  �لرو�شية  )نوفو�شتي(  �أن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
عنا�شر من �ل�شرطة تعر�شو� لهجوم م�شلح عندما حاولو� �إيقاف �شيارة عند نقطة 
تفتي�س قرب قرية بريفوماي�شكوي يف مقاطعة كاياكنت. وقتل يف �لهجوم عن�شر من 

�ل�شرطة، وجرح 3 �آخرون.
وقد بد�أت �ل�شرطة عملية بحث عن �مل�شلحني وت�شهد منطقة �شمال �لقوقاز ب�شكل 
�لعديد  و�أنغو�شيا،  ود�غ�شتان،  �ل�شي�شان،  �مل�شطربة  �جلمهوريات  ت�شم  و�لتي  عام، 
و�مل�شوؤولني  �الإحتادية  و�لقو�ت  �ل�شرطة  �شد  م�شّلحون  ي�شّنها  �لتي  �لهجمات  من 

�ملحليني.

•• وا�سنطن-ا ف ب:

��شدر �لق�شاء �المريكي �حكاما بال�شجن 
قر��شنة  ث����الث����ة  ع���ل���ى  �حل�����ي�����اة  م������دى 
�مريكيني  �ربعة  بقتل  �دي��ن��و�  �شوماليني 
عند ��شتيالئهم على يختهم قبال �شو�حل 

�شلطنة عمان يف �شباط فرب�ير 2011.
وك�������ان �الدع���������اء ط���ل���ب ع���ق���وب���ة �الع�������د�م 
للقر��شنة �لثالثة �حمد مو�شى �شالد و�بو 
بكر عثمان بيلي و�شاين نور�ين �شيخ �بر�ر، 
�لتي جرت يف نورفولك  �ملحاكمة  يف ختام 

�شو�حل  �شرق  جنوب  كلم   440 نحو  بعد 
ع��م��ان وق��ت��ل يف �ل��ه��ج��وم �رب��ع��ة �مريكيني 
�لقادمان  �ملتقاعد�ن  �آدم  و�شكوت  هم جني 
من كاليفورنيا ويجوبان منذ �شبع �شنو�ت 
66 و�شبعني  بيختهما ويبلغان من �لعمر 
عاما على �لتو�يل، وزوجان من ��شدقائهما 
من �شياتل هما فيلي�س ماكاي وبوب ريغل 
وك���ان ه���وؤالء �الم��ريك��ي��ون �الو�ئ���ل �لذين 
قبالة  �لقر�شنة  عمليات  �وج  يف  يقتلون 
�شو�حل �لقرن �الفريقي وقد تر�جعت هذه 

�لعمليات بف�شل دوريات بحرية دولية.

�ملتحدة  �لواليات  �شرق  فرجينيا  والي��ة  يف 
حيث مقر قيادة �ال�شطول �الأمريكي.

وقال مايكل ناخمانوف حمامي �شالد �ن 
باالجماع  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��ذت  �ملحلفني  هيئة 
و�����ش���اف ن��ح��ن مم��ت��ن��ون ل��ه��ا الن��ه��ا جنبت 
�ملحكومني  �ن  مو�شحا   ، �مل���وت  موكلينا 
���ش��ي��م�����ش��ون �ح��ك��ام��ه��م يف ���ش��ج��ن ف���در�يل 
�نتهاء  قبل  عنهم  �الف���ر�ج  �مكانية  ب��دون 
�حلكم. وكان �لرجل �لثالثة يف جمموعة 
�شمت 19 قر�شانا ��شتولو� يف 18 �شباط 
2011 على �ليخث كوي�شت على  فرب�ير 

اجلي�ص اجلزائري ين�سر 6500 ع�سكري على احلدود 
•• اجلزائر -ا ف ب:

ن�شر �جلي�س �جلز�ئري �كر من 6500 ع�شكري �شمنهم قو�ت خا�شة لتامني 
�حلدود مع تون�س و�لقيام بعمليات مع �جلي�س �لتون�شي يف جبل �ل�شعانبي �ثر 
وذكرت  �م�س.  �ل�شادرة  �ل�شحف  بح�شب  تون�شيني،  ع�شكريني  ثمانية  مقتل 
�شحيفة �ل�شروق �ن قيادة �جلي�س ن�شرت 10 كتائب قو�ت خا�شة وم�شاة ودرك، 
�لقتالية  عدتها  بكامل  لها  مو�قع  �تخذت  ع�شكري   6500 من  �أك��ر  ت�شم 
مرفوقة باآليات ع�شكرية، ملو�جهة �حتمال ت�شلل �جلماعات �الإرهابية �مل�شلحة 
�ن  ��شتناد� �ىل م�شادر موثوقة  �ل�شروق  و��شافت   . تون�س  عرب �حل��دود مع 
�لقر�ر �لذي �تخذ من طرف �لقياد�ت �لع�شكرية يف تون�س و�جلز�ئر يق�شي 
�لبلدية  بني  �لفا�شلة  للحدود  م�شرتكة  بعمليات  �جلي�شني  بقيام  مرة  الول 
عرب �قليم والية تب�شة و�لو�دي بالن�شبة للجز�ئر و�لق�شرين ومناطق جنوب 

دحو  �جلز�ئري  �لد�خلية  وزي��ر  وك��ان   . �لتون�شية  لالر��شي  بالن�شبة  تون�س 
ولد قابلية �علن �خلمي�س �ن �جلي�س �لوطني �ل�شعبي عزز و�شائله وقدر�ته 
 . تون�س  ت�شهدها  �لتي  �ال�شطر�بات  ب�شبب  للبالد  �ل�شرقية  �حل���دود  على 
�أمنية متقدمة للجي�س على طول  �إقامة مر�كز  و��شافت �ل�شروق فقد متت 
�حلدود، �إ�شافة �إىل ن�شب �أبر�ج مر�قبة وكامري�ت متطورة ملر�قبة �لو�شع، 
�حلدودية  للمناطق  �مل��وؤدي��ة  �لطرقات  على  �الإج����ر�ء�ت  ت�شديد  ع��ن  ف�شال 
�الأ�شخا�س،  و�لتحري يف هوية  �الأمنية  بن�شب �حلو�جز  تون�س  �ملتاخمة مع 
عن  بالتبليغ  �جل��و�ر  �شكان  حت�شي�س  على  �الأمنية  �جلهات  ذ�ت  عمدت  كما 
يتمركز  �لتي  �الأمنية  نقاطه  عرب  �جلي�س  قيادة  �إىل  م�شبوهة  حتركات  �أي 
مالحقة  من  �لفارة  �الرهابية  للعنا�شر  حمتمل  ت�شلل  الأي  للت�شدي  فيها 
�جلي�س �لتون�شي . ومن جهته �كدت �شحيفة �خلرب �ن قيادة �جلي�س �لوطني 
�ل�شعبي يف �جلز�ئر قررت مت�شيط مناطق و��شعة من �حلدود مع تون�س، قرب 

�الأور����س ومت�شيط �شحر�ء  �إىل جبال  �لنمام�شة، و�شوال  �لعنق وجبل  جبل 
و�حلمادة  ومناطق غرونة  وملغيغ  �لغر�شة  �شط  �ل��و�دي مثل منطقة  والي��ة 
�لكبرية و�لعرق �ل�شرقي . ون�شبت �ىل م�شدر عليم يف جلنة �رتباط وتن�شيق 
متز�منة  مت�شيط  بعمليات  �لقيام  تقرر  �نه  �لبلدين  بني  م�شرتكة  ع�شكرية 
حتى مينع �الإرهابيون من �لت�شلل عرب �حل��دود من دولة �إىل �الأخ��رى عند 
�لت�شييق عليهم . و�طلق �جلي�س �لتون�شي عملية ع�شكرية و��شعة �لنطاق يف 
جبل �ل�شعانبي على �حلدود مع �جلز�ئر بهدف تطهريه من �إرهابيني قتلو� 
�الثنني �ملا�شي ثمانية ع�شكريني و�شرقو� ��شلحتهم ولبا�شهم �لنظامي بعدما 
ذبحو� خم�شة منهم وذكرت �شحيفة �لنهار �ن رئي�س �ركان �جلي�س �جلز�ئري 
�شرق  كلم   430( ق�شنطينة  يف  �جلي�س  ب��ق��ادة  �جتمع  �شالح  قايد  �لفريق 
�جلز�ئر( مركز قيادة �لناحية �لع�شكرية �خلام�شة �لتي تقع حتت م�شوؤوليتها 

كل �ملناطق �حلدودية مع تون�س.

الإرهاب يتحّول اإىل واقع ُمّر يف تون�س
تهديدات باجلملة.. وعبوات نا�سفة بالتق�سيط..!

•• تون�ص – الفجر- خا�ص 

يبدو �أّن �خلاليا �الإرهابية �لنائمة 
�لتحرك  ط����ور  دخ���ل���ت  ت��ون�����س  يف 
و�من  �لبلد  ه��ذ�  ��شتقر�ر  م��ه��ددة 
فيه  ت��ت��ع��م��ق  وق�����ت  م���و�ط���ن���ي���ه يف 

�الأزمة �ل�شيا�شية �لتي تع�شف به.
�ملر�كز  ت�شتهدف  موجة  �شياق  ويف 
�أن  ُي�شتبعد  وال  و�جلي�س  �الأمنية 
تطال يف مرحلة الحقة �لتجمعات 
�مل����دن����ي����ة م�����ن م����رك����ب����ات جت���اري���ة 
�لعثور  �مل��ن�����ش��ات، مت  م��ن  وغ��ريه��ا 
�شغري  �شندوق  على  �جلمعة  ليلة 
�لتون�شي  باجلي�س  بيت عقيد  �أمام 
�ملحاذية  �ل��ت��ا���ش��ع  �مل��ن��زه  مبنطقة 
ر�شالة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ل��ل��ع��ا���ش��م��ة 
م�شفرة  وب��ر���ش��ائ��ل  بالقتل  تهديد 
مكتوب عليها ال �إله �إال �هلل  وعدد 
من عبار�ت �لتهديد باالإ�شافة �إىل 
�لعقيد  لرتهيب  حماولة  يف  منّبه 
�ل�شندوق  �أن  ي��ع��ت��ق��د  ج��ع��ل��ه  وم���ا 

يحتوي على قنبلة.
�الإعالمية  �مل�شادر  بع�س  وذك���رت 
بالكف  ط��ال��ب  �لر�شالة  حم��رر  �أّن 
عن ق�شف �ل�شعانبي و�لتهديد باأنه 
دولة يف  20 موؤ�ش�شة  �شيتم �شرب 
تون�س يف حال مل يتم �لتوقف عن 
�لر�شالة  �ل�شعانبي، وحملت  �شرب 

�إم�شاء تنظيم �لقاعدة.
ي��ك��ون هذ�  �أن  �مل���رج���ح  وك����ان م���ن 
ي��ح��ت��وي ع���ل���ى  قنبلة  �ل�����ش��ن��دوق 
ت��ب��نّي ف��ي��م��ا بعد  �ن���ه  �إال  م��وق��وت��ة 
باأنه �شندوق يحتوي على عدد من 
ر���ش��ائ��ل وم��ن��ّب��ه ي���دوي ل��ك��ن بع�س 
�لرو�يات �أكدت تفكيك قنبلة د�خل 

�ل�شندوق.

تطّور وموؤ�ّشر خطري
�لفرتة  ه��ذه  خ��الل  تون�س  وتعي�س 
على وقع ت�شارع �لعمليات �الإرهابية 
�لبالد  و�����ش���ت���ق���ر�ر  الأم�����ن  �مل����ه����ددة 
�الإرهابية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �أث�����ارت  ح��ي��ث 
�لهلع و�خل��وف يف �شفوف  �ملتفرقة 

�ملو�طنني.
�ل���ع���م���ل���ي���ات �الإره����اب����ي����ة  مل ت��ك��ت��ف 
�ل�شعانبي  ج���ب���ل  يف  ب���ت���م���رك���زه���ا 
ب���ل ك�����ش��ف �الأ����ش���ب���وع �مل��ن��ق�����ش��ي �أن 
متح�شنني  يكونو�  ق��د  �الإره��اب��ي��ني 
باالأحياء �ل�شعبية حيث مت �كت�شاف 
�أل���غ���ام يف مناطق  ���ش��ن��ع  حم�����اوالت 
متفرقة كما مت �كت�شاف زرع عبو�ت 

نا�شفة تقليدية �أمام مر�كز �الأمن.
�الإرهابية  �لعمليات  ه��ذه  �أّن  ورغ��م 
ت�شّجل   مل  �ل�شعبية  �الأح��ي��اء  و�شط 
عمليات  �أن����ه����ا  �إال  ت���ذك���ر  خ�����ش��ائ��ر 
حيث  متفرقة  مناطق  ويف  متعددة 
مت �ك���ت�������ش���اف خ������الل م���ط���ل���ع ه���ذ� 
نا�شفة  عبوة  زرع  �جل���اري  �الأ���ش��ب��وع 
لالأمن  ت��اب��ع��ة  ب�����ش��ي��ارة  ت��ق��ل��ي��دي��ة 
مل  �ل���و�دي  حلق  ب�شاحية  �لوطني 

توؤدي �إىل وقوع خ�شائر ب�شرية .
من  �أر�د  م�شابهة  عملية  وح�شلت 
��شتهد�ف  �الإره����اب����ي����ون  خ���الل���ه���ا 
مت  �ملحمدية  مبنطقة  �أمنية  وح��دة 
خاللها زرع عبوة نا�شفة ب�شجرة ثم 
�لوحدة  هذه  م��رور  �أثناء  تفجريها 
لكن مل يكن لها �أية خ�شائر ب�شرية 

�أو مادية.
وت�شارعت �الأحد�ث و تطورت يف ما 
حيث  نائمة  خلاليا  �لتحرك  ي�شبه 
�الأ�شبوع  ه����ذ�  ن��ه��اي��ة  �ك��ت�����ش��اف  مت 
حم����اوالت ���ش��ن��ع ع��ب��و�ت ن��ا���ش��ف��ة يف 
متفرقة  م��ن��اط��ق  يف  �شعبية  �أح��ي��اء 

مبنزل  نا�شفة  عبوة  �نفجرت  حيث 
�أثناء  ب��ن��زرت  حمافظة  يف  بورقيبة 
بع�س  ب��اإع��د�د  مت�شدد  عن�شر  قيام 
�مل�������و�د �مل���ت���ف���ج���رة وت���ع���ر����س �أث���ن���اء 
�إيقافه  فتم  ي��ده  ب��رت  �إىل  جتربتها 

من طرف �لوحد�ت �الأمنية.
مبنطقة  نا�شفة  عبوة  �نفجرت  كما 
�جل���دي���دة م��ن حم��اف��ظ��ة م��ن��وب��ة يف 
ب�شدد  ك���ان  م��ت�����ش��دد  عن�شر  م��ن��زل 
فتويف  متفجرة  قنبلة  ب�شنع  �لقيام 
حالة  يف  �لهالك  زوج���ة  �أّن  ح��ني  يف 
�النفجار  خّلف  وق��د  ج��د�.  خطرية 

ماز�لت متو��شلة يف هذ� �ملو�شوع.
ويرى باحثون من تون�س يف �شوؤون 
�عتماد  �أن  �الإ���ش��الم��ي��ة،  �جل��م��اع��ات 
�لعبو�ت  ����ش���الح  ع���ل���ى  �جل���م���اع���ات 
ومت�شماً  متعر�ً  ب��د�  و�إن  �لنا�شفة 
موؤ�شر�ً  يعترب  �أن��ه  غ��ري  بالبد�ئية، 
ي��ذّك��ر مب��اآ���ٍس عا�شتها دول  خ��ط��ري�ً 

�أخرى يف �ملنطقة �لعربية.

عو�مل د�خلية وخارجية
�إق��د�م �جلماعات  �أّن  ويعتقد خرب�ء 
�الإره��اب��ي��ة �مل��ن�����ش��وي��ة حت��ت تنظيم 

�أ�شر�ر� مادية كبرية يف �ملنزل.
بالغ  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  و�أك�������دت 
�أ����ش���درت���ه �أم�������س �أن���ه���ا ع��ل��م��ت من 
بو�شط  جت��������اري  م����رك����ب  ح�����ار������س 
ملتحيني  �شخ�شني  �أن  �لعا�شمة، 
�ملذكور،  للمركب  �لت�شلل  حاوال  قد 
�إال �أنهما الذ� بالفر�ر �أثناء حماولة 

�إيقافهما.
�أي معلومة  �ل���وز�رة  ه��ذ� ومل تذكر 
ب����خ���������ش����و�����س حم��������اول��������ة ه����ذي����ن 
�ملذكور،  �ملركب  تفجري  �ل�شخ�شني 
�الأبحاث  �أن  �إىل  ب��االإ���ش��ارة  و�كتفت 

�الإ�شالمي  �ملغرب  ب��الد  يف  �لقاعدة 
�لتون�شي  �جل��ي�����س  م��ه��اج��م��ة  ع��ل��ى 
وق���ت���ل���ه���م ل���ث���م���ان���ي���ة م�����ن �جل���ن���ود 
د�خلية  ظ����روف  ت��وف��ر  نتيجة  ك���ان 
�ملالئم  �مل��ن��اخ  لهم  وف��رت  وخارجية 
�لنائمة  خ��الي��اه��م  حت��ري��ك  ق�����ش��د 

وتنفيذ عمليات على �الأر�س.
�أه���ّم �ل��ظ��روف �لد�خلية  وم��ن ب��ني 
لالإرهابيني  �لفر�شة  �أت��اح��ت  �لتي 
ل��ل��ق��ي��ام مب��ث��ل ه����ذه �الأع����م����ال هي 
وت�شاهل  و�لت�شيب  �لفو�شى  حالة 
�أجهزة �لدولة يف �لتعاطي مع عديد 
�لق�شايا و�لتجاوز�ت �لتي حدثت يف 
�لر�بع ع�شر من جانفي  تون�س بعد 
2011 من قبل �لعنا�شر �ل�شلفية 
باالأ�شا�س  �ل�شريعة  �أن�شار  وتنظيم 
لتنظيم  ت���اأي���ي���ده  ي��خ��ف��ي  ال  �ل�����ذي 

�لقاعدة .
�أما يف ما يتعلق بالعو�مل �خلارجية 
�أحد�ث  وقع  تعي�س على  تون�س  فان 
�إق���ل���ي���م���ي���ة ����ش���اخ���ن���ة م���ن���ه���ا ح����رب 
م�����ايل و����ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا ل���ع���دد كبري 
�لوجود  مل��و�ج��ه��ة  �جل���ه���ادي���ني  م���ن 
تد�عيات  ع����ن  ف�����ش��ال  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�شقوط نظام معمر �لقذ�يف و�نت�شار 
�ل�����ش��الح يف يف �مل��ن��ط��ق��ة م��ه��ّرب��ا من 

ليبيا.
حتولت  تون�س  �أّن  �خل��رب�ء  ويعترب 
�لقريب  �ملا�شي  يف  عبور  نقطة  من 
�إىل نقطة متركز و��شتهد�ف نتيجة 
�ل�شلطات  �ملتز�يد من قبل  �ل�شغط 
�جل����ز�ئ����ري����ة وع������دم ت�����ش��احم��ه��ا يف 
ومرور  ب���االإره���اب  تتعلق  م��و����ش��ي��ع 

�ل�شالح خا�شة جتاه مايل.

دعم و�إ�شناد

 ، �أم��ن��ي��ة ج��ز�ئ��ري��ة  ك�شفت م�����ش��ادر 
حلركة   تنتمي  �إرهابية  جماعات  �أن 
�لفرتة  يف  تلقت  �ل�����ش��ري��ع��ة  �أن�����ش��ار 
و�إ����ش���ن���اد� كبريين  دع���م���ا  �الأخ������رية 
�ل�شحر�ء  �أب��ن��اء  “حركة  ط��رف  من 
�لتي  �لعد�لة”،  �ج��ل  م��ن  �ل��ك��ربى 
�ل�شالم  ع��ب��د  �الإره����اب����ي  ي��ت��زع��م��ه��ا 

طرمون.
جماعة  �أن  �مل���������ش����ادر  و�أ������ش�����اف�����ت 
مع  بالتن�شيق  تن�شط  “طرمون” 
�لتي  ب���ال���دم���اء  �مل���وق���ع���ون  ج��م��اع��ة 
و  بلمختار،  خمتار  �ملدعو  يتزعمها 
�لع�شكرية  م��ن �حل��م��ل��ة  ف���رت  �ل��ت��ي 

�لتي تقودها فرن�شا ب�شمال مايل.
جماعة  �أن  ذ�تها  �مل�شادر  و�أو�شحت 
�أبناء  ح��رك��ة  و  ب��ال��دم��اء  �مل��وق��ع��ون 
�ل�شحر�ء �لكربى من �جل �لعد�لة 
�لتي متلك عالقات جيدة بالعنا�شر 
�الإرهابية �لتون�شية، بدليل م�شاركة 
ع���دد ك��ب��ري م��ن��ه��م يف �ل��ه��ج��وم على 
بعني  بتغنتورين  �ل��غ��ازي��ة  �ل��ق��اع��دة 
�منا�س جنوب �جلز�ئر �شهر جانفي 
�مل��ا���ش��ي، �ت��خ��ذت م��ن ج��ن��وب ليبيا 
م���الذ� �آم��ن��ا الإع����ادة �إح��ي��اء ن�شاطها 
مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  �الإره��اب��ي، 
يف  �ملتح�شنة  �الإره��اب��ي��ة  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
جبال �ل�شعانبي من خالل تزويدها 
�مل��ت��ف��ج��رة لتنفيذ  ب��ال�����ش��الح و�مل����و�د 
عمليات �إرهابية يف تون�س و�جلز�ئر، 
�ملحاذية  �مل�����ش��ال��ك  و  �مل���ع���اب���ر  ع���رب 
وتون�س،  �جل����ز�ئ����ر  ب����ني  ل���ل���ح���دود 

�نطالقا من �الأر��شي �لليبية.
و�أ�شار �إىل �أن �لعملية �الأخرية �لتي 
ر�ح �شحيتها 8 ع�شكريني تون�شيني 
بالتن�شيق بني هذه �جلماعات  متت 

�الإرهابية وباأ�شلحة ليبية. 

خلية  وتون�س  �جل��ز�ئ��ر  �شّكلت  وق��د 
مب�شاركة  وحت���ري���ات  ����ش��ت��ع��الم��ات 
�لبلدين  م����ن  خم����اب����ر�ت  ����ش���ب���اط 
�لتي  �الإرهابية  �جلماعات  ملالحقة 
�مل�شرتكة  تن�شط يف مناطق �حلدود 
تت�شمن تنفيذ عدة عمليات ع�شكرية 
�أوردته  ما  ح�شب  مت�شيط  وعمليات 

جريدة �خلرب �جلز�ئرّية.
وت�شارك يف عمليات �لتم�شيط قو�ت 
برية وجوية ي�شل عددها يف �جلانب 
�لتون�شي �إىل 3 �أ�شعاف �لقو�ت �لتي 
�شاركت يف عملية مت�شيط �ملنطقة يف 
�الأ�شهر �ملا�شية، باالإ�شافة �إىل ما ال 

يقل عن 4 �آالف ع�شكري جز�ئري
�جلز�ئري  �جل��ي�����س  ق��ي��ادة  وق����ررت 
���ش��ّن ع��م��ل��ي��ات مت�����ش��ي��ط ج���دي���دة يف 
�لربية  �حل��دود  من  و��شعة  مناطق 

مع تون�س.
و�شتكون عمليات �لتم�شيط و�لبحث 
�جلز�ئر  ب���ني  �ل���ربي���ة  �حل������دود  يف 
وت��ون�����س ه���ذه �مل���رة م��ت��ز�م��ن��ة، حتى 
عرب  �لت�شلل  من  �الإره��اب��ي��ون  مينع 
�حل��دود من دولة �إىل �الأخ��رى عند 
�لقو�ت  �أن  ك��م��ا  عليهم.  �لت�شييق 
�لعمليات  ت�شارك يف  �لتي  �لتون�شية 
جتهيز�ت  ���ش��ت�����ش��ت��ع��م��ل  �جل����دي����دة، 

حديثة مل ت�شتعملها �شابقا.
�أم�س  �إع���الم���ي���ة  م�������ش���ادر  وذك������رت 
�أمنية  ن��ق��ال ع���ن م�����ش��ادر  �ل�����ش��ب��ت، 
�أن تون�س تقدمت  جز�ئرية  رفيعة، 
بطلب �إىل �جلز�ئر بخ�شو�س �إن�شاء 
قو�ت  ب��ني  م�شرتكة  ع�شكرية  ق���وة 
�ل��ب��ل��دي��ن حل��م��اي��ة مناطق  ج��ي�����ش��ي 
ت��ون�����س، و قالت  ب��ج��ن��وب  ح���دودي���ة 
عمل  �إىل  يدعو  �لطلب  �إن  �مل�شادر 

ع�شكري بني �جلز�ئر و تون�س.

 القاعدة تهدد ب�سرب 20 موؤ�س�سة دولة يف تون�ص
تون�ص حتولت من نقطة عبور اإىل اأر�ص متركز وجهاد   

جبهة االإنقاذ يف تون�ص تقاطع لعري�ص وترف�ص اإعادة تكليفه بت�سكيل حكومة جديدة
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يتو��شل �شر�ع �ل�شاحات و�ل�شو�رع 
يف تون�س وينغلق باب �حلو�ر رغم 
زخم �للقاء�ت و�ملبادر�ت �ملطروحة 
كّل  ولكن  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على 

يغني على لياله.
وقد �أكد �الأمناء �لعامون لالحتاد 
�جتماعهم  تون�س خالل  �أجل  من 
ب����ق����ر�ر حّل  �ل���������دوري مت�����ش��ك��ه��م 
�حلكومة �حلالية وت�شكيل حكومة 
�شخ�شية  ت��ر�أ���ش��ه��ا  وط��ن��ي  �إن���ق���اذ 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  وح���ل  م�شتقلة 
�لتاأ�شي�شي باالإ�شافة �إىل �لنظر يف 

�شبل ��شتكمال �شياغة �لد�شتور.
�أع������رب �الحت������اد ع���ن رف�شه  ك��م��ا 
�لنه�شة  حركة  حزب  ملوقف  �لتام 
رئي�س  تكليف  �إع����ادة  �إىل  �ل��د�ع��ي 
�لعري�س  ع��ل��ي  �مل��وؤق��ت��ة  �حل��ك��وم��ة 
بت�شكيل حكومة جديدة  باعتباره 

�حلزب �لفائز يف �النتخابات.
�لتون�شية  �مل���ع���ار����ش���ة  وت���و�����ش���ل 
�أم�س  �شباح  �نعقد  حيث  لقاء�تها 
�ل�����ش��ب��ت �ج���ت���م���اع���ا م���و����ش���ع جمع 
�ل�شعبية  �جلبهة  �أح����ز�ب  ق��ي��اد�ت 
و قياد�ت �الحت��اد من �جل تون�س 
بهدف تد�ر�س �لو�شع �ل�شيا�شي يف 
�لبالد وتن�شيق �ملبادر�ت �لعملّية و 
ذل��ك �ث��ر �الأح���د�ث �الأخ���رية �لتي 

�شهدتها تون�س. 
كما �لتقى �أمني عام �حتاد �ل�شغل 
ح�����ش��ني �ل��ع��ب��ا���ش��ي رئ���ي�������س حزب 
�لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  ح��رك��ة 
من �أجل متابعة �لو�شع يف �لبالد 
�مل����اأزق ومن  م��ن  �خل���روج  وكيفية 

�الأزمة �ل�شيا�شية.
لقاء�ت  ع����دة  �ل��ع��ب��ا���ش��ي  و�أج������رى 

�حل��ك��وم��ة ت��ر�ق��ب �مل�����ش��اج��د �لتي 
�لعنف  �إىل  �ل����دع����وة  ف��ي��ه��ا  ت���ت���م 
عديد  دم�������اء  و�إه�����������د�ر  و�ل����ق����ت����ل 
�ل�شيا�شيني و�ل�شخ�شيات �لوطنية 
رغم  �جلي�س  و�أع����و�ن  و�الأم��ن��ي��ني 
ب�شرورة  �ملنادية  �ل��دع��و�ت  عديد 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �مل�����ش��اج��د، مل���ا �آل 
�ليوم  ع��ل��ي��ه  ه���و  م���ا  �إىل  �ل��و���ش��ع 
ف���ق���د حت���ق���ق���ت م���ط���ال���ب ه������وؤالء 
عمليات  نعي�س  و�أ�شبحنا  �الأئ��م��ة 

�الغتيال.
ند�ء  رئي�س حركة  �أكد  من جانبه 
�إّن  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي  تون�س 
ح���ّل ح��ك��وم��ة ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س �أمر 

حم�شوم.

�لتكتل بني خيارين..
�ل�شلع  �ل��ت��ك��ت��ل  ح���زب  �أن  وي���ب���دو 
�لثالث يف �لرتويكا �حلاكمة �لذي 
م�شاندة  ل��ه  ر�شمي  بيان  يف  �أع��ل��ن 

�لرحيل و ممثلو �جلبهة  �عت�شام 
قر�رهم  ح��ل��ف��ائ��ه��م��ا  و  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�لتي  �حل�������و�ر  ج��ل�����ش��ة  م���ق���اط���ع���ة 
دع���ا �إل��ي��ه��ا رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة علي 
�ل���ع���ري�������س م����ع ق�������ادة �الأح��������ز�ب 
�ملنظمات  ومم���ث���ل���ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�الأمنية  �لتطور�ت  حول  �لوطنية 

و�ل�شيا�شية �الأخرية يف �لبالد.
�ل�شعبية  باجلبهة  �لقيادي  و�أك���د 
�أح����ز�ب  �أّن  ب���احل���اج ع��م��ر  ع��ث��م��ان 
ج��ب��ه��ة �الإن���ق���اذ ���ش��ت��ق��اط��ع �حل���و�ر 
�إل��ي��ه رئ��ي�����س �حلكومة  �ل���ذي دع���ا 
روؤ�شاء  مع  �لعري�س  علي  �ملوؤقتة 
�مل�شتجد�ت  �آخر  لدر��شة  �الأح��ز�ب 

�ملتعلقة باالإرهاب.
و����ش���ّدد ع��ث��م��ان ب��احل��اج ع��م��ر على 
وجبهة  �ل�شعبية  �جلبهة  مت�شك 
�الإن������ق������اذ ب���ح���ل �حل���ك���وم���ة وح���ل 
�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي و�إر�شاء 
حكومة �إنقاذ وطني تتكفل باإخر�ج 

كتل  ن������و�ب  �أغ����ل����ب  غ���ي���اب  يف  �أي 
�مل��ع��ار���ش��ة . وي��ع��ت��رب ت��ل��وي��ح حزب 
�لرتويكا   من  باالن�شحاب  �لتكتل 
و�لوقوف �شفا و�حد� مع �حتادي 
�لعمل  �أرب���������اب  و�حت��������اد  �ل�������ش���غ���ل 
�لتحاقه  منذ  �عتاد  حلزب  تطور� 
بالرتويكا �حلاكمة تطابق مو�قفه 
م��ع م��و�ق��ف �حل���زب �حل��اك��م كلما 
تعلق �الأمر باأزمات كربى مرت بها 

�حلكومة �أو �ملجل�س �لتاأ�شي�شي.
ت��ل��وي��ح حزب  �أّن   وي���رى حم��ل��ل��ون 
�أجل �لعمل و�حلريات  �لتكتل من 
باالن�شحاب من �الئتالف �حلاكم 
�أهمها  �ع��ت��ب��ار�ت  ع���دة  �إىل  ي��ع��ود 
قياديي  ع���ل���ى  �ل����ق����و�ع����د  ���ش��غ��ط 
�حلزب للخروج من �ل�شورة �لتي 
�نتمائه  ب��ع��د  ل��ل��ح��زب  �رت�����ش��م��ت 
ل��ل��رتوي��ك��ا ع��ل��ى �أن����ه ح���زب مذيل 
كحزب  مو�قفه  وف��ر���س  لل�شلطة 
�إيجاد  يحاول  دميقر�طي  و�شطي 

م�����ع �الأح�������������ز�ب �مل���ن�������ش���ح���ب���ة من 
�إطار  يف  وذلك  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س 
�ملتكونة  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر  جل��ن��ة 
�لتون�شي  و�الحت�����اد  �الحت����اد  م��ن 
و�لهيئة  و�ل����ت����ج����ارة  ل��ل�����ش��ن��اع��ة 
و�لر�بطة  ل��ل��م��ح��ام��ني  �ل��وط��ن��ي��ة 
ع����ن حقوق  ل���ل���دف���اع  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
�شبل  مناق�شة  فيها  ومت  �الإن�����ش��ان 

�خلروج من �لو�شع �حلايل.
�الأحز�ب  من  جمموعة  �أن  ويذكر 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ت�����ش��م ن����و�ب ممثلني 
ع����ن �أح���������ز�ب �الحت��������اد م����ن �جل 
تون�س ونو�ب ممثلني عن �جلبهة 
�أعلنت  م�شتقلني  نو�ب  و  �ل�شعبية 
ع�����ن ت���اأ����ش���ي�������س ج���ب���ه���ة ل���الإن���ق���اذ 
�إثر �غتيال حممد  �لوطني وذلك 

�لرب�همي و �أحد�ث �ل�شعانبي .

رف�س دعوة علي �لعري�س
�أع��ل��ن��ت قياد�ت  �أخ����رى  م��ن ج��ه��ة 

فكرة ت�شكيل حكومة وحدة وطنية 
ب���دع���م وم���و�ف���ق���ة جميع  حت��ظ��ى 
�شي�شغط  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الأح�������ز�ب 
ي�شتبعد  ال  �الجت���اه حيث  ه��ذ�  يف 
�حلزب  من  مقربة  م�شادر  ح�شب 
�ملجل�س  رئي�س  جعفر  بن  يلّوح  �أن 
�ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي ب���االن�������ش���ح���اب من 
حركة  �إ���ش��ر�ر  �شورة  يف  �لرتويكا 
�الإبقاء  على  �الإ�شالمية  �لنه�شة 
على حكومة �لعري�س �أو يف �أق�شى 
�حلاالت تو�شيع �الئتالف �حلاكم 

.
ومل ت�شتبعد ذ�ت �مل�شادر كذلك �أن 
�أ�شغال  تعليق  يعلن بن جعفر عن 
�إىل  �لتاأ�شي�شي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
ح��ني �إي���ج���اد ح��ل ت��و�ف��ق��ي ي�شمح 
ب���ع���ودة �ل����ن����و�ب �مل��ن�����ش��ح��ب��ني �إىل 
�ملز�يد�ت  لكل  درء�  وذل��ك  �ملجل�س 
�أو  قو�نني  بتمرير  ي�شمح  قد  وم��ا 
�أح��ادي �جلانب  بت�شويت  ق��ر�ر�ت 

تون�س من �أزمتها.
�ملغز�وي  زه���ري  ���ش��رح  جهته  م��ن 
�أن  �ل�����ش��ع��ب  �ل���ق���ي���ادي يف ح���رك���ة 
�حل���رك���ة ل���ن ت�������ش���ارك يف �حل����و�ر 
�لعري�س  ع��ل��ي  �إل���ي���ه  دع����ا  �ل�����ذي 
هذه  الأن  �ملوؤقتة  �حلكومة  رئي�س 
تتجاهل  �أن  حت������اول  �حل���ك���وم���ة 

�الأزمة �لتي متر بها �لبالد. 
و�أ�����ش����اف زه����ري �مل����غ����ز�وي �أن�����ه ال 
بتقدمي  �إال  �حلكومة  لهذه  خيار 
ت��ع��ت��رب مطلبا  �ل���ت���ي  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه��ا 
�الغتياالت  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة  ���ش��ع��ب��ي��ا 
�ل����ت����ي ع���رف���ت���ه���ا ت���ون�������س م����وؤخ����ر� 
ب��ع��د م���ا ع��رف��ت��ه �لبالد  وك���ذل���ك 
�الأو���ش��اع �الجتماعية  ت��رد يف  من 
و�القت�شادية �لتي �أرهقت �ملو�طن 
علي  حكومة  �أن  ‘’حيث  �لتون�شي 
يف  �لذريع  ف�شلها  �أك��دت  �لعري�س 

ت�شيري �شوؤون �لدولة«.
ك��ان��ت هذه  �إن  �أن���ه  �ملتحدث  وب��ني 

�حللول للخروج بالبالد من �ملازق 
�لذي تردت فيه. 

