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الوقود يف اأفغان�صتان

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أط��ل��ق 
�ل��دول��ة رئي�س جمل�س �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي م�����ش��روع م��ول �ل��ع��امل �أكرب 
مدينة  عن  عبارة  �مل�شروع  و�شيكون   . �لعامل  يف  نوعه  من  ت�شوق  مركز 
مربع  قدم  مليون   48 تتجاوز  م�شاحات  على  ومقامة  بالكامل  مكيفة 
 8 �ل��ذي ي�شم  �لعامل  يت�شل مبول  ز�ي��د بدبي حيث  �ل�شيخ  �شارع  على 
ماليني قدم مربع من م�شاحات �لت�شوق �لقابلة للزيادة لأكرب حديقة 
�ألعاب د�خلية يف �لعامل تغطيها قبة و�حدة ميكن فتحها خالل �ل�شتاء 
�لعالجية  لل�شياحة  ومناطق  �لثقافية  و�لفعاليات  للم�شارح  ومناطق 
و�أكرث من 20 �ألف غرفة فندقية و�ملول جمهز ل�شتقبال 180 مليون 
�آل مكتوم يف  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  ز�ئر �شنويا. وقال �شاحب �ل�شمو 
قطاعات  يف  �ملت�شارعة  �لنمو  ن�شب  �إن  �جلديد  للم�شروع  �إطالقه  �أثناء 
للم�شتقبل.  مبكر�  �ل�شتعد�د  علينا  حتتم  �لعائلية  و�ل�شياحة  �لتجزئة 
و�أ�شاف �شموه �أعلنا قبل فرتة �أننا نريد �أن نكون �لعا�شمة �لقت�شادية 
يف  ج��ادون  ونحن  حولنا  يعي�شون  ن�شمة  مللياري  و�لثقافية  و�ل�شياحية 
تنفيذ روؤيتنا . و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد خالل �إطالقه 
للم�شروع بح�شور معايل حممد عبد�هلل �لقرقاوي رئي�س جمل�س �إد�رة 
دبي �لقاب�شة و�أحمد بن بيات �لرئي�س �لتنفيذي لدبي �لقاب�شة وخليفة 
�شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي �أننا ل نريد 
لقطاع �ل�شياحة يف �قت�شادنا �لوطني �أن مير بدور�ت مو�شمية �عتيادية 
دولة  يف  �شياحيا  مو�شما  كله  �ل��ع��ام  ي��ك��ون  �أن  هدفنا  ب��ل  �ل���دول  كبقية 
�لإمار�ت.. و�أ�شاف �شموه  و�ثقون بقوة �قت�شادنا ومتفائلون مب�شتقبل 

بالدنا وم�شتمرون يف تو�شيع روؤيتنا. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

خليفة للأعمال االن�سانية تطلق 
م�سروع افطار �سائم يف افغان�ستان 

•• كابول-وام:

�طلقت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية م�شروع 
�لإ�شالمية  �أفغان�شتان  جمهورية  ولي��ات  خمتلف  فى  �شائم  �إفطار 
للم�شاعد�ت  �لد�ئمة  �للجنة  با�شر�ف  �ملبارك  رم�شان  �شهر  خ��الل 
وقد   . كابول  يف  �لدولة  �شفارة  مع  وبالتعاون  و�لإمنائية  �لإن�شانية 
بد�أت طو�قم �لعمل �مليد�نية يف عمليات توزيع وجبات طعام �لإفطار 
على �ل�شائمني على هيئة مو�ئد �فطار جماعية يف �مل�شاجد لكل من 
حمافظة قندز وحمافظة ننجرهار و�لعا�شمة كابول باإ�شر�ف وتنفيذ 
�أفغان�شتان  يف  و�لإمن��ائ��ي��ة  �لإن�شانية  للم�شاعد�ت  �لد�ئمة  �للجنة 

وبالتعاون مع �شفارة �لدولة فيها .                  )�لتفا�شيل �س3(

هيئة االعمال اخلريية االماراتية تبداأ بن�سر 
اآالف وجبات االفطار يف �ساحات امل�سجد االق�سى

•• القد�س-وام:

�لرم�شاين  برناجمها  تنفيذ  �لمار�تية  �لعمال �خلريية  بد�أت هيئة 
خالل �ل�شهر �ملبارك بن�شر �آلف �لوجبات يف �شاحات �مل�شجد �لق�شى 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �لهيئة  مكتب  مدير  ر��شد  �بر�هيم  �ل�شيد  وق��ال   .
�ن �لهيئة ر�شدت مائة وخم�شني �لف وجبة �فطار و�شحور للم�شلني 
و�ملعتكفني يف �لق�شى خالل �شهر رم�شان و�نها منذ �ليوم �لول ن�شرت 
�لف �لوجبات يف �شاحاته حيث �قبل عليها �ل�شائمون �لذين يفدون �ىل 
�مل�شجد لل�شالة و�لعتكاف . و�و�شح �ن �لهيئة �وكلت حت�شري �لوجبات 
�لرم�شانية �ىل مطاعم وموؤ�ش�شة فل�شطينية بالقد�س �ل�شريف بهدف 

�يجاد فر�س عمل لهل �ملدينة.                          )�لتفا�شيل �س3( حممد بن ر��شد يطلع على م�شروع مول �لعامل �أكرب مركز ت�شوق من نوعه يف �لعامل  )و�م(

حممد بن را�سد يطلق مول العامل 
�سموه يوؤكد: �اثقون بقوة اقت�سادنا �متفائلون مب�ستقبل بالدنا �م�ستمر�ن يف تو�سيع ر�ؤيتنا 

االإعدام واملوؤبد لعنا�سر وقيادات باالخوان االإرهابية
•• القاهرة-وكاالت:

ق�شت حمكمة جنايات م�شرية بتاأييد �حلكم باإعد�م 
غيابيا  �لإرهابية  �لإخو�ن  جماعة  �أع�شاء  من   10
طريق  قطع  ب���  �مل��ع��روف��ة  �لق�شية  يف  �ملتهمني  على 
�ملتهم  �ل��ق��اه��رة،  �مل�شرية  �لعا�شمة  �شمايل  قليوب 
�أي�شا  �مل��ح��ك��م��ة ذ�ت��ه��ا  ���ش��خ�����ش��ا. وق�����ش��ت   47 ف��ي��ه��ا 
باحلكم بال�شجن �ملوؤبد على 37 �آخرين، من بينهم 
من  وع��دد  بديع  حممد  �لره��اب��ي��ة  �جلماعة  مر�شد 
قياد�تها من بينهم ع�شام �لعريان وحممد �لبلتاجي 
وبا�شم عودة، وزير �لتموين يف نظام �لرئي�س �ملعزول 

حممد مر�شي، و�آخرون.
كما عاقبت �ملحكمة �أي�شا متهما حدث �ل�شن بال�شجن 
�أمو�ل  على  بالتحفظ  وق�شت  ���ش��ن��و�ت،  ث��الث  مل��دة 
من  وحرمانهم  �خلا�شة  و�أمالكهم  عليهم  �ملحكوم 

�مل�شري  �ل��وزر�ء  �إىل جمل�س  �إد�رتها  و�إ�شناد  �إدر�تها، 
وعزلهم من �لوظائف �لعمومية.

بالإعد�م  عليهم  �ملحكوم  �ملتهمني  جميع  �أن  ي��ذك��ر 
هاربون و�أن من بينهم �لد�عية �ل�شلفي حممد عبد 
�لرب  عبد�لرحمن  �لإخ��و�ن  جماعة  ومفتي  �ملق�شود 
وعميد كلية �لدعوة بالأزهر عبد�هلل بركات وحممد 
�شابق عن حزب �حلرية و�لعد�لة  عماد وهو برملاين 
�أحالت  ق��د  �ملحكمة  وك��ان��ت  �آخ���ري���ن.  ل�شتة  �إ���ش��اف��ة 
�إىل  �ملا�شي  يونيوحزير�ن  م��ن  �ل�شابع  يف  �أور�ق��ه��م 

مفتي �جلمهورية لأخذ �لر�أي يف �إعد�مهم.
�ل��غ��ي��اب��ي��ة ف����ور �لقب�س  �أح���ك���ام �لإع�������د�م  وت�����ش��ق��ط 
وتعاد  �أنف�شهم،  ت�شليم  �أو  �ل��ه��ارب��ني  �ملتهمني  على 
�مل��وؤب��د فيجوز  �أح��ك��ام  �أم���ا  �أخ����رى.  حماكمتهم م��رة 
�لطعن عليها خالل �شتني يوما، وعند قبول �لطعن 

يحاكم �ملتهمون �أمام حمكمة �أخرى.