�مل����وق����ف ح�شب  ي����اأت����ي ه�����ذ�  ك���م���ا 
بع�س �ملر�فقني يف �شياق ح�شابات 
حزب  خاللها  من  يريد  �نتخابية 
بيت  م��ن  خ��روج��ه  �إع����الن  �لتكتل 
ط��اع��ة �ل��ن��ه�����ش��ة و����ش��رتج��اع ثقة 
�أن  خا�شة  منه  و�ملقربني  �أن�شاره 
�لتكتل يف  �ن��ت��خ��ب��و�  �ل��ك��ث��ري مم��ن 
 2011 �أك���ت���وب���ر   23 �ن��ت��خ��اب��ات 
�أ����ش���ب���ح���و� ي�������ش���ع���رون ب����ن����وع من 
�الإح��ب��اط وه��و ما �أدى �إىل موجة 
من �ال�شتقاالت يف �شفوف �حلزب 

يف �أكر من منا�شبة. 
ب����ن جعفر  ���ش��ي��ق��ل��ب ح�����زب  ف���ه���ل 
�ملعادلة وينقلب على حلفائه �أم �أن 
�مل�شالة جمرد مناورة لالإبقاء على 
نافذة للحو�ر مع �ملعار�شة وخا�شة 
�حتاد �ل�شغل �لذي مل يطالب بحل 
�لتاأ�شي�شي يف مبادرته يعود بعدها 
�لتي   �لرتويكا  ح�شن  �إىل  �لتكتل 
�الرتباط  ف��ك  نيته  ع��ن  يعرب  مل 

بها �إىل �الآن؟
للحزب  ب��ي��ان  �آخ����ر  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�أك����د ع��ل��ى �أن����ه م���ن و�ج����ب جميع 
�ختالفاتهم  ع���ل���ى  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني 
�ل�شيا�شية و�ملذهبية �لوقوف �شفا 
و�حد� �شد �الإرهاب لدعم �لوحدة 
�أن  �إىل  م�شري�  وتقويتها  �لوطنية 
�ل��ر�ه��ن��ة حت��ت��م تغليب  �ل���ظ���روف 
�مل�شالح  على  �لوطنية  �مل�شلحة 

�حلزبية �ل�شيقة.
تون�س  ت��ع��ي�����ش��ه  ع�����ش��ري  خم���ا����س 
ب��و�در جتاوزه  وم���اأزق مل تلح بعد 
�أن �الإره����اب �الأع��م��ى يطرق  رغ��م 
ب���اب �ل��ب��الد بعنف ول���ن ي��ف��رق يف 

��شتهد�فه بني �لفرقاء..!
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الرتبية بالقدوة يف ال�سرية النبوية 
وتربية  و�الأخ���الق  �ملبادئ  تر�شيخ  يف  �لطرق  و�أمثل  �أه��م  من  بالقدوة  �لرتبية 
و�لنظرياِت  فاملناهُج   ،� و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �لنبي  طريقة  وه��ي  �الأج��ي��ال، 
�لرتبويَة يف حاجٍة د�ئمة �إىل من ُيَطبِّقَها ويعمُل بها، وتظلُّ تلك �ملناهُج نظرية � 
فقط �، وال حتقق جدو�ها ما مل تتحول �إىل �شلوٍك َعَمِليٍّ للمربني �أنف�شهم، ولذ� 
ِة وهد�يتها يعتمد على وجوِد �لُقْدَوِة �لتي  كان �ملنهُج �لنبوي يف �إ�شالِح �لب�شرينَّ
�لنا�س  �أمام  و�قعة  ، وحقيقٍة  �شلوٍك عمليٍّ �إىل  �الإ�شالم  تعاليَم ومباديء  ل  حتوِّ
به  ب�شيء عمل  �أم��ر  �إذ�   � �شلم  و  عليه  �هلل  � �شلى  �هلل  ر�شول  ك��ان  ول��ذ�  جميعاً، 
�أوال، و�إذ� نهى عن �شيء كان �أول �ملنتهني عنه، فكان - �شلى �هلل عليه و�شلم - 
هو �لقدوَة و�الأ�شوة �لعملية �لتي ترتجم �الإ�شالم �إىل حقيقة وو�ق��ع، قال �هلل 
َ َو�ْلَيْوَم �اْلآِخَر  ِ �أُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو �هللنَّ تعاىل: )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُشوِل �هللنَّ
َ َكِثري�ً( )�الأحز�ب:21(، قال �بن كثري يف تف�شري هذه �الآية: " �الآية  َوَذَكَر �هللنَّ
و�أفعاله  �أق��و�ل��ه  يف   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �هلل  بر�شول  �لتاأ�شي  يف  كبري  �أ�شل 

و�أحو�له ".
وقال �بن حجر يف كتابه )�الإ�شابة( حني عرف بال�شحابي �جللندى ملك عمان: 
" �أن ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � بعث �إليه عمرو بن �لعا�س يدعوه �إىل 
�الإ�شالم، قال �جللندى: لقد َدلنَِّني على هذ� �لنبي �الأمي �أنه ال ياأمر بخري �إال 
كان �أول �آخذ به، وال ينهى عن �شر �إال كان �أول تارك له، و�أنه يغلب فال يبطر، 
ويغلب فال يهجر )ال يتلفظ بقبيح (، و�أنه يفي بالعهد وينجز �لوعد، و�أ�شهد 

�أنه نبي" .
وهذه بع�س من �ملو�قف �لرتبوية بالقدوة من حياة و�شرية نبينا حممد - �شلى 

�هلل عليه و�شلم - :

ْحُر واحَلْلُق للتحلُِّل من ُعْمَرِة احُلَدِيِبَيِة : النَّ
ملا �شدنَّ �مل�شركون �لر�شوَل �شلى �هلل عليه و�شلم و�أ�شحاَبه عن �لبيت �حلر�م، حني 
�أر�دو� �لعمرة عام �حلديبية، وبعد �إبر�م �ل�شلح مع قري�س، كان وقع ذلك عظيماً 
على �شحابة ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم -، فلما �أمرهم - عليه �ل�شالم - 
بنحر ما معهم من �لَهْدي لُيِحلُّو� من �إحر�مهم، ترددو� مع �شدِة حر�شهم على 
طاعِته � �شلى �هلل عليه و�شلم �، وهنا يتجلى �الأثُر �لعظيم للقدوة، �إذ �أ�شارت �أمُّ 
�َشلََمَة - ر�شي �هلل عنها � على ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - �أن يقوم هو 
�أواًل فينحر ويحلق �شعَره، الأن �شحابته �شيقتدون به عند ذلك ال حمالة، روى 
�الإمام �أحمد ب�شنده من طريق �مل�شور بن خمرمة ومرو�ن بن �حلكم - ر�شي �هلل 
عنهما - ق�شة �شلح �حلديبية يف حديث طويل، ذكر فيه �أنه ملا مت �ل�شلح بني 
�لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم وم�شركي قري�س قام ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه 
و�شلم - فقال: )يا �أيها �لنا�س �نحرو� و�حلقو�، قال: فما قام �أحد، قال: ثم عاد 
مبثلها، فما قام رجل حتى عاد مبثلها، فما قام رجل، فرجع ر�شول �هلل - �شلى 
�هلل عليه و�شلم - فدخل على �أم �شلمة فقال: يا �أم �شلمة ! ما �شاأن �لنا�س؟، قالت: 
يا ر�شول �هلل قد دخلهم ما قد ر�أيت، فال تكلمن منهم �إن�شاناً، و�عمد �إىل هديك 
حيث كان فانحره، و�حلق فلو قد فعلت ذلك، فعل �لنا�س ذلك، فخرج ر�شول �هلل 
�شلى �هلل عليه و�شلم ال يكلم �أحد� حتى �أتى هديه فنحره ثم جل�س فحلق، فقام 

�لنا�س ينحرون ويحلقون( .

القدوة يف العبادة : 
�أد�ء �لعبادة �أمام �الأطفال و�ل�شغار من �أ�شاليب تعليمهم وتربيتهم على �أد�ئها 
�شحيحة، بح�شب �لكيفية �لتي �أدى بها ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � هذه 
�أ�شلي( رو�ه  ر�أيتموين  �لقائل �شلى �هلل عليه و�شلم: )�شلو� كما  �لعبادة، فهو 
�لبخاري. ولذلك �أمر �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم �مل�شلم �أن يجعل لبيته ن�شيبا 
من �شالة �ل�شنن، فعن عبد �هلل بن عمر ر�شي �هلل عنهما قال: قال ر�شول �هلل 
بيوتكم، وال تتخذوها قبور�(  و�شلم: )�جعلو� من �شالتكم يف  �شلى �هلل عليه 

رو�ه م�شلم .
ويف ق�شة �بن عبا�س � ر�شي �هلل عنه � و�شالته مع �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم 
� تاأكيد على �لرتبية بالقدوة يف �لعبادة، فعن �بن عبا�س � ر�شي �هلل عنه � قال: 
�لليل  � من  و�شلم  �هلل عليه  � �شلى  �لنبي  فقام  ليلة،  )ِب��تُّ عند خالتي ميمونة 
فتو�شاأ من �شن معلق و�شوء� خفيفا، وقام ي�شلي، قال: فقمت فتو�شاأت نحو� 
مما تو�شاأ، ثم جئت فقمت عن ي�شاره، فحولني فجعلني عن ميينه، ثم �شلى ما 

�شاء �هلل( رو�ه �لبخاري .
ومن عبادته � �شلى �هلل عليه و�شلم � كما قال �أن�س � ر�شي �هلل عنه � حني �ُشِئل عن 
�شوم �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � فقال: )كان ي�شوم من �ل�شهر حتى يرى �أنه 
ال يريد �أن يفطر منه، ويفطر حتى يرى �أنه ال يريد �أن ي�شوم منه �شيئا، فكنت 
ال ت�شاء �أن تر�ه من �لليل م�شليا، �إال ر�أيته م�شليا، وال نائما، �إال ر�أيته نائما( 

رو�ه �لرتمذي .

القدوة يف الكرم :
عن �أن�س � ر�شي �هلل عنه � قال: )ما �ُشِئل ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � على 
�الإ�شالم �شيًئا �إال �أعطاه، فجاءه رجل فاأعطاه غنًما بني جبلني، فرجع �إىل قومه 
فقال: يا قوم ��شلمو� فاإن حممًد� يعطي عطاء من ال يخ�شى �لفاقة )�لفقر(( 

رو�ه م�شلم .
وعن عبد �هلل بن عبا�س � ر�شي �هلل عنه � قال: )كان �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم 
� �أجوَد �لنا�ِس باخلري، وكان �أجوَد ما يكون يف رم�شان، حنَي يلقاه جربيُل( رو�ه 

�لبخاري .

�لقدوة يف �لعفو :
 � �لنبي  له  تعر�س  �ل��ذي  و�لنف�شي  �لبدين  �الأذى  �أ�شكال  تعدد  �لرغم من  على 
� للم�شلمني  �أنه �شرب �ملثل �الأعلى و�لقدوة �حل�شنة  �إال   � �شلى �هلل عليه و�شلم 
عامة، وللمربني و�لدعاة خا�شة � يف �لعفو عن �مل�شيء، و�ل�شفح عن �ملخطيء، 
فعن جابر بن عبد �هلل - ر�شي �هلل عنه - قال: )غزونا مع ر�شول �هلل - �شلى 
�هلل عليه و�شلم - غزوة ِقَبل جند، فاأدركنا ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - يف 
و�د كثري �لع�شاه )�شجر فيه �شوك(، فنزل ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم 
- حتت �شجرة فعلق �شيفه بغ�شن من �أغ�شانها، قال: وتفرق �لنا�س يف �لو�دي 

ي�شتظلون بال�شجر، قال: فقال ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم -: �إن رجال 
�أتاين و�أنا نائم، فاأخذ �ل�شيف، فا�شتيقظت وهو قائم على ر�أ�شي، فلم �أ�شعر �إال 
و�ل�شيف �شلتا يف يده، فقال يل: من مينعك مني؟، قال: قلُت: �هلل، ثم قال يف 
�لثانية: من مينعك مني؟، قال: قلت: �هلل، ف�شام �ل�شيف )رده يف غمده( فها 
هو ذ� جال�س، ثم مل يعِر�س له ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - ومل يعاقبه 

وجل�س( رو�ه �لبخاري .
ومن �أعظم مو�قف �لقدوة يف �لعفو موقفه �شلى �هلل عليه و�شلم مع �أهل مكة، 
�أ�شد �الإي��ذ�ء، ون�شره �هلل عليهم، قام فيهم قائاًل:  بعدما �أخرجوه منها و�آذوه 
)ما ترون �أين فاعل بكم ؟!، قالو�: خري�ً، �أخ كرمي، و�بن �أخ كرمي، فقال: �أقول 
�أَْرَحُم  َوُه��َو  َلُكْم   ُ �هللنَّ َيْغِفُر  �ْلَيْوَم  َعلَْيُكُم  يَب  َتْرِ )َق��اَل ال  يو�شف:  �أخي  قال  كما 

�ِحِمنَي( )يو�شف:92(، �ذهبو� فاأنتم �لطلقاء( رو�ه �لبيهقي. �لرنَّ

القدوة باحللم :
�حللم �شفة مهمة للد�عية و�ملربي، ولذ� كان � �شلى �هلل عليه و�شلم �، ال ت�شتفزه 
�ل�شد�ئد، وال تغ�شبه �الإ�شاء�ت، فقد �ت�شع حلمه حتى جاوز �لعدل �إىل �لف�شل 
مع من �أ�شاء �إليه وجهل عليه، ويف ذلك قدوة وتربية عملية الأ�شحابه � ر�شو�ن 
�هلل عليهم � على �حللم، فعن �أن�س � ر�شي �هلل عنه � قال : )كنت �أم�شي مع ر�شول 
�هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � وعليه ُبرد جنر�ين غليظ �حلا�شية، فاأدركه �أعر�بي، 
فجبذه برد�ئه جبذة �شديدة، فنظرت �إىل �شفحة عاتق �لنبي � �شلى �هلل عليه 
ُمْر  ق��ال: يا حممد،  �شدة جبذته، ثم  �ل��رد�ء من  بها حا�شية  �أّث��رت  � قد  و�شلم 
�أم��ر له بعطاء( رو�ه  �إليه ف�شحك، ثم  �ل��ذي عندك، فالتفت  م��ال �هلل  يل من 

�لبخاري .
وعن �أن�س � ر�شي �هلل عنه � قال : )خدمُت ر�شوَل �هلل � �شلى �هلل عليه و �شلم � ع�شر 
�شنني، ال و�هلل ما �شبني �شبة قط، وال قال يل �أف قط، وال قال يل ل�شيء فعلته 

مل فعلته، وال ل�شيء مل �أفعله �أال فعلته( رو�ه �أحمد .

امل�صجد النبوي، وغزوة الأحزاب : 
�ملنورة،  باملدينة  �لنبوي  �مل�شجد  بناء  يف   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �لنبي  �شارك 
�إىل جنب مع �ملهاجرين و�الأن�شار، وعندما ر�أى  و�أ�شهم بنف�شه يف �لعمل جنبا 
�ل�شحابة � ر�شو�ن �هلل عليهم � ر�شولهم �لكرمي � �شلى �هلل عليه و�شلم � يعطيهم 
بهّمة  �ملهمة  �أد�ء  يف  ن�شطو�  يجهدون،  كما  وَيْجهد  �لعمل،  يف  �لعملية  �لقدوة 

عالية، وعزمية ال تلني. 
ويف غزوة �الأحز�ب �أعطى ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � كذلك �لقدوة �لعملية 
يف م�شاركته الأ�شحابه �لتعب و�لعمل، و�الآالم و�الآمال، فقد توىل �مل�شلمون وعلى 
ر�أ�شهم ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �، �ملهمة �ل�شاقة يف حفر �خلندق، وكان 
مل�شاركته � �شلى �هلل عليه و�شلم � �لفعلية، الأ�شحابه �الأثر �لكبري يف �لروح �لعالية 
�لتي �شيطرت عليهم، فقد روى �لبخاري يف �شحيحه �أن �لنبي � �شلى �هلل عليه 

و�شلم � كان �أثناء حفره يردد، �أبيات عبد �هلل بن �أبي رو�حة � ر�شي �هلل عنه � :
�للهم لوال �أنت ما �هتدينا     وال ت�شدقنا وال �شّلينا

فاأنزلن �شكينة علينا         وثّبت �الأقد�م �إن القينا
�إن �الأىل قد بغو� علينا     و�إن �أر�دو� فتنة �أبينا

وامل�صلمون يردوا عليه قائلني:
نحن �لذين بايعو� حممد�   على �الإ�شالم ما بقينا �أبد� 

يعطو�  و�أن  غ��ريه��م،  ع��ن  يتميزو�  �أال  و�مل��رب��ني  للقادة  وتربية  تعليم  ذل��ك  ويف 
�لقدوة بفعلهم، فاإعطاء �لنا�س �لقدوة يف م�شاركتهم عمليا يف �آالمهم و�آمالهم 
بِّي و�لقائد و�لد�عية لديهم، �إذ ي�شعرون �أنه و�حد منهم، وذلك  يرفع قيمة �ملُرنَّ
يدفعهم ملزيد من �لبذل و�لهمة، و�ل�شمع و�لطاعة، وي�شيع روح �لود و�الإخاء، 
بنَّى و�ملجتمع كله، وقد عرب  بِّي و�ملُرنَّ وي�شهم يف بناء عالقة �إن�شانية وطيدة بني �ملُرنَّ

عن هذه �ملعاين �أ�شحاب �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � باإن�شادهم :
لل لئن قعدنا و�لنبي يعمل      لذ�ك منا �لعمل �ملُ�شَ

تعترب �ل�شرية �لنبوية باأحد�ثها ومو�قفها مدر�شة نبوّية متكاملة، ملا حتمله بني 
ثناياها من �ملعاين �لرتبوية �لعظيمة، �لتي ت�شع للدعاة و�ملربني منهج �لرتبية 
�لرتبية  و�لتي منها   ،� للفرد و�ملجتمع   � �الإ�شالح  �ل�شحيح، وتبني لهم و�شائل 
�أُ�ْشَوٌة   ِ �هللنَّ َر�ُشوِل  يِف  َلُكْم  َك��اَن  )َلَقْد  تعاىل:  �هلل  قال  و�الأ�شوة �حل�شنة،  بالقدوة 

َ َكِثري�ً( )�الأحز�ب:21( .. َ َو�ْلَيْوَم �اْلآِخَر َوَذَكَر �هللنَّ َح�َشَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو �هللنَّ

�نا مر�شع  لالأمهات:  بالن�شبة  رم�شان  يف  تكر�ر�ً  �ال�شئلة  �أكر  من 
فهل �أ�شتطيع �ل�شوم وهل �شيوؤثر هذ� على جنيني �شلباً؟ �ل�شيام ال 
يوؤثر على حليب �الأم فمن غري �ملحتمل �أن يوؤذي �شيام �الأم �ملر�شع 

�لطفل خالل �شهر رم�شان  
خالل  �لكايف  �حلليب  �إنتاج  على  بالقدرة  �ملر�شعات  �لن�شاء  حتتفظ 
فرتة �ل�شيام، لكن قد تنخف�س ن�شبة �لدهون يف هذ� �حلليب وهذ� 
ال يعترب  م�شكلة يف حّد ذ�تها، لكن قد يعني �أن طفلك �شي�شعر باجلوع 

ويزد�د طلبه على �لر�شاعة ويكر من �لر�شاعة �لطبيعية.
بالن�شبة  �لعادية  �الأي���ام  ي�شبه  �ل�شيام  ظ��رف  �الأح��ي��ان  معظم  يف  و 

للحامل بخ�شو�س �لطعام و�ل�شر�ب و�ن كان وقت �ل�شيام طويال.
فمعظم �الأمهات �ملر�شعات تتناول وجبة �لع�شاء يف غري رم�شان وبعد 
ذلك تتبعها وجبة �الفطار بعد �كر من 12 �شاعة و�حيانا �أكر من 

ذلك و قد ت�شل فرتة عدم تناول �لغذ�ء لفرتة �ط��ول من رم�شان  
فهل يتاأثر ��نتاج �حلليب  ؟؟ بالطبع ال وكذلك يف �ل�شيام.

و�ذ� �ردت  معرفة �إذ� ما كنت تعانني من �جلفاف يف حال:
�ل�شديد بالعط�س  • �شعرت 

�لر�ئحة �شديد  �أو  د�كناً  لديك  �لبول  لون  • �أ�شبح 
�لتعب �أو  و�ل�شعف،  و�الإغماء،  )�لدوخة(،  بالدو�ر  • �أح�ش�شت 

  • �شعرت بال�شد�ع �أو �أي �أوجاع �أخرى. لو بد�أت تالحظني �أي من 
هذه �الإ�شار�ت �أو �لعالمات، عليك �الت�شال بطبيبك ملعرفة �ذ� كان 
و�أخ���ذ ق�شط من  �مل���اء  و���ش��رب بع�س  �ل�����ش��روري ك�شر �شيامك  م��ن 

�لر�حة.
�ل�شباح  ف��رتة  يف  وخا�شة  �مل���اء،  م��ن  �لكثري  ��شربي  تفطرين،  ح��ني 
�أن تعاودي �ل�شيام. عليك �شرب ما ال يقل عن  لرتين   �لباكر قبل 

�أو �لع�شري يومياً. لكن ال ت�شبعي ومتلئي بطنك  من �ملاء و�حلليب 
�لغذ�ئية،  �مل���و�د  على  حت�شلي  �أن  �مل��ه��م  م��ن  الأن  ب��ال�����ش��و�ئ��ل،  فقط 

و�ل�شعر�ت �حلر�رية من �لطعام.
- هل �شيتاأثر �لطفل �لر�شيع بتغري حليب �لثدي خالل �لر�شاعة 

يف رم�شان؟   
�إن �حلليب لديك يتغرّي قلياًل طيلة �لوقت، ويعتمد �الأمر على عدة 
عنا�شر مثل نوعية �لطعام �لذي تتناولينه و�حتياجات طفلك. قد 

تقّل مكّونات �لدهون يف هذ� �حلليب �إذ� كنت ت�شومني.
يحتاج �لطفل �ل�شغري �إىل �الأكل �أكر لو كان حليب �لثدي منخف�س 
�لدهون الأنه لن ي�شعر بال�شبع بعد �الإر�شاع. رمبا ال ينتبه �الأطفال 
�الأطعمة  بع�س  ع��ل��ى  يح�شلون  الأن��ه��م  �لتغيري  ل��ه��ذ�  ���ش��ّن��اً  �الأك����رب 

�ل�شلبة.

�سيام الأم املر�سع

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

�صورة يون�س الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �صره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�صراط  على  امل�صتقيم  ل�صرائعه  املطبق  ور�صوله  هلل  املحب  ور�صوله  باهلل 

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�س وال�صيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�صطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإل ذكره فوجودهم ذكر له واأنفا�صهم متعلقة بخ�صيته  ون�صوا الدنيا 
معرفة  دون  بع�صا  بع�صهم  يعرفون  منه  والتقرب  فلمر�صاته  اجتمعوا 
يخافون  ول  �صواه  اأحدا  يخ�صون  ل  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �صابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�صبه  من  اإل  �صيد  على 
قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �صدق 
اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 

ا�صتقاموا تتنزل عليهم املالئكة ول تخافوا ول حتزنوا واب�صروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ولكم فيها 
�صورة  رحيم(  غفور  من  نزل  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�صكم  ت�صتهي  ما 
ف�صلت) 30-23( ويف حديث  قد�صي رواه البخاري عن اي هريرة ر�صي 
اهلل عنه قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عيه و�صلم :) يقول اهلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�صيء 
حتى  بالنوافل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�صت  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�صر  الذي  وب�صره  به  ي�صمع  الذي  �صمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�صي بها ولئن �صاألني لعطيته ولئن 
ا�صتعاذين لأعذته وما ترددت عن �صيء اأنا فاعله ترددي عن نف�س عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�صاءلته(.

اأبو يزيد الب�سطامي
بخوفها  �لن�شاء  يف  غريبة  و�حلياء  �ل�شرت  �شديدة  عابدة  ز�ه��دة  �أم��ه 
ورجائها قالت له �أمه يف ليلة من �لليايل ��شقنى فخرج يف طلب �ملاء 
�نتبهت  حتى  ي��ده  يف  �لكوز  فاأم�شك  نائمة  ر�آه��ا  رج��ع  فلما  لي�شقيها 
�أبا يزيد �أين �ملاء ؟ قال :  وكان �جلو ب��ارد� جد� فلما �نتهت قالت يا 
هاهيه فاأخذت كوز �ملاء من يده وقد علقه من �أ�شبعه فجمد عليه من 
�شدة �لربد فبقى بع�س جلد �الإ�شبع على عروة �لكوز فلما ر�أت ذلك 
�أن  نف�شي  �إ�شبعي قلت يف  وق��ال هو جلد  �أخربها بذلك  و�شاألته عنه 
و�شعت �لكوز ومنت فلعلك تريدين �ملاء فلم تريه وما �أمرتني بو�شعه 
فلم�شكته �بتغاء مر�شاتك و�لقيام باأمرك فقالت له ر�شي �هلل عنكم.

�صلطان العارفني
باأنه  �الأزه��ر  �شيخ  �لطيب  �أحمد  د.  �لرت�جم كما يقول  وت�شفه كتب 
وعرفانا  وعبادة  زه��د�   : �لقوم  م�شايخ  كبار  و�أح��د  �لعارفني  �شلطان 
و�أنفا�شا وورعا  زمانه ح��اال  ن��ادرة  �أن��ه  �مل�شادر  بع�س  و�أح���و�ال وتقول 

وزهد� وتفاء� و�إينا�شا .
روؤى  �إن��ه  �ل�شوفية  طبقات  كتابه  يف  �ل�شلمي  �لرحمن  عبد  وي�شيف 
�حلديث و�إنه كان �شنيا على مذهب �الأحناف و�أنه در�س علم �لتوحيد 
على يد �شديقه �أبي علي �ل�شندي و�أن كان مل يرتك تر�ثا مدونا من 

�لكتب �أو �لر�شائل ولكنه ترك تر�ثا �شفهيا يف �شورة مرويات .
ويعد كتاب �لنور من كلمات �أبي طيفور الأبي �لف�شل حممد �ل�شهلجي 
389ه  - 476 ه  �أف�شل ما نقل عنه �إذ به ما يزيد على 500 رو�ية 
��شطلعو�  �لذين  �ل�شيوخ  من  طائفة  عن  نقلها  يزيد  �ب��ي  ك��الم  من 
�أبي  �أب��ي يزيد نقال �شفهيا وق��ال عنهم ه��وؤالء كلهم رو�ة  بنقل ت��ر�ث 

يزيد رحمهم �هلل.

�صوفية غام�صة 
ويرجع  �لغام�شة  �ل�شوفية  �ل�شخ�شيات  �شمن  يزيد  �أب��و  وي�شنف 

للتعبري  �أد�ة  �ل�شطح  �أ�شلوب  �أنه كان يتخذ من  �إيل  �ل�شبب يف ذلك 
عن �أذو�قه ومو�جيده حالته �لروحية فكانت �شطحاته معقدة ت�شكل 
على �ل�شامع وت�شغلق عليه وال ت�شتقيم على قو�عد �لعقائد كما جاء 

بها �شريح �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �ملطهرة .
وجد  و�شف  يف  م�شتغربة  عبارة  هو  �ل�شوفية  يعرفه  كما  و�ل�شطح 

فا�س بقوته وهاج ب�شدة غليانه وغلبته.
وعبار�ت �ل�شطح و�إن ظهرت على ��شتحياء قبل �أبي يزيد يف بع�س ما 
ثور�ت �بر�هيم بن �دهم ر�بعة �لعدوية فاإنها يف مرويات �أبي يزيد قد 
�كتملت �إبعادها و��شتقر معناها و�أ�شبحت لغة ثابتة يف �لتعبري عن 

مو�جيد �لعارف و�أذو�قه.

من اأقواله 
�شئل عن درجة �لعارف فقال لي�س هناك درجة بل �أعلى فائدة �لعارف 

وجود معروفة .
�لعابد يعبده �حلال و�لعارف �لو��شل يعبده يف �حلال.

�أن يقيم �ل�شالة فر�أى يف �لو�شف رجال  �أر�د  �أبو يزيد مرة ثم  �أذن 
عليه �أثر �ل�شفر فتقدم �إليه وكلمه ب�شيء فخرج �لرجل من �مل�شجد 
ثم رجع ف�شاألوه عن �شر ذلك فقال �لرجل كنت يف �ل�شفر فلم �أجد 
�ملاء فتيممت ون�شيت ودخلت �مل�شجد فقال له �أ و يزيد ال يجوز �لتيمم 

يف �حل�شر �أي يف وجود �ملاء فذكرت ذلك خرجت الأتو�شاأ.
�لعلم  �أ�شد علّي م  �ملجاهدة ثالثني �شنة فما وجدت �شيئا  علمت يف 

ومتابعته .
ال يعرف نف�شه من �شحبته �شهوته.

يا رب �أفهمني عنك فاأين ال �أفهم عنكم �إال بك.
عرفت �هلل باهلل وعرفت ما دون �هلل بنور �هلل عز وجل.

و�شئل ما عالمة �لعارف ؟ فقال : ال يفرت من ذكره وال ميل من حقه 
وال ي�شتاأن�س بغريه. 

يزيد  �أب���و  وكنيته  علي  ب��ن  عي�شى  ب��ن  �آدم  ب��ن  عي�شى  ب��ن  طيفور  ه��و 
بلدة من بال  �إىل ب�شطام وهي  ن�شبة  �لب�شطامي  باأبي يزيد  وم�شهور 
خر��شان وبع�س �مل�شادر كما كتب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �الأزهر 
كان  ج��ده  �أن  وت��ذك��ر  ���ش��رو���ش��ان  ب��ن  عي�شي  ب��ن  طيفور  با�شم  تن�شبه 

جمو�شيا ثم �أ�شلم وح�شن �إ�شالمه. 
�أم��ه حني �شب �ىل حملة  188 ه  ثم �نتقل مع  188 ه  -  ول��د ع��ام 
يزيد  �أ ���و  �إل��ي��ه  يختلف  �مل��ح��ل��ة م�شجد �شغري  ه���ذ�  وك���ان يف  ب��وي��ذ�ن 
ويف�شله على �مل�شجد �جلامع رغم جتاور �مل�شجدين حتا�شيا لالأعر�ب 
�جلال�شني حول �مل�شجد �جلامع وكانو� يقفون له �حرت�ما فكان هذ� 
�أن و�شع يف �مل�شجد  �أبو يزيد  يثقل على نف�شه وي�شق عليها ومل يلبث 
�إ لى جو�ره تردد عليها �أوال ثم �شكنها بعد ذلك  �ل�شغري وبني حجرة 
ويذكر �ملوؤرخون �أن �لبيت �لذي ولد فيه �لب�شطامي تهيبه �لنا�س فلم 
والأبي  فيه  ي�شلون  �إيل م�شجد  و�إمن��ا حولوه  وفاته  بعد  فيه  ي�شكنو� 
يزيد �أخو�ن �آدم وعلى �ختان وكان �شديد �لرب باأمه وقد قيل له مرة 

مب بلغت ما بلغت؟
فقالذ �أنتم تقولون ما تقولون و�إمنا �أرى ذلك من ر�شاء �الأم وكانت 

�خللع  عليهم  ف��اأط��اع��وه فخلع  ون��ه��اه��م  �ل��ع��ب��اد  �أم���ر  ت��ع��اىل  �هلل  �إن 
فا�شتعلو� باخللع عنه و�أين ال �أريد من �هلل �إال �هلل .

وقال لبع�س تالميذه �إذ� �شحبك �إن�شان و�أ�شاء ع�شرتك فادخل عليه 
عز  �هلل  ب�شكر  فاأبد�أ  عليك  �أنعم  و�إذ�  عي�شك  يطب  �أخالقك  بح�شن 
�بتليت فاأ�شرع �ال�شتقالة  و�إذ�  �لقلوب  وجل فاإنه �لذي عطف عليك 

فاإنه �لقادر علي ك�شفها دون �شائر �خللق .
�لعارف همه ما ياأمله و�لز�هد همه ما ياأكله

طوبى ملن كان همه هما و�حد� ومل ي�شغل قلبه مبا ر�أت عيناه و�شمعت 
�أذناه .

من عرف �هلل حق �ملعرفة فاإنه يزيده يف كل �شيء ي�شغله عنه .
و�لفري�شة  �لدنيا  ترك  �ل�شنة   : فقال  و�لفري�شة  �ل�شنة  عن  و�شئل 
�ل�شحبة مع �ملوىل الأن �ل�شن كلها تدل على ترك �لدنيا وكتاب �هلل 

يدل على �شحبة �ملوىل ومن تعلم �لفري�شة و�ل�شنة فقد كمل.
�ملعرفة يف ذ�ت �حلق جهل و�لعلم يف حقيقة �ملعرفة حرية و�الإ�شارة 
�إ�شارة  �أك��ره��م  و�أب��ع��د �خللق ع��ن �هلل  �الإ���ش��ارة  �مل�شري �شرك يف  م��ن 

�إليه.
�لهو�ء فال  تربع يف  �لكر�مات حتى  �أعطي من  �إىل رجل  لو نظرمت 
و�لنهي وحفظ  �الأم���ر  عند  تنظرو� كيف جت��دون��ه  ب��ه حتى  ت��غ��رتو� 

�حلدود و�أد�ء �ل�شريعة �لفري�شة.
�شئل �أبو يزيد فقيل له �إن �لنا�س يقولون �إن �شهادة ) �أن ال �إله �إال �هلل( 
مفتاح �جلنة فقال �شدقو� ولكن ال يفتح �ملفتاح بغري مغالق ومغالق 

ال �إله �إال �هلل �أربعة �أ�شياء :
ك��ذب وال غيبة وقلب بغري مكر وال خيانة وبطن بغري  ل�شان بغري 

حر�م وال �شبهة وعمل بغري هوى وال بدعة.
قيل له ومبا ذ� بلغت �إيل ما بلغت ؟ قال �تخذت ربي ملهما و�شغلت 
ل�����ش��اين ب���ذك���ره وب����دين ب��خ��دم��ت��ه ك��ل��م��ا �أع���ي���ت ج���ارح���ه رج��ع��ت �إىل 

�الأخرى.
وقيل له ثانية مبا نلت من نلت قال �ن�شلخت من نف�شي كما تن�شلخ 
�حلية من جلدها ثم نظرت �إىل نف�شي فاإذ� �أنا هو وقال �إن �هلل تعايل 
�أمر �لعباد ونهاهم فاأطاعوه فخلع عليهم من خلعه فا�شتعلو� باخللع 

عنه و�أين ال �أريد من �هلل �إال �هلل.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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��ى َم��ْط��لَ��ِع �ْل��َف��ْج��ِر( �شاملة م��ن �الآفات  ) ���َش��اَلٌم ِه��َي َح��تنَّ
قال  للعباد.  �خلري  �إال  فيها  فلي�س  و�لبالء  و�ل�شرور 
�ل�����ش��ع��دي: )���ش��امل��ة م��ن ك��ل �آف���ة و���ش��ر ، وذل���ك لكرة 
خ���ريه���ا(. وق����ال �ل���ط���ربي: )م���ا ه��ي �إال ���ش��الم��ة �أي 
غريها  يف  ويق�شي  �ل�شالمة،  �إال  فيها  �هلل  ي��ق��در  ال 
�أو م��ا ه��ي �إال ���ش��الم ل��ك��رة ما  �ل�����ش��الم��ة و�ل���ب���الء، 
على  ت�شلم  فاملالئكة  �مل��وؤم��ن��ني(.  على  فيها  ي�شلمون 
�أهل  وعلى   ، و�لقربات  �لطاعات  �أه��ل  وعلى  �ملوؤمنني 
�مل�شاجد يف تلك �لليلة من غروب �ل�شم�س حتى يطلع 
�ل�شعبي : )ت�شلم �ملالئكة  �بن كثري عن  �لفجر .قال 
على �أهل �مل�شاجد ، حتى يطلع �لفجر فهي خري لي�س 
�ل�شيطان  ، فال ي�شتطيع  �لفجر  �إىل مطلع  �شر  فيها 
�أن يعمل فيها �شوء �أو يعمل فيها �أذى(.وهي تبد�أ من 

�ملغرب �إىل �لفجر.
و�شميت ليلة �لقدر: قيل: لعظم قدرها، وف�شلها عند 
�هلل. وقيل: الأن �هلل يقدر فيها ما يكون من �الأقد�ر يف 

�لعام من �الآجال و�الأرز�ق و�ملقادير �لقدرية.
و�أعطيت هذه �الأمة هذ� �لف�شل من �هلل تعاىل قيل: 
�لليلة.  ه��ذه  �هلل  فعو�شها  �الأم���ة  ه��ذه  �أع��م��ار  لق�شر 
�شهر يف حياته، فمن  �ألف  �مل�شلم  تعو�س  �لليلة  فهذ� 
�ألف �شهر يعبد ربه، فكم  �أحيا هذه �لليلة كاأنه عا�س 
�ل��ث��و�ب، فال يق�شر �لعبد يف  �مل��دة من  ياأخذ يف ه��ذه 

�إحياء هذه �لليلة فاإن �ملحروم من حرمها.

ف�صل ليلة القدر
ليلة �لقدر هي ليلة �ل�شرف �لعظيم ومع ذلك جاءت 
�الأخبار يف ف�شلها ففي �ل�شحيحني عن �أبي هريرة ) 
ر�شي �هلل عنه( �أن ر�شول �هلل ) �شلى �هلل عليه و�شلم( 
قال: )من قام ليلة �لقدر �إميانا و�حت�شابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه(. �أي �إميانا باهلل، و�حت�شابا لالأجر عند 
�هلل غفر له ذنبه فمن ي�شتغني عن ذلك ؟ وهل هناك 

عبد لي�س له ذنوب ؟قال عمرو بن قي�س �ملالتي: 
)عمل فيها خري من �ألف �شهر(.

ومن ف�صلها :
هد�ية  ه��و  �ل��ذي  فيها،  �ل��ق��ر�آن  ن��زل  �أن��ه��ا   1-

�لب�شر و�شعادتهم يف �لدنيا و�الآخرة.
�شهر. �ألف  من  خري  �أنها   2-

َلْيلَُة  َم��ا  �أَْدَر�َك  َوَم��ا  �ْلَقْدِر)1(  َلْيلَِة  يِف  �أَن��َزْل��َن��اُه  ���ا  )�إِننَّ
ُل  َتَنزنَّ �َشْهٍر)3(  �أَْل��ِف  ْن  مِّ َخرْيٌ  �ْلَقْدِر  َلْيلَُة  �ْلَقْدِر)2( 
ن ُكلِّ �أَْمٍر)4( �َشاَلٌم  وُح ِفيَها ِباإِْذِن َربِِّهم مِّ �مْلاََلِئَكُة َو�لرُّ

ِهَي َحتنَّى َمْطلَِع �ْلَفْجِر)5((
�خلري  ليلة  �لعظيم،  �ل�شرف  ليلة  ه��ي  �ل��ق��در:  ليلة 
و�لهناء،  �لفرح  ليلة   ، و�لنور  �ل�شعادة  ليلة  و�لربكة، 
ليلة   ، للفائزين  �لفوز  ليلة  للطائعني،  �لقبول  ليلة 
وتنور  �ل�شماء،  فيها  تتزين   ، �ملغفرة  ليلة   ، �لرحمة 
للمقبولني،  �ل�شماء  �أب��و�ب  فيها  تفتح   ، �الأر���س  فيها 

من رزق �لقبول فيها �شعد ومل ي�شق �أبد�.
�أنزل �هلل فيها �لقر�آن �لكرمي جملة و�حدة من �للوح 
نزل  ث��م  �لدنيا،  �ل�شماء  يف  �ل��ع��زة  بيت  �إىل  �ملحفوظ 
و�شلم( يف ثالث  عليه  �هلل  )�شلى  �لنبي  على  منجما 
َباَرَكٍة  وع�شرين �شنة قال تعاىل:) �إِننَّا �أَنَزْلَناُه يِف َلْيلٍَة مُّ
�لقر�آن  ن��زول  �بتد�ء  �لدخان.وكان  ُمنِذِريَن(  ُكننَّا  ��ا  �إِننَّ
�َشْهُر   ( ت��ع��اىل:  ق��ال  �ل��ق��در  ليلة  رم�شان يف  �شهر  يف 
�ْل��ُق��ْر�آُن...( �لبقرة.قال �بن  ِفيِه  ن��ِزَل  �أُ ��ِذَي  �لنَّ اَن  َرَم�شَ
�ل��ق��ر�آن جملة و�ح���دة م��ن �للوح  عبا�س : )�أن���زل �هلل 
، ثم نزل  �إىل بيت �لعزة من �ل�شماء �لدنيا  �ملحفوظ 
وع�شرين  ث��الث  يف  �لوقائع  بح�شب  مف�شال  منجما 

�شنة على ر�شول �هلل ) �شلى �هلل عليه و�شلم ((.
َلْيلَُة  َما  �أَْدَر�َك  َوَم��ا   (: �شاأنها فقال  ثم عظم �هلل من 
، فال يعلم قدرها  �أي ال تعلم �شاأنها وف�شلها  �ْلَقْدِر( 
وما  �شاأنها عظيم وقدرها كبري  �ل��ذي خلقها الأن  �إال 
نعلمه من قدرها �أنها خري من �ألف �شهر ، �أما بركتها 
.قال  �هلل  �إال  يعلمه  ف��ال  فيها  ي��ن��زل  �ل���ذي  و�خل���ري 
جماهد: )ليلة �لقدر خري من �ألف �شهر لي�س يف تلك 
�ل�شهور ليلة �لقدر(. فالعمل �ل�شالح فيها �أف�شل من 
�لعمل يف �ألف �شهر. قال �ل�شيخ �ل�شعدي: )تعادل يف 
�لف�شل  يف  �شهر  �أل��ف  تعدل  فهي  �شهر(  �أل��ف  ف�شلها 

و�لربكة.
�أَْمٍر  ن ُكلِّ  َربِِّهم مِّ ِب��اإِْذِن  وُح ِفيَها  َو�ل��رُّ �مْلاََلِئَكُة  ُل  َتَنزنَّ  (
) �ل�شالم  و�ل��روح وهو جربيل )عليه  �ملالئكة  (تنزل 

�لعابدين  �لطائعني  على  و�خل��ري  و�لرحمة  بالربكة 
يحيون  �ل���ذي���ن  �مل��خ��ب��ت��ني 

ليلة �لقدر .

باخلري  �إال  ينزلون  ال  وهم  فيها،  �ملالئكة  نزول   3-
و�لربكة.

�لعقاب  م��ن  فيها  �ل�����ش��الم��ة  ل��ك��رة  ���ش��الم  -4�أنها 
و�ل����ع����ذ�ب مب���ا ي���ق���وم ب���ه �ل��ع��ب��اد م���ن ط���اع���ة �هلل عز 

وجل.
يوم  �إىل  ت��ت��ل��ى  ك��ام��ل��ة  ����ش���ورة  ف��ي��ه��ا  �هلل  �أن�����زل   5-

�لقيامة.
فيها. �لدعاء  �إجابة   6-

للطائعني. �لذنوب  غفر�ن   7-

وقت ليلة �لقدر
�ل�شحيحني  رم�شان حلديث  �الأو�خ��ر من  �لع�شر  يف 
�هلل  �شلى   ( �لنبي  �أن  عنها(  �هلل  ر�شي   ( عائ�شة  عن 
�ل���ق���در يف �لع�شر  ل��ي��ل��ة  ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م( ق����ال:)حت����رو� 
�الأو�خر من رم�شان(. ويف رو�ية م�شلم )�لتم�شوها يف 

�لع�شر �الأو�خر (.
 وهي يف �ل�شبع �الأو�خر �أقرب حلديث �بن عمر )فمن 
متفق  �الأو�خ����ر(  �ل�شبع  يف  فليتحرها  متحريها  ك��ان 
�أو عجز  عليه . ويف رو�ي��ة م�شلم )ف��اإن �شعف �أحدكم 

فال يغلنب على �ل�شبع �الأو�خر(.
�أوتار �لع�شر �أقرب روى �لبخاري عن عائ�شة  وهي يف 
عليه  �هلل  �شلى   ( �هلل  ر���ش��ول  �أن  عنها(  �هلل  )ر���ش��ي 
و�شلم( قال: )حترو� ليلة �لقدر يف �لوتر من �لع�شر 

�الأو�خر من رم�شان(.
و�لع�شرين،  �ل�����ش��اب��ع  ل��ي��ل��ة  �أن���ه���ا  ع��ل��ى  و�جل���م���ه���ور 
�أوتار  يف  تنتقل  ه��ي  ب��ل  ثابتة  لي�شت  �أن��ه��ا  و�ل�شحيح 
�لع�شر �الأو�خ��ر من رم�شان. وقد علم �لنبي ) �شلى 
�هلل عليه و�شلم( ليلة �لقدر و�أر�د �أن يعلم بها �لنا�س 
وذهب لذلك لكن ت�شاجر رجالن يف �لطريق فرفعت 
، وذلك الأن �هلل �أر�د بنا �خلري، لنجتهد يف �لعبادة وال 
نقت�شر على ليلة و�حدة، فلو علم �لنا�س ليلة �لقدر 
والجتهد  �لليايل،  باقي  وتركو�  عليها  القت�شرو� 
بها  �لعلم  ورف��ع  �ل�شنة،  باقي  دون  �لبطالون  فيها 

روى  �لليايل.  جميع  يف  �ملجتهد  �إال  يو�فقها  ال  حتى 
ر�شول  )خ��رج  ق��ال:  �ل�شامت  بن  عبادة  �لبخاري عن 
�هلل ليخرب بليلة �لقدر فتالحى رجالن من �مل�شلمني، 
ف��ق��ال: خ��رج��ت الأخ���رب بليلة �ل��ق��در ف��ت��الح��ى فالن 
فلتم�شوها يف  يكون خري�،  �أن  وفالن فرفعت، وع�شى 

�لتا�شعة و�ل�شابعة و�خلام�شة(.

كيف نحي ليلة القدر ؟
من �أر�د �أن يحي ليلة �لقدر فعليه �أن ي�شتعد لها من 
�لنهار فال يجهد نف�شه يف �لنهار يف عمل �شاق يوؤدي 
�إىل نومه يف �لليل ، وعليه بنوم �لقيلولة ليعينه ذلك 
على �إحياء �لليلة �ملباركة، و�أن يعقد �لنية على �إحياء 
هذه �لليلة فاإنه من حترى �خلري يعطى، و�أن يغت�شل 
ويتطيب لها، فقد ورد عن �ل�شلف �أنهم كانو� يغت�شلون 
�لقدر،  لليلة  ��شتعد�د�  �ل��وت��ر  ليايل  م��ن  ليلة  ك��ل  يف 
و�لذكر  �لقر�آن  وق��ر�ءة  بالقيام  �لليلة  و�أن يحي هذه 
�ل�شحر،  وقت  خا�شة  و�ال�شتغفار  و�لت�شبيح  و�لدعاء 
ف�شل  من  ي�شب  حتى  عبادة  كل  �أزه���ار  من  فيقطف 
كل عبادة فاإن كل عابدة لها ثو�ب خا�س وطعم خا�س، 
و�أن يت�شرع ويتذلل هلل ع�شى �أن يفتح له �لباب فيكون 

من �ملقبولني فيفوز بال�شعادة يف �لد�رين.

دعاء ليلة القدر
لذلك  م�شتحب  فهو  م�شتجاب  �ل��ق��در  ليلة  �ل��دع��اء 
ويت�شرع  �ل��دع��اء  يف  �لعبد  فيجتهد  ج���د�،  ومطلوب 
ف��ي��ه، و�أف�����ش��ل �ل���دع���اء �ل���دع���اء ب��امل��اأث��ور م��ن �لقر�آن 
و�ل�شنة وما ورد عن �ل�شلف �ل�شالح من ذلك و�أف�شل 
�لدعاء ما روت��ه عائ�شة ) ر�شي �هلل عنها( يف حديث 
�لرتمذي قالت )قلت : يار�شول �هلل �أر�أي��ت �إن علمت 
�إنك  �للهم   : ق��ويل   : ق��ال  ؟  فيها  �أول  ما  �لقدر  ليلة 
حديث  �لرتمذي  ق��ال  عني(  فاعف  �لعفو  حتب  عفو 

ح�شن �شحيح.
�لليلة  ه��ذه  يف  جنتهد  �أن  فعلينا 

يفتح  ل��ي��ل��ة  ف���ه���و  �مل����ب����ارك����ة 
ف���ي���ه���ا �ل������ب������اب، وي���ق���رب 
وي�شمع  �الأح���ب���اب  ف��ي��ه��ا 
ف���ي���ه���ا �خل����ط����اب وي����رد 
ويكتب  �جل�����و�ب،  ف��ي��ه��ا 
�الأجر  للعاملني  فيها 

و�لثو�ب.
للهم  فا

الليلة املباركة 
ليلة القدر
 ملن اأراد

•• بقلم الكاتب االإ�سالمي : زين ال�سماك   

ليلة �لقدر مكافاأة روحية للر�شول �لكرمي، �أنزل �هلل فيها 
على قلبه بركات و�أنو�ر� ال حت�شى وال تو�شف، حتيطها 
�ملالئكة �لتى تالقت بنورها مع نور قلب �لر�شول ومع ما 
�أنزل �هلل من �أنو�ر تعرب عن �لقدر �لعظيم و�ملقام �لكرمي 
خلامت �ملر�شلني، وكانت ليلة �لقدر حادثة روحية فاجاأت 
وت�شرح  روع���ه  م��ن  وت��ه��دئ  قلبه  ع��ل��ى  لتم�شح  �ل��ر���ش��ول 
�ملباركة  �لليلة  ف��ى  �ل��ك��رمي  �ل��ر���ش��ول  فا�شت�شعر  ���ش��دره، 
كثري�  وذك���ره  تعظيما  �هلل  ف�شبح  و�ل�����ش��الم،  �لطماأنينة 
�أن  �لر�شول  �عتاد  كما  ن�شري�،  ول��ه  ب�شري�  به  �هلل  فكان 
تتو�ىل على قلبه مثل هذه �للياىل �ملباركة، فريى بروحه 
�أذن �شمعت وال  �جلنة �لتى قال عنها ما ال عني ر�أت وال 
بها  يتجلى  �إلهية  جتليات  وتلك   ، ب�شر  قلب  على  خطر 
تنزلت  وق��د  �ل��ك��رمي،  با�شمه  عليه  وت��ع��اىل  �شبحانه  �هلل 
�لكرمي،  �هلل  ��شم  ح��ول  تطوف  �لتى  �ملالئكة  قلبه  على 
عباده  على  �هلل  بها  يتجلى  �لتى  �حل�شنى  �الأ�شماء  وهلل 
�ل�شاحلني، حيث تالقى �لر�شول عليه �ل�شالة و�ل�شالم 
مع كل �لتجليات �الإلهية �لتى جعلته يتعاي�س مع مالئكة 
�أ�شماء �هلل �حل�شنى، وكلما ر�أى مالئكة تخت�س با�شم من 
�أ�شماء �هلل �حل�شنى فاإنه يعلم باأن �هلل يتجلى عليه با�شمه 
�الأعظم �لذى �إذ� �شئل به �أجاب، وتلك حياة روحية يوؤمن 
بها ر�شل �هلل و�أولياوؤه جميعا، ليحظى كل منهم باملرتبة 
�لروحية �لتى على قدرها تتحقق معرفته �لروحية باهلل، 
ويكون �هلل لهم هو �ملعروف، فعالقتهم باهلل هى عالقة 
�لعارف باملعروف، وعلى هذ� �لنهج تعلم كل من و�ىل �هلل 
�أال يتخلى عن قول �أو عمل معروف، ومن عمل معروفا 
فاإن �هلل يرى عمله، وذلك مقام �الإح�شان، وقد كان لليلة 
�لقدر مردود على من �أ�شلمو� قلوبهم هلل ليفعلو� �خلري 
فّى  تقول �خلري  قولة م�شهورة  وللر�شول  �جت��اه،  كل  يف 
وفى �أمتى �إىل يوم �لدين ، ومن �جلدير بالذكر �أن يرث 
الأنف�شهم  قدموه  مبا  حياتهم  يف  �لقدر  ليايل  �ملوؤمنون 
�لتى ال  للنف�س  وق��ول طيب وجم��اه��دة  من عمل �شالح 
ت�شبع وال تقنع، حيث كان �لر�شول �لكرمي يكلم �أ�شحابه 
ل��ي��دع��وه��م �إىل �جل��ه��اد ف��ي��ق��ول ل��ه��م ع��دن��ا م��ن �جلهاد 
�الأكرب  �جل��ه��اد  وم��ا  فقالو�  �الأك���رب  �جل��ه��اد  �إىل  �الأ�شغر 
يا ر�شول �هلل، قال عليه �ل�شالم �إنه جهاد �لنف�س ، ولعل 
�الآيات  يف  وخ��ا���ش��ة  �جل��ه��اد  كلمات  يتابع  �ل��ق��ر�آن  ق���ارئ 
�ملكية، حيث كان �لر�شول و�أ�شحابه قلة يف �ملجتمع �ملكي 
وقد �أمرهم �هلل باجلهاد، فجاهدو� �أنف�شهم فلم يجعلو� 
فتحققو�  ل��و�م��ة  نف�شا  وجعلوها  بال�شوء  �آم���ارة  �لنف�س 
بالنف�س �ملطمئنة، فكان من جهاد �لنف�س �أن يبت�شم �ملرء 
يف وجه �أخيه فتلك �شدقة، و�أن يقابل �ل�شيئة باحل�شنة، 
و�أن ينام جائعا ليقدم جلاره �لطعام، و�أن يظماأ ليعطي 
�إناء من ماء، وهكذ� تعرف �ل�شحابة على �لدين،  غريه 
وتالقو� باإميانهم مع كل �ملر�شلني، فكافاأهم رب �لعاملني 
باأن يهبهم قدر� عظيما من نوره و حمبته، فى كل ليلة 
�هلل  �إال  وي��رع��اه  يحر�شه  ن��ائ��م��ا ال  �الإن�����ش��ان  فيها  ي��ك��ون 
نف�شه  ف��ى  وي�شع  �هلل  يحر�شه  وه��ك��ذ�  وت��ع��اىل،  �شبحانه 
�الأم����ن ب���دال م��ن �خل����وف، و�ل��ق��ن��اع��ة و�ل���زه���د ب���دال من 
�لطمع و�جل�شع و�لتكالب على �لدنيا �لفانية، فاإن �فتقد 
�الإن�شان �لدنيا فاإنه ال يفتقد �لرب، وفى كل مرة يقول 
فعلى  �شيهدين،  رب��ي  �إىل  ذ�ه��ب  �إن��ى  نف�شه وخاطره  فى 
�الإن�شان �أن ي�شعى ليمتلك جوهر �لدين ليمتلئ باليقني، 
ليعي�س  �لباكني،  وتبكي عينه مع  �الآخرين  في�شفق على 
بامل�شاعر �ملرهفة و�حل�شا�شة �لتي قد ت�شعر بنبتة �أ�شابها 
مر�س �أو ظماأ، فاإن مل يجد لها ماء فلي�شقها بدموع عينه، 
فذلك �إميان و�إخال�س من �شاأنه �أن ي�شاعف �هلل له �أنو�ر 
قلبه، بينما غريه يتبلد �إح�شا�شه والي�شت�شعر بخلق �هلل 
فين�شحب من قلبه نور �هلل، وبذلك يكون قد �أ�شاع قلبه 
�شمري،  بال  و�إن�شانا  قلب  بال  ج�شد�  ليعي�س  �حلياة  فى 
وكل من �شاع قلبه فى �حلياة يفتقد ليلة فيها قدر من 
نور �هلل، فال تقدره �ملالئكة وال تعباأ به ويف �حلال تقرتب 
منه �شياطني �جلن و�الإن�س �لتي تركت �لنور وعا�شت يف 

�لظالم.   

�صبع  ليلة  و�صف  امل�صلمني  بع�س  اعتاد 
القدر.  ليلة  باأنها  رم�صان  من  وع�صرين 
عليه  وهــل  اأ�ــصــل؟  التحديد  لهذا  فهل 

دليل؟

�شبع  ليلة  �أن  وه��و  �أ���ش��ل،  �لتحديد  لهذ�  نعم 
وع�شرين �أرجى ما تكون ليلة �لقدر فيها كما 
جاء ذلك يف �شحيح م�شلم من حديث �أُبي بن 
�لر�جح  �لقول  . ولكن  كعب -ر�شي �هلل عنه- 
من �أقو�ل �أهل �لعلم �لتي بلغت فوق �الأربعني 
قواًل �أن ليلة �لقدر يف �لع�شر �الأو�خر وال�شيما 
يف �ل�شبع �الأو�خر منها؛ لقول �لنبي-�شلى �هلل 
عليه و�شلم-: )�لتم�شوها يف �لع�شر �الأو�خر – 
يعني ليلة �لقدر – فاإن �شعف �أحدكم �أو عجز 
فال يغلنب على �ل�شبع �لبو�قي( �أخرجه م�شلم، 
تكون  وق���د  وع�����ش��ري��ن،  �شبع  ليلة  ت��ك��ون  ف��ق��د 
ثالث  ليلة  تكون  وق��د  وع�شرين،  خم�س  ليلة 
وع�شرين،  ت�شع  ليلة  ت��ك��ون  وق���د  وع�����ش��ري��ن، 
وقد تكون ليلة �لثامن و�لع�شرين، وقد تكون 
ل��ي��ل��ة �ل�����ش��اد���س و�ل��ع�����ش��ري��ن، وق���د تكون 
ينبغي  ولذلك  و�لع�شرين،  �لر�بع  ليلة 
لالإن�شان �أن يجتهد يف كل �لليايل حتى 
ي��ح��رم م��ن ف�شلها و�أج��ره��ا؛ فقد  ال 
�أَنَزْلَن�ُه يف  ��اآ  قال �هلل -تعاىل-: )�إِننَّ
ُمنِذِريَن  ُكننَّا  �إِننَّا  َلْيلٍَة مباركة 
وقال   ..)3 )�ل��دخ��ان:   )
���������ا  -ع������ز وج���������ل-: )�إِننَّ
�أَنَزْلَن�ُه يف َلْيلَِة �ْلَقْدِر 
• َوَماآ �أَْدَر�َك َما َلْيلَُة 
�ْلَقْدِر • َلْيلَُة �ْلَقْدِر 
ْن �أَْلِف �َشْهٍر  َخرْيٌ مِّ

ن ُكلِّ  وُح ِفيَها ِباإِْذِن َربِِّهم مِّ ُل �ملالئكة َو�لرُّ • َتَنزنَّ
�أَْم��ٍر • �شالم هي َحتنَّى َمْطلَِع �ْلَفْجِر ( )�شورة 

�لقدر(.
اأعاين من قرحة معدة ون�صحني الأطباء 
بعدم ال�صيام فما حكم ال�صريعة فى ذلك 
ونف�صي  كوي�س  هلل  واحلــمــد  الآن  واأنـــا 
من  كنت  كما  واخلمي�س  الثنني  اأ�صوم 

قبل اأفتونى اأثابكم اهلل و�صكرا

و�ل�شالم  و�ل�����ش��الة  �ل��ع��امل��ني،  رب  �حل���م���دهلل 
�آله  �شيدنا حممد وعلى  �ملر�شلني  �أ�شرف  على 

و�شحبه �أجمعني، �أما بعد..
هو  �لطبيب  د�م  م��ا  �لفطر  يف  عليك  ح��رج  ال 
�لذي �أخربك باأن عليك �أن تفطر، و�إذ� �أح�ش�شت 
بالقدرة على �ل�شيام فعليك مر�جعة طبيبك 
�ملخت�س لت�شت�شريه يف �ل�شوم، فاإن �أذن لك يف 
�ل�شوم فيجب عليك ق�شاء ما فاتك من �شيام 
�أح�ش�شت  و�إذ�  �لتطوع،  �أن ت�شوم  رم�شان قبل 
يوؤثر  �شيامك  �أن  علمت  �أو  �لكبرية،  بامل�شقة 
على حالتك �ل�شحية، ففي هذه �حلالة يجوز 
لك �لفطر و�إن خ�شيت �الأذى �ل�شديد ال �شمح 
�لفقهاء  ذك��ر  فقد  �ل�شوم،  لك  �هلل فال يجوز 
يبيح  �ل�����ذي  �مل���ر����س  �أن  ت���ع���اىل  �هلل  رح��م��ه��م 
�أو  باإخبار �لطبيب،  �إما  �لفطر ميكن معرفته 
�لنفر�وي  �لعالمة  �ل�شخ�شية، قال  بالتجرية 
رحمه �هلل تعاىل يف �شرحه للر�شالة، يف �شفة 
�ملر�س �لذي يبيح �لفطر )من مر�س يخ�شى 
بال�شوم زيادته �أو تاأخري برئه، و��شتند يف ذلك 
لتجربة يف نف�شه �أو �إخبار طبيب حاذق( . و�هلل 

تعاىل �أعلم.
ما  �لفطر  يف  عليك  حرج  ال  • و�خلال�شة:  
�أن  ب��اأن عليك  �أخ���ربك  �ل��ذي  د�م �لطبيب ه��و 

�ل�شيام  على  ب��ال��ق��درة  �أح�ش�شت  و�إذ�  تفطر، 
لت�شت�شريه  �ملخت�س  طبيبك  مر�جعة  فعليك 
يف �ل�شوم، فاإن �أذن لك يف �ل�شوم فيجب عليك 
ق�شاء ما فاتك من �شيام رم�شان و�إن خ�شيت 
لك.  ي��ج��وز  ف��ال  �هلل  �شمح  ال  �ل�شديد  �الأذى 

و�هلل تعاىل �أعلم.

نذرت �صيام ثالثة اأيام هل يجوز �صيامها 
يف رم�صان؟

و�ل�شالم  و�ل�����ش��الة  �ل��ع��امل��ني،  رب  �حل���م���دهلل 
�آله  �شيدنا حممد وعلى  �ملر�شلني  �أ�شرف  على 

و�شحبه �أجمعني، �أما بعد..
�شهر ف�شيل عظيم  �لكرمي  �أخي  فاإن رم�شان 
عباده  ع��ل��ى  ب��ه  وت��ع��اىل  �شبحانه  �هلل  تف�شل 
�شيفه  يهجر  �أن  باملوؤمن  يليق  فال  �ملوؤمنني، 

�لذي �أنعم �هلل به عليه وي�شوم غريه.
�ل��ع��ل��م��اء ر���ش��ي �هلل ت��ع��اىل عنهم  وق����د ن�����س 
�لتاج  كتبهم، جاء يف  على عدم �شحة ذلك يف 
�ملالكي:" و�إن  خليل  خمت�شر  ل�شرح  و�الإكليل 
نوى برم�شان يف �شفره غريه �أو ق�شاء �خلارج 

�أو نو�ه ونذر�ً مل يجز عن و�حد منهما "�.ه�.
�لفقه  يف  �مل����ح����ت����اج  حت���ف���ة  ك����ت����اب  يف  وج�������اء 
يف  ���ش��وم  ي�شح  وال  ي��ج��وز  وال   ( �ل�شافعي:" 
ل��ه فطره لنحو  �أب��ي��ح  و�إن  ع��ن غ��ريه  رم�شان 

�شفر ؛ الأنه ال يقبل غريه بوجه "�.ه�.
وع��ل��ى ه���ذ� �أخ����ي �ل���ك���رمي ف���ال ي�����ش��ح �ل�شوم 
يف رم�����ش��ان ع��ن غ��ري رم�����ش��ان ح��ت��ى ول���و كان 
و�هلل  �شفر.  �أو  ملر�س  م��ع��ذور�ً  �ل�شوم  �شاحب 

تعاىل �أعلم
رم�شان  غري  �شوم  ي�شح  ال  • و�خلال�شة:  
و�هلل  ع��ذر.  �شاحب  ول��وك��ان  حتى  رم�شان  يف 

َالّلـُهَمّ اْرُزْقني فيِه َرْحَمَة اَلْْيتاِم، َوِاْطعاَم 

الِم، َو�ُسْحَبَة اْلِكراِم،  عاِم، َوِاْف�ساَء ال�َسّ َالَطّ

ِبَطوِلَك يا َمْلَجَا اْلِملنَي .
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اإعادة خدمة مرتو دبي اإىل و�سعها االعتيادي 
بعد توقفها بني حمطتي اجلافلية واخلليج 

هيئة التاأمني: جناح جميع امل�ساركني يف املرحلة 
االأوىل من التاأهيل ل�سهادة اإيه �سي اآي اآي

�خلليج �لتجاري �إىل حمطة جبل علي يف �الجتاهني.
وقال �أحمد ها�شم بهروزيان �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لرتخي�س 
�إن �تخاذ هذ� �الإج��ر�ء جاء  �إد�رة �الأزم��ات يف �لهيئة  رئي�س فريق 
ح��ر���ش��ا م���ن �ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ���ش��الم��ة م�����ش��ت��خ��دم��ي �مل����رتو وتنفيذ� 
لتو�شية �الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين م�شري� �ىل �ن �لهيئة قامت 
�ملرتو  رك��اب  لنقل  �لعامة  �ملو��شالت  حافالت  من  ع��دد  بت�شغيل 
من حمطة �جلافلية مرور� مبحطة مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
وحم��ط��ة �مل��رك��ز �مل���ايل وحم��ط��ة ب��رج خليفة و���ش��وال �إىل حمطة 

�خلليج �لتجاري.

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن��ت هيئة �ل��ط��رق و�مل��و����ش��الت �إع����ادة خ��دم��ة م��رتو دب��ي �إىل 
و���ش��ع��ه��ا �الع��ت��ي��ادي وذل����ك ب��ع��د ت��وق��ف��ه��ا ب��ني حم��ط��ة �جلافلية 
هذ�  �تخاذ  ومت  �شاعات  ث��الث  لقر�بة  �لتجاري  �خلليج  وحمطة 
نظر�  �مل���دين  للدفاع  �لعامة  �الإد�رة  تو�شية  على  ب��ن��اء  �الإج����ر�ء 
لوجود حريق يف �حد �لبنايات على �شارع �ل�شيخ ز�يد بالقرب من 
حمطة برج خليفة فيما ��شتمرت �خلدمة بو�شعها �العتيادي من 
حمطة �لر��شدية �إىل حمطة �جلافلية ذهابا و�إيابا ومن حمطة 

�أ�شا�شا  يعترب  ل��ل��وح��د�ت  �ل����دويل 
�لتي  �لقانونية  �لقيا�س  لوحد�ت 
يف  غريها  دون  ��شتخد�مها  يجب 
�لدولة وبناء على هذه �لت�شريعات 
يف  �لقيا�س  وح���د�ت  توحيد  ت��ق��رر 

�لدولة تدريجياً .

و�أو�شح �أن �ختالف وحد�ت �لقيا�س 
يف �ل��دول��ة خ��الل �ل��ف��رتة �ملا�شية 
كان يرجع �إىل عدم وجود ت�شريع 
�لقيا�س  وح����د�ت  ي��ح��دد  ن��ظ��ام  �أو 
�لتي يجب �ن ت�شتخدم يف �لدولة 
وذلك حتى �لن�شف �لثاين من عام 

2006 حيث قامت �لهيئة باإعد�د 
�لذي مت  للقيا�س  �لوطني  �لنظام 
�إقر�ره من جمل�س �لوزر�ء يف �شهر 
وي��ن�����س هذ�   2006 ع���ام  ي��ول��ي��و 
�لثامنة و�خلا�شة  �ملادة  �لنظام يف 
�لنظام  �أن  على  �لقيا�س  ب��وح��د�ت 

�جلاري. �أغ�شط�س   15
وت�شعى �ملوؤ�ش�شة من خالل تنظيم 
�ملو�طنة  لالأ�شر  �ل�شعبي  �ل�شوق 
وم�شاعدتها  �الأ�شر  تلك  دعم  �إىل 
�أم���اك���ن ت�����ش��ري��ف وبيع  �إي���ج���اد  يف 
على  �لفائدة  لتعميم  ملنتوجاتهم 
����ش���ع���ادة حممد  �جل���م���ي���ع وق�������ال 
�لعام  �مل����دي����ر  �خل��������وري  ح����اج����ي 
�آل نهيان  ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�ملوؤ�ش�شة  �إن  �الإن�شانية  لالأعمال 
توجيهات  على  بناء  تعمل جاهدة 

�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
ك���ل و�شائل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان 
�لدخول  عملية  وت�شهيل  �ل��دع��م 
لالأ�شر  و�الإن��ت��اج  �لعمل  �شوق  �إىل 
�ملو�طنة لتمتلك م�شاريع �شغرية 
�مل�����ش��ي قدما  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى 
يف ه�����ذ� �جل����ان����ب م����ن �الأع����م����ال 
�ل��ذي ي�شهد �زده��ار� متميز� على 
م�شتوى �لدولة .. وياأتي �ن�شجاما 
م���ع ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ح��ك��وم��ة �الإم������ار�ت 
�خل����ا�����س  �ل����ق����ط����اع  ت�����وط�����ني  يف 
موؤ�ش�شة  م�����ش��اري��ع  �إن  و�أ�����ش����اف 
و�ح��دة من  �الإن�شانية تعد  خليفة 
�الأ�شر  م�����ش��روع��ات  �أك����ر جت����ارب 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  ت��ط��ور�  �مل��و�ط��ن��ة 
فامل�شروعات  و�لعربي..  �خلليجي 

و�لعطور  �لرت�ثية  �ملالب�س  مثل 
و�ل����دخ����ون و م�����ش��غ��والت ����ش���دو و 
تلبي�شات مفار�س �أ�شرة ور�شم على 
و�إك�ش�شو�ر�ت  ومفار�شها  �ل���دالل 
�لتجميل و�لهد�يا  وم�شتح�شر�ت 

�ملوؤ�ش�شة  تنفذها  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة 
م���ع �الأ����ش���ر �مل��و�ط��ن��ة ت�����ش��ع��ى من 
خاللها �إىل تعزيز ثقافة �ملجتمع 
ت���ع���م���ل على  �ل��������ذي  �الإن�����ت�����اج�����ي 
وموروثه  ه��وي��ت��ه  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
م��ن جهة  و�الإن�����ش��اين.  �حل�شاري 
�أخ���رى ق���ررت ز�دك���و ت��ق��دمي دعم 
�مل�شاركة  �مل��و�ط��ن��ة  ل��الأ���ش��ر  م���ادي 
يف ����ش���وق رم�������ش���ان �ل�����ش��ع��ب��ي يف 
دمل��ا م��ول وذل���ك ب�����ش��ر�ء ج��زء من 
لتك  ت�شجيعا  وذل��ك  منتوجاتهم 
م�شروعاتهم  يف  �مل�شي  يف  �الأ���ش��ر 
م�شتقبال  تطويرها  على  و�لعمل 
وي�شم �شوق رم�شان �ل�شعبي 44 
�لب�شائع  خمتلف  تعر�س  حم��ال 
�ملو�طنة  �الأ����ش���ر  ت�����ش��ن��ع��ه��ا  �ل��ت��ي 

وطباعة  وت�����ش��م��ي��م  �ل���ت���ذك���اري���ة 
ر�شومات خا�شة مبالب�س �الأطفال 
وحمالت لعر�س �لعبايات و�ل�شيل 
و�لقهوة  و�خل��و���س  و�جل��الب��ي��ات 

و�لبهار�ت مبختلف �أنو�عها.