قو�ت �لحتالل تطلق قنابل �لغاز على �ملحتجني �لفل�شطينيني يف �لقد�س �ل�شرقية

مقتل طيار ايراين مبعارك يف �سامراء

داع�ش يفجر اأ�سرحة ومراقد وم�ساجد يف العراق

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

�لفل�شطيني  �ل��ع��ام  �ل��ن��ائ��ب  ق���ال 
�لعويوي  �ل���غ���ن���ي  ع���ب���د  حم���م���د 
جلثمان  �لأويل  �ل��ت�����ش��ري��ح  �إن 
 16( خ�شري  �أب���و  حممد  �لفتى 
ع���ام���ا( �ل����ذي ����ش��ت�����ش��ه��د ع��ل��ى يد 
م�����ش��ت��وط��ن��ني، �أظ���ه���ر �أن����ه �أح���رق 

حيا.
ونقلت وكالة �لأنباء �لفل�شطينية 
)وف�����ا( ع���ن �ل��ن��ائ��ب �ل���ع���ام قوله 
�ل�شبب �ملبا�شر للوفاة هو �حلروق 

�لنارية وم�شاعفاتها.
وك����ان �ل��ف��ت��ى ق���د خ��ط��ف��ه ثالثة 
�شعفاط   ح���ي  م���ن  م�����ش��ت��وط��ن��ني 
ب�����ال��ق��د���س �مل��ح��ت��ل��ة، وع����رث على 
على  �شاعات  بعد  متفحمة  جثته 
م�شارف  على  غ��اب��ة  يف  �ختطافه 

�ملدينة.    
�لطب  م���ع���ه���د  م����دي����ر  وح�������ش���ر 
�شابر  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �ل����ع����ديل 
�إجر�ء�ت ت�شريح جثمان  �لعالول 

�لفتى �لفل�شطيني و�أجر�ه �أطباء 
�إ�شر�ئيليون يف تل �أبيب.

�أن��ه تبني  وج��اء يف بيان �لعويوي 
�لت�شريح وج��ود مادة  م��ن خ��الل 
�لهو�ئية  ب��ال��ق�����ش��ب��ات  ���ش��ح��ب��ار 
يف ك��ل��ت��ا �ل��رئ��ت��ني مم��ا ي���دل على 
�أثناء �حلرق  �ملادة  ��شتن�شاق هذه 

وهو على قيد �حلياة.

و�أ�شاف �لبيان �أن �لت�شريح �أظهر 
من   90% غ��ط��ت  �حل�����روق  �أن 
�شطح �جل�شم، و�أمننطقة �لر�أ�س 

تعر�شت لإ�شابة بجرح ر�شي.
�أخ��ذ عينات  �أن��ه مت  �لبيان  وذك��ر 
و�أن�شجة  ���ش��و�ئ��ل  م��ن  وم�����ش��ح��ات 
�جل�شم لفح�شها خمربيا لإعد�د 

تقرير طبي  نهائي.

•• بغداد-وكاالت:

قتل طيار �ير�ين �ثناء م�شاركته يف �لقتال يف �لعر�ق وفق ما 
نقلت وكالة �لنباء �لير�نية �لر�شمية )�يرنا( �ل�شبت يف ما 
�نه �ول �شحية ع�شكرية لطهر�ن خالل �ملعارك �شد  يعتقد 

متطريف �لدولة �ل�شالمية يف �لعر�ق.
�و  �لتحليق  �ث��ن��اء  قتل  �لطيار  ك��ان  �ن  م��ا  �ي��رن��ا  تو�شح  ومل 

خالل معارك على �لر�س.
و��شارت �يرنا �ىل �ن �لكولونيل �شجعات علم د�ري مرجاين 
يف  �ل�شيعة  للم�شلمني  مقد�شة  مو�قع  عن  دفاعه  �ثناء  قتل 

مدينة �شامر�ء �ىل �ل�شمال من �لعا�شمة بغد�د.
�ىل ذلك، ن�شر تنظيم ماي�شمى "�لدولة �لإ�شالمية" �ملتطرف 
وتفجري ملجموعة من  ه��دم  �أظ��ه��رت عمليات  ���ش��ور�  د�ع�����س 
�ملر�قد و�لأ�شرحة �ل�شنية ودور �لعبادة �ل�شيعية يف حمافظة 

�خلالفة" �إن �لإ�شالم يوؤكد على هدم �لأ�شرحة حتى ت�شوى 
بالأر�س.