•• اأبو ظبي-الفجر: 

ب��د�أت هيئة �الإم��ار�ت للمو��شفات 
تطبيق  م���و�����ش���ف���ات  و�مل��ق��اي��ي�����س 
وحد�ت  لتحويل  �جل��دي��د  �لنظام 
�ل��ق��ي��ا���س �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف جت���ارة 
�لدولة  �أ�شو�ق  جميع  يف  �القم�شة 
�إىل �مل��رت ب��دال م��ن �ل��ي��اردة �لذي 
دخ�����ل ح���ي���ز �ل��ت��ن��ف��ي��ذ �الإل����ز�م����ي 
تنفيذ�  �حل��ايل  �ل��ع��ام  م��ن  �عتبار� 
�ل������وزر�ء �خلا�س  ل���ق���ر�ر جم��ل�����س 

بالنظام �لوطني للقيا�س.
و�أكد �ل�شيد �ملهند�س حممد �حمد 
بهيئة  �ملقايي�س  �إد�رة  مدير  �مل��ال 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �الإم���ار�ت 
�لنظام  ت��ط��ب��ي��ق  �أن  م���و�����ش���ف���ات 
على  هامة  خطوة  يعترب  �جلديد 
�لقيا�س  وح�����د�ت  ت��وح��ي��د  ط��ري��ق 
�مل�شتخدمة يف �لدولة مبا يتو�فق 
وتوحيد�ً  �لدولية  �ملمار�شات  م��ع 

لوحد�ت �لقيا�س مع �لعامل.
�الأقم�شة  م����وردي  ك��اف��ة  وط��ال��ب   
�الأقم�شة  ب��ي��ع  وحم���الت  وم��ن��اف��ذ 

�ملرت  ��شتخد�م  بتطبيق  بااللتز�م 
كوحدة قيا�س ب��دال من �ل��ي��اردة ) 
�لو�ر( يف جتارة �الأقم�شة و�لتحقق 
لبناء  �لهيئة  �شعي  �إط���ار  يف  منها 
�الأنظمة  م��ن  متكاملة  منظومة 
و�الإجر�ء�ت �لهادفة لتاأ�شي�س بنية 
حتية للجودة بالدولة مبنية على 
قو�عد و�أنظمة وممار�شات مقبولة 
ومتعارف عليها دوليا ومبا يحقق 
لها �لقبول و�لتو�فق مع �الأنظمة 
يعك�س  ومب��ا  �لدولية  و�ملمار�شات 
�ملرتتبة  بالتز�ماتها  �لدولة  وفاء 
�لتجارة  مبنظمة  ع�شويتها  على 
�ملهند�س  �ل�شيد  و�أ���ش��ار  �ل��ع��امل��ي��ة. 
هذ�  �أن  �إىل  �مل����ال  �ح���م���د  حم��م��د 
�شعي  �إط��������ار  يف  ي����اأت����ي  �ل���ت���ح���ول 
�ل��ه��ي��ئ��ة حل��م��اي��ة �مل�����ش��ت��ه��ل��ك من 
ممار�شات  وج�����ود  ���ش��م��ان  خ����الل 
معتمدة  قيا�شية  م��و����ش��ف��ات  ذ�ت 
�لتنظيمي  ب����دوره����ا  ق��ي��ام��ه��ا  و 
حقوق  حل���م���اي���ة  و�ل���ت�������ش���ري���ع���ي 
دفع  ع��ل��ى  و�مل�����ش��اع��دة  �مل�شتهلكني 
و�تخاذ  �القت�شادي  �لنمو  عجلة 

مو��شفات  و�ملقايي�س  للمو��شفات 
�أ�شحاب  كافة  �إىل  تعميما  وجهت 
�الأقم�شة  وم�����وردي  ب��ي��ع  حم���الت 
�أن  خالله  �إبالغهم  مت  �لدولة  يف 
�لرقابة  بتفعيل  ���ش��ت��ق��وم  �ل��ه��ي��ئ��ة 
على ��شتخد�م �ملرت كوحدة قيا�س 
لقانون  ��شتناد�  �ل��ي��اردة  م��ن  ب��دال 
�ن�����ش��اء �ل��ه��ي��ئ��ة وت��ع��دي��الت��ه �لذي 
�ملرجع  ه��ي  �لهيئة  �أن  على  ين�س 
�لوحيد لكل ما يتعلق باملو��شفات 
و�لنظام  و�جل��������ودة  و�مل���ق���اي���ي�������س 
�شرورة  م��وؤك��د�  للقيا�س  �لوطني 
�لتعاون مع موظفي �لهيئة للقيام 
�ن حتويل  و�أو�����ش����ح  مب��ه��ام��ه��م.  
�ل��ي��اردة �ىل  �لقيا�س م��ن  وح���د�ت 
�لنظام  تطبيق  �شمن  ي��اأت��ي  �مل��رت 
�لوطني للقيا�س �لذي يعترب �حد 
�كر �الأنظمة تطور� على م�شتوى 
�ملتطلبات  ير�عي  و�ل��ذي  �ملنطقة 
ت�����ش��اه��م يف �حلد  �ل���ت���ي  �ل���دول���ي���ة 
�لبينية  �لتجارة  �مام  �لعو�ئق  من 
وتعمل على توفري �شبل �العرت�ف 
�لقيا�س  جم�������االت  يف  �مل����ت����ب����ادل 

�الإج��ر�ء�ت �لالزمة للم�شاهمة يف 
متكني �الإمار�ت من مو��شلة لعب 
�ل�شعيدين  على  �ل��ري��ادي  دوره���ا 
�الإقليمي و�لدويل م�شري� معاليه 
رقم  �الحت������ادي  �ل��ق��ان��ون  �ن  �إىل 
على  ن�����س   2001 ل�شنة   )28(
للمو��شفات  �الإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  �أن 
�مل�شئولة  �جل��ه��ة  ه��ي  و�مل��ق��اي��ي�����س 
ن��ظ��ام وط��ن��ي للقيا�س  ع��ن و���ش��ع 

و�ملعايرة ومر�قبة تطبيقه.
�لنظام �جلديد  �أنه بتطبيق  و�أك��د 
لن ي�شمح با�شتخد�م وحدة �لياردة 
يف قيا�شات �الأقم�شة باأ�شو�ق �لدولة 
مع  بالتعاون  �لهيئة  �شتقوم  حيث 
�لتز�م  مبتابعة  �ملخت�شة  �جلهات 
�ملرت  با�شتخد�م  و�ملوردين  �لتجار 
�إىل  م�شري�  �الأقم�شة  قيا�شات  يف 
�أن ذلك ياأتي يف �إطار تطبيق نظام 
�لطول  ق��ي��ا���س  وح������د�ت  حت���وي���ل 
�ملرتيف  �إىل  و�ل���ي���اردة  �ل��ق��دم  م��ن 
�ملعامالت  كافة  يف  �الأب��ع��اد  قيا�س 

بالدولة.
�الإم���������������ار�ت  ه����ي����ئ����ة  �أن  وق�����������ال 

�ن  �إىل  �مل��ع��اي��رة م�شري�  وخ��دم��ات 
تاأتي متا�شيا مع ما  هذه �خلطوة 
فر�شته �تفاقيات منظمة �لتجارة 
�ل��ع��امل��ي��ة م���ن �����ش���رت�ط���ات الإز�ل����ة 
تعيق  �لتي  �لفنية  �لعو�ئق  جميع 
�لتجارة بني �لدول وتتعار�س مع 

�ملمار�شات �لدولية. 
و�أكد �إن هيئة �الإمار�ت للمو��شفات 
و�ملقايي�س �أدركت �أن تغيري وحد�ت 
�لقيا�س لي�س باالأمر �ل�شهل لذلك 
مع  �لتن�شيق  على  �لهيئة  حر�شت 
�جلهات �ملعنية يف �لدولة وت�شكيل 
جل�������ان ف���ن���ي���ة م���ت���خ�������ش�������ش���ة من 
تغيري  ليتم  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات 
�لوحد�ت م�شري� �إىل �ن �أول ثمار 
هذ� �لتن�شيق كان �لتحويل �لناجح 
�مل�شتخدمة  �ل��ق��ي��ا���س  ل����وح����د�ت 
يف حم��ط��ات ب��ي��ع �مل��ح��روق��ات من 
لت�شبح  �ل����ربي����ط����اين  �جل����ال����ون 
حتويل  ب���ن���ج���اح  مت  ك���م���ا  ب���ال���ل���رت 
�لقدم  من  �لطول  قيا�س  وح��د�ت 
و�ل��ي��اردة �إىل يف قيا�س �الأب��ع��اد يف 
كافة �ملعامالت �لر�شمية بالدولة.

تنفيذًا لقرار جمل�س الوزراء بالنظام الوطني للقيا�س

التحول اإلزاميًا للقيا�ص باملرت بداًل من الياردة )الوار( بتجارة االأقم�سة بجميع اأ�سواق الدولة

رئي�س جمل�س  �القت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  وك��ان معايل 
�إد�رة هيئة �لتاأمني قد �إفتتح مطلع �شهر مايو �ملا�شي دورة تاأهيل وتدريب 
36 مو�طنا عامال يف �شركات �لتاأمني بالدولة و�لتي تعد �إحدى �ملبادر�ت 
�لنوعية للهيئة يف �إطار جهودها لبناء كفاء�ت وطنية متطورة علميا وفنيا 
يف �لتاأمني وتعزيز عملية �لتوطني يف هذ� �لقطاع �حليوي. وقدم �شعادة 
�لتهنئة  �لتاأمني  هيئة  عام  مدير  باأعمال  �لقائم  �لزعابي  عبيد  �إبر�هيم 
�لتدريبي  �لربنامج  بنجاح  �ج��ت��ازو�  �ل��ذي��ن  �ملتدربني  �ملو�طنني  جلميع 
�شهادة  �كت�شاب  طريق  يف  �أوىل  كمرحلة  �لعامة  �لتاأمينات  مادة  يف  �ملقرر 

زمالة ودبلوم معهد �لتاأمني �لقانوين يف لندن �إيه �شي �آي �آي .

•• اأبوظبي-وام:

�جتاز جميع �ملو�طنني �ملتدربني �خلا�شعني حاليا لدورة �لتاأهيل للح�شول على 
زمالة ودبلوم معهد �لتاأمني �لقانوين يف لندن �إيه �شي �آي �آي بنجاح كامل �ملرحلة 
�شركات  �لعاملني يف  للمو�طنني  �لتاأمني  �لتي تنظمها هيئة  �ل��دورة  �الأوىل من 
�ملتخ�ش�شة. ومتكن  �لعاملية  �ملعاهد  �أحد  بالتعاون مع  بالدولة  �لعاملة  �لتاأمني 
�الأوىل  �ملادة  �ملتميز يف  �لنجاح  36 متدربا من حتقيق  �لبالغ عددهم  �ملتدربون 
�الإمتحانات  �أور�ق  تدقيق  بعد  وذل��ك  �لعامة  �لتاأمينات  وه��ي  �ل��دورة  يف  �ملقررة 
لندن.  يف  �لربيطاين  �لقانوين  �لتاأمني  ملعهد  �لرئي�س  �مل��رك��ز  يف  وت�شحيحها 

موا�صفات تطالب كافة املوردي وحمالت البيع باللتزام بتطبيق النظام اجلديد

موؤ�س�سة خليفة تفتتح �سوق رم�سان ال�سعبي لالأ�سر املواطنة اليوم
•• اأبوظبي-وام:

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي������ر ����ش���وؤون 
�لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية 
دملا  مع  بالتعاون  �ملوؤ�ش�شة  تفتتح 
�ليوم  م�����ش��اء  �أب���وظ���ب���ي  يف  م����ول 
�ل�شعبي  رم�������ش���ان  ����ش���وق  �الأح������د 
ل��الأ���ش��ر �مل��و�ط��ن��ة وي�����ش��ت��م��ر حتى 

العدد 10861 بتاريخ 2013/8/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�شت باور لبيع 
 CN 1353076:قطع غيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد غريب �شعيد �ل�شويكت �ل�شام�شي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد غريب �شعيد �ل�شويكت �ل�شام�شي
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لقمر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لذهبي العمال �لطابوق و�لبال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1292027 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا جديد جاناتا 

فود ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1236275 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد عزيز �حلق �ملرحوم حاجي نور �حمد من 15% �ىل %25
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد متني عبد�لر�شيد من 15% �ىل %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شليم ليت عبد�لقدو�س
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرو��س لل�شيانة 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1197942 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شعيد عتيق غريب بطي �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلف خلفاين �حلو�شني
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1230 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/�شركة �خلليج �الول �لعقارية �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده : 
روؤية �ملبدعون الد�رة �لعقار�ت ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:روؤية 
�ن  بالن�شر مبا  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقار�ت  الد�رة  �ملبدعون 
رقم   �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
طلب  لنظر  موعد�   2013/10/2 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
-�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/862  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  ع  م  �س  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  مدعى/ 
خيال نو�ز نورجن �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
باك�شتان    �جلن�شية:  نورجن  نو�ز  خيال  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    34841.09
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/30 �ملو�فق  �الثنني  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/28
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�ي �ي جي لالنابيب ذ.م.م
I I G:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:189998       بتاريخ:2013/4/11 م
با�ش��م:�ي �ي جي لالنابيب ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، م�شفح ، �س.ب:110224 ، هاتف: 025551992 ، فاك�س: 025551993  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية.
)ر�شومات(  �شناعية  مدينة  �شكل  �ل�شكل  ود�خل  رفيع  ��شود  باطار  د�ئرة  �شكل  عن  �لعالمة:عبارة  و�شف 
باللون �ال�شود و��شفل �ملدينة �شكل مربعات باللون �ال�شود ويف منت�شفها �حرف )I I G( باللون �البي�س 

ويدنو �ل�شكل �شكل ز�وية قائمة )منفرج( باللون �الحمر و�ل�شكل على خلفية بي�شاء .
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10861

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�مان للحلول �ملتكاملة
aman integrated solutions طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�مان 

�ملودعة بالرقم:194561       بتاريخ:2013/7/7 م
با�ش��م:�مان للحلول �ملتكاملة

وعنو�نه:جزيرة �بوظبي ، �خلالدية ، �س.ب:44626 ، هاتف: 026345151 ، فاك�س: 026345160  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 در��شات �لت�شويق و��شت�شار�ت �العمال �ملهنية .

�شكل  �خلارج  من  ويحيطها  و�لرمادي  �ال�شود  باللون  حدودها  د�ئرة  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
ثالث ��شهم باللون �لذهبي و�الزرق ب�شكل د�ئري ود�خل �ل�شكل �مان باللون �لذهبي ب�شكل مميز ويدنوها 

. �لذهبي  باللون   integrated solutions ويدنوها  �الزرق  باللون   aman
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10861

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
 30971 رقم  رخ�شة  )�س.ذ.م.م(  حرة  منطقة  �لت�شويق  وخدمات  لالعالم  تليجنت   �شركة/ 
�المار�ت  دولة  دبي،   79348 .ب   �س  دبي    - و�العالم  للتكنولوجيا  �حلرة  �ملنطقة  ب�  و�لكائنة 

�لعربية �ملتحدة و�ملرخ�شة لدى �شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�العالم 
)Dubai Techonology & Media Free Zone Authority( ترغب هذه �ل�شركة 
�ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذي متن �تخاذه بو��شطة جمل�س �الد�رة يف �جتماعه �لذي 

عقد بتاريخ 2013/7/28 ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة.
عليه  مو�جهتها  يف  مطالبات  �ى  ولديه  باالمر  معني  طرف  باأي  �ل�شركة  تهيب  لذلك،  وفقاً 
�و  �مل�شجل  �لربيد  تاريخ هذ� �العالن عن  طريق  �ملطالبات خالل  45 يوما من  تقدمي هذه 

�الت�شال ب�:
 �ل�شيدة/ مع�شوم ح�شني  

��شم �ل�شركة: 
�س.ب: 79348 دبي 

دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة- هاتف رقم : 050-4558694 
masanwar@emirates.ae  :لربيد �اللكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�شعار و�ملحدودة ب� 45 يوماًَ

ا�سعار ت�سفية
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�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية 

�سركة  66 اأ�سل  من   2013 من  الثاين  للربع  املالية  بياناتها  عن  اأف�سحت  �سركة   34
من �لبنك �لعربي �ملتحد وبنك �ال�شتثمار ود�ر �لتاأمني وم�شرف �ل�شارقة 
�الإ�شالمي وبنك ر�أ�س �خليمة �لوطني وبنك �أم �لقيوين �لوطني وموؤ�ش�شة 
�أبوظبي �الإ�شالمي  �أبوظبي �لوطني وم�شرف  �الإمار�ت لالت�شاالت وبنك 
لل�شناعات  و�خلليج  �لتمويل  ود�ر  �ملتحدة  و�لتاأمني  �الأول  �خلليج  وبنك 

�لدو�ئية و�خلليج للم�شاريع �لطبية وبنك �الحتاد �لوطني.
ور�أ�س  �ل�شارقة  بنك  �خليمة  ر�أ����س  �إ�شمنت  �الف�شاح  قائمة  ت�شمنت  كما 
�خليمة �لعقارية وطري�ن �أبوظبي و�لبنك �لتجاري �لدويل وبنك �لفجرية 
�لوطني و�ل�شركة �لعاملية لزر�عة �الأ�شماك وجمموعة �أغذية �س م ع ور�أ�س 
للتاأمني  و�الإم��ار�ت  للفنادق  �لوطنية  و�أبوظبي  و�لعلف  للدو�جن  �خليمة 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �ن عدد �ل�شركات �ملدرجة �لتي �أف�شحت 
عن بياناتها �ملالية للربع �لثاين من �لعام 2013 خالل فرتة و�حد وثالثني 
يوما من نهاية �لربع بلغت 34 �شركة من �أ�شل 66 �شركة م�شاهمة عامة 
�لقانونية وفقا لقر�ر جمل�س  �ملهلة  �أن  �ل�شوق  و�أو�شح  �ل�شوق.  مدرجة يف 
�لنظام  ���ش��اأن  يف   2000 ل�شنة   3 رق��م  و�ل�شلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  �إد�رة 
�خلا�س باالإف�شاح و�ل�شفافية هي خم�شة و�أربعني يوما من �نتهاء �لفرتة 
�ملالية. وبح�شب �لبيان �ل�شادر عن �ل�شوق فاإن قائمة �الإف�شاح ت�شمنت كال 

وبنك �أبوظبي �لتجاري و�لفجرية ل�شناعات �لبناء و �أوريدو �ملعروفة �شابقا 
و�ل�شارقة  و�لفنادق  لل�شياحة  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شة  قطر  �ت�شاالت  ب�شركة 
و�أركان  �خلليج  و��شمنت  �لقاب�شة  وفودكو  �ل�شناعية  و�لتنمية  لالإ�شمنت 
�ملن�شوري  �شياح  �شيف  و�أع���رب  للطاقة.  �لوطنية  و�أب��وظ��ب��ي  �لبناء  مل��و�د 
�شكره  ع��ن  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  يف  �ل�شركات  �إدر�ج  �إد�رة  رئي�س 
للقائمني على �إد�ر�ت �ل�شركات �ملدرجة يف �ل�شوق ..م�شيد� بالتعاون �لبناء 
�لتي تدعم مبد�أ  بالقو�نني و�لنظم  �لتز�مهم  �لذي يبدونه ويعك�س مدى 
�الإف�شاح و�ل�شفافية. و�أو�شح �أن �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية ي�شعى بكل ما 

ميلك من �إمكانيات �إىل دعم م�شريتهم يف جمال �ملال و�الأعمال.

توقفت عن التعامل النقدي اعتبارًا من ال�صهر اجلاري

هيئة الطرق واملوا�سالت تد�سن املحفظة االإلكرتونية 
الإجناز معامالت جتديد املركبات لل�سركات 

•• هيئة الطرق واملوا�سالت - ن�سوان الطائي:

�ل�شهر  �الأول من  و�ملو��شالت يف  �لطرق  بهيئة  �لرتخي�س  موؤ�ش�شة  د�شنت 
دفع  و�شيلة  و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  توفر  �لتي  �الإلكرتونية  �ملحفظة  �جلاري 
�لرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  �خلا�شة  معامالت  الإجن��از  �ال�شتخد�م  و�شهلة  �آمنه 
�لطرق  هيئة  م��ر�ك��ز  جميع  يف  �مل��رك��ب��ات  ت�شجيل  جت��دي��د  خ��دم��ة  و�ه��م��ه��ا 
�إلغاء نظام �لتعامل بالدفع �لنقدي من  و�ملو��شالت، و�أعلنت �ملوؤ�ش�شة عن 
�شهاد�ت عدم  ��شتخر�ج  �لتقدمي لطلبات  �أو  لتخلي�س معامالت،  �ل�شركات 
�أن  م��وؤك��ده  �لهيئة،  م��ر�ك��ز  جميع  يف  �لتجارية  رخ�شها  لتجديد  �ملمانعة 
باإدخال تعديالت  �ل�شيا�شات �خلا�شة  تاأتي �شمن حزمة من  هذه �خلطوة 
�لهيئة  مر�كز  يف  �ل�شركات  مع  �لتعامل  بكيفية  �خلا�شة  �ل�شيا�شات  على 
و�لهادفة لتقدمي خدمات مب�شطة و�شفافة قدر �الإمكان. وقال �ل�شيد �أحمد 
بهروزيان �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لرتخي�س يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت: 
�إنفاذ� لهذه �ل�شيا�شات مت ��شتحد�ث طريقة دفع جديدة تتمثل يف �ملحفظة 
�لتي  لل�شركات  تتاح  للخ�شم  جمانية  خدمة  عن  عبارة  وهي  �الإلكرتونية، 
�لهيئة وتغذيته  بفتح ح�شاب لدى  �ل�شركة  تقوم  �لهيئة، حيث  تتعامل مع 
�لرتخي�س  موؤ�ش�شة  ر�شوم خدمات  لت�شديد  ��شتخد�مه  ثم  ومن  بالر�شيد 
و�لتي ت�شمل �خلدمات �ملتعلقة برتخي�س �ل�شائقني و�ملركبات، ولعل �أهم ما 
مييز هذه �خلدمة �جلديدة هو �أنها ت�شع حد�ً لعمليات �لغ�س و�الحتيال، 
ومتكن من �إجر�ء �لتحويالت �ملالية عند تنفيذ �ملعاملة، وباالإمكان ��شتخد�م 
نظام �لدفع باملحفظة �الإلكرتونية �شو�ء يف مر�كز هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
م هيئة �لطرق و�ملو��شالت �أي�شا  �أو يف مو�قع �شركاء �لهيئة.  و�أ�شاف: تقدِّ
جمموعة و��شعة من �خلدمات �اللكرتونية �لتي متكِّن �ل�شركات من جتديد 
ت�شجيل �ملركبات و�إجر�ء معظم �ملعامالت �الأخرى من مكاتبها يف غ�شون 
�الأح��و�ل حل�شور  تعد هناك حاجة يف معظم  وبالتايل مل  دقائق معدودة، 
الإجناز  و�مل��و����ش��الت  �لطرق  هيئة  وم��ر�ك��ز  مكاتب  �إىل  �ل�شركات  مندوبي 
تقدمي طلبات  �أي�شا  لل�شركات  �اللكرتونية  تتيح �خلدمات  كما  �ملعامالت، 
وت�شديد  �لتجارية  رخ�شها  لتجديد  ممانعة  ع��دم  �شهاد�ت  على  للح�شول 
�لر�شوم �ملطلوبة �إما عرب بطاقة �الئتمان �أو �ملحفظة �الإلكرتونية.  و�أو�شح 
جتديد  ب�شاأن  �ل�شركات  من  �لنقدي  �لتعامل  �إيقاف  �شيا�شة  �أن  بهروزيان 
ت�شجيل �ملركبات مت تطبيقها �أواًل على �ل�شركات �لتي متتلك �أ�شاطيل ت�شم 
�أن  على  �جل��اري،  �أغ�شط�س  �الأول من  �عتبار� من  500 مركبة  �أك��ر من 
تعمم هذه �ل�شيا�شات على جميع �ل�شركات قبل نهاية عام 2013.  و�أ�شاف: 
من بني �إيجابيات هذه �ل�شيا�شة تقليل �أعد�د �لعمالء من مندوبي �ل�شركات 
حت�شني  يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه  من  وه��ذ�  و�ملو��شالت،  �لطرق  هيئة  مر�كز  يف 
م�شتوى خدمة �لعمالء وتقليل �أوقات �النتظار للعمالء من �الأفر�د. و�أكد 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لرتخي�س �أن تطبيق هذه �ل�شيا�شات يعود بالنفع 
على �ل�شركات و�الأفر�د على حد �شو�ء، �إذ ال د�عي حل�شور ممثلي �ل�شركات 
�كتظاظ  يف  بالطبع  يت�شبب  و�ل��ذي  و�ملو��شالت،  �لطرق  هيئة  مر�كز  �إىل 
طاملا  لالآخرين،  �خلدمات  تقدمي  تاأخري  وبالتايل  باملر�جعني  �ملر�كز  تلك 
�لدفع  نظام  �أن  كما  مكاتبهم.  من  معامالتهم  �إج��ر�ء  با�شتطاعتهم  �أ�شبح 
بطاقات  �أو  بالنقد  �لتعامل  ع��ن  �ل�شركات  يغني  �الإل��ك��رتون��ي��ة  باملحفظة 
�الئتمان لت�شديد ر�شوم �ملوؤ�ش�شة.  جدير بالذكر �ن �ملوؤ�ش�شة قامت موؤخر� 
باإطالق هذه �ل�شيا�شات يف موؤمتر �شناعة �لتاأجري و�لذي غابت عنه �لعديد 
من �ل�شركات �لر�ئدة يف دبي، وميكن �حل�شول على �ملزيد من �ملعلومات عن 
�ل�شيا�شات �جلديدة ومو�عيد تطبيقها، من خالل زيارة �ملوقع �الإلكرتوين 

 .www.rta.ae لهيئة �لطرق و�ملو��شالت

املتوقعة  اخلليجي  التجاري  التحكيم  منازعات  حجم  دوالر  مليون   250
••املنامة-وام:

توقع �أمني عام مركز �لتحكيم �لتجاري لدول جمل�س �لتعاون 
�ملنازعات  حجم  ي�شل  �أن  جن��م  �أح��م��د  �لعربية  �خلليج  ل��دول 
 250 �إىل   2013 �جل���اري  �ل��ع��ام  نهاية  م��ع  للمركز  �ملحالة 
�لعام  ه��ذ�  ت�شجيله خ��الل  �أن ما مت  �إىل  مليون دوالر م�شري� 
�ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت  يعمل عليها يف  ك��ان  �ل��ت��ي  �ل��وت��رية  ي��ف��وق 
�النباء  وك��ال��ة  ونقلت  �شهر.   لكل  و�ح���دة  منازعة  ت�شجيل  يف 

�لبحرينية بنا عن جنم قوله �إن حجم �ملنازعات �ملحالة للمركز 
خالل �لن�شف �الأول من �لعام �جلاري بلغ جمموع قيمتها 85 
مليون دوالر تابعة ل12 منازعة حتكيمية من مملكة �لبحرين 
ودولة قطر و�شلطنة عمان و�ململكة �لعربية �ل�شعودية متوقعا 
�رتفاع وترية ت�شجيل �ملنازعات خالل �لن�شف �لثاين من �لعام 
عدد  متو�شط  �أن  �أي  منازعة   48 �إىل  �لعام  نهاية  مع  لت�شل 
و�أو�شح  منازعات.   4 �شيكون  �شهريا  للمركز  �ملحالة  �لق�شايا 
�ملركز مبكاتب  و�لتوقعات مبنية على عالقة  �لروؤية  �أن  جنم 

�ملحاماة وبع�س �ل�شركات منوها �إىل �أن معظم �ملنازعات �لتي 
مت ت�شجيلها لها عالقة بالعقود و�ل�شركات يف جمال �لتطوير 
�لعقاري �أو قطاع �الإن�شاء�ت �ملتعلق بالبناء �أو ت�شليم م�شاريع 
وفيالت منوها �إىل �أن جممل �ملنازعات ذ�ت �أطر�ف بحرينية 
�لعربية  و�ململكة  بدولة قطر  لها عالقة  عد� ثالث منازعات 
�ل�شعودية و�شلطنة عمان يف حني �أن �لكم �الأكرب من �ملنازعات 
�لتي كانت ت�شجل يف �ملركز خالل �ل�شنو�ت �ل�شابقة من �ل�شوق 

�ل�شعودي.

العدد 10861 بتاريخ 2013/8/4   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل رونق �ل�شرق 

  CN 1012435:للعطور و�ملالب�س �جلاهزة - فرع رخ�شة رقم

قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شكل �لقانوين من/فرع �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل �ال�شم �لتجاري �ىل/ حمل جنوم �لعني للمالب�س �جلاهزة

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 

�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 

بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

العدد 10861 بتاريخ 2013/8/4   

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم CN 1148735 باال�شم �لتجاري كولكرت العمال 
�لديكور و�لنجارة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل�������دع�������و/ �ح���م���د 
م�������ش���ط���ف���ى �ل���������ش����ع����دي  
�جلن�شية-      -������ش�����وري�����ا  
ج���������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م 
من      )7572704(
يجده برجاء ت�شليمه �ىل 
�ق�����رب م���رك���ز ���ش��رط��ة �و  

�ل�شفارة �شوريا م�شكور�ً.

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:فال�س للعقار�ت
FLASH PROPERTIES فال�س للعقار�ت fp:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:186594       بتاريخ:2013/2/11 م
با�ش��م:فال�س للعقار�ت

وعنو�نه:دبي ، �س.ب:49043 ، هاتف: 043760888 ، فاك�س: 043869463  
و�شر�ء  بيع  يف  �لو�شاطة  �لعقار�ت  تاأجري  يف  �لو�شاطة  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 

�لعقار�ت .
و�شف �لعالمة:مربع باللون �الحمر بد�خل �طار باللون �البي�س وبد�خل �ملربع �حرف باللغة �الجنليزية 
FP باللون �البي�س ب�شكل مميز على خلفية حمر�ء و��شفل �ملربع مكتوب باللغة �لعربية فال�س للعقار�ت 

باللون �ال�شود و��شفله باللغة �الجنليزية FLASH PROPERTIES باللون �الحمر .
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10861

�شبورت  ن��ون   / �لتجارية  للخدمات  �لت�شجيل/�ملالك:نون  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �د�رة  تعلن 
للخدمات �العالمية طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:ن و و ن حيث �حلدث تكون

�ملودعة بالرقم:188812       بتاريخ:2013/3/21 م
با�ش��م:نون للخدمات �لتجارية / نون �شبورت للخدمات �العالمية

وعنو�نه:م�شفح ، �س.ب:3410 ، هاتف: 026270007 ، فاك�س: 026277797  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 ��شت�شار�ت و�لدر��شات �العالمية .

د�ئرة  �شكل  على  )و(  وحرف  معكو�شة  �ال�شود  باللون  ن  و  و  ن  كلمة  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
و�حلرف �الخري )ن( ب�شكل مقلوب ويدنوها ن و و ن باللون �لبنف�شجي وحرف )و( على �شكل دو�ئر و�حلرف 
�الخري )ن( ب�شكل مقلوب ويدنوها ن و و ن باللون �لبنف�شجي وحرف )و( على �شكل دو�ئر و�حلرف �الخري 

)ن( ب�شكل مقلوب و�ل�شكل على خلفية بي�شاء و��شفله كلمات حيث �حلدث تكون مكتوبة مرتني .
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  4  اأغ�سط�ض 2013 العدد 10861

العدد  10861 بتاريخ   2013/8/4     
 30971 رقم  رخ�شة  )�س.ذ.م.م(  حرة  منطقة  �لت�شويق  وخدمات  لالعالم  تليجنت   �شركة/ 
�المار�ت  دولة  دبي،   79348 .ب   �س  دبي    - و�العالم  للتكنولوجيا  �حلرة  �ملنطقة  ب�  و�لكائنة 

�لعربية �ملتحدة و�ملرخ�شة لدى �شلطة منطقة دبي �حلرة للتكنولوجيا و�العالم 
)Dubai Techonology & Media Free Zone Authority( ترغب هذه �ل�شركة 
�ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة و�لذي متن �تخاذه بو��شطة جمل�س �الد�رة يف �جتماعه �لذي 

عقد بتاريخ 2013/7/28 ب�شاأن �غالق وحل �ل�شركة.
عليه  مو�جهتها  يف  مطالبات  �ى  ولديه  باالمر  معني  طرف  باأي  �ل�شركة  تهيب  لذلك،  وفقاً 
�و  �مل�شجل  �لربيد  تاريخ هذ� �العالن عن  طريق  �ملطالبات خالل  45 يوما من  تقدمي هذه 

�الت�شال ب�:
 �ل�شيدة/ مع�شوم ح�شني  

��شم �ل�شركة: 
�س.ب: 79348 دبي 

دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة- هاتف رقم : 050-4558694 
masanwar@emirates.ae  :لربيد �اللكرتوين�

لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي ترد بعد �نتهاء فرتة �ال�شعار و�ملحدودة ب� 45 يوماًَ

ا�سعار ت�سفية

اكد ن ال�صراكة مع اخلطوط اجلوية ال�صربية هي ا�صتثمار طويل الأمد 

هوغن: ال�سراكات اجلديدة خيار ا�سرتاتيجي لالحتاد للطريان لتو�سيع �سبكة خطوطنا يف جميع انحاء العامل
•• بلغراد-وام:

�أكد جيم�س هوجن رئي�س �ملجموعة 
لالحتاد  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
للطري�ن �ن �ل�شر�كة مع �خلطوط 
��شتثمار  ه���ي  �ل�����ش��رب��ي��ة  �جل���وي���ة 
ط��وي��ل �الم����د و���ش��وف حت��ق��ق منو� 
�لفر�س  بف�شل  �مل�شتقبل  يف  كبري� 
جمهورية  تنتظرها  �لتي  �ل��و�ع��دة 

�شربيا.
وقال هوجن - يف لقاء مع عدد من 
و�شائل �العالم �المار�تية يف بلغر�د 
�الحت�����اد  �ن  �الول-  �م�������س  ظ���ه���ر 
مع  �ل�شر�كات  �شتو��شل  للطري�ن 
من  �لعديد  يف  �لوطنية  �لناقالت 
�ل��دول ملا لها من �همية يف حتقيق 
�لروؤية �لتجارية لالحتاد للطري�ن 

وحتقيق طموحات �مل�شتثمرين.
وك�شف �لنقاب عن �شر�كات جديدة 
���ش��وف ي��ت��م �ل��ت��و���ش��ل �ل��ي��ه��ا قريبا 
م�����ع ����ش���رك���ة �خل�����ط�����وط �جل���وي���ة 
�لكورية �جلنوبية �يركوريا و�شركة 
بينما  �لكينية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط 
للطري�ن  �الحت�����اد  ط����رح  ����ش��ت��ب��ع��د 
ت��د�ول��ه��ا يف �شوق  ل��الك��ت��ت��اب ع���رب 
�ال�شهم �ملالية بقوله �ن هذ� �المر 

لي�س و�رد� �الن.
�جل����دي����دة  �ل���������ش����ر�ك����ات  �ن  و�أك��������د 
�لعديد  ت�شوبها  للطري�ن  لالحتاد 
�ب���رزه���ا �حلفاظ  �ل��ت��ح��دي��ات  م���ن 
�خلدمة  م�������ش���ت���وي���ات  �ع���ل���ى  ع���ل���ى 
خمتلف  من  و�ل��رك��اب  للم�شافرين 
�مل��زي��د من  �ل��ع��امل وحتقيق  �ن��ح��اء 
م��ع��دالت �ال���ش��غ��ال ..و����ش��ف��ا هذه 
�ل�����ش��ر�ك��ات �جل���دي���دة ب��اأن��ه��ا خيار 
للطري�ن  ل���الحت���اد  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي 
جميع  يف  خطوطنا  �شبكة  لتو�شيع 
�الحتاد  �أن  ..م��وؤك��د�  �لعامل  �نحاء 
ل��ل��ط��ري�ن ق��دم��ت م��ن خ���الل هذه 
لل�شركة  �ل�شر�كات منوذجا جديد� 
م�شتوى  ع���ل���ى  جت����اري����ا  �ل�����ر�ئ�����دة 

�لعامل.
�نباء  ل���وك���ال���ة  �����ش����وؤ�ل  ع���ل���ى  ورد� 
ن��ي��ة �الحت����اد  �الم�������ار�ت و�م ح����ول 
ل��ل��ط��ري�ن �ف��ت��ت��اح خ��ط��وط جديدة 
ه��ذ� �لعام ..ق��ال �ن��ه يف مطلع من 
�شوف   2013 �ل����ق����ادم  ���ش��ب��ت��م��رب 
مبا�شر  ج�����وي  خ����ط  �ول  ن��ف��ت��ت��ح 
لل�شركة من مطار �بوظبي �لدويل 
�ل�������دويل ويف  ���ش��ن��ع��اء  م���ط���ار  �يل 
�شيتم   2013 �لقادم  �كتوبر  �شهر 
مبا�شر  ج����وي  خ���ط  �ول  ت��د���ش��ني 
مطار  م�����ن  ل����ل����ط����ري�ن  ل�����الحت�����اد 
�ل��دويل �يل مطار هو�شي  �بوظبي 

منه بجمهورية فيتنام.

�لطويلة  �ل����رح����الت  ت�����ش��ي��ري  م���ن 
�شبكة  ت�شغيل  �إىل  بنف�شها  �مل���دى 
ذ�ت عدد �أقل من �لوجهات �لدولية 

�الإقليمية.
متاعب  ن�شوء  هوغن  ي�شتبعد  ومل 
وعر�قيل يف وجه �ل�شركة �جلديدة 
متاعب  �أي  “ �إن  ق��ائ��ال  ب��ل��غ��ر�د  يف 
ق��د ن��و�ج��ه��ه��ا ع��ل��ى �مل���دى �لق�شري 
يف مرحلة بناء هذه �ل�شر�كة �شوف 
يتم تعوي�شها مبكا�شب كبرية على 
ل�����ش��رك��ة �خلطوط  �ل��ب��ع��ي��د  �مل����دى 
�جل��وي��ة �ل�����ش��رب��ي��ة وال���ش��ي��م��ا فيما 
�إىل  �ملالية  �شالمتها  بتعزيز  يتعلق 
�لبعيد  �مل��دى  على  �ل��ف��و�ئ��د  جانب 
�لتي �شتعود على �شربيا من وجود 
ناقل وطني �أكر ��شتقر�ر� وتعزيز 
�لربط �جل��وي بني �شربيا  ق��در�ت 

وغريها من �لدول«.
و��شاف �ن �الحتاد للطري�ن دخلت 
وبناء  �لعام  �شابق من هذ�  وقت  يف 
�ل�شربية  �حلكومة  من  دع��وة  على 
يف م��ن��اق�����ش��ات م���ع ج����ات �إي����رو�ي����ز 
ال���ش��ت��ك�����ش��اف �آف������اق �ل���ت���ع���اون بني 

�ل�شركتني.
ب����د�أت  �الأوىل  �مل���رح���ل���ة  �ن  وق�����ال 
�شرعت  ع��ن��دم��ا  �مل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و  يف 
�الحتاد للطري�ن يف ت�شغيل رحالت 
يومية بني �أبوظبي وبلغر�د وبد�أت 
�لناقلتان يف توفري رحالت �مل�شاركة 
�إىل  منهما  ك��ل  �شبكة  ع��رب  بالرمز 
�أو  �أوروب����ا  على  تقت�شر  ال  وج��ه��ات 
من و�إىل وجهات يف �ل�شرق �الأو�شط 
بل �إىل وجهات �أبعد من ذلك متتد 
للطري�ن  �الحت���������اد  ����ش���ب���ك���ة  ع�����رب 
حتت�شن  �ل��ت��ي  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  لت�شمل 

جالية �شربية كبرية �لعدد. 
�ىل  بالتو�شل  �شعادته  عن  و�ع��رب 
�ل�����ش��ر�ك��ة �جل��دي��دة م��ع �خلطوط 
�ل�شربية �لتي حظيت بدعم حكومة 
�بوظبي و�حلكومة �ل�شربية و�لتي 
تغيري  �إح����د�ث  خ��الل��ه��ا  م��ن  �شيتم 
�لتجارية  �لعالمة  جذري وجتديد 

وق�������ال ه����وغ����ن �ن������ه ب���ح���ل���ول ع���ام 
��شتبد�ل  يف  �ل��ب��دء  نعتزم   2016
طائر�ت  ب��ع�����ش��ر  �ل���ط���ائ���ر�ت  ت��ل��ك 
جديدة �شو�ء من طر�ز �إيربا�س �يه 
�م   737 بوينغ  �أو  �و  �ي  �ن   320
�لر�هن  �لوقت  يف  ونعمل  �ك�س  �يه 
على تقييم كال �خليارين ..م�شري� 
�ىل �ن �خلطوط �جلوية �ل�شربية 
�شبكة  يف  ���ش��ري��ع��ا  ت��ت��و���ش��ع  ����ش���وف 
 12 �إ���ش��اف��ة  �شيتم  حيث  وجهاتها 

وجهة جديدة يف 11 دولة.
وذك��������ر �ن�������ه م�����ن ب�����ني �ل����وج����ه����ات 
�جلديدة �لتي �شتخدمها �خلطوط 
�جلوية �ل�شربية �لرحالت �ليومية 
و�أبوظبي  بلغر�د  ب��ني  م��ا  �ملبا�شرة 
�لرئي�شي  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل  م���ق���ر  ح���ي���ث 
جانب  ..و�إىل  ل��ل��ط��ري�ن  ل��الحت��اد 
�ليومية  بالرمز  �مل�شاركة  رح��الت 
�ملا�شي  يونيو  �إطالقها يف  �لتي مت 
تتيح  �شوف  للطري�ن  �الحت��اد  عرب 
ه��ذه �خل��دم��ات �جل��دي��دة لالحتاد 
ل����ل����ط����ري�ن و�خل�����ط�����وط �جل���وي���ة 
�ل�����ش��رب��ي��ة ت���وف���ري رح��ل��ت��ي ذه���اب 

وعودة يوميا بني �ملدينتني.
�إ���ش��اف��ة �إىل ذل���ك وبدء�  �ن���ه  وق���ال 
من �الأول من يناير 2014 �شوف 
تبد�أ �خلطوط �جلوية �ل�شربية يف 
تقدمي خدمات �مل�شاركة بالرمز مع 
�أربعة من �شركاء �الحتاد للطري�ن 
�أوروب��ا وحتديد� مع  �لرئي�شيني يف 
وطري�ن  �إم  �إل  وك��ي��ه  ف��ر�ن�����س  �إي���ر 

برلني و�أليطاليا.
و�����ش���اف ه��وغ��ن �ن����ه ب��ال��ن��ظ��ر �إىل 
�لطري�ن  لقطاع  �ل��ر�ه��ن��ة  �حل��ال��ة 
ب�شورة عامة و�مل�شاكل �ملحددة �لتي 
�ل�شربية  تو�جه �خلطوط �جلوية 
ف��اإن م��ن ب��ني �مل��ك��ون��ات �ملهمة �لتي 
�الحتاد  مع  �ل�شر�كة  عليها  �شتقوم 
�لفر�س  ت����وف����ري  ه����ي  ل���ل���ط���ري�ن 
لتقليل �لتكاليف وتر�شيد �لعمليات 
يف  �لت�شارك  خ��الل  من  �لت�شغيلية 

�ملو�رد و�الإجر�ء�ت و�خلرب�ت.
وق�������ال �ن������ه ك���م���ا ه�����ي �حل�������ال مع 
�شر�كاتنا �ل�شابقة �شوف يتم توفري 
�ل���ت���دري���ب���ات ل��ط��ائ��ف��ة و����ش��ع��ة من 
�لتدريبات  ذل��ك  �ل��وظ��ائ��ف مب��ا يف 
لطاقم �ل�شيافة �جلوية وموظفي 
�شيتم  ح����ني  يف  �ل���ع���م���الء  خ���دم���ة 
ف��ر���س وفور�ت  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق 
�أن�شطة �ملبيعات  �لتكلفة من خالل 
�الأر�شية  و�مل����ن����اول����ة  و�ل���ت�������ش���وي���ق 
�مل�شرتكة يف خمتلف �لوجهات �لتي 
..كما  �ل�شركتني  م��ن  ك��ل  تخدمها 
للب�شائع  �مل�شرتكة  �مل�شرتيات  �أن 
و�خل�����دم�����ات و�الإم������������د�د�ت مب����ا يف 

ب�شبب  �لغاء خطوط طري�ن  ونفى 
�إن��ن��ا �وقفنا  ع���دم �ل��رب��ح��ي��ة ق��ائ��ال 
�لتي  �ل��ظ��روف  ب�شبب  دم�شق  خ��ط 
كيب  خط  و�وقفنا  �شوريا  ت�شهدها 

تاون يف جنوب �فريقيا.
�لتي  �ل�شر�كات  كافة  يف  �ن��ه  وق��ال 
خالل  ل��ل��ط��ري�ن  �الحت���اد  �برمتها 
�لهدف  ف�����اإن  �مل��ا���ش��ي��ني  �ل���ع���ام���ني 
�مل�شرتك  �ل��ن��م��و  حتقيق  ه��و  د�ئ��م��ا 
بالرمز  �شريكا   46 �ل��ي��وم  ولدينا 
مبا يف ذلك جات �إير و�يز �ل�شربية 
�����ش���ت���ث���م���ار�ت يف  ل��دي��ن��ا  �أن  ..ك���م���ا 
�شركات  �أرب�����ع  يف  �مل��ل��ك��ي��ة  ح�����ش�����س 
طري�ن �أخرى ت�شمل طري�ن برلني 
وفريجن �أ�شرت�ليا وطري�ن �شي�شل 

وطري�ن لينغو�س.
و�ع���ت���رب �ن �مل��ن��اف�����ش��ة �ل���ق���وي���ة يف 
�ل�شوق �ملحلية جترب �ل�شركات على 
و�ل�شعي  �خل���دم���ات  �رق����ى  ت��ق��دمي 
�لعمالء  الر�����ش����اء  �ل��ت��م��ي��ز  ن���ح���و 
�بوظبي  ���ش��ك��ان  �ن  �ىل  ..م�����ش��ري� 
ودول���ة �الم����ار�ت ف��خ��ورون ب�شركة 
لهم  توفر  �لتي  للطري�ن  �الحت���اد 
خ���دم���ات ال م��ث��ي��ل ل��ه��ا ع��ل��ى كافة 

رحالتها �ىل قار�ت �لعامل.
�نباء  ل���وك���ال���ة  �����ش����وؤ�ل  ع���ل���ي  ورد� 
�الم��ار�ت و�م حول ح�شول �الحتاد 
�لنهائية يف  �ملو�فقة  للطري�ن على 
�ل�شركة �لهندية جيت �يرويز ..قال 
هوغن �ننا ن�شعى يف �لوقت �لر�هن 
للح�شول على �ملو�فقات �لتنظيمية 
من  �ملائة  يف   24 على  لال�شتحو�ذ 
���ش��رك��ة جيت  �مل��ل��ك��ي��ة يف  ح�����ش�����س 
�شر�كتنا  �أن  غري  �لهندية  �إي��رو�ي��ز 
�ل�شر�كة  ه����ي  ���ش��م��ول��ي��ة  �الأك�������ر 
�شي�شل  ط�������ري�ن  يف  ب���احل�������ش�������س 
من  �ملائة  يف   40 فيها  منلك  �لتي 
ح�ش�س �مللكية �إىل جانب عقد �إد�رة 
�أن  ن��رى  ونحن  �شنو�ت  خم�س  مل��دة 
هذ� �لنموذج هو �الأن�شب ل�شر�كتنا 

مع جيت �إيرو�يز �لهندية.
و���ش��ئ��ل ع���ن �أ����ش���ب���اب �ل�����ش��ر�ك��ة مع 
�خل���ط���وط �ل�����ش��رب��ي��ة ف���اأج���اب بان 
�جل��ال��ي��ات �ل�����ش��رب��ي��ة م���وج���ودة يف 
و�وروبا وتو�شيع  ��شرت�ليا و�مريكا 
ل���ل���ط���ري�ن �شوف  ���ش��ب��ك��ة �الحت�������اد 
ي��ع��ت��رب ر�ف������د� ج���دي���د� ل��ل��ن��م��و من 
كما  �ل�شربية  م��ع  �ل�شر�كة  خ��الل 
�أن جات  �مل��ع��روف للجميع  �ن��ه م��ن 
�ل��ع��دي��د من  م��ث��ل  �إي���رو�ي���ز مثلها 
����ش���رك���ات �ل����ط����ري�ن �الأخ��������رى قد 
وخ�شائر  ع�شيبة  �أوق���ات���ا  ���ش��ه��دت 
�ل�شركة  �أع��م��ال  ح��ج��م  و�أن  م��ال��ي��ة 
�ل�شنو�ت  م���د�ر  ع��ل��ى  �نخف�س  ق��د 
خدماتها  تقل�شت  ح��ي��ث  �مل��ا���ش��ي��ة 

ل�شركة جيت �إيرو�يز.
و�أ�شار �ىل �ن هذه �ل�شر�كة �ل�شاملة 
����ش��ت��ب��د�ل جيت  �إىل  ت�����وؤدي  ���ش��وف 
�جلوية  �خلطوط  ب�شركة  �إي��رو�ي��ز 
م�شالح  �شتخدم  و�ل��ت��ي  �ل�شربية 
ج���م���ه���وري���ة ����ش���رب���ي���ا و�مل���و�ط���ن���ني 

�ل�شرب ب�شورة �أف�شل.
من  �الأول  م����ن  ب������دء�  �ن�����ه  وذك������ر 
و�شريطة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  م��ن  �شبتمرب 
�حل�شول على �ملو�فقات �لتنظيمية 
للطري�ن  �الحت������اد  ت�����ش��رع  ����ش���وف 
الإد�رة  ���ش��ن��و�ت  خم�س  مل��دة  عقد  يف 
�شربيا  جلمهورية  �لوطني  �لناقل 
م��ن خ���الل ف��ري��ق ت��ن��ف��ي��ذي جديد 
وه����و  ك���ون���دي���ت�������س  د�ين  ي�����ق�����وده 
ويتمتع  �أ���ش��رت�يل  �شربي  م��و�ط��ن 
بخرب�ت و��شعة ت�شل �إىل 20 عاما 
�لطري�ن  ���ش��ن��اع��ة  يف  �ل��ع��م��ل  م���ن 

و�ل�شفر.
�شوف  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  �إن  وق����ال 
تكون  �شوف  �إيرو�يز  جات  ت�شهدها 
�لطري�ن  قطاع  تاريخ  يف  �الأ�شخم 
بدء�  �جلو�نب  كافة  تلم�س  و�شوف 
طائر�ت  �إىل  و�شوال  �لرحالت  من 
�لتز�منا  على  وللتاأكيد  �الأ�شطول 
بال�شر�كة �جلديدة و�شوف ت�شتحوذ 
�الحتاد للطري�ن على ما ي�شل �إىل 
49 يف �ملائة من ح�ش�س �مللكية يف 
�أن  ع��ل��ى  ل�شربيا  �ل��وط��ن��ي  �ل��ن��اق��ل 
ب����دء� م��ن �الأول من  ي�����ش��ري ذل���ك 

يناير 2014.
�نباء  ل���وك���ال���ة  �����ش����وؤ�ل  ع���ل���ى  ورد� 
�ل���ف���رتة  ع�����ن  “و�م”  �الم������������ار�ت 
��شتبد�ل  فيها  �شيتم  �لتي  �لزمنية 
لل�شركة  �ل������ق������دمي  �ال������ش�����ط�����ول 
�ل�����ش��رب��ي��ة ب��ع��د ����ش��ت��ح��و�ذ �الحت���اد 
�مل���ائ���ة من  49 يف  ل��ل��ط��ري�ن ع��ل��ى 
�ن����ه �شيتم  ق����ال ه���وغ���ن  م��ل��ك��ي��ت��ه��ا 
�الإخ�����ر�ج �ل��ت��دري��ج��ي م��ن �خلدمة 
ل��الأ���ش��ط��ول �حل����ايل ل�����ش��رك��ة جات 
�مل��ك��ون م��ن ع�شر طائر�ت  �إي��رو�ي��ز 
 300-737 ب���وي���ن���غ  ط������ر�ز  م����ن 
يتم  �أن  على  �حل���ايل  �ل��ع��ام  بنهاية 
�الحتفاظ باأربع طائر�ت طر�ز �يه 
�ملروحية  �ملحركات  ذ�ت   72 �ر  تي 
للرحالت  ال�شتخد�مها  �لتوربينية 

ق�شرية �ملدى.
دي�شمرب من  م��ن  ب��دء�  �ن��ه  وك�شف 
�لعام �حلايل �شنقدم �أ�شطوال موؤقتا 
�لبدن  �شيقة  ط���ائ���ر�ت  ع�����ش��ر  م��ن 
�شو�ء من طر�ز �إيربا�س �يه 319 
�أو طر�ز �يه 320 �أو من مزيج من 
 700-737 بوينغ طر�ز  طائر�ت 
مع طر�ز 737-800 ملدة ترت�وح 

ما بني ثالث �إىل خم�س �شنو�ت.

�لطائر�ت  ومت��وي��ن  �ل���وق���ود  ذل���ك 
وم�شرتيات  و�مل�شروبات  باالأطعمة 
�ملهنية  و�خل����دم����ات  �ل��غ��ي��ار  ق��ط��ع 
�شوف توفر جميعها فر�شا لتقليل 
�لتكاليف ل�شركة �خلطوط �جلوية 

�ل�شربية.
و��شاف �نه ال ريب �أن نطاق �لعمل 
�ملو�شع لالحتاد للطري�ن وحتالفها 
�حلاليني  باحل�ش�س  �ل�شركاء  من 
رئي�شية  تعزيز  و�شيلة  يوفر  �شوف 
ع��ل��ى ط���ائ���ر�ت جديدة  ل��ل��ح�����ش��ول 
�ل�شربية  �جل�����وي�����ة  ل���ل���خ���ط���وط 
مبعدالت فائدة مل يكن مبقدورها 
كانت  ح�����ال  يف  ع��ل��ي��ه��ا  �حل�������ش���ول 

تت�شرف مبفردها.
و�أعرب عن ��شفه الن يتم �ال�شتغناء 
ع����ن ع������دد م����ن �ل����وظ����ائ����ف د�خ����ل 
�خلطوط �جلوية �ل�شربية يف �إطار 
�ل�شر�كة مع �الحتاد للطري�ن غري 
�أن���ه م��ن �الأه��م��ي��ة مب��ك��ان لتحقيق 
�ل�����ش��رك��ة �جلديدة  ل��ه��ذه  �ل��ن��ج��اح 
لتحديد  �شريعة  ب�شورة  ننتقل  �أن 
و�غتنام �أي فر�س لتقليل �لتكاليف 
�مل�شي  �أج��ل  م��ن  �الإنتاجية  وزي���ادة 
�لوطني  �ل��ن��اق��ل  ت��ط��وي��ر  ق��دم��ا يف 
�أعلى معايري �لكفاءة  ل�شربيا وفق 
ق���در �الإم���ك���ان وخ���الل �أ���ش��رع وقت 
�حلكومة  �ن  �ىل  ول���ف���ت  مم���ك���ن. 
عن  �مل�شوؤولية  �شتتوىل  �ل�شربية 
�شد�د �ملدفوعات �مل�شتحقة للعاملني 
�لذين يتم �إنهاء خدماتهم وغريها 
�إيرو�يز  جيت  على  �اللتز�مات  من 
حتى 31 دي�شمرب من �لعام �حلايل 
م�شتمرون  ب����دورن����ا  �ن���ن���ا  ..وق�������ال 
�خلطوط  م��ت��ط��ل��ب��ات  م��ر�ج��ع��ة  يف 
و��شتعر��س  �ل�����ش��رب��ي��ة  �جل���وي���ة 
�ل����ت����ي ميكن  �ل���ت���ك���ل���ف���ة  وف����������ور�ت 
مع  �شر�كتها  خ��الل  م��ن  حتقيقها 

�الحتاد للطري�ن.
ون���ف���ى ه���وغ���ن يف خ���ت���ام م���وؤمت���ره 
تعديالت  �ي����ة  �دخ������ال  �ل�����ش��ح��ف��ي 
مع  للطري�ن  لالحتاد  �شفقة  على 
�شركة بوينغ بقوله �ن طائرة درمي 
تدخل  و���ش��وف  اليرن777 مم��ت��ازة 
��شطول  ���ش��م��ن  ق���ري���ب���ا  �خل����دم����ة 

�الحتاد للطري�ن.
و�كد �ن طائرة �اليربا�س �لعمالقة 
��شطول  �ىل  �شتن�شم  �ي���ه   380
دي�شمرب  يف  ل���ل���ط���ري�ن  �الحت��������اد 
�ملقرر  �جل�����دول  وح�����ش��ب   2014

و�ملتفق عليه بني �جلانبني.
وو�شف �ن�شمام 380 �يه و�لبوينغ 
بانه  �الحت�����اد  ����ش��ط��ول  �ىل   777
�الحتاد  �شبكات  �شيعزز  مهم  حدث 

للطري�ن �ىل كافة �نحاء �لعامل.
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اأ�صادت بدعم حمدان بن حممد وهناأت اللجنة املنظمة ل�صباق ند ال�صبا 

اللجنة املنظمة لطواف دبي الدويل للدراجات الهوائية تبحث اال�ستعدادات وخطة الرتويج 

دعوة الهاملي والع�صيمي واملن�صوري حل�صور اجتماعات الأوملبياد اخلا�س مب�صقط

فتـــــــح بـــــاب ا�ست�سافــــة االألعــــــاب االإقليميــــــــة الثامنـــــــة 2014

خم�س ت�صفيات قارية حتدد املتاأهلني اإىل النهائيات 

منتخبـــــات العالــــــــم تتطلـــــــع للم�ساركـــــــــة يف مونــــــديـــــــــال قطــــــــر 2015 
يد العنابي واإ�صبانيا تاأهلتا مبا�صرة .. ون�صيب الأ�صد للقارة العجوز 

ت��ق��دم��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل���ط���و�ف دبي 
بالتهنئة  ت��ور  دب��ي  �لهو�ئية   للدر�جات  �ل��دويل 
للدر�جات  �ل�شبا  ند  ل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  �إىل 
�لهو�ئية  للدر�جات  �الإم���ار�ت  و�حت��اد  �لهو�ئية  
على جناح هذ� �ل�شباق �ملميز و�لر�ئد �لذي �أقيم 
بتوجيهات وحتت  يوليو   26 �جلمعة  يوم  م�شاء 
رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
م��اج��د بن  �ل�شيخ  �شمو  م��ع  ت��اب��ع  و  �ل���ذي ح�شر 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة دبي 
بلغت  �ل��ذي  �ل�شباق  مناف�شات  و�لفنون  للثقافة 
م�شافته 70 كيلومرت� و�شارك فيه ما يقارب من 
400 مت�شابق من خمتلف �جلن�شيات و�مل�شتويات 
وهو�ة  وحمرتفني  �أندية  �أع�شاء  من  �لريا�شية 
�ل�شفري �الأمريكي لدى �لدولة  وكان من بينهم 
�لهو�ئية  للدر�جات  �الإم���ار�ت  منتخب  و�أع�شاء 
للرجال و�لن�شاء ، و�أ�شادت �للجنة �لعليا �ملنظمة 
بدعم  �لهو�ئية  للدر�جات  �ل��دويل  دب��ي  لطو�ف 
ورعاية �شمو ويل عهد دبي لهذ� �حلدث وح�شوره 
جميع مر�حل �ل�شباق وهو �حل�شور �لذي كان له 
�أكرب �الثر يف جناح �حلدث على جميع �مل�شتويات 

�لتنظيمية و�جلماهريية و�الإعالمية. 
وق������ال رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل����ط����و�ف دبي 
���ش��ب��اق ن��د �ل�شبا  �إن جن���اح  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات 
وكذلك  و�إعالميا  تنظيميا  �لهو�ئية  للدر�جات 
����ش��ت��ق��ط��اب��ه مل��ئ��ات �مل�����ش��ارك��ني ي��وؤك��د ت��ط��ور هذه 
��شتثماره  �أم���ر يجب  وه��و  �ل��دول��ة  �ل��ري��ا���ش��ة يف 
وتعزيزه الإجن��اح ط��و�ف دب��ي  دب��ي ت��ور �ملقرر له 
خالل �شهر فرب�ير من �لعام �ملقبل وي�شتمر ملدة 

�أربعة �أيام.
ج���اء ذل���ك خ���الل �الج��ت��م��اع �ل�����دوري �خلام�س 
ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل���ط���و�ف دب����ي �ل����دويل 
ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة  دب���ي ت���ور ب��رئ��ا���ش��ة �شعيد 
حارب وح�شور يو�شف جو�د �لنائب �الأول لرئي�س 
�لثاين  �لنائب  �ل�شعفار  و�أ�شامة  �ملنظمة  �للجنة 
حريز  ب��ن  �مل��ر  وح��ري��ز  �ملنظمة  �للجنة  لرئي�س 
ليلى   : �ملنظمة  �للجنة  و�أع�شاء   ، مدير �حل��دث 
 ، �ملطوع  على   ، �ملن�شوري  �أحمد  �لعميد   ، �شهيل 
بيمان �لعو�شي ، �أحمد �حلوري ، و�أحمد �بر�هيم 

مقرر �للجنة.
مر�حل  ع��ل��ى  �الط������الع  �الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
�لريا�شي  �حل����دث  ه���ذ�  لتنظيم  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت 

�لكبري ، وكذلك على �خلطة �لرتويجية للطو�ف 
و�لتي ت�شمنت �أفكار� جديدة و مبتكرة ، كما مت 
�الطالع على خمططات �شري �لدّر�جني ونقطة 
�الن���ط���الق و�ل��ن��ه��اي��ة ل��ك��ل م��رح��ل��ة م��ن مر�حل 
�لطو�ف �الأربع و�لتي روعي فيها مرور �لدّر�جني 
م��ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق دب���ي �حل��دي��ث��ة و�لقدمية 
و�ملناطق �ل�شياحية و�ل�شكنية �لر�قية و�لطبيعية 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ط��ق��ة ح��ت��ا ، م���ع �حل���ر����س على 
�ن�شيابية �شري �ملركبات يف �ل�شو�رع �لرئي�شية �أثناء 
�جلوالت مبا ال يوؤثر على �شري �حلياة �لطبيعية 
يف �إم��ارة دب��ي. كما مت يف �الجتماع �رج��اء مكاملة 
 )RCS sports( فيديو مع مدير عام �شركة
و�للوج�شتي  �لفني  �لدعم  تقدم  �لتي  �اليطالية 
�لكبرية  خلربتها  نظر�  للطو�ف  �ملنظمة  للجنة 
كونها  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل���در�ج���ات  ���ش��ب��اق��ات  تنظيم  يف 
طو�ف  طويلة  �شنو�ت  منذ  تنظيم  �لتي  �ل�شركة 
دي  ج��ريو  �لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  �ل���دويل  �يطاليا 
�لهو�ئية يف  �لدر�جات  �شباقات  �أهم  �يتاليا ثاين 
�لعامل، وقد مت يف �الجتماع �طالع �جلانبني على 
و�الأمور  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل  ك��ل ط��رف  عمل 
�ملقبلة من  �ل��ف��رتة  �جن��ازه��ا خ��الل  �شيتم  �ل��ت��ي 

�أجل �شمان جودة �لتنظيم ومتيزه.
ومت يف �الج��ت��م��اع �ي�����ش��ا م��ن��اق�����ش��ة �ل��ع��دي��د من 

�لقر�ر�ت  و�تخاذ  �الأعمال  ج��دول  على  �ملو��شيع 
�ملنا�شبة ب�شاأنها ومن بينها �لتاأمني على �حلدث 

و�عتماد �لتفا�شيل �لزمنية للمر�حل و�ملر��شالت 
مع �جلهات �لريا�شية �ملحلية و�لدولية.

قامت �لرئا�شة �القليمية لالوملبياد �خلا�س �لدويل 
�جلمعة بتوجيه �لدعوة ملعايل حممد حممد فا�شل 
ع�شو  �الم��ار�ت��ي  �خلا�س  �الوملبياد  رئي�س  �لهاملي 
�لع�شيمي  ومل��اج��د  �ل��دول��ي��ة  �ال���ش��ت�����ش��اري��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ملدير �لوطني لالوملبياد �خلا�س �المار�تي وفا�شل 
�جتماعات  حل�����ش��ور  �ل��ري��ا���ش��ة  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري 

�لعمانية  بالعا�شمة  �القليمي  �ال�شت�شاري  �ملجل�س 
م�شقط و�لتي �شتقام من 13 وحتى 16 �شبتمرب .

و�شرح �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب �لرئي�س �القليمي 
ه��و �الجتماع  ه��ذ�  ب���اأن  �ل���دويل  لالوملبياد �خل��ا���س 
ي�شم  و�ل��ذي  �ال�شت�شاري  للمجل�س  �لثاين  �ل�شنوي 
يف ع�شويته 12 دولة هي م�شر و�المار�ت و�الردن 

و�ل�شعودية  ،وق��ط��ر  و�ل��ع��ر�ق   ، و�لبحرين  و���ش��وري��ا 
�الجتماع  ،وك����ان  ع��م��ان  و�مل���غ���رب،   ، وت��ون�����س  وليبيا 
و�أ�شار  �ملا�شي.  �بريل  �شهر  ب��االردن  عقد  قد  �الأول 
�أهميته  ي��ع��ود  �أن ه���ذ� �الج��ت��م��اع  �ل��وه��اب �ىل  ع��ب��د 
�مل��ن��ط��ق��ة يف �لفرتة  ب���ر�م���ج  ال���ش��ت��ع��ر����س �جن�����از�ت 
ومناق�شة   ، �لالعبني  تعد�د  على  و�لوقوف  �ملا�شية 

و�ل����دور�ت  �القليمية  و�ل��ك��وؤو���س  �ل��ب��ط��والت  خ��ط��ه 
�لتدريبية ال�شتكمال ما مت �قامته على مدى �أعو�م 
�لربيع  ث����ور�ت  �ن��ط��الق  وم��ن��ذ  11و12و2013 
�القليمية  �الل��ع��اب  ��شت�شافة  ب��اب  وف��ت��ح   ، �لعربي 
ي�شارك يف    . �لعربية  �ل��دول  �م��ام   2014 �لثامنة 
ع�شو  �لهاملي  فا�شل  حممد  حممد  �الجتماعات 

�للجنه �ال�شت�شارية �لدولية ) �المار�ت ( و�لدكتور 
�ال�شت�شاري �القليمي  �ملجل�س  �ل�شالح رئي�س  نا�شر 
) �ل�شعودية ( ، وم�شت�شار رئي�س �ملجل�س �ل�شيخ دعيج 
�آل خليفة )�لبحرين( و�أع�شاء �ملجل�س �شمو في�شل 
ب��ن ت��رك��ي )ع��م��ان(، م��اج��د �لع�شيمي )�الم����ار�ت(، 
���ش��ع��د ع���ب���د يا�شني  ح�����ش��ن �الأن���������ش����اري )ق����ط����ر(، 

جندت  حممد  )�الأردن(،  �ل�شو�هني  علي  )�لعر�ق(، 
�شالح  )ت��ون�����س(،  �ل�شريف  توفيق  )���ش��وري��ة(،  عمر 
�ل�شمار )�ملغرب(، خالد �لرقيبي )ليبيا(، و�الأع�شاء 
�ملن�شوري  ، فا�شل  �ملهند�س هاين حممود  �خل��رب�ء 
�أمري  )�ل�شعودية(،  �ل�شويلم  و�إبر�هيم  )�الإم���ار�ت(، 

�ملال )قطر(.

•• الدوحة-الفجر: 

رغم تبقى ما يقرب من عام ون�شف على �نطالق 
كا�س �لعامل �لر�بعة و�لع�شرين لكرة �ليد و�ملقررة 
يف قطر خالل �لفرتة من 11 �إىل 27 يناير عام 
�أ�شدها بني  على  �ملناف�شة  �شتكون  �ن  �ال   2015
منتخبات كرة �ليد �لعاملية يف خم�س مناطق قارية 
�ل��ت��اه��ل �ىل �ملونديال  ب��ط��اق��ات  �أج���ل ح��ج��ز  م��ن 
وتكت�شب �لبطولة �أهمية كبرية لي�س فقط الأنها 
بل  �ل��ي��د،  ك��رة  ريا�شة  يف  عاملياً  �الأب���رز  �لبطولة 
ت�شت�شيف  �لتي  �الأوىل  �مل��رة  �شتكون  الأنها  �أي�شاً 
�لبطولة،  مناف�شات  �آ�شيا  دول غرب  �إح��دى  فيها 
�أي�شاً لكونها  �أن قطر �شتدخل �لتاريخ  مع �لعلم 
�ليد،  م��ون��دي��ال  ت�شت�شيف  �آ���ش��ي��وي��ة  دول���ة  ث��اين 
عام  ن�شخة  ��شت�شافت  قد  �ليابان  كانت  �أن  بعد 
�لدول  بني  من  وتون�س  م�شر  ب��ان  1997علما 

�لعربية �لتي نظمت كاأ�س �لعامل لليد من قبل. 
وحتى �الآن �شمن منتخبان فقط تو�جدهما بني 
�ملنتخب  �لدوحة، وهما بطبيعة �حلال  �لكبار يف 
�إ�شبانيا  ومنتخب  �لبطولة  م�شت�شيف  �لقطري 

مقعد�ً   22 بذلك  ليتبقى  �حل��ايل،  �لعامل  بطل 
و�الأمريكتني  �أوروب��ا  منتخبات  عليهم  �شتتناف�س 
�الأوروبية  �ملنتخبات  و�أوقيانيا.  و�أ�شيا  و�أفريقيا 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا ن�����ش��ي��ب �الأ����ش���د يف ن��ه��ائ��ي��ات كاأ�س 
12 م��ق��ع��د�ً، حيث  ب���و�ق���ع  �ل���دوح���ة،  �ل���ع���امل يف 
تتاأهل مبا�شرة �ملنتخبات �شاحبة �ملر�كز �لثالث 
�الأوىل يف بطولة �أوروبا �ملقبلة و�ملقرر �إقامتها يف 
�لدمنارك يف يناير عام 2014، يف حني تتناف�س 
عرب  �ملتبقية  �لت�شع  �ملقاعد  على  �ملنتخبات  بقية 
�لت�شفيات  لنظام  وفقا  مرحلتني  من  ت�شفيات 
�ملنتخبات  ق��دم��ت��ه  �ل����ذي  �مل��ل��ف��ت  �الأد�ء  وب��ع��د   .
2013 يف  �ل���ع���امل  �الأف���ري���ق���ة يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س 
�ل��ت��ون�����ش��ي يف �ملركز  �مل��ن��ت��خ��ب  �إ���ش��ب��ان��ي��ا، ب��ح��ل��ول 
�حلادي ع�شر، م�شجاًل �أف�شل نتيجة للمنتخبات 
�لدويل  �لبطولة قرر �الحت��اد  �الوروبية يف  غري 
يف  �إ�شافياً  مقعد�ً  �أفريقيا  ق��ارة  منح  �ليد  لكرة 
فر�س  م��ن  �شيزيد  مم��ا   2015 قطر  مونديال 
باملونديال  �مل�شاركة  �ل�شمر�ء يف  �لقارة  منتخبات 
و�شُتعرف  خال�شة  قطرية  بنكهة  �شيكون  �ل��ذي 
�لفرق �ملتاأهلة من �فريقيا خالل �لن�شخة �حلادية 

�ليد  لكرة  �أفريقيا  كاأ�س  بطولة  من  و�لع�شرين 
حني  يف  �ملقبل.   �لعام  �جلز�ئر  ت�شت�شيفها  �لتي 
عليها  تتناف�س  مقاعد  �آ�شيا ثالثة  لقارة  �شيكون 
لكرة  �آ�شيا  كاأ�س  بطولة  خ��الل  �ل��ق��ارة  منتخبات 
�ليد و�ملقرر �إقامتها مطلع عام �ملقبل ، وبالطبع 
فر�س  �شيعطي  للمونديال  قطر  ��شت�شافة  فان 
ملنتخب ��شيوى �خر للم�شاركة يف �لنهائيات نظر� 
�نه  بحكم  �لنهائيات  �ىل  قطر  منتخب  لتاهل 
�شارك  �لعنابي  ب��ان  علما  �ملنظم   �لبلد  منتخب 
يف كا�س �لعامل �الخرية يف ��شبانيا بعدما ح�شل 
على بطاقة �لتاهل �ملبا�شر �ىل كا�س �لعامل عقب 
يف  �قيمت  �لتي  ��شيا  كا�س  و�شافة  على  ح�شوله 

جدة باململكة �لعربية �ل�شعودية �لعام �ملا�شي.
و�ي�شا فان ن�شيب �حتاد �الأمريكتني بان �أمريكا 
�الأوروغو�ي  يف  �لقارية  بطولته  �شينظم  و�ل��ذي 
خالل �شهر يونيو عام 2014 ثالثة مقاعد مثل 
�الأخ��ري يف مونديال  �ملقعد  �أم��ا  �ل�شفر�ء  �ل��ق��ارة 
قطر 2015 ف�شيكون من ن�شيب �ملنتخب �لفائز 
ببطولة منطقة �أوقيانيا �لتي من �ملنتظر �أن تقام 

يف �أبريل �أو مايو عام 2014.