وقوبلت هذه �لعمليات با�شتياء عارم بني �أبناء �شكان �ملو�شل، 
حيث �عتربوها طم�شا حل�شارة مدينتهم.

وقال �أحمد حممود )51 عاما( عرب �لهاتف: ن�شعر باحلزن 
�ل�شديد لهدم هذه �لأ�شرحة، لقد تو�رثنا هذ� �ل�شيء �أبا عن 

جد وتعترب من معامل �ملدينة وم�شاهدها ونعتز بها.
ويف م����و�ز�ة ه���دم �لأ���ش��رح��ة و�مل���ر�ق���د و�حل�����ش��ي��ن��ي��ات، �تخذ 
�لكلد�ن  مطر�نية  م��ن  �لإ�شالمية  �ل��دول��ة  تنظيم  عنا�شر 
مقر�  �ملو�شل  �شرق  �ل�شرطة  حي  يف  �لرثوذك�س  و�ل�شريان 
ما  بح�شب  �ل�شلبان،  �إز�ل���ة  بعد  عليها  علمهم  ورف��ع��و�  لهم 
�أفاد موظفون فيها. وقال �أحد موظفي �ملطر�نية �إن عنا�شر 
�لتنظيم �حتلو� �ملطر�نية بعد �أن وجدوها فارغة متاما، بعد 

�أن فر �ملوظفون قبل و�شلوهم �إليها.

نينوى �لعر�قية قام بها عنا�شره، �م�س.
وبث �لتنظيم يف ح�شابه على موقع تويرت للتو��شل �لجتماعي 
تقرير� م�شور� حتت ��شم تقرير عن هدم �لأ�شرحة و�لأوثان 
يف ولية نينوى �لتي ي�شيطر م�شلحو هذ� �لتنظيم منذ �أكرث 

من ثالثة �أ�شابيع على معظم مناطقها.
ومن �أبرز �لأ�شرحة �لتي مت ن�شفها بح�شب ما ظهر يف �ل�شور 
�شريح �ل�شيخ فتحي وقرب �لبنت ومز�ر وقرب �شيخ �لطريقة 
�ملر�قد بو��شطة  �ل�شوفية �حمد �لرفاعي، وقد هدمت هذه 

�جلر�فات.
م�شاجد  وتفجري  تفخيخ  �ل�����ش��ور  �أظ��ه��رت  ذل���ك،  م����و�ز�ة  يف 
وتلعفر  ب��غ��د�د(  �شمال  كيلومرت   350( �ملو�شل  يف  �شيعية 
)380 كيلومرت �شمال بغد�د(، وبينها ح�شينيتا جو�د وقدو 

يف تلعفر وح�شينية �لقبة و�شط �ملو�شل.
"قيام  �أعلن  �لذي  �لإ�شالمية  �لدولة  تنظيم  امل�ستوطنون اأحرقوا الفتى اأبو خ�سري حيًا!ويقول عنا�شر 

مواقــيت ال�صالة
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االرجنتني تطيح ببلجيكا خارج 
املونديال وتتاأهل للدور قبل النهائي 

�لأول  �ل�شوط  بد�ية  بهدف جونز�لو هيجوين يف  �لرجنتني  �كتفت 
لكرة  �لعامل  كاأ�س  نهائي  لقبل  وت�شعد  بلجيكا  على  -1�شفر  لتفوز 

�لقدم يف �لرب�زيل �م�س.
و��شتغلت �لرجنتني هجمة مرتدة �شريعة يف �لدقيقة �لثامنة حينما 
لعب ليونيل مي�شي �لكرة �ىل �نخيل دي ماريا �لذي مررها لرتتد من 

�لدفاع وتتهادى �أمام هيجوين �لذي �طلقها قوية لتهز �ل�شباك.
وو��شل مي�شي �رهاق دفاع بلجيكا فيما تبقى من هذ� �ل�شوط و�قرتب 
�أه��در هدفا حمققا من �نفر�د يف  �لت�شجيل من ركلة ح��رة. كما  من 

�لدقيقة �لر�بعة من �لوقت �ملحت�شب بدل �ل�شائع لل�شوط �لثاين.
وتلتقي �لرجنتني �لفائز من مبار�ة هولند� وكو�شتاريكا.