�لربيطانية  بالعا�شمة  �لعريق  نيوبري  م�شمار  ي�شت�شيف 
لندن �ليوم �جلولة �ل�شاد�شة من �شل�شلة جوالت كاأ�س �لوثبة 
�شمو  مهرجان  فعاليات  �شمن  بريطانيا  يف  تقام  �لتي  �شتد 
�خليول  ل�شباقات  �لعاملي  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ 
ذلك  ي��اأت��ي  �شموه  بتوجيهات  يقام  �ل��ذي  �الأ�شيلة  �لعربية 
تنفيذ� لال�شرت�تيجية �لتي ترتكز على دعم �خليل �لعربي 
يف كل مكان من خالل تنظيم �شباقات متنوعة ت�شمل �شباقا 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  كاأ�س  على 
نهيان وت�شمل هذه �ل�شل�شلة من �ل�شباقات 12 �شباقا حول 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو  �لعامل  وبطولة  �لعامل 
لل�شيد�ت غيفار  و�لتي يبلغ عدد �شباقاتها 12 �شباقا �ي�شا 
يف جميع ق���ار�ت �ل��ع��امل و���ش��ب��اق��ات ك��ا���س �ل��وث��ب��ة �ل��ت��ي يبلغ 

و�أمريكا  �أورب���ا  يف  �شباقا   40 م��ن  �أك���ر  �شباقاتها  �إج��م��ايل 
و�ملربني  �مل��الك  �شغار  على  �لوثبة  ك��اأ���س  �شباقات  وت��رك��ز   .
بهدف ت�شجيعهم على زيادة �الهتمام برتبية وتدريب �خليل 
ق��ادرة على  و�إف��ر�ز خيول قوية تكون  �لعربي لتو�شع قاعدة 
�لعامل  يف  �الأ�شيل  �لعربي  �خليل  �أجم��اد  ال�شتعادة  �ملناف�شة 
مع  بالتن�شيق  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  �ملهرجان  وينظم   .
�الإم���ار�ت  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
�لعربية  �ل�����ش��ب��اق  �ل����دويل خل��ي��ول  و�الحت����اد  �خل��ي��ل  ل�شباق 
�لهيئة  وب��دع��م  �الأ���ش��ي��ل��ة  �لعربية  �خل��ي��ول  وجمعية  �إف��ه��ار 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة و�لناقل طري�ن �الإمار�ت 
و�شركة  �ل�شياحي  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��رك��ة  وب��رع��اي��ة 
�الأم����ري�ت  و�أري����ج  �لقاب�شة  و�أر�ب���ت���ك  لال�شتثمار  �ب��وظ��ب��ي 

و�لر��شد لال�شتثمار و�شركة �لعو�ين و�الحتاد �لن�شائي �لعام 
وجلنة ريا�شة �ملر�أة و�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
�لن�شائية و�شا�س لال�شتثمار وكابال ود. نادر �شعب ومزرعة 
ونادي  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل  و�ملعر�س  �شتد  �لوثبة 
�ل�شرقي  �لقرم  و�أجنحة  �شنرت  و�لوثبة  للفرو�شية  �أبوظبي 

جنة  وري�شنج بو�شت.
وبالعودة ل�شباق �لغد وهو خم�ش�س للخيول �لعربية عمر 3 
�شنو�ت فما فوق هاند كاب  ي�شارك فيه 13 خيال تعد �لنخبة 
 2000 م�شافته  وتبلغ  �لقوية  �لعربية  �خليول  �أف�شل  من 

مرت و�إجمايل جو�ئزه �ملالية 4 �آالف جنيه �إ�شرتلينيي.
نظر�  �ملناف�شة  قوة  �ل�شباق  هذ�  �شمة  تكون  �أن  �ملتوقع  ومن 
مل�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن �خل��ي��ول �ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي �شبق ل��ه��ا حتقيق 

�إجناز�ت. ومن �أقوى �خليول �ملر�شحة للمناف�شة على �ملركز 
�الأول �ملهرة عزو�  ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
باإ�شر�ف �ملدربة جيليان دوفيلد و�ملهرة �ألتي�س كو�شاك  لرون 
وي�شرب   و�مل��ه��رة  هامر�شيالى  بيرت  �مل��درب  باإ�شر�ف  جويلد 
�ملتوقع  .. ومن  �آدم نيوي  �ملدرب  باإ�شر�ف  لل�شركاء �حلاملون 
هادوك  جليم�س  �أمبريو�شو   �جل��و�د   �ملناف�شة  يف  يدخل  �أن 

باإ�شر�ف �ملدرب دبلو .�إم.�شميث.
�أبحر   �جل���و�د   فهي  �ل�شباق  يف  �مل�شاركة  �خل��ي��ول  بقية  �أم���ا 
جوليان  �مل��درب  باإ�شر�ف  ثاين  �آل  خليفة  بن  حممد  لل�شيخ 
�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �إ�شالد�   و�ملهرة  �شمارت 
مكتوم باإ�شر�ف �ملدربة جيليان دولفيلد و�جل��و�د  تويتاك�س  
باإ�شر�ف �ملدربة جورجينا و�لد و�ملهرة   ل ل�شركاء �حلاملون  

مانيا فرح  لل�شيدة جي دي رويرت وهي نف�شها �مل�شرفة على 
�لعمانية  �ل�شلطانية  �خليالة  ملك  دجوليا  و�ملهرة  تدريبها 
ب��اإ���ش��ر�ف �مل���درب ���ش��امل �حل��ك��م��اين و�مل��ه��رة  م��وه��وب��ة  ملك 
�شامل  �مل��درب  وباإ�شر�ف  �ي�شا  �لعمانية  �ل�شلطانية  �خليالة 
وباإ�شر�ف  ويلر  لبيرت  .�أرمانيل   بي  �إل  و�جل��و�د  �حلكماين 
�ملدرب وليم �شميث و�جلو�د  كاميكاز�  الآدم نيوي وهو نف�شه 
مدرب �خليل و�جلو�د  المي  ملحمد �لنجفي باإ�شر�ف �ملدرب 

بيرت كوبر.
ومن �ملقرر �أن تقام �جلولة �ل�شابعة من �شل�شلة �شباقات كاأ�س 
�لوثبة �شتد يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن يوم 21 �شبتمرب 
�لقادم على م�شمار هريفورد.. �أما �جلولة �لثامنة و�الأخرية 

فتقام يوم 28 من �ل�شهر نف�شه على م�شمار نيوبري .

اجلولة ال�ساد�سة لكاأ�ص الوثبة تنطلق على م�سمار نيوبري بلندن اليوم
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فريق حممد بن مكتوم يحرز لقب الكرة الطائرة يف 
بطولة ند ال�سبا الرم�سانية

افتتاح بطولة الظفرة الدولية الثانية لكرة القدم 
مب�ساركة اأربعة فرق عربية

ا�صتقبال جماهريي حا�صد لالعب يف املطار

بـــا�ستــــو�ص: لـــم اأتــــردد يف قبـــــــول عـــــــر�ص العــــــــــــني

بلقب م�شابقة  م��ك��ت��وم  ب��ن  ف��ري��ق حم��م��د  ت���وج 
نا�س  ف��ري��ق  على  تغلب  بعدما  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة 
بثالثة �أ�شو�ط نظيفة بو�قع  25-19 و25-
16 و25-17  يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي �أقيمت 
�أم�س �الول �شمن بطولة ند �ل�شبا �لرم�شانية 
�ل�شيخ حمد�ن بن  �لتي تقام حتت رعاية �شمو 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 

جمل�س دبي �لريا�شي.
�الأ�شخم  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ب��ط��ول��ة �حل����دث  وت��ع��د 
�لف�شيل  �ل�������ش���ه���ر  خ�����الل  ب����دب����ي  ن����وع����ه  م����ن 
درهم  ماليني   6 تبلغ  مالية  ج��و�ئ��ز  مبجموع 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �لتي  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ت��ن��وع  �إىل ج��ان��ب 
و�شباق  �لطائرة  �لكرة  وهي  م�شابقات   5 بلغت 
ن��د �ل�����ش��ب��ا �ل����دويل �الأول ل��ل��ج��ري و���ش��ب��اق ند 

�ل�����ش��ب��ا ل���ل���در�ج���ات ري��ا���ش��ة ب����ادل ت��ن�����س و كرة 
�ل�شالة  مناف�شاتها  و�إحت�شنت  �ل�شاالت  ق��دم 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �حل��دي��ث��ة ب��ن��د �ل�����ش��ب��ا. م��ن جانبه 
بعدما  �لثالث  �مل��رك��ز   11 ور���ش��ان  �أح���رز فريق 
�أ�شو�ط  ب��ث��الث��ة  ب��ن �شبيح  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ت��ف��وق 
م��ق��اب��ل �ث��ن��ني و�أج���م���ع حم��م��د ���ش��امل �لزعابي 
م����درب ف��ري��ق  حم��م��د ب��ن م��ك��ت��وم  وم�شاعده 
باللقب جاء  �ل��ت��ت��وي��ج  �أن  ع��ل��ى  �حل��م��ادي  ف��ه��د 
ثمرة عمل بد�أها �لفريق طويال تاأهبا خلو�س 
�لرفيع  �لتنظيمي  بامل�شتوى  و�أ�شاد�  �ملناف�شات 
للمناف�شات و�الأجو�ء �حلما�شية �لتي جعلت من 
تقديرهما  عن  وع��رب�  ين�شى  ال  حدثا  �مل�شابقة 
دعمه  ع��ل��ى  �جل���اب���ري  ���ش��ي��ف  �ل��ف��ري��ق  الإد�ري 
�عتبار  �لكبري. وق��ال �حل��م��ادي  ميكن  وجهده 

�لطائرة جيد� جد� وهو  كرة  م�شتوى م�شابقة 
و�لتدريب  بالتح�شري  لذ� قمنا  نتوقعه  كنا  ما 
ما  �شهرين  من  الأك��ر  ��شتمرت  طويلة  لفرتة 
�إنعك�س ب�شكل �إيجابي على تعزيز �الن�شجام بني 
�لقوية   �مل��ب��اري��ات  ل�شغط  وحتملهم  �لالعبني 
ر�ئعا  �ملنظمة قدمت حدثا  �للجنة  و�أ���ش��اف    .
و�الأجو�ء د�خل �ل�شالة ر�ئعة جد� خ�شو�شا يف 
ظل �حل�شور �جلماهريي �لكبري �لذي �أ�شفى 

�ملزيد من �ملتعة على �ملناف�شات .
�لوطني  منتخبنا  جن��م  �ل��ف��رد�ن  جعفر  و�أك���د 
�شارك  �لتي  �مل�شابقة  �أن  �لطائرة  لكرة  �ل�شابق 
بها العبون هو�ة �رتقت مل�شتوى �لفرق �ملحرتفة 
و�أكد �أن هناك عنا�شر قادرة على �للعب و�لتاألق 

يف �الأندية و�ملنتخبات �لوطنية .

�لظفرة  فريق  م��ع  �لعماين  �شحم  فريق  ت��ع��ادل 
�الم���ارت���ي ب���دون �أه����د�ف وذل���ك يف �مل���ب���ار�ة �لتي 
�لدولية  �ل��ظ��ف��رة  ب��ط��ول��ة  �إف��ت��ت��اح  يف  جمعتهما 
لكرة �لقدم 2013 �لثانية و�لتي �نطلقت م�شاء 
ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن  �شمو  باإ�شتاد  �أم�س �الول 
�لظفرة  ن��ادي  وينظمها  ز�ي��د  مبدينة  نهيان  �آل 
ح�شر  �لغربية.  باملنطقة  �الجتماعي  �لريا�شي 
رئي�س  �ل��ع��ام��ري  حم��م��د  م�شلم  �الف��ت��ت��اح  ح��ف��ل 
�أع�شاء  م��ن  وع���دد  �ل��ظ��ف��رة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�مل�شاركة  �لعربية  �لفرق  وم��در�ء  �الإد�رة  جمل�س 
نادي  و  �لكويتي  �ل�شاملية  ن��ادي  �لبطولة وهي  يف 
�إ�شافة  �لعماين  �شحم  ون��ادي  �ل�شود�ين  �ملريخ 

�ىل فريق نادي �لظفرة �الإمار�تي.
و�أ�شاد م�شلم حممد �لعامري رئي�س جمل�س �إد�رة 

له  ت�شريح  يف  �ل��ث��ق��ايف  �لريا�شي  �ل��ظ��ف��رة  ن���ادي 
�ملقايي�س  بكل  �لثانية  دورتها  يف  �لبطولة  بنجاح 
الفتا �إىل �أن من �أهم �أهد�ف �لبطولة �إعد�د فريق 
�لظفرة بدنيا ونف�شيا للمو�شم �لقادم و�لتو�شع يف 
�إقامة عالقات مع �الأندية �لعربية وتهيئة �ملناخ 
ل��الع��ب��ني �ل��ق��ادم��ني �جل���دد و�ل��ق��د�م��ى بالنادي 
و�الن�شجام مع هذه �الأجو�ء خا�شة �أن �الحتكاك 
م���ع ه����ذه �ل���ف���رق ي��ع��ط��ي �ل���الع���ب ث��ق��ة بنف�شه 

وبقدر�ته �لفنية و�لبدنية.
من جانبه قال عبد�ل�شمد حممد عثمان رئي�س 
بعثة نادي �ملريخ �ل�شود�ين  جئنا خللق عالقات 
و�لتو�أمة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ظ��ف��رة  ن����ادي  م���ع  ط��ي��ب��ة 
�ل����ودي معها يف  و�ل��ت��و����ش��ل  �أن��دي��ة �شديقة  م��ع 
�لثاين  ل��ل��دور  �ل��ف��ري��ق  و�إع����د�د الع��ب��ي  �مل�شتقبل 

�ملزروعي  �أحمد  �شامل  و�ألقي   . بال�شود�ن  �ملمتاز 
�للجنة  رئي�س  �لظفرة  ن��ادي  �د�رة  جمل�س  ع�شو 
��شمي  فيها  رف��ع  �الفتتاح  حفل  يف  كلمة  �ملنظمة 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �لتهاين  �آي��ات 
ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�ل��ف��ري��ق 
�الأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
للقو�ت �مل�شلحة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية مبنا�شبة 
�ل�شقيقة  بالفرق  ورح��ب  �مل��ب��ارك.  رم�شان  �شهر 
ممثل  لديو�ن  �ل�شكر  ووجه  �مل�شاركة  و�ل�شديقة 
�أبوظبي  وجم��ل�����س  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م 
يف  و�ل��رع��اي��ة  بالدعم  �شاهم  م��ن  وك��ل  �لريا�شي 

�إجناح �لبطولة .

•• العني- الفجر :

با�شتو�س  مي�شيل  �لرب�زيلي  حظي 
الع��������ب ن����������ادي �ل�����ع�����ني �جل����دي����د 
و�شوله  حل��ظ��ة  ر�ئ�����ع  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال 
، من  �ل��������دويل  �أب����وظ����ب����ي  م����ط����ار 
�لعني  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء 
�لعيناوية  و�جلماهري  �لقدم  لكرة 
�لوفية، �لتي �حت�شدت يف �ل�شاعات 
من  �أول  ي����وم  ���ش��ب��اح  م���ن  �الأوىل 
ترحيبها  عن  لتعلن  �ل�شبت  �أم�س 
ببا�شتو�س على طريقتها �خلا�شة، 
�لتوقعات  ك����ل  ب����ذل����ك  خم���ال���ف���ة 
�حل�شور  �أن  �إىل  ت�شري  كانت  �لتي 
بعاملي  قيا�شاً  متو��شعاً،  �شيكون 
توقيت و�شول �لالعب يف �ل�شباح 
رم�شان  �شهر  يف  و�ل�شيام  �لباكر، 
�لعيناوية  ل��ي��ف��اج��ئ  �ل��ف�����ش��ي��ل، 
�ملختلفة  �الإعالم  وو�شائل  �لالعب 
�لتي ت�شابقت على تغطية �حلدث.

وتقدم �حل�شور ال�شتقبال �لالعب 
�لعني  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو� 
لكرة �لقدم حممد عبيد حمدون، 
وحممد عبد�هلل بن بدوه، وحر�س 
تهيئة  على  �الإد�رة  جمل�س  ع�شو� 
�لعني يف  �لر�حة جلماهري  �أ�شباب 
�لتي  �ل��د�ر  �أن قاعات  �مل��ط��ار، غري 
مت فتحها ال�شتقبال �جلماهري مل 
ت�شع �العد�د �لكبرية �لتي ح�شرت 

ال�شتقبال با�شتو�س.
�ل����الع����ب مطار  م����غ����ادرة  وع���ق���ب 
�لزين  د�ر  �إىل  �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي 
�جته مبا�شرة �إىل م�شت�شفى �لعني 
�لفحو�س  الإج���������ر�ء  ب���اجل���ي���م���ي، 

تعاقده  �إج���ر�ء�ت  و�إك��م��ال  �لطبية 
لو�شائل  تقدميه  قبل  �ل��ن��ادي،  مع 
�الإعالم ر�شمياً يف �ملوؤمتر �ل�شحفي 
�لذي �نعقد م�شاء يوم �أم�س بنادي 

�لعني.
و�أعرب �لرب�زيلي مي�شيل با�شتو�س 
باال�شتقبال  �لبالغة  �شعادته  ع��ن 
�لر�ئع يف �ملطار من �إد�رة وجماهري 
ن���ادي �ل��ع��ني، م���وؤك���د�ً �أن���ه مل يكن 
ي��ت��وق��ع �أن ي���رى ت��ل��ك �حل�����ش��ود يف 
و�أن  خ�شو�شاً  ب��امل��ط��ار،  ��شتقباله 
�ل�شاد�شة  يف  و����ش���ل���ت  �ل���ط���ائ���رة 
�شباحاً، وبال �شك �أن �مل�شهد �لذي 
ر�أيت يدعو �إىل �لفخر و�العتز�ز .

يتدرب  �أن��ه ظ��ل  با�شتو�س  و�أو���ش��ح 

�ملرحلة  خالل  متو��شل  نحو  على 
للتحديات  �����ش���ت���ع���د�د�ً  �مل���ا����ش���ي���ة 
�ملقبلة مع �لعني، معرباً عن �آماله 
مبعاونني  يحظى  �أن  يف  �لعري�شة 
مم��ي��زي��ن يف ن���ادي���ه �جل���دي���د حتى 
يتمكنو� �شوياً من حتقيق طموحات 
�لوفية خالل  وج��م��اه��ريه  �ل��ن��ادي 

�ملرحلة �لقادمة.
مرحلة  ب���������د�أت  ع���ن���دم���ا  وق���������ال: 
�مل���ف���او����ش���ات م���ع ن�����ادي �ل���ع���ني مل 
�لعر�س،  ق��ب��ول  يف  ك���ث���ري�ً  �أت������ردد 
مل��ع��رف��ت��ي �جل����ي����دة ب����ال����ن����ادي من 
خ���الل �ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل��ع��دي��د من 
�لذين  �ل���رب�زي���ل���ي���ني  �ل���الع���ب���ني 
تربطني  والز�ل��ت  �لعني،  لعبو� يف 

بهم عالقة �شخ�شية جيدة، �الأمر 
قبول  ع��ل��ى  ك��ث��ري�ً  �شجعني  �ل���ذي 

�لعر�س .

روح التحدي

وب�����������دوره ق������ال حم���م���د ع���ب���د�هلل 
ب���ن ب����دوه �إن ج��م��ه��ور �ل��ع��ني ظل 
و�لعزمية  �ل��ت��ح��دي  ب���روح  يت�شلح 
�ملكانة  ب��ذل��ك  ل��ي��ت��ب��و�أ  و�الإ�����ش����ر�ر، 
بينه  للمقارنة  خ��ي��ار�ً  ت��دع  �لتي ال 
وجماهري كافة �الأندية، وما مييز 
يجدو�  مل  �إن  �أن��ه��م  ه��و  �لعيناوية 
من يناف�شهم، ي�شعون �إىل مناف�شة 
�أنف�شهم، من �أجل مو�كبة عالمات 

�لتميز و�لتفرد يف جميع �ملنا�شبات، 
ونحن فخورون مببادر�ت جماهري 
�جلماهري  تلك  من  وكوننا  �لعني 

�لوفية.
و�أك���م���ل: �مل�����ش��ه��د �ل����ذي �رت�����ش��م يف 
با�شتو�س  و����ش���ول  حل��ظ��ة  �مل���ط���ار 
�لالعب  معنويات  من  كثري�ً  يعزز 
�أف�شل  �لتاألق و�إظهار  �إىل  ويدفعه 
ما لديه، من �أجل رد �لتحية لتك 
�جلماهري �لر�ئعة، �لتي باتت متثل 
�الإم����ار�ت،  ك��رة  �ل�شعب يف  �ل��رق��م 
�ال�شتثنائية  مبادر�تها  خ��الل  من 

وم�شاندتها �ملثالية للفريق.
��شتقد�م  ح���ول  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد�ً 
�لالعب �جلديد قال: يف �عتقادي 

ك��ب��ري يف عامل  ����ش��م  ب��ا���ش��ت��و���س  �أن 
�ن�شمامه  �لقدم، لذلك يبقى  كرة 
�أم��ر جيد، خ�شو�شاً  ن��اٍد كبري  �إىل 
و�أنه ميتلك معايري �لتميز مع �أي 
مبقدوره  �أن  �أعتقد  لذلك  ف��ري��ق، 
للفريق  �جل��ي��دة  �الإ���ش��اف��ة  متثيل 
كما  �لالعبني،  زمالئه  جانب  �إىل 
�لنادي  �ل�شائدة يف  �لعائلة  روح  �أن 
و�لتي جتمع �الإد�رة و�جلهاز �لفني 
�شتجعل  و�جل��م��اه��ري  و�ل��الع��ب��ني 
يف  �شهولة  �أك���ر  ب��ا���ش��ت��و���س  مهمة 
�الن�����ش��ج��ام و�ل��ت��اأق��ل��م �ل�����ش��ري��ع مع 
�أج��و�ء �لعني، ونتمنى له وزمالئه 
��شتحقاقات  يف  �لتوفيق  بالفريق 

�ملو�شم �لكروي �جلديد.

اخليار املنا�صب

وم���ن ج��ان��ب��ه و���ش��ف حم��م��د عبيد 
با�شتو�س  �ن�شمام  �شفقة  حمدون 
�ل���ع���ني  �����ش����ف����وف  �إىل  م���ي�������ش���ي���ل 
�لالعب  بقيمة  ق��ي��ا���ش��اً  ب��امل��م��ي��زة، 
�حلا�شدة،  �لذ�تية  و�شريته  �لفنية 
بامل�شاركة �جليدة مع جنوم �ل�شامبا 
�أفريقيا  ب��ج��ن��وب  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  يف 
ب��اأد�ئ��ه �لقوي مع  2010، م��رور�ً 
ل��ي��ون �ل��ف��رن�����ش��ي، و���ش��واًل مل���ردوده 
ف�شاًل  �الأمل��اين،  �شالكة  مع  �ملتميز 

عن خربته �لدولية �لكبرية .
و�أ�شاف: كنا يف نادي �لعني نبحث 
با�شتو�س  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  الع����ب  ع���ن 

�لفنية  �الإ�شافة  متثيل  على  ق��ادر 
�لعني  و�أن  خ�����ش��و���ش��اً  ل��ل��ف��ري��ق، 
ت��ن��ت��ظ��ره ����ش��ت��ح��ق��اق��ات م��ه��م��ة يف 
�ل�شعيدين  على  �جل��دي��د  �مل��و���ش��م 
�أن  �عتقادي  ويف  و�ل��ق��اري،  �ملحلي 
با�شتو�س هو �خليار �الأن�شب لنادي 
�لعني، الأنه �شيمثل قوة حقيقية يف 

�جلهة �لي�شرى.

عرو�س اأوروبية\

ورد�ً على �شوؤ�ل حول موقف �لنادي 
من كيمبو جريي�س قال: �ملوؤكد �أن 
كيمبو جريي�س  �لفرن�شي  ��شتبعاد 
ب�شبب  ي���ك���ن  مل  �ل���ق���ائ���م���ة  م�����ن 
و�أن  �ل��ف��ن��ي، خ�����ش��و���ش��اً  �مل�����ش��ت��وى 
�ل��الع��ب �أظ��ه��ر م����ردود�ً ج��ي��د�ً مع 
�لعني خالل �ملو�شم �ملا�شي، ولكننا 
كنا نبحث عن �لالعب �لذي يجيد 
وميتلك  �لي�شرى،  بالقدم  �للعب 
�جلانب  م�شكلة  ح��ل  على  �مل��ق��درة 
كيمبو  وز�د:   . ب��ال��ف��ري��ق  �الأي�����ش��ر 
عالية  ب��اأخ��الق  ويتمتع  فنياً  جيد 
ج����د�ً، ول��دي��ه ح��ال��ي��اً ع���دة عرو�س 
�أوروبية، وحتى �للحظة ال توجد �أي 
عرو�س حملية ل�شم �لالعب، ويف 
�ختيار�ً  كان  با�شتو�س  �أن  �عتقادي 
الإمكانياته  باالإ�شافة  الأن��ه  موفقاً 
�للعب يف  �لعالية مبقدوره  �لفنية 
�أو  �أكر من مركز بامللعب كظهري 
جناح �أي�شر، كما �أنه ميتاز باحللول 
�لفردية، و��شتغالل �لكر�ت �لثابتة، 
حاجة  يف  �ل��ع��ني  �أن  �ع��ت��ق��ادي  ويف 

لالعب مبو��شفات با�شتو�س.

�لدوىل  �خل��ا���س  لالوملبياد  �القليمية  �لرئا�شة  وجهت 
فا�شل  ل�����ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��د  �ل���دع���وة  �الول  �أم�������س 
�ل��ه��ام��ل��ى رئ��ي�����س �الومل���ب���ي���اد �خل���ا����س �الم����ار�ت����ى ع�شو 
�ملدير  �لع�شيمى  وماجد  �لدولية  �ال�شت�شارية  �للجنة 
�لوطنى لالوملبياد �خلا�س �المار�تى وفا�شل �ملن�شورى 
�ال�شت�شارى  �ملجل�س  �لريا�شة حل�شور �جتماعات  مدير 
يف  م�شقط  �لعمانية  بالعا�شمة  ل��الأومل��ب��ي��اد  �الإق��ل��ي��م��ى 

�لفرتة من 13 �إىل 16 �شبتمرب �ملقبل.
�القليمى  �لرئي�س  �ل��وه��اب  عبد  �أمي���ن  �ملهند�س  وق���ال 
�الجتماع  ه���و  ه����ذ�  �إن  �ل������دوىل  �خل���ا����س  ل���الومل���ب���ي���اد 
فى  ي�شم  �ل��ذى  �ال�شت�شارى  للمجل�س  �لثانى  �ل�شنوى 

ع�شويتة 12 دولة هى م�شر و�المار�ت و�الردن و�شوريا 
وتون�س  وليبيا  و�ل�شعودية  وقطر  و�ل��ع��ر�ق  و�لبحرين 
�أن �الجتماع �الأول عقد باالأردن  و�ملغرب عمان مو�شحا 

خالل �أبريل �ملا�شى.
�أهميته  تعود  �الجتماع  ه��ذ�  �أن  �ىل  �لوهاب  عبد  و�أ���ش��ار 
ال�شتعر��شه �جناز�ت بر�مج �ملنطقة فى �لفرتة �ملا�شية 
و�لوقوف على تعد�د �لالعبني ومناق�شة خطة �لبطوالت 
ما  ال�شتكمال  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  �القليمية  و�لكوؤو�س 
مت �إقامته على مدى �أعو�م 2011 و2012 و2013 
 2014 وفتح باب ��شت�شافة �الألعاب �الإقليمية �لثامنة 

�أمام �لدول �لعربية.

�لهاملى  فا�شل  حممد  حممد  �الجتماعات  يف  ي�شارك 
نا�شر  و�ل��دك��ت��ور  �ل��دول��ي��ة  �ال���ش��ت�����ش��اري��ة  �للجنة  ع�شو 
�ل�شالح رئي�س �ملجل�س �ال�شت�شارى �القليمى  �ل�شعودية  
وم�شت�شار رئي�س �ملجل�س �ل�شيخ دعيج �آل خليفة  �لبحرين 
و�أع�شاء �ملجل�س في�شل بن تركي  عمان وماجد �لع�شيمي  
�الم���ار�ت  و ح�شن �الأن�����ش��اري  قطر و�شعد عبد يا�شني  
عمر   �الأردن وحممد جن��دت  �ل�شو�هني   علي  و  �ل��ع��ر�ق 
�شورية وتوفيق �ل�شريف  تون�س و�شالح �ل�شمار  �ملغرب 
وخالد �لرقيبي  ليبيا و�الأع�شاء �خلرب�ء �ملهند�س هاين 
حممود و فا�شل �ملن�شوري  �الإمار�ت و�إبر�هيم �ل�شويلم  

�ل�شعودية �أمري �ملال قطر .

�ل�شربي  �لقدم  لكرة  �لعر�قي  للمنتخب  �لفني  �ملدير  �أعلن 
فالدمير بيرتوفت�س ت�شكيلة �ولية �شمت 27 العبا يف �طار 
�ال�شتعد�د خلو�س ودية ت�شيلي يف 15 �جلاري يف �لدمنارك.

وتندرج هذه �ملبار�ة �شمن بر�مج ��شتعد�د�ت �لعر�ق لت�شفيات 
نظريه  فيها  ويقابل  �لثالثة  �ملجموعة  �شمن   2015 ��شيا 
�ل�شعودي يف 15 ت�شرين �ول-�كتوبر �ملقبل. وت�شم �ملجموعة 
�ىل ج��ان��ب �ل��ع��ر�ق و�ل�����ش��ع��ودي��ة �ن��دون��ي�����ش��ي��ا و�ل�����ش��ني �ي�شا 
لال�شتحقاق  �ل��ر�ف��دي��ن  ����ش��ود  حت�شري�ت  برنامج  ويت�شمن 
�الول من  �الردن يف  م��ع  �ح��د�ه��م��ا  ودي��ت��ني  م��ب��ار�ت��ني  �ملقبل 
يف  �لبحرين  �م��ام  و�لثانية  عمان  يف  �ملقبل  �يلول-�شبتمرب 
لكرة  �ل��ع��ر�ق��ي  �الحت���اد  ع�شو  بح�شب  باملنامة،  منه  �لتا�شع 
للمنتخب  �لفني  �ملدير  �ن  �شد�م  وق��ال  ���ش��د�م.  نعيم  �لقدم 

 20 27 العبا �شي�شار �ىل �ختيار  �ولية �شمت  �ختار قائمة 
12 �جل��اري ، م�شري�  �ل��د�من��ارك يف  �مل��غ��ادرة �ىل  منهم قبل 
�ىل �ن �ملنتخب �شيخو�س لقاءين وديني �خرين �مام �الردن 
بخو�س  �ملت�شلة  حت�شري�ته  لفرتة  مهمان  وهما  و�لبحرين 
نور  ه��م:  و�ل��الع��ب��ون   . ��شرت�ليا  يف   2015 ��شيا  ت�شفيات 
�شربي وحممد حميد وفهد طالب وعلي عدنان وعلي بهجت 
و�شرغام ��شماعيل و�شالم �شاكر وم�شطفى ناظم وعلي حممد 
و��شرف عبد �لكرمي ووليد �شامل وهمام طارق و�شيف �شلمان 
وعلي  رب��اط  جبار  وحممد  ك��ام��ل،  وم��ه��دي  �بر�هيم  وح�شام 
فائز وخلدون �بر�هيم و�شعد عبد �المري وهلكورد مال حممد 
�لزهرة وم�شطفى جودة ومهند  �حمد وعالء عبد  وحمادي 

عبد �لرحيم وفرحان �شكور وعلي قا�شم و�جمد ر��شي.

االإمارات تتلقى دعوة للم�ساركة يف اجتماعات االأوملبياد اخلا�ص مب�سقط 13 �سبتمرب برتوفيت�ص يعلن ت�سكيلة العراق لودية ت�سيلي 
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الرجوب: بر�سلونة يف فل�سطني ملحا�سرة العن�سرية مـــورينيــــو ي�سخــــر مـــن كـــري�ستيانـــــو 
قال رئي�س �للجنة �الوملبية �لفل�شطينية ورئي�س 
�حت����اد ك���رة �ل���ق���دم �ل���ل���و�ء ج��ربي��ل �ل���رج���وب �ن 
حما�شرة  يف  �اله�����م  �ل��و���ش��ي��ل��ة  ه���ي  �ل���ري���ا����ش���ة 
�لعن�شرية ، مطالبا �ال�شرة �لريا�شية �ن تفر�س 
مقاطعة ريا�شية على ��شر�ئيل وال تتعاون معها، 
حتري�س  من  ��شر�ئيل  متار�شه  مبا  ذل��ك  معلال 

�شد كل ما هو عربي.
و�شائل  ت�شتخدم  ��شر�ئيل  �ن  �ل��رج��وب  و����ش��اف 
�لقمع و�ملحا�شرة للريا�شة �لفل�شطينية، وهو ما 
�حلركة  لعنا�شر  �ملو�شوعية  �ال�ش�س  كل  يخالف 
و�للو�ئح  �الومل���ب���ي  ل��ل��م��ي��ث��اق  ط��ب��ق��ا  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�لدولية.
بر�شلونة  ف���ري���ق  زي������ارة  ع��ل��ى  �ل����رج����وب  وع���ل���ق 
و��شفا  فل�شطني  �ىل  �ل�����ش��ب��ت  �م�����س  �ال���ش��ب��اين 
�ياها بانها �ول عملية �خرت�ق يف تاريخ �حلركة 
�لريا�شية �لفل�شطينية للح�شار �ملفرو�س عليها 
�شد  �لتحري�س  وم�شل�شل  ��شر�ئيل  ج��ان��ب  م��ن 

�لريا�شة و�ل�شعب ��لفل�شطيني.
على  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ف���ري���ق  وج�����ود  �ن  �ىل  و������ش����اف 
�الر��شي �لفل�شطينية يف ظل هذه �الجو�ء �ملثالية 
و�عالميا،  و�شعبيا  �شيا�شيا  �ال�شعدة  كافة  على 
ه��و �ك��رب ب��ره��ان على �الك��اذي��ب �ل��ت��ي ت���روج لها 

��شر�ئيل وتع�شع�س يف �وروبا و��شار �لرجوب �ىل 
فر�شة  مينحنا  فل�شطني  يف  بر�شلونة  وج��ود  �ن 
ب�����ش��ورة طبيعية  ل��ه  نتعر�س  م��ا  ل��ع��ر���س  ج��ي��دة 
�لريا�شة  �ن  م��وؤك��د�  وقيمي،  �ن�شانى  وم�شمون 

هى لغة �لع�شر وج�شر �لتو��شل بني �ل�شعوب .
�ملنطقة يف مهمة �شالم لتدريب  ويزور بر�شلونة 
�ط���ف���ال مب��دي��ن��ت��ي �خل��ل��ي��ل وت����ل �ب���ي���ب وت���اأت���ي 
نادي  رئي�س  من  �ملبذولة  �جلهود  �شمن  �مل��ب��ادرة 
بر�شلونة �شاندرو رو�شيل للتو�شط بني �جلانبني 
�لفل�شطيني و�ال�شر�ئيلي على �مل ن�شر �ل�شالم.

�لفني  �ملدير  �لربتغايل جوزيه مورينيو،  قال 
�ل�شابق لريال مدريد ومدرب ت�شيل�شي �حلايل 

�إنه درب رونالدو �حلقيقي يف فريق بر�شلونة.
نقلتها  ت�شريحات �شحفية  و�أكد مورينيو، يف 
�ل�شبت  �م�������س  �الإ����ش���ب���ان���ي���ة  م���ارك���ا  ���ش��ح��ي��ف��ة 
 2000 عام  يف  �الأوىل  للمرة  مدربا  �أ�شبحت 
، ولكن قبل هذ� كنت م�شاعد� يف فرق كربى 
مع مدربني كبار، وقدت �أف�شل العبي �لعامل. 
�أدرب  وك��ن��ت  ع��ام��ا،   30 �لعمر  م��ن  �أب��ل��غ  كنت 
رون����ال����دو، ل��ي�����س ه����ذ� )ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و(، ولكن 

رونالدو �حلقيقي، �لرب�زيلي .
وي�شري مورينيو بهذ� �إىل �لفرتة �لتي �أم�شاها 

بوبي  للمدرب  م�شاعد�  بر�شلونة  �شفوف  يف 
�لذي   1997-1996 مو�شم  يف  روب��ن�����ش��ون 
�ل��ب��ار���ش��ا فيه  ي��رت��دي قمي�س  رون���ال���دو  ك���ان 
قد  �لت�شريحات  ه��ذه  �أن  �ل�شحيفة  وتو�شح 
ت��ك��ون ع��الم��ة ع��ل��ى �خل����الف �ل����ذي ك���ان بني 
�الأوح���د ومو�طنه وجن��م ري��ال م��دري��د خالل 

�ملو�شم �ملا�شي.
وعلى �شعيد �آخر، �أقر مورينيو باأنه طلب من 
رئي�س نادي ريال مدريد، فلورنتينو برييز يف 
�ملو�شم �ملا�شي �لتعاقد مع جنم نادي توتنهام 
�الإجنليزي جاريث بيل، و�لذي ي�شعى �لفريق 

�مللكي ل�شمه حاليا.