�ساروخ  اأحدث  تخترب  رو�سيا 
بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي

•• مو�سكو-اأ ف ب:

جت��ري رو���ش��ي��ا �لرب��ع��اء حماولة 
جديدة لطالق �حدث �شو�ريخها 
بعد �ن �جرب خطاأ حمرج وقع يف 
�ل�شلطات  �لخ������رية  �ل��ل��ح��ظ��ات 
ع��ل��ى وق����ف �ل��ت��ج��رب��ة �ل���ت���ي كان 
�ل�شبوع  �ن جتري  �ملفرت�س  من 
�نرتفاك�س  وكالة  ونقلت  �ملا�شي. 
ل��الن��ب��اء ع��ن م�����ش��در م��ق��رب من 
�ل��ل��ج��ن��ة �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي تتخذ 
قر�ر�ت بهذ� �ل�شان قوله �شتجري 
�شاروخ  لطالق  جديدة  حماولة 
ي��ول��ي��و. ومت  9 مت����وز  �ن���غ���ار� يف 
ليحل  �ن��غ��ار�  �ل�����ش��اروخ  ت�شميم 
حمل �شاروخ بروتون وغريه من 
�ل�شوفياتية.  �حل��ق��ب��ة  ���ش��و�ري��خ 
يتم  �����ش����اروخ  �ول  �ن����ه  وي��ع��ت��ق��د 
بناوؤه كامال يف رو�شيا بعد �نهيار 

�لحتاد �ل�شوفياتي.

مي�شي ي�شيع فر�شة ذهبية لتعزيز فوز �لرجنتني على بلجيكا  )� ف ب(

�حد عنا�شر �جلي�س �حلر يعاين حجم �لدمار عقب غارة جوية على حلب )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

مكونة  عائلة  �لنظام  ق��و�ت  قتلت 
�أف�������ر�د يف درع�����ا بعد  م���ن ت�����ش��ع��ة 
حني  يف  متفجر،  برميل  �شقوط 
�أ�شخا�س  ع�شرة  ميد�نيا  �أعدمت 
حماة،  ق��رى  �أح��د  يف  ن�شاء  بينهم 
�ملعار�شة  ����ش��ت��ه��دف��ت  �مل��ق��اب��ل  يف 
باملدينة  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  �مل�����ش��ل��ح��ة 
ب��ري��ف ح��ل��ب موقعة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 

قتلى وجرحى.
وقتل �أفر�د عائلة كاملة من ت�شعة 
�أ���ش��خ��ا���س م��ع��ظ��م��ه��م �أط���ف���ال يف 
بالرب�ميل  �لنظام  لقو�ت  ق�شف 
�مل���ت���ف���ج���رة ع���ل���ى د�ع������ل يف درع����ا 

)جنوب �لبالد(.
كما كثفت طائر�ت �لنظام ق�شفها 
ع��ل��ى م���دن وب���ل���د�ت ن���وى وت�شيل 
ومزيريب،  وع������دو�ن  و�ل����ي����ادودة 
و�أ�شيب  �لأقل  وقتل �شخ�س على 

�شنتها  ج��وي��ة  غ����ار�ت  �آخ�����رون يف 
طائر�ت �لنظام على بلدة �إنخل.

حماولة  يف  ق�شفه  �لنظام  ويركز 
ل���ش��ت��ع��ادة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى بع�س 
�لتي  درع������ا  �أط��������ر�ف  يف  �مل����و�ق����ع 

ت�شيطر عليها �ملعار�شة �مل�شلحة.
يف �مل��ق��اب��ل ج���رت ����ش��ت��ب��اك��ات بني 

�جلي�س �حلر وجي�س �لنظام على 
�أطر�ف بلدة عتمان بريف درعا.