و�أو�شح طلبت من �لنادي �لتعاقد معه �ملو�شم 
�ن��ه العب  يكن ممكنا  ذل��ك مل  ولكن  �ملا�شي، 
لعبه كان منا�شبا لريال مدريد  و�أ�شلوب  ر�ئع 
�أن�شيلوتي  ك��ارل��و(  ق��ي��ادت��ي. )�الإي��ط��ايل  حت��ت 
ك��ي��ف يح�شل على  م���درب حم��ن��ك و���ش��ي��ع��رف 
�نتقاله  . وح��ول قيمة �شفقة  �أف�شل ما لديه 
ل��ل��ن��ادي �مل��ل��ك��ي، و�ل���ت���ي ق���د ت�����ش��ل �إىل 120 
مليون يورو، علق يبدو �أنهم �شيتعاقدون معه 
الأنهم  �أجلهم  �شعيد من  فاأنا  لذ�  �ملو�شم،  هذ� 
�شيح�شلون على العب ر�ئع ولكن �الآن �شيكون 
حتت �ل�شغط ليثبت ما �ذ� كان هذ� �ال�شتثمار 

يف حمله �أم ال .

الناقل احل�صري لبطولة العامل )اإك�س كات(

)دبـــي الريـــا�سيـــة( ال�ســـريــــك االإعــــالمي جلمعيـــــة املحتـــرفــــني
الكتبي: �صهرة )قناة امل�صاهري( تعدت الآفاق وبلغت املدى
اأمريي: توا�صل جديد مع امل�صاهدين وع�صاق الريا�صات البحرية

التحكيم يوؤخر �صربة البداية 

الهـــالل ال�سعـــودي يتغـلـــب علـــى الرفـــاع البحرينـــي وينتظـــر مواجهــــة العـــــني 

�لدولية  �ملحرتفني  جمعية  وقعت 
ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب��ي بي 
�مل�شاهري  �شر�كة مع قناة  �أيه عقد 
�ل�شريك  ل��ت��ك��ون  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  دب���ي 
�حل�شري  و�ل���ن���اق���ل  �الإع�����الم�����ي 
حل����دث ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل���ل���زو�رق 
�ل�����ش��ري��ع��ة �ك�������س ك����ات مل����دة ثالث 

�شنو�ت حتى 2016.
ج�������اء �الإع������������الن ع�����ن �ل�������ش���ر�ك���ة 
و�مل�شتمر  �ملثمر  للتعاون  تتويجا 
�لدولية  �مل��ح��رتف��ني  جمعية  ب��ني 
ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب��ي بي 
�ملبادر�ت  ب��ع��د  �ل��ق��ن��اة  و�إد�رة  �أي����ه 
خالل  من  ظهرت  و�لتي  �ملتبادلة 
ب��ث �ل��ق��ن��اة ل��ك��اف��ة �جل����والت �لتي 
 2013 �حل��ايل  �ملو�شم  يف  �أقيمت 
�أقيمت بني  وعددها ثالث جوالت 
�بوظبي ودبي. وقام بالتوقيع على 
�ملوؤ�ش�شتني  بني  �جلديدة  �ل�شر�كة 
مبقر  خا�س  حفل  يف  �لعمالقتني 
�شعادة  م��ن  ك��ال  دب���ي  يف  �جلمعية 

رئي�س  �ل��ك��ت��ب��ي  م��رخ��ان  ب��ن  �شيف 
�ملحرتفني  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
�لدولية للزو�رق �ل�شريعة –دبليو 
بي بي �أي��ه- ور����ش��د �أم��ريي �ملدير 

�لعام لقناة دبي �لريا�شية.
�ل��ت��وق��ي��ع �شعيد  وح�����ش��ر م��ر����ش��م 
حممد حارب �لفالحي رئي�س �حتاد 
�الإمار�ت للريا�شات �لبحرية نائب 
رئي�س نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لبحرية و�أحمد �ملطرو�شي �لع�شو 
�لعقارية  �إع���م���ار  ل�����ش��رك��ة  �مل��ن��ت��دب 
�لرئي�س  �أول  نائب  تهلك  و�شالح 
�شوق  يف  �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال  مدير 
�لدكتور  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �حل���رة  دب���ي 
رئي�س  نائب  �ل��ز�ه��د  حممد  خالد 
�ملحرتفني  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
�ل���دول���ي���ة وب��ط��ل��ن��ا �ل��ع��امل��ي ع���ارف 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل���زف���ني  ���ش��ي��ف 
وعي�شي  تيم  �لفيكتوري  ملوؤ�ش�شة 
�ل�شئون  �إد�رة  م��دي��ر  خ��رب��ا���س  ب��ن 
عهد  ويل  �شمو  مبكتب  �ل��ب��ح��ري��ة 

دبي.
�لكتبي  مرخان  بن  �شيف  وحر�س 
جمعية  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�مل���ح���رتف���ني �ل���دول���ي���ة دب���ل���ي���و بي 
ب���ي �أي����ه ع��ل��ى ت��وج��ي��ه �ل�����ش��ك��ر �إىل 
يف  ممثلة  ل��الإع��الم  دب���ي  موؤ�ش�شة 
�أ�شرة قناة �مل�شاهري دبي �لريا�شية 
على �لدعم و�مل�شاندة �لتي �أ�شهمت 
يف �إجن�����اح �أن�����ش��ط��ة �جل��م��ع��ي��ة من 
خ����الل ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل���ل���زو�رق 
�ل�شريعة –�ك�س كات- و�لتي �شوف 
�ل�شر�كة  خ��الل  من  �أي�شا  ت�شتمر 
�جلديدة و�لتي متتد 3 �شنو�ت مع 

�جلمعية.
جمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  �إن  وق�����ال 
�مل���ح���رتف���ني �ل����دول����ي����ة ل����ل����زو�رق 
�أيه حتر�س  �ل�شريعة دبليو بي بي 
م���ع و�شائل  �ل���ت���ع���اون  ع��ل��ى  د�ئ���م���ا 
�مل���ر�آة تعك�س  �الإع���الم و�لتي متثل 
ليتعرف  و�لفعاليات  �الأن�شطة  كل 
�إن  �إىل  م�����ش��ري�  �جل��م��ه��ور  ع��ل��ي��ه��ا 

ق��ن��اة دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة ت��ع��ت��رب من 
�الأو�شط  �ل�شرق  يف  �لقنو�ت  �جنح 
و�ملنطقة �خلليجية ملا و�شلت �إليه 
قار�ت  وو�شولها  �لبث  نطاق  م��ن 

�لعامل.
�أوجدت  �لقناة  �ل���د�رة  �إن  و�أ���ش��اف 
للم�شاهدين  ق����اع����دة  ل��ن��ف�����ش��ه��ا 
ل����ت����ع����ددت �ه���ت���م���ام���ات���ه���ا يف ع���دة 
ول��ي�����س ريا�شة  ري��ا���ش��ي��ة  جم���االت 
ب��ع��ي��ن��ه��ا ل���ذل���ك �����ش����ارت ه����ي بيت 
وخا�شة  و�ل��ري��ا���ش��ي��ني  �ل��ري��ا���ش��ة 
�ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ب��ح��ري��ة �ل���ت���ي تبث 
�شباقات  يف  لي�س  منتظمة  ب�شورة 
�ل�شباقات  ب��ل  �ل�����ش��ري��ع��ة  �ل�����زو�رق 
�ل��ب��ح��ري��ة �ل���رت�ث���ي���ة و�ل����در�ج����ات 

�ملائية و�لقو�رب �ل�شريعة.
وم���ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���اد ر����ش��د �أم���ريي 
�لريا�شية  دب��ي  لقناة  �لعام  �ملدير 
�الإخوة  قبل  من  �لقائمة  باجلهود 
يف جمل�س �إد�رة جمعية �ملحرتفني 
دبليو  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لدولية 

بي بي �أيه برئا�شة �شعادة �شيف بن 
�ملثمر  وت��ع��اون��ه��م  �لكتبي  م��رخ��ان 
�الأم���ر  �ل��ق��ن��اة  �إد�رة  م���ع  و�ل��ك��ب��ري 
�لعالقات  تطوير  يف  �أ�شهم  �ل���ذي 

و�أو��شر �لتعاون.
دبي  �مل�������ش���اه���ري  ق���ن���اة  �إن  و�أ������ش�����ار 
�لريا�شية ي�شعدها �لتعاون يف نقل 
�لعامل  بطولة  وف��ع��ال��ي��ات  �أح����د�ث 
ل���ل���زو�رق �ل�����ش��ري��ع��ة �ك�����س ك���ات يف 
ك�شريك  �لقائمة  �لثالث  �ل�شنو�ت 
للحدث  ح�شري  وناقل  للجمعية 
�لكبري  للتعاون  ����ش��ت��م��ر�ر�  وذل���ك 
و�لعالقة �لتاريخية مع �ل�شباقات 
منذ  تقريبا  ب��د�أت  و�لتي  �لبحرية 
تاأ�شي�س �ل�شباقات �لبحرية يف دبي 

بد�ية عقد �لت�شعينيات.
�لريا�شات  �إن ع�شاق  �أم��ريي  وق��ال 
�ل��ب��ح��ري��ة وم���ن خ���الل ع��م��ل قناة 
دب�������ي �ل����ري����ا�����ش����ي����ة وم�������ن خ����الل 
ت����ردد�ت����ه����ا �ل���و�����ش���ع���ة م����وع����ودون 
�شتقوم  ح��ي��ث  م��ت��م��ي��زة  ب��ت��غ��ط��ي��ة 

ب��ال��رتوي��ج حل���دث ب��ط��ول��ة �لعامل 
ك��ات من  �ك�����س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق 
�ل�شا�شة  ع��ل��ى  �الإع����الن����ات  خ����الل 
�لتلفزيونية  و�لفقر�ت  و�ل��رب�م��ج 
وق���د ب����د�أت �ل��ق��ن��اة ب��ال��ف��ع��ل ومنذ 
�إطار  فرتة خالل �لعام �حل��اىل يف 
خطة ملو�كبة �لبطولة و�لتي �شوف 
�ل�شهر  ن��ه��اي��ة  �ل��ع��امل  �إىل  ت��خ��رج 
�حلايل بتنظيمها للمرة �الأوىل يف 
�أوروبا وحتديد� يف مدينة �شرتي�شا 

�اليطالية.

�الأوىل  �جل��ول��ة  �إن  بالكر  �جل��دي��ر 
م�����ن ب���ط���ول���ة �ل�����ع�����امل ل�����ل�����زو�رق 
�ل�����ش��ري��ع��ة �ك�������س ك����ات �أق���ي���م���ت يف 
����ش��ت�����ش��اف نادي  ب��ي��ن��م��ا  �ب��وظ��ب��ي 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي 
�جل��ول��ت��ني �ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ث��ال��ث��ة وقد 
�أحد�ث  بنقل  �مل�شاهري  قناة  قامت 
�ملنتظر  وم����ن  �ل���ث���الث  �جل������والت 
من  �ملتفردة  متابعتها  تو��شل  �إن 
خالل باقي �جلوالت �خلم�س هذ� 
�ل�شهر  ن��ه��اي��ة  �شتقام  ح��ي��ث  �ل��ع��ام 

�جلاري �جلولة �لر�بعة يف �يطاليا 
�ملقبل  تعقبها بد�ية �شهر �شبتمرب 
�جلولة  ث����م  �خل���ام�������ش���ة  �جل����ول����ة 
نينغبو  م���دي���ن���ة  يف  �ل�������ش���اد����ش���ة 
�ل�شينية بد�ية �شهر نوفمرب على 
وقبل  �ل�����ش��اب��ع��ة  �جل���ول���ة  ت��ق��ام  �إن 
�الأخرية يف �لفجرية يف �لفرتة من 
1-3 دي�شمرب على �إن تقام �جلولة 
ن����ادي دبي  �خل��ت��ام��ي��ة يف ���ش��ي��اف��ة 
�لدويل للريا�شات �لبحرية خالل 

�لفرتة من 12-14 منه.

•• العني - الفجر:
ت�شوير- حممد معني:

ت�شبب طاقم �لتحكيم �ملكلف باإد�رة مبار�ة �لهالل 
�ل�شعودي و�لرفاع �لبحريني، و�ملوؤلف من عبد�هلل 
�مل�شاعد  �ملخيني  جمعة   ، �ل�شاحة  حكم  �لعاجل 
�الأول ، وعلي ر��شد �مل�شاعد �لثاين ، وفهد �لنوبي 
�ملبار�ة  ب��د�ي��ة  ت��اأخ��ري �شربة  ، يف  �ل��ر�ب��ع  �حل��ك��م 
�إىل  �لو�شول  10 دقائق، وذلك لعدم  الأكر من 

ملعب �ملبار�ة يف �لوقت �ملحدد.
وق����ال �أح���م���د �ل�����ش��ام�����ش��ي، رئ��ي�����س جل��ن��ة �حلكام 
�ل�شبب  �إن  �ل��ق��دم  لكرة  �ل��دول��ي��ة  �لعني  ببطولة 
�ملفاجئ  �لعطل  �إىل  يعود  �ملبار�ة  تاأخري حكام  يف 

�لذي حلق ب�شيارتهم يف طريق دبي �لعني .
ورد�ً على �شوؤ�ل حول تعليقه على تاأخري �ملو�جهة 
ملدة 10 دقائق بو�شفه رئي�شاً للجنة �حلكام، قال 
للجان  بالن�شبة  مزعجاً  ك��ان  �الأم���ر  �إن  �شك  ب��ال 
يوؤثر  مل  �أن���ه  غ��ري  و�الإع�����الم،  �لفنية  �لتحكيم، 
�مليد�ن،  يف  لالعبني  �لفني  �مل���ردود  على  �إط��الق��اً 

حيث ظهرت �ملبار�ة مب�شتوى فني جيد .
و�أك���م���ل: �أخ��ط��رن��ا �حت����اد �ل��ك��رة م��ب��ا���ش��رة بكافة 
�الأحد�ث �لتي �شبقت �ملو�جهة، و�أ�شباب �لتاأخري، 
باأن ما حدث عبارة عن قدر،  ونحن ندرك جيد�ً 
الأنه جاء مفاجئاً للجميع، ونحن يف جلنة �حلكام 
نقدر قلق �لفريقني و�ملنظمني، ولكن �الأمر كان 

خارج نطاق �شيطرتنا .
�العتذ�ر  �شوى  منلك  ال  ق��ائ��اًل:  حديثه  و�ختتم 
للفريقني و�للجنة �لعليا �ملنظمة و�لقناة �لناقلة 
ح�شور  على  حر�شت  �لتي  و�جلماهري  للبطولة 

�ملبار�ة من على �ملدرجات . 

موتروك فلورين: اللعب املفتوح ممنوع اأمام 
الهالل والعني

�أك��د �ل��روم��اين م��وت��روك فلورين، م��درب �لرفاع 
و�لهالل  �الإم���ار�ت���ي  �ل��ع��ني  ن��ادي��ا  �أن  �لبحريني 
�ل�شعودي هما �أكرب �الأندية على م�شتوى منطقة 
�للعب  �لقطري، لذلك  �ل�شد  �إىل جانب  �خلليج، 
�عتماد  ميكن  وال  �شهاًل،  لي�س  �ل��ف��رق  تلك  �أم���ام 
وعموماً  مو�جهتهم،  يف  �مل��ف��ت��وح  �للعب  �أ���ش��ل��وب 
�لهالل  �أم���ام  مبار�تنا  يف  ج��ي��د�ً  م�شتوى  قدمنا 
�ل�شعودي، وكان مردود �لفريق يف �ملو�جهة �أف�شل 

من �مل�شتوى �لذي ظهر عليه �أمام �لعني.
بعد  فريقه  ت��ر�ج��ع  �شبب  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�ً 
�ل��ه��الل قال:  �إح����ر�ز ه���دف �ل�شبق ع��ل��ى م��رم��ى 
�أو����ش���ي���ت �ل���الع���ب���ني ب���ال���رتك���ي���ز، وع�����دم �إه�����د�ر 
�ل�شبق،  ه��دف  خطف  م��ن  متكنا  حتى  �ل��ف��ر���س، 
الأننا  �ملنطقة،  �إغ��الق  على  �للعب  �أ�شلوب  و�تبعنا 
�لهالل  �أم���ام  �ملفتوح  �للعب  �أ�شلوب  �عتمدنا  �إذ� 

رمبا ��شتقبلت �شباكنا 10 �أهد�ف .

الفنية تختار الفرج جنما للمباراة 
وقع �ختيار �للجنة �لفنية لبطولة �لعني �لدولية 
�شلمان  �ل�شعودي  �لهالل  على العب  �لقدم  لكرة 

�لفرج كاأف�شل العب يف �ملبار�ة.
وح�شل �شلمان �لفرج على �إ�شادة وتقدير كل من 
�لت�شغيلية  �للجنة  م��دي��ر  وح��ر���س  �ل��ل��ق��اء،  ت��اب��ع 
ببطولة �لعني �لدولية عبيد �لظاهري، �شكرتري 
�لفرج  ت�شليم  على  �ل��ع��ني،  ب��ن��ادي  �ل�����ش��رف  هيئة 

جائزة �أف�شل العب باملبار�ة.
على  �شعباً  ف��وز�ً  �ل�شعودي  �لهالل  فريق  وحقق 
�لرفاع �لبحريني بنتيجة 2-1، وذلك يف �ملبار�ة 
على  �الأول  �أم�����س  م�شاء  �لفريقني  جمعت  �ل��ت��ي 
ملعب خليفة بن ز�يد، �شمن �جلولة �لثانية من 
بطولة �لعني �لدولية لكرة �لقدم و�نتهى �ل�شوط 
وتقدم  �أه�����د�ف،  ب���دون  �ل�شلبي  ب��ال��ت��ع��ادل  �الأول 
�لرفاع �لبحريني بهدف �ل�شبق يف �حل�شة �لثانية 

و�أدرك   ،  53 �ملو��س  �ل�شوري حممود  عن طريق 
ي��و���ش��ف �ل�����ش��امل �ل��ت��ع��ادل ل��ل��ه��الل 73 ، ق��ب��ل �أن 
�لثاين  بالهدف  فريقه  كفة  �لفرج  �شلمان  يرجح 
تنح�شر  �لثانية  �جل��ول��ة  نتائج  �شوء  وعلى   81
�لبطولة بني �لعني �ملت�شدر بفارق �الأه��د�ف عن 
�لهالل �ل�شعودي �لو�شيف ، يف حني يبقى �لرفاع 
بفارق  �لنقاط  �لثالث بدون ر�شيد من  يف مركز 
�الأهد�ف عن كاظمة �لكويتي �لر�بع يف �لرتتيب. 

بداية حذرة
�لفريقني،  �ملبار�ة ح��ذرة من جانب  بد�ية  ج��اءت 
مع �أف�شلية ن�شبية للهالل �ل�شعودي، �لذي جنح 
يف تنظيم بع�س �ملحاوالت �لهجومية على مرمى 
�لرفاع غري �أنها �فتقدت �إىل عامل �لرتكيز �أمام 

مرمى �أ�شود �حلنينية .
�ل�شعودي  �ل��ه��الل  �ل�����ش��ه��ر�ين الع��ب  يا�شر  وك���اد 

�أه��د�ف فريقه على مرمى �لرفاع،  �أول  �أن يحرز 
د�خل  م��ن  ز�ح��ف��ة  �أر�شية  ت�شديدة  �أط��ل��ق  عندما 
�ملرمى  حار�س  �لدو�شري  حمد  ولكن  �ل�شندوق، 
ي�شتفد  مل  ركنية  �إىل  برب�عة  حولها  �لبحريني 

منها �لهالل 29 .

بطاقة حمراء
�لبطاقة  �لعاجل  ع��ب��د�هلل  �ل�شاحة  حكم  و�أ�شهر 
�حلمر�ء يف وجه �ل�شربي جوفانيفيت�س مالدين 
ت��دخ��ل مدرب  وب��رغ��م  �لبحريني،  �ل��رف��اع  الع��ب 
�لهالل �شامي �جلابر الإعادة �لالعب مرة �أخرى 
�لرفاع  ليكمل  نهائياً،  ك��ان  �لعاجل  ق��ر�ر  �أن  �إال 

�ملو�جهة بع�شرة العبني 33 .
و�أه�����در ع��ب��د�هلل ع��ط��ي��ف ف��ر���ش��ة ثمينة الإح����ر�ز 
هدف �لهالل �الأول عندما ترجم جملة تكتيكية 
ت�شديدة  �إىل  ق�شرية،  �شريعة  مل�شات  ث��الث  م��ن 

�أن  ���ش��اروخ��ي��ة م��ن د�خ����ل منطقة �جل����ز�ء غ��ري 
�ل��ع��ار���ش��ة ت��دخ��ل��ت ل��ت��ح��ول ب���ني �ل���ك���رة و�شباك 
�ل�شاحة  حكم  ليعلن   ..  39 �لدقيقة  يف  �الأ���ش��ود 
�ل�شلبي  بالتعادل  �الأول  �للعب  �شوط  نهاية  عن 

بدون �أهد�ف.

مفاجاأة الأ�صود
باأ�شلوب  �لثاين  �ل�شوط  �لبحريني  �لرفاع  ودخل 
�لعددي  �لنق�س  على  �لتغلب  يف  وجن��ح  خمتلف، 
�ل�شوري  متكن  حتى  ر�ئ���ع،  نحو  على  ب�شفوفه 
عندما  �ل�شبق،  ه��دف  خطف  من  �ملو��س  حممود 
لينفرد  �إد�وردو  �لرب�زيلي  من  ر�ئعة  بينية  تلقى 
�ل�شباك  �ل��ك��رة  و�أودع  مت��ام��اً  ب��احل��ار���س  �مل���و�����س 

بي�شر�ه حمرز�ً هدفاً ر�ئعاً لفريقه 53 .

قراءة اجلابر
وبعد هدف �ل�شبق �لبحريني �شعى مدرب �لهالل 
فريقه  ق��وة  تعزيز  على  �جلابر  �شامي  �ل�شعودي 
�لتكتيكية،  �ل��ت��ب��دي��الت  م��ن  بجملة  �ل��ه��ج��وم��ي��ة 
على  مطلقة  �شيطرة  فر�س  من  فريقه  ليتمكن 
جم��ري��ات �ل��ل��ع��ب، وي��ف��ر���س ح�����ش��ار�ً ك��ام��اًل على 

منطقة عمليات �لرفاع.
�لتعادل  �إدر�ك  يف  �ل�شامل  يو�شف  �لالعب  وجن��ح 
عبد�هلل  ت�شديدة  تابع  عندما  �ل�شعودي  للزعيم 
�لدو�شري �لتي ردها �حلار�س �لبحريني ليكملها 
�أه��د�ف �لهالل يف  �أول  �ل�شامل يف �ملرمى حم��رز�ً 

�ملبار�ة 73 .
ورجح �شلمان �لفرج كفة �لهالل بالهدف �لثاين 
�الأمين  �جلانب  من  عك�شية  تلقى  �أن  بعد  وذل��ك 
بقدم �الإكو�دوري كا�شتيلو ليودعها �لفرج بهدوء 
يف �ملرمى حمرز�ً هدف �لفوز لفريقه 81 لتنتهي 
�مل���و�ج���ه���ة ب���ف���وز �ل���ه���الل ع��ل��ى �ل���رف���اع بهدفني 

لو�حد.
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ترقيات يف فندق رمادا عجمان
بد�أ �ل�شيف مازن خ�شور �لعمل يف �لفندق يف �لعام 2011 ك�شيف �لوالئم، 
حيث متيز باأد�ئه �ملمتاز مما �أهله ليكون �شيف والئم تنفيذي مع بد�ية هذ� 
�لعام، كما ميلك من �خلربة حو�ىل 11 عام يف قطاع �ل�شيافة و�خلدمات 

ومتخ�ش�س يف �إنتاج �الأغذية وت�شغيل �لطاعم.
فهيم باك�شتاين �جلن�شية مت ترقيته �ىل مدير �لبيئة وذلك الأد�ئه �ملميز 
�شابقا  عمل  حيث  �لفندق  به  يقوم  �ل��ذي  �لنفايات  تدوير  �إع��ادة  مب�شروع 
رئي�شا لعمال �ملطبخ يف فندق و�أجنحة رماد� عجمان. مع �أكر من 13 �شنة 

خربة يف جمال عمله.

 �أقامت جامعة �ل�شارقة �إفط��������ار� 
جماعيا جلميع �لعمال �لقائمني 
ح�شره  ف���ي���ه���ا  �ل���ن���ظ���اف���ة  ع���ل���ى 
حميد  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �ش�������عادة 
ن���ائ���ب مدير  �ل��ن��ع��ي��م��ي  جم�����ول 

�جلامعة لل�شوؤون �الأكادميية ..
كما ح�شر �الفطار �ل�شيد ماجد 
ن���ائ���ب مدير  حم��م��د �جل�������رو�ن 
�لعالقات  ل���������ش����وؤون  �جل���ام���ع���ة 
�ل����ع����ام����ة وع��������دد م�����ن م����دي����ري 
�الإد�ري���ني  و�مل�����ش��وؤول��ني  �الإد�ر�ت 
و�ل����ف����ن����ي����ني و�ل����ت���������ش����ري����ف����ات يف 
�جل��ام��ع��ة.  وق��د �أع���رب م�شوؤولو 
�ل�شركة �خلا�شة �لر�عية الأعمال 
�جلامعة عن  �لعامة يف  �لنظافة 
�عتز�زهم بهذه �ملبادرة �الإن�شانية 

�جلامعة،  قبل  من  و�الإ�شالمية 
�ملبادرة  �أن من �شاأن هذه  و�أك��دو� 

�آث���ار� طيبة ج��د� على  ت��رتك  �أن 
يف  �لنظافة  ع��م��ال  و�أد�ء  نفو�س 

�شهر  �لف�شيل،  �ل�شهر  �إط��ار هذ� 
رم�شان �ملبارك.

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان 
تنظم اإفطارًا جماعيًا يف الق�سباء 

�لفعاليات  �أجو�ء رم�شانية مميزة حيث تبع �الإفطارعدد�ً من  �إفطار جماعي يف مطعم �شبابيك بالق�شباء، و�شط  �ل�شرطان وللعام �خلام�س على �لتو�يل ماأدبة  �أ�شدقاء مر�شى  �أقامت جمعية 
�لرتفيهية �لتي ر�شمت �لب�شمة على وجوه �حل�شور و�أدخلت �لفرحة �إىل قلوبهم.

وتاأتي فعالية رعاية �ملر�شى يف مطعم �شبابيك �حتفاال بيوم ز�يد �الإن�شاين و�لذي ي�شادف �لتا�شع ع�شر من �شهر رم�شان �ملبارك من كل عام يف ذكرى رحيل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �لقائد �ملوؤ�ش�س 
لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.

وح�شر �ملاأدبة �لتي �أقيمت برعاية من مطعم �شبابيك جمموعة من مر�شى �ل�شرطان )ممن تتكفل �جلمعية بعالجهم( وعائالتهم من خمتلف �أنحاء �الإمار�ت، وحتر�س جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�ل�شرطان على تنظيم فعاليات للمر�شى كل �شهرين تتميز باأجو�ءها �الإحتفالية و�ملرحة وتتيح لهم فر�شة �للقاء و��شتعر��س جتاربهم مع �ملر�س وعالجه و�ل�شفاء منه. ويف هذ� �الإطار بادرت 

�جلمعية خالل �ل�شهر �ملا�شي �إىل ��شطحاب �ملر�شى �إىل قمة برج خليفة، �أعلى مبنى يف �لعامل.

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني
 االحتادي تنظم اإفطارًا جماعيًا ملوظفيها

�إفطار  م��اأدب��ة  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  نظمت 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  �أب��وظ��ب��ي،  كارلتون  ريتز  فندق  يف  ملوظفيها  جماعي 
�لتو��شل بني قياد�ت �لوز�رة و�ملوظفني وتوفري بيئة عمل �إيجابية ت�شهم 
يف حت�شني جودة �خلدمات �ملقدمة يف �لوز�رة.  ح�شر حفل �الإفطار معايل 
�لدكتور �أنور حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية، وزير �لدولة 
ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �الحتادي، و�شعادة طارق هالل لوتاه وكيل وز�رة 
�لدكتور �شعيد حممد  �لوطني �الحت��ادي، و�شعادة  �ملجل�س  �لدولة ل�شوؤون 
�لوطني �الحت��ادي يف وز�رة  �ملجل�س  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل��وز�رة  �لغفلي وكيل 
�مل�شاعد  �لوكيل  عدي  بن  �شامي  و�شعادة  �لوطني،  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة 
لقطاع �خلدمات �مل�شاندة، ومديرو �الإد�ر�ت وموظفو �لوز�رة باالإ�شافة �إىل 

موظفي �لوز�رة �ل�شابقني.

م�سرح الق�سباء ي�ست�سيف بارين
 الدينا�سور االأكرث �سعبية لدى االأطفال

�إمارة  يف  �لر�ئدة  و�لعائلية  و�لثقافية  �ل�شياحية  �لوجهة  �لق�شباء،  �أعلنت 
�الأكر  �ل�شخ�شية  �لبنف�شجي،  �لدينا�شور  بارين  �إ�شت�شافة  عن  �ل�شارقة، 
يف  �لق�شباء  على  �شيفاً  �شيحل  و�ل���ذي  �ل��ع��امل،  يف  �الأط��ف��ال  ل��دى  �شعبية 
بارين  زيارة  وتاأتي  �لفطر.  بعيد  �الأطفال  لالإحتفال مع  �لقادم  �أغ�شط�س 
وثالث  وث��ان��ى  �أول  �لق�شباء  �إىل  جيه  وب��ي  ب��وب  بيبي  �أ�شدقائه  ب�شحبة 
ترفيهية  عرو�شاً  �ملف�شلني  �أ�شدقائه  مع  ب��ارين  ويقدم  �لفطر.  عيد  �ي��ام 
ومو�شيقية تت�شمن عدد من �أغانيه �ملحببة على م�شرح �لق�شباء �لذي يت�شع 
�للقاء مع �الأ�شدقاء  �إىل جانب  �أي�شا  ل�250 متفرج. و�شيتمكن �الأطفال 
�لثالثة �مل�شاركة يف جمموعة من �لفعاليات �ملرحة، تت�شمن �لر�شوم على 
�لوجه، وزيارة ك�شك �ل�شور اللتقاط �شورة تبقى كهدية تذكارية د�ئمة. 
وقال �شلطان �شطاف، مدير �لق�شباء يف تعليق له بهذه �ملنا�شبة: نحر�س 
يف �لق�شباء على تقدمي فعاليات لكافة �أفر�د �لعائلة، ونفخر مبا لدينا من 
خيار�ت ثقافية وترفيهية للزو�ر من كافة �الأعمار. ونلتزم بتقدمي عرو�س 
ترفيهية لالأطفال وقائمة مثرية ومتنوعة بالفعاليات على مد�ر �لعام مت 

�إعد�دها الإ�شفاء �أجو�ء من �ملتعة و�ملرح و�لبهجة .

خم�سون �سالة عر�ص فنية عاملية ت�سارك 
يف الدورة اخلام�سة من » فن اأبوظبي«

لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  �أع��ل��ن��ت 
ل�»فن  �ملنظمة  �للجنة  و�ل��ث��ق��اف��ة، 
�خلام�شة  �ل������دورة  �أن  �أب���وظ���ب���ي« 
�لفرتة  يف  �شتقام  �لتي  للمعر�س، 
نوفمرب   23 ول���غ���اي���ة   20 م����ن 
يف  �لثقافية  �ملنطقة  يف   2013
�الإمار�تية،  بالعا�شمة  �ل�شعديات 
�شالة  خم�شني  م�شاركة  �شت�شهد 
بالفنون  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع����ر�����س 
�حل��دي��ث��ة و�مل��ع��ا���ش��رة م���ن جميع 

�أنحاء �لعامل.
و�أ�شارت �لهيئة �إىل �أن »فن �أبوظبي« 
���ش��ي��ق��ام ه���ذ� �ل��ع��ام ب��رع��اي��ة »بنك 
�ملحدودة«،  و�شركاه  بري  جوليو�س 
و�شجل رقماً قيا�شياً جديد�ً يف عدد 
تعود  �لتي  �لفنية  �لعر�س  �شاالت 
للم�شاركة جمدد�ً، �إىل جانب عدد 
للمرة  ت�شارك  �لتي  �ل�شاالت  من 
ير�شخ مكانة  �ل��ذي  �الأم��ر  �الأوىل، 
�الإبد�عية  �خلريطة  على  �حل��دث 

�لعاملية. 

ملتقى �سبابي ناجح لكلية االإمارات للتكنولوجيا
ختام  �الم���ار�ت  بكلية  �لطلبة  ���ش��وؤون  مدير  عمايري  معتز  �لدكتور  �شهد 
حتت  �قيمت  و�ل��ت��ي  �ل��ق��دم  لكرة  للكلية  �لرم�شانية  �لبطولة  مناف�شات 
رعاية �شعادة �الأ�شتاذ و�ئل �الأنقر رئي�س �لكلية ونظمها ق�شم �شوؤون �لطلبة 

وبالتعاون مع �ملعهد �لبرتويل بتتويج فريق �الأق�شى على لقب �لبطولة .
و�نتهت  و�ل��ط��الب  بالكليتني  �ال���ش��ات��ذة  م��ن  كبري  جمع  �خل��ت��ام  �شهد  كما 
�لبطولة و��شرف على تنظيم �لبطولة �ال�شتاذ حممد عطية م�شرف �شوؤون 

�لطلبة و�ملر�شد �لطالبي �الأ�شتاذ �ياد حمد�ن.

جامعة ال�سارقة تقيم اإفطارًا رم�سانيًا جلميع عمال النظافة فيها

منافع املحدودة تنظم حفل اإفطار خريي لالأيتام 

معر�ص ليوناردو دا فين�سي يف دبي مول
فين�شي  د�  ل��ي��ون��اردو  �خ��رت�ع��ات  �أروع  م��ن  جمموعة  �كت�شفو� 
لغاية  ي�شتمر  خا�س  معر�س  خ��الل  م��ن  م��ول  دب��ي  يف  �ملذهلة 
�آلة باحلجم �حلقيقي،   40 �أكر من    .2013 �أغ�شط�س   13
مع  �لعامل،  �لتي غريت وجه  �ل�شباقة  �الخرت�عات  وطيف من 
مت  و�ح��د.  مكان  يف  �ل�شهرية،  لوحاته  من  جمموعة  عن  ن�شخ 
�شنع كافة �ملعرو�شات من قبل مهند�شني وجنارين من مدينة 
من  �ملختارة  و�مل��و�د  �ملحددة  للرموز  وفقاً  �الإيطالية،  فلورن�شة 
-1452( فين�شي  د�  ليوناردو  يعترب  نف�شه.   فين�شي  د�  قبل 
�أعالم  �أهم  �لنه�شة، وهو من  �أبرز عباقرة ع�شر  1519( من 
�لر�شم و�لنحت و�لعمارة و�ملو�شيقى و�لريا�شيات و�لهن�شة  فن 
و�الخرت�عات وعلم �لت�شريح و�جليولوجيا و�خلر�ئط و�لزر�عة 

يا�ص و وتروورلد اأبوظبي الوجهة االأكرث مرحًا وانتعا�سًا هذا ال�سيف
�أعلنت يا�س ووتروورلد �أبوظبي، �أول حديقة �ألعاب مائية عمالقة يف �الإمار�ت، عن �تخاذ �جر�ء�ت فعالة للحد من درجات �حلر�رة �ملرتفعة يف 
كافة �أرجائها وذلك بهدف تاأمني �جلو �ملنا�شب ل�شيوفها خالل ف�شل �ل�شيف �حلار لال�شتمتاع مبا توفره �حلديقة من 43 لعبة ومنزلقة 
�لر�حة  ��شاليب  يا�س ووتروورلد كافة  �لطق�س، توفر  �ملياه وفقاً حلالة  �لتحكم يف درجة حر�رة  ترفيهياً. ومن خالل نظام  مائية ومرفقاً 

و�الإنتعا�س جلميع �ل�شيوف طيلة �أيام �ل�شنة. وباالإ�شافة �ىل ذلك، فاإن معظم 
ومناطق  �لطعام  وتناول  �ل�شيوف  �نتظار  و�أماكن  �ملائية  و�الألعاب  �ملنزلقات 
زي���ارة �حلديقة  �ل���ذي يجعل  �الأم���ر  ب��ال��ك��ام��ل،  �ل��ت��ن��زه و�ال���ش��رتخ��اء مغطاة 
ل�شيوفها  �أبوظبي  ووت��روورل��د  يا�س  توّفر  كما  �الأوق���ات.  جميع  يف  منا�شبة 
خدمة �إ�شتئجار �لكبائن �لتي حتتوي على مر�وح تكييف �لهو�ء، �الأمر �لذي 
ميكنهم من طلب �ملْاكوالت و�الإ�شتمتاع بتناولها يف جو منع�س.  ومن خالل 
�الإثارة،  و�أربعة م�شتويات خمتلفة من  و�ملرح  باملتعة  توفريها الأج��و�ء مليئة 
تعترب يا�س ووتروورلد �أبوظبي منا�شبة جلميع �أفر�د �لعائلة مهما كان ذوقهم 

�أو �أ�شلوبهم، فهي �ملكان �الأمثل لع�ّشاق �ملغامرة و�الإثارة .

تعزيز  �الإ�شهام يف  �شاأنها  �لتي من 
�مل��ح��ب��ة ب���ني �جل��م��ي��ع م���ن خالل 
على  و�ملحافظة  �ملنا�شبات  �إح��ي��اء 
�لعاد�ت و�لتقاليد. و�أكد عطاطرة 
�أ�شفى  �الإف��ط��ار  على  �الجتماع  �أن 
جو�ً من �الألفة و�مل��ودة بني جميع 
روح  تنمية  يف  و���ش��اه��م  �مل��وظ��ف��ني 
هذه  �أن  ح��ي��ث   ، ب��ي��ن��ه��م  �ل���ت���ع���اون 

�ل���ل���ق���اء�ت ت���ع���زز م��ف��ه��وم �الأ����ش���رة 
�ملوظفني مما  كافة  ب��ني  �ل��و�ح��دة 
ير�شخ معاين �لعطاء وقيم �لتكافل 
و�لرت�حم �الجتماعي، م�شري� �إىل 
�أن �للقاء مع �ملوظفني يف رم�شان 
للجهد  ب�شيط  ت��ق��دي��ر  �إال  ه��و  م��ا 
�ل����دوؤوب  للعمل  ود�ف����ع  و�ل��ع��ط��اء 
�ل����ذي ه���و �أ����ش���ا����س �ل��ن��ج��اح يف �أي 

بيئة عمل. ويف نهاية �حلفل تقدم 
�ملوظفني بال�شكر و�لتقدير الإد�رة 
�جل��ام��ع��ة د�ع���ني �هلل ع��ز وج��ل �أن 
يعيد �ل�شهر �لف�شيل على �جلميع 
باخلري و�لعافية ، هذ� وقد �إ�شتمل 
�حلفل على �لعديد من �لفعاليات 
و�مل�شابقات مما �أ�شفى على �حلفل 

�حليوية و�حلما�س .

حتت �لرعاية �لكرمية ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  �لقا�شمي،  في�شل  بن  حممد 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �إد�رة  جم��ل�����س 
منتجع  ��شت�شاف  م��ن��اف��ع،  ملوؤ�ش�شة 
�إفطار  حفل  بيت�س-�ل�شارقة  ك��ور�ل 
لالأيتام  �ملا�شي  �الثنني  ي��وم  خا�شا 
م�����ن م���وؤ����ش�������ش���ة �ل���ن���ف���ع ل���الأع���م���ال 
�حلدث  جمع  و�خلريية.  �الإن�شانية 
ب��ني ث��الث��ني ط��ف��ال و���ش��اب��ا �شغري� 
�شنو�ت  �أعمارهم بني ثالث  ت��رت�وح 
�ل�شيخ  ب��ه��م  ���ش��ن��ة رح���ب  وع�����ش��ري��ن 
�لتعاطف  م���ن  ك��ب��ري  ب��ق��در  حم��م��د 
�ملجتمع  ���ش��م��وه:  وق����ال  و�ل���رح���م���ة. 
و�لو�جب  عظيمة  �أ�شرة  هو  �لعظيم 
�الأول لالأ�شرة هو �العتناء باالأطفال 
�أعمال  ورج���ال  مو�طنني  وب�شفتنا 
نغم�س  �أن  مي��ك��ن��ن��ا  ال  م�������ش���وؤول���ني 
�أعيننا عن �أ�شخا�س يعانون �الأطفال 
هم �أجمل و�أثمن ما منلك و�لتعليم 
�أن مننحها  �أف�شل هدية ميكننا  هو 
وو�عد  �آم��ن  م�شتقبل  �أج��ل  لهم من 
�أود �ن �أهنئ موؤ�ش�شة �لنفع لالأعمال 
�الإن�شانية و�خلريية على م�شاهمتها 

للعلوم  �ل����ع����ني  ج���ام���ع���ة  ن���ظ���م���ت 
و�لتكنولوجيا مبقريها يف �أبوظبي 
جماعي  �إف�����ط�����ار  ح���ف���ل  و�ل����ع����ني 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  ملوظفيها 
�مل�����ب�����ارك، ح���ي���ث �أق����ي����م �الف����ط����ار 
بح�شور �لدكتور �لرئي�س �مل�شت�شار 
للجامعة وروؤ�شاء �الأق�شام وعدد من 

�لهيئتني �الإد�رية و�الأكادميية.
عطاطرة  د.ن����ور�ل����دي����ن  وت����ق����دم 
للجامعة  �مل�������ش���ت�������ش���ار  �ل���رئ���ي�������س 
�شهر  مبنا�شبة  للجميع  بالتهنئة 
للجميع  متمنيا  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان 
دو�م �لنجاح. حيث �أو�شح �أن تنظيم 
حفل �الإفطار �جلماعي ياأتي دعما 
الأو��شر �ملحبة و�الإخاء و�لتو��شل 
�ل�شعور  م��وظ��ف��ني والإ���ش��ف��اء  ب��ني 
باالأجو�ء �لروحانية لل�شهر �لكرمي 
�لفريق  روح  تعزيز  �إىل  باالإ�شافة 
�ل��و�ح��د كما وت��اأت��ي ه��ذه �لفعالية 
متا�شيا مع �لتز�م �جلامعة بتعزيز 
دورها و�شعيها �لدوؤوب �إىل تكثيف 
جهودها وتبني �ملبادر�ت و�الأن�شطة 

فعال  مبهرة  للغاية  �شغرية  �شن  يف 
�شديد.  ب��ت��و����ش��ع  ن�����ش��ع��ر  وجت��ع��ل��ن��ا 
لالأعمال  �لنفع  موؤ�ش�شة  يف  هدفنا 
�الإن�����ش��ان��ي��ة و�خل���ريي���ة ه���و تقدمي 
ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���ال لهوؤالء 
�الأطفال �لر�ئعني �مللهمني من �أجل 
نحن  ور���ش��اء  �شعادة  �أك��ر  م�شتقبل 
ل�شمو  درج����ة  �أق�����ش��ى  �إىل  مم��ت��ن��ون 
�لقا�شمي  في�شل  بن  حممد  �ل�شيخ 
لت�شجيعهم  وق��ت��ه  م��ن  �قتطع  الأن���ه 

حافلة  ر�ئعة  �الأم�شية  كانت   . �ليوم 
ي�شعد  م��ا  وك��ل  �جلميلة  ب��امل��ف��اج��اآت 
يتمتعون  وه���م  �ل�����ش��غ��ار  �ل�����ش��ي��وف 
�ملف�شلة،  ماأكوالتهم  م��ع  بالتدليل 
�ملرح  من  و�لكثري  �الأل��ع��اب  �لهد�يا، 
وي��ق��ول ج���ان ب��ي��ري ���ش��ي��م��ون، �ملدير 
ومنتجعات  ف��ن��ادق  �الإقليمي،  �ل��ع��ام 
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �إن:  ك�����ور�ل، 
�ملنظومة  ي��ك��م��ل  ج���زء  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

�الأخالقية لكور�ل.

�إن�����ه م���ن دو�ع������ي �لفخر  �ل���ر�ئ���ع���ة. 
�ل��ه��ائ��ل و�ل�����ش��ع��ادة �ل���ك���ربى ل��ن��ا �أن 
ن�شتقبل هوؤالء �الأطفال ك�شيوف لنا 
�الأم�شية  �نطلقت   . رم�شان  خ��الل 
�آي�����ات �ل���ق���ر�آن �لكرمي  ب���ت���الوة م���ن 
�أع��ق��ب��ه��ا ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب م���ن �أمي���ن 
خمي�س، �ملدير �لعام، موؤ�ش�شة �لنفع 
قال  و�خلريية.  �الإن�شانية  لالأعمال 
�لذي  �الأطفال  ه��وؤالء  مرونة  فيها: 
عانو� من �شعوبات و�أمل يف حياتهم 

اإفطار جماعي ملوظفني جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا



عمليات التجميل تظهر 
نق�سًا بالعمر وال تزيد اجلاذبية

تو�شل باحثون كنديون �إىل ��شتنتاج يفيد باأن عمليات �لتجميل يف �لوجه 
طفيف  ب�شكل  �إال  �جل��اذب��ي��ة  تزي�د  وال  فقط  �لعمر  م��ن  �شنو�ت   3 تنق�س 

جد�ً.
و�لذي  تورنتو،  جامعة  يف  �لطّب  كلية  من  زمي،  جو�شو�  �لباحث  و�أج��رى 
عر�س  در��شة  منهاتن،  يف  و�حلنجرة  و�الأذن  �لعني  معهد  يف  حالياً  يعمل 
ل�49 مري�شاً خ�شعو� جلر�حات جتميل يف �لوجه  فيها مع زمالئه �شور�ً 
بني 4 متوز-يوليو 2006 و22 متوز-يوليو 2010، على 50 م�شاركاً لي�شو� 
على معرفة باأ�شحاب �ل�شور وطلب منهم تقدير عمر �الأ�شخا�س يف �ل�شور 

وحتديد مدى جاذبيتهم على �شّلم من 1 �إىل 10.
ب�3.1  �أق��ل  ك��ان  �مل�شاركون  ق��دره  �ل��ذي  �لعمر  �أن معدل  �لدر��شة  و�أظ��ه��رت 

�شنو�ت من �لعمر �حلقيقي الأ�شحاب �ل�شور.
وكان من �لالفت �أن �لزيادة يف �جلاذبية ح�شب تقدير �مل�شاركني كانت قليلًة 

جد�ً وبالكاد تذكر لدى �ملقارنة بني �ل�شور ما قبل �لعمليات وما بعدها.
جتميل  جلر�حة  �الأمريكية  �لطبية  �لر�بطة  دوري��ة  يف  �لدر��شة  ون�شرت 

�لوجه.

عوان�ص اللبنانيات  % من   85
% هي ن�شبة �لعازبات  قالت �شحيفة �حلياة �للندنية  يف تقرير لها �إن85 

�للو�تي بلغن �ل� 35 �شنة من �لعمر يف لبنان.
ب�شوؤون  مهتم  كّل  �نتباه  يلفت  �أن  �إال  ميكن  ال  رقم  �إن  �ل�شحيفة  وك�شفت 
عرب  مالحظتها  ميكن  �لعنو�شة  ظ��اه��رة  �أّن  ف�شحيح  و�ملجتمع  �الأ���ش��رة 
فتيات  روؤي��ة  �عتيادياً  �أ�شبح  بحيث  �للبنانية،  �ملناطق  خمتلف  يف  �ملر�قبة 

جتاوزن �خلام�شة و�لثالثني من �لعمر وهن مل يتزّوجن بعد.
لكن تقدمي رقم و��شح وحم��ّدد له �لوقع �الأك��رب لفهم عمق �مل�شكلة �لتي 
و�شلت �ىل حّد �أّن 15 يف �ملئة فقط من �لفتيات �للبنانيات يوّفقن يف �إيجاد 

�ل�شريك و�لزو�ج منه.
ومقارنة بالدول �لعربية �الأخرى، فاإّن ن�شبة �لعنو�شة يف لبنان هي �الأعلى، 
�ىل ما تو�فر لديها من  ��شتناد�ً  �لعاملية  �إذ�ع��ة هولند�  �أعّدته  وفق تقرير 
�إح�شاء�ت مر�كز �لبحوث و�ملعطيات �لتي قّدمتها منّظمات غري حكومية 

نا�شطة يف �ملنطقة.
وترتفع �لعنو�شة تدريجاً ب�شبب �الأزمات �الأمنية و�القت�شادية و�الجتماعية 

�أّما �لن�شبة يف م�شر فتبلغ 40 يف �ملئة .
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وفاة �سعودي �سقط 
من حمطة قطار 

�ل���ع���ا����ش���م���ة  يف  ������ش�����ع�����ودي  ت��������ويف 
�لتايلندية بانكوك، نتيجة �شقوطه 
من ج�شر حمطة قطار �شكاي ترين 
، بح�شب �شحيفة عكاظ �ل�شعودية.  
�ململكة  �شفارة  باأعمال  �لقائم  وقال 
�إن  �ل�شعيبي  ع��ب��د�الإل��ه  بانكوك  يف 
�ت�����ش��اال م��ن مركز  �ل�����ش��ف��ارة تلقت 
ب�شقوط  يفيد  �ل��ع��ا���ش��م��ة،  ���ش��رط��ة 
مو�طن �شعودي يف �لعقد �لر�بع من 
�لقطار  حمطة  ج�شر  م��ن  �ل��ع��م��ر، 
�ملعروف ب�»sky train«، ما �أدى �إىل 
وفاته يف �حلال.  وقال �ل�شعيبي �إن 
توجهو�  مندوبني  �أوف��دت  �ل�شفارة 
�ل�شرطة يف  �إىل م�شت�شفى  مبا�شرة 
�ملو�طن،  جثمان  ملعاينة  ب��ان��ك��وك، 
�حلادثة،  مالب�شات  على  و�لوقوف 
�ت�����ش��ح م��ن خ���الل م�شاهدة  ح��ي��ث 
�ملر�قبة يف مكان �حلادث  كامري�ت 
خلوها من �أية �شبهة جنائية ت�شري 
�إىل �شقوطه �أو �أي حماولة �عتد�ء.  
تقريري  ننتظر  زل��ن��ا  ال  و�أ����ش���اف: 
و�ل�شرطة  �ل�������ش���رع���ي  �ل���ط���ب���ي���ب 
يف  �ملبا�شرة  لنا  ليت�شنى  �لتايلندية 
�إىل  �ملتوفى  جثمان  نقل  �إج����ر�ء�ت 
�ل�شفارة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �مل��م��ل��ك��ة، 
�أن  ب��ع��د  �مل���و�ط���ن،  ب�شقيق  �ت�شلت 
�لهاتف  م���ن  رق���م���ه  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت 
�ملحمول �لذي كان يحمله �ملتوفى، 
�إىل  بنقله  رغبتهم  ذووه  �أب���دى  �إذ 
�ل�شعيبي عن  وع���رب  �أب���ه���ا.   م��ط��ار 
مو��شاته وتعازيه �أ�شالة عن نف�شه 
ونيابة عن من�شوبي �ل�شفارة لذوي 
يتغمده  �أن  �مل���وىل  �شائال  �مل��ت��وف��ى، 
�ل�شهر  ه����ذ�  يف  وع���ف���وه  ب��رح��م��ت��ه 
�ل�شرب  ذوي����ه  ي��ل��ه��م  و�أن  �ل���ك���رمي، 

و�ل�شلو�ن. 

طفل يتمنى اأن يكون ل�سًا 
�ت�شااًل  تلقى  �إن��ه  �ل�شعودي  �أمنيتي  برنامج  مدير  ق��ال 
من �أحد �مل�شت�شفيات يطلب منه حتقيق �أمنية طفل باأن 
�ل�شعودية  يكون ل�شاً حمرتفا، بح�شب جريدة �جلزيرة 
�أمنية  �أنه تفاجاأ من  و�أ�شاف �شلطان بن طالل �لعتيبي 
و�ملنوم يف م�شت�شفى  �شنو�ت   9 �لعمر  �لبالغ من  �لطفل، 

الإ�شابته بد�ء �ل�شرطان. 
�لطفل �أكد �أنه يتمنى �أن ميار�س �شرقة �ملنازل و�ل�شيار�ت 
وقال مدير عام برنامج �أمنيتي �إنه مت ر�شم خطة لتغيري 

مفاهيم �لطفل مع مر�عاة و�شعه �ل�شحي. 
و�أ�شار �لعتيبي �إىل �أن فريقا جنح يف �إقناع �لطفل بتغيري 
حتقيق  بهدف  �لنف�شية  ب��ال��ر�ح��ة  عليه  يعود  مل��ا  �أمنيته 

تقدم يف مر�حل عالجه من مر�س �ل�شرطان.

العب ي�سبق طائرة اإيربا�ص 
�شابق العب �لرغبي �جلنوب �فريقي باريان هابانا طائرة 
�جلوية  باخلطوط  �خلا�شة  �لعمالقة   A380 �إيربا�س 
�لربيطانية يف �إعالن عن �إطالق خط جديد �إىل مدينة 

جوهان�شربغ �جلنوب �إفريقية.
�شهرة  �لربيطانية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  �شركة  و��شتغلت 
باريان هابانا �ملعروف باأنه و�حد من �أ�شرع العبي �لرغبي 
�إعالنها عن �ط��الق �خل��ط �جلديد �لذي  �ل��ع��امل، يف  يف 

�شريبط خطوطها باخلطوط �جلوية �جلنوب �فريقية.
 86 ومي��ل��ك ب��اري��ان ه��اب��ان��ا �ل��ب��ال��غ م��ن �لعمر 30 ع��ام��اً 
�أنه يلقب بالفهد ،  مبار�ة دولية مع منتخب بالده، كما 

نظر�ً ل�شرعته �خلارقة.
و�أبدى هابانا �شعادته �لكبرية بعد �نتهاء �ل�شباق، م�شري�ً 
�آل��ة متلك  ي�شابق  ك��ان  كونه  �شعباً  �ختبار�ً  ك��ان  �أن��ه  �إىل 

�شرعة كبرية.

يعرب من كوبا الأمريكا على لوحة جتذيف
جنح �مريكي يبلغ �خلام�شة و�لثالثني يف �ن ي�شبح �ول 
�لواليات  ف��ل��وري��د� يف  �ىل  ك��وب��ا  م��ن  �مل��ي��اه  �شخ�س يعرب 
ب��ورد وه��ي لوحة يجذف عليها  ب��ادل  م��نت  �ملتحدة على 
من  �ملا�شي  �خلمي�س  فريربغ  بنجامني  و�نطلق  وقوفا. 
�ىل  �شاعة   28 بعد  وو�شل  هافانا  يف  همينغو�ي  مارينا 
كي و�شت يف جنوب فلوريد�. وقال فريربغ �ملرهق و�ملتكئ 
على كتف �حد �فر�د فريقه لوكالة فر�ن�س بر�س : �ريد 
�ن �نام، �كل و�ت�شل بعائلتي  ويع�شق فريربغ �لريا�شات 
�خلطرة، وكان يريد بد�ية �ن يقطع م�شافة 170 كلم يف 
20 �شاعة. وكان فريربغ قال قبل �نطالقه: �شاقوم بهذ� 
�لعبور لتعزيز �ل�شالم، �حلب و�ل�شد�قة بني �شعبي كوبا 

و�لواليات �ملتحدة، وللعي�س بطريقة �شليمة .
وت��ف��ر���س �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة م��ن��ذ ن�����ش��ف ق���رن ح�شار� 
ع�شو  �شيلفيف  �شام  و��شار  كوبا.  على  وماليا  �قت�شاديا 
�لفريق �لذي كان ير�فق �لريا�شي يف قارب �ن �ل�شاعات 
كانت  �م���و�ج  ب�شبب  �شعبة  ك��ان��ت  �خلمي�س  ي��وم  �الوىل 

بارتفاع مرت و�حد: مل يهد�أ �لبحر �شوى �ليوم .

تلحق بزوجها بعد دقائق من وفاته
حلقت م�شنة �شعودية يف جاز�ن بزوجها بعد دقائق من وفاته، لتلحق به يف م�شهد موؤثر، بح�شب �شحيفة �شبق 

�الإلكرتونية. 
�لزوجة و�فتها �ملنية بعد �أن هرعت لنجدة زوجها عندما �شقط على �الأر�س.  وقال �أحد �أحفادهما: عا�س جدي 
�لذي جتاوز عمره �ملائة �شنة، وجدتي ت�شعني �شنة، حيث �نهما �أول من �شكنا �لقرية �لتي يعي�شون فيها دون جار 

�أو د�ر، وبدوؤو� يف بناء حياتهما وحيدين، حتى �أجنبا �أبناًء و�أحفاد�ً جتاوز عددهم �ملائتي حفيد . 
�أن عا�شا عمر�  ، بعد  �للهم كما ع�شنا لوحدنا توفنا �شوياً  ي��ردد�ن قبل وفاتهما:  �أن جديه كانا  و�أك��د �حلفيد 

طويال يف حياة �ت�شمت باحلب و�لوفاء و�لت�شحية. 
�إن �شاء �هلل منوت  ي��ردد�ن:  �أي��ام يف �ل�شهر �ملبارك، كانا  و�أ�شاف �حلفيد: عندما زرتهما قبل وفاتهما بثالثة 

�شوياً . 
على  ف�شقط  �لظهر،  ل�شالة  للم�شجد  متجهاً  كان  بينما  �أنفا�شه  �ل��زوج  لفظ  �أن  بعد  �أمنيتهما  لهما  حتققت 
�الأر�س وقال �حلفيد: ملا �شمعت به جدتي، هرعت لنجدته، �إال �أن �لقدر كان �أ�شرع، لتلحق به بعد �أن حاولت 

رفعه عن �الأر�س، حيث ماتا �شوياً موتة �لوفاء الأغلى زوجني وهما �شائمان . 
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�سباق داخل ناطحة �سحاب 
طابقا   82 م��دى  على  �شعود�  �ل�شني  يف  �لعد�ئني  مئات  ت�شابق 
و�كر من �لفي درجة �شمن �ول �شباق عامودي �قيم د�خل ناطحة 
�شحاب يف بكني �م�س. وحل �الملاين توما�س دولد يف �ملركز �الول 
�شمن �ل�شباق �لذي �جري يف ناطحة �شحاب مركز �لتجارة �لعاملي 
برج 3 �لتي بلغ �رتفاعها 330 مرت�، بتوقيت 10 دقائق و22 ثانية. 
وقال دولد: عليك �ن تت�شلق بني ثالث �و �ربع درجات يف �لثانية 
�لو�حدة معترب� �نه �عتمد ت�شلق درجتني يف قفزة و�حدة، ليتفوق 
يف �شباق ت�شمن 2041 درجة. و�شارك نحو 600 عد�ء يف �مل�شابقة، 
وهي �شمن روزنامة دولية د�خل ناطحات �شحاب تت�شمن مبنى 
تايو�ن  101يف  تايبيه  �ىل  باال�شافة  نيويورك  يف  �شتايت  �مباير 
خالل  من  �نف�شهم  ل�شحب  �يديهم  با�شتخد�م  �ملت�شابقون  ون�شح 
�لدر�بزين. �ما �ال�شرت�لية �شوزي و�ل�شام �ال�شرع لدى �ل�شيد�ت 
للغاية،  معقد�  �ل���درج  ك��ان  ف��ق��ال��ت:  ث��ان��ي��ة،  و46  دقيقة   11 م��ع 
ونيوزيلند�  وبولند�  �لنم�شا  من  م�شاركون  وع��رب   . كثري�  وتغري 
عن مفاجاأتهم لتلوث �لهو�ء يف بكني خالل �لتح�شري�ت. وقالت 
�لنيوزيلندية ميلي�شا مون: كان مذهال �ن ت�شل �ىل �لنهاية وال 
تتمكن من روؤية �ي �شيء ، لكن �شباق �ل�شبت تز�من مع �شماء زرقاء 
�شافية وروؤية بانور�مية ملعامل بكني، بينها �شاحة تيانامنني يف يوم 
غري ملوث ن�شبيا وجلاأ �مل�شاركون �ملتعبون بعد �نتهاء �ل�شباق �ىل 

�مل�شاعد �لتي جتتاز 80 طابقا يف 40 ثانية.

حلبة م�سارعة يف الربملان
��شتبق نو�ب وم�شرعو تايو�ن جل�شة �أم�س �الأول للت�شويت على 
�لبالد،  يف  ر�بعة  نووية  حمطة  �إقامة  للحكومة  يخول  قانون 
�لعر�ك  �إىل  و��شتدعيت  ���ش��ر�ع.  حلبة  �إىل  �ل��ربمل��ان  بتحويل 
فالكر��شي  �للكمات،  �إىل  �مل��اء  �أك���و�ب  من  �لر�شق  و�شائل  �شتى 
فبع�س  ��شتبعدت.  �لع�شي  وحدها  �لقاعة،  �أب��و�ب  �أغلقت  �لتي 
نو�ب �ملعار�شة ونو�ب �حلزب �لوطني �حلاكم �مل�شّر على �إقامة 
�ملحطة ت�شاربو� باالأيدي، بح�شب ما �أوردت �شحيفة �ل� )ديلي 
�لنو�ب  وك��ان  �أر���ش��اً  ط��رح  �الآخ��ر  و�لبع�س  �لربيطانية،  ميل( 
�ملعار�شون قد �حتلو� من�شة رئي�س �لربملان منذ م�شاء �خلمي�س 
و�أغلقو� �أبو�ب �لقاعة بالكر��شي. يذكر �أنها لي�شت �ملرة �الأوىل 
�لتايو�ين،  �لنوع يف �لربملان  �لتي يح�شل فيها حادث من هذ� 
وق��ع خالف  �لفائت حني  يونيو-حزير�ن   25 �آخ��ره��ا يف  وك��ان 

على خلفية توقيع �حلزب �حلاكم معاهدة مع �ل�شني.

قّطة توؤخر اإقالع طائرة 
�ختباأت  �أن  بعد  ج��و�ً جماناً  زي��ورخ  �إىل  �أثينا  ه��رة من  �شافرت 
ذكرت  ، ح�شبما  �يربا�س  �لهبوط لطائرة  يف �شندوق عجالت 
زي��ورخ على  �شلطات مطار  وع��رت   . �شوي�شرية  �إع��الم  و�شائل 
�ل��ه��رة �ل�����ش��غ��رية ب��ع��د ه��ب��وط �ل��ط��ائ��رة �الأرب���ع���اء، ح��ي��ث توىل 
با�شم  متحدثة  وقالت  بها.  �لعناية  �لبيطريني  �الأط��ب��اء  �أح��د 
�خلطوط �جلوية لوكالة �الأنباء �ل�شوي�شرية )��س. دي. �يه(: 
�إن �لهرة عانت خالل �لرحلة من نق�س �الك�شجني و�النخفا�س 
�حلاد يف درجة �حلر�رة . وت�شببت �لهرة �ل�شالة يف تاأخر �إقالع 
�لطائرة من �أثينا ملدة �شاعتني، �أخفق خاللها موظفو �خلدمة 
�لطيار  �أن  غري  م�شنية،  جهود  بعد  عليها  �لعثور  يف  �الأر�شية 

قرر �الإقالع بالطائرة، ح�شبما ذكرت �شحيفة بليك.
م�شاركة تتناف�س يف �شباق للعدو بالكعب �لعايل يف كون�شتانتا على بعد 250 كيلومرت�ً �شرقي �لعا�شمة �لرومانية بوخار�شت. )رويرتز(

دي جينريي�ص
 تقدم حفل االأو�سكار

�لفنون  �أك���ادمي���ي���ة  م��ن��ت��ج��و  ق����ال 
�الأمريكية  �ل�شينمائية  و�ل��ع��ل��وم 
ومقدمة  �ل��ك��وم��ي��دي��ة  �مل��م��ث��ل��ة  �إن 
�ل�����رب�م�����ج �حل������و�ري������ة، �إل�������ني دي 
تقدمي  �إىل  ���ش��ت��ع��ود  ج��ي��ن��ريي�����س، 
حفل توزيع جو�ئز �الأو�شكار للمرة 

�لثانية يف 2 �آذ�ر 2014 .
كريج  �ل�شينمائيان  �ملنتجان  وقال 
بيان:  يف  م������ريون،  ون���ي���ل  ز�د�ن، 
دي  �إل��ني  ن��رى  الأن  مت�شوقان  �إننا 
جو�ئز  ح���ف���ل  ت���ق���دم  ج��ي��ن��ريي�����س 
�الأو�����ش����ك����ار.. ف��ه��ن��اك �ل��ق��ل��ي��ل من 
�ل���ذي���ن ميتلكون  ح��ال��ي��اً  �ل��ن��ج��وم 
م���وه���ب���ة �إل�������ني �ل���ك���وم���ي���دي���ة مع 

�مل�شاعر و�الإن�شانية �لر�ئعة .
�إنني  ج���ي���ن���ريي�������س:  دي  وق����ال����ت 
حفل  �أق����دم  الأن  للغاية  مت�شوقة 
�الأو�شكار للمرة �لثانية.. وتعلمون 
ما يقولونه �ملرء ينجح يف حماولته 
�لثالثة . يذكر �أن �آخر مرة قدمت 
عاماً(   55( جينريي�س  دي  فيها 

�الأو�شكار كانت يف عام 2007.

�سابرين من التمثيل 
اإىل عر�ص االأزياء

�ملحّجبة  �مل�شرّية  �ملمثلة  ظ��ه��رت 
�شابرين على غالف �أحد موديالت 
وقد  باملحجبات  �خلا�شة  �الأزي����اء 
نتيجة  ���ش��اب��ري��ن �جل����دل  �أث������ارت 
ل��ه��ا د�خ����ل �ملجلة  ت�����ش��ّم��ن ����ش���ور�ً 
للمحّجبات  �أزي������اء  ت��ع��ر���س  وه���ي 

.mbc بح�شب
���ش��اب��ري��ن جلل�شة  خ�����ش��ع��ت  وق����د 
خاللها  وت��رت��دي  خا�شة،  ت�شوير 
�أكر من موديل، �الأمر �لذي �أثار 
و��شتدعى  ج��م��ه��وره��ا  ����ش��ت��غ��ر�ب 

تعليقاتهم.
هذ�  �أن  �إىل  �شابرين  �أ�شارت  فيما 
�أب��د�ً، وال ترف�س  �الأم��ر ال متانعه 
�ل���ظ���ه���ور ك���م���ودي���ل ع��ل��ى جمالت 
باملحجبات،  ة  �الأزياء خا�شّ لعر�س 
وت���رى ���ش��اب��ري��ن وت�����ش��ّدد ع��ل��ى �أن 

هذ� �الأمر ال يعيبها.

باملئة من   62 باأن حو�يل  �أثبتت در��شة علمية حديثة 
�أماكن  يف  للفح�س  خ�شعت  �لتي  �ل�شحون  غ�شاالت 
�أن���و�ع  م��ن  �ل��ع��امل حت��ت��وي على بع�س  خمتلفة ح��ول 
�شحة  على  و�خلطرية  �ل�شارة  و�لبكترييا  �لفطريات 

�الإن�شان . 
و�ملو�د  �لغ�شاالت  ه��ذه  عمل  �آلية  ب��اأن  �لدر��شة  وبينت 
و�مل�شاحيق �ملنظفة �مل�شتخدمة فيها متثل بيئة خ�شبة 
�لكثري  ت�شبب  �لتي  �لفطريات  وتكاثر  لنمو  ومثالية 
وبع�س  �جللدية  و�اللتهابات  �لرئوية  �الأم��ر����س  من 

�الأمر��س �الأخرى. 
تعي�س  �أن��ه��ا  �كت�شاف  مت  �ل��ت��ي  �لفطريات  �أن���و�ع  وم��ن 
د�خل  وخ�شو�شاً  و�لد�فئة  �لرطبة  �لبيئة  هذه  د�خ��ل 
�الأجز�ء �ملطاطية �ملوجودة يف غ�شاالت �ل�شحون هذه 
�ملبي�شات  وف��ط��ري��ات  و�مل���ت���وردة  �ملتفالية  �ل��ف��ط��ري��ات 
من  �لكثري  ت�شبب  و�لتي  �خلمرية  وفطريات  �ملرطية 
�مل�شببة  �ل��رئ��وي��ة  �ل��ع��دوى  �الأم���ر�����س �خل��ط��رية مثل 
للكثري من �الأمر��س �ل�شدرية �لتي ي�شعب عالجها 
�خلطرية  �لفطرية  �جل��ل��دي��ة  و�الل��ت��ه��اب��ات  و�الأور�م 
تت�شاعف  �أن  �ملمكن  �لتي من  �الأم��ر����س  وغريها من 
يف  �شعف  م��ن  يعانون  �ل��ذي��ن  �الأ�شخا�س  عند  �آث��اره��ا 

قد  �لتي  �مل�شاد�ت �حليوية  بع�س  يتناولون  �أو  �ملناعة 
�أمر��س  من  ي�شتكون  �أو  موؤقتاً  مناعتهم  من  ت�شعف 
ومر�شى  �ل�شكري  مر�شى  مثل  �أ�شاًل  فيهم  موجودة 
ن�شبة  تزيد  �أن  �ملمكن  م��ن  حيث  �حلوي�شلي  �لتليف 
م��ع��ان��ات��ه��م ع��ن��د ت��ع��ر���ش��ه��م ل���ع���دوى ن��اجت��ة ع���ن هذه 
هذه.  �ل�شحون  غ�شاالت  د�خ��ل  �ملتو�جدة  �لفطريات 
لتخفيف  �مل�شاعدة  �لو�شائل  ببع�س  �لدر��شة  و�أو�شت 
�ل�شحون  غ�شاالت  د�خ��ل  �لفطريات  وتكاثر هذه  منو 
مثل م�شح �الأطباق �ملغ�شولة فيها قبل ��شتعمالها مباء 
�أن��و�ع هذه  �ل��ذي يعني على �لق�شاء على بع�س  �خلل 
وملرة  دوري  وب�شكل  �لقيام  �إىل  باالإ�شافة  �لفطريات 
كاملة  تنظيف  بعملية  �ل�شهر  يف  �الأق���ل  على  و�ح���دة 
باإخر�ج  وذل��ك  �ل��د�خ��ل  م��ن  �لغ�شاالت  لهذه  و�شاملة 
باخلل  �ملخلوط  �ل�شاخن  باملاء  جيد�ً  وغ�شلها  رفوفها 
�ل��د�خ��ل��ي��ة وخ�شو�شاً  �أج��ز�ئ��ه��ا  بقية  م��ع  ذل��ك  وف��ع��ل 
�ملطاطية منها ثم �إعادة ت�شغيلها على و�شع �لتنظيف 
�ل�شاخن  �مل��اء  �إىل  �أي�شاً  �خل��ل  م��اء  �إ�شافة  مع  �لذ�تي 
�مل�شتخدم يف ذلك ثم تركها حتى جتف طبيعياً وب�شكل 
تام قبل �إعادة ��شتعمالها مرة �أخرى من �أجل �لق�شاء 

قدر �الإمكان على هذه �لفطريات �ل�شارة.

غ�ّساالت ال�سحون �سبب لكثري من االأمرا�ص

�ساكريا تنت�سر على �سديقها ال�سابق 
�أنطونيو  �الأرجنتيني  �الأعمال  �ل�شابق، رجل  �شاكري� على �شديقها  �ل�شهرية  �لكولومبية  �ملغنية  �نت�شرت 
�أم��و�ل تقدر مباليني  2012 ملطالبة �شاكري� بت�شديد  دي الرو�، يف دعوى ق�شائية حركها �الأخ��ري نهاية 

�لدوالر�ت.
وعلل دي الرو� مطالبته بتلك �الأم��و�ل باأنه �شاهم يف جناح �شاكري� �إىل حد كبري وذكرت و�شائل �إعالم 
�أمريكية �أن حمكمة يف والية كاليفورنيا �الأمريكية رف�شت �لدعوى ونقل موقع »�إي �أونالين« �الإلكرتوين 

عن �شاكري� قولها يف بيان، �إنها ممتنة جد� الإنهاء �ملحكمة هذه �لق�شية �لتي ال �أ�شا�س لها.
و�أ�شافت �شاكري� يف �لبيان: »لقد طورت من نف�شي يف حياتي وال ميكن �أن �أكون �أ�شعد من ذلك �الآن 

�آمل �أن جتد تلك �مل�شايقة نهاية �الآن«.
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �شاكري� مرتبطة حاليا بالعب كرة �لقدم �ال�شباين جري�رد بيكييه، و�جنبت منه 

ولد� يدعى ميالن يف يناير �ملا�شي.