�آليتني  �مل�شلحة  �ملعار�شة  ودم��رت 
عنا�شر  ثالثة  وقتلت  ع�شكريتني 
من قو�ت �لنظام خالل ��شتباكات 
يف كتيبة �لر�د�ر �لقريبة من بلدة 
��شتهدفت  ك��م��ا  �حل����ري����ر،  ب�����ش��ر 

مقتل مدنيني بق�سف يف درعا واإعدامات للنظام يف حماة 
لقو�ت  ع�شكريا  حاجز�  �ملعار�شة  
�ل��ن��ظ��ام ب��ال�����ش��و�ري��خ ���ش��م��ال بلدة 

�لكتيبة يف �ملحافظة.
�أم�����ا يف ح���م���اة )و����ش���ط �ل���ب���الد(، 
�لإعالمي  حماة  مركز  ذك��ر  فقد 
باإعد�م  ق��ام��ت  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  �أن 
م��ي��د�ين ل��ع�����ش��رة م��دن��ي��ني بينهم 
ن�شاء يف قرية �ل�شيخ حديد بريف 
�ملدينة. وذكر نا�شطون �أن �لنظام 
��شتهدف بالرب�ميل �ملتفجرة كفر 
ملقتل  �أدى  م��ا  �ملدينة  بريف  زيتا 

�شخ�س وجرح �آخرين.
ق�شفت  ك���ذل���ك  ح���م���اة  ري����ف  ويف 
م��روح��ي��ات �ل��ن��ظ��ام ك��ل م��ن قرى 
كما  وعط�شان،  و�للطامنة  حلايا 
قرى  �لنظام  مدفعية  ��شتهدفت 
وم�����ورك.  �حل��ي�����ش��ة  وزور  ج���ن���ان 
�لنظام  ق�������و�ت  �ق���ت���ح���ام  و�����ش����ط 
لبلدة خ��ط��اب و�ع��ت��ق��ال ع��دد من 

�شاكنيها.

اأوكرانيا تعلن فرار 
االنف�ساليني من �سلفيان�سك

•• كييف-وكاالت:

�إن ق�شما  �ل�شبت  �م�س  �أف��اك��وف  �أر�شني  �لأوك���ر�ين  �لد�خلية  وزي��ر  ق��ال 
�لأعلى من  قائدهم  فرو� مع  لرو�شيا  �ملو�لني  �لنف�شاليني  كبري� من 

معقلهم يف �شالفيان�شك )�شرق( �أمام �لقو�ت �لأوكر�نية.
�لفجر،  �لتو��شل �لجتماعي في�شبوك، قبل  �أفاكوف على موقع  وكتب 
�أوردت �أجهزة �ل�شتخبار�ت �أن غريكني )�إيغور �شرتيلكوف �لذي تتهمه 
كييف باأنه �أحد �شباط �ل�شتخبار�ت �لرو�شية( وق�شما كبري� من �ملقاتلني 
فرو� من �شالفيان�شك، مما �أثار بلبلة بني �شفوف �لقلة �لباقني. وكان 
�شرتيلكوف طلب �مل�شاعدة من مو�شكو قائال �إن �شالفيان�شك �إذ� مل تتلق 

دعما من رو�شيا �شت�شقط قريبا باأيدي �ل�شلطات يف كييف.
)�لتفا�شيل �س14(

بتفجري  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى 
ال�سومايل ال��ربمل��ان  ق���رب 

•• مقدي�سو-اأ ف ب:

�نفجرت �شيا�شة مفخخة �ل�شبت 
�ل�شومايل  �لربملان  من  بالقرب 
�وقع  مما  مقدي�شو  �لعا�شمة  يف 
�رب���ع���ة ق��ت��ل��ى ع��ل��ى �لق����ل ونحو 

ع�شرة جرحى.
�ملرتبطة  �ل�شباب  حركة  وتبنت 
�لهجوم  ه���ذ�  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم 
�لن���ت���ح���اري. و����ش���رح ���ش��اب��ط يف 
�ل�شرطة: ر�شدت �شيارة حم�شوة 
�لربملان  بالقرب من  باملتفجر�ت 

حيث �نفجرت.
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اأخبـار الإمـارات
�سقيا االإمارات حتقق 72 يف املائة من هدفها وتبلغ حاجز ال� 90.100 مليون درهم

�آل مكتوم و�ل��دور �ملوؤثر �لذي يقوم به يف �شتى جو�نب �لعمل �خلريي 
و�لإن�شاين وعن فخرها بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة و�شعبا .. 
وثمنت و�شائل �لإعالم دور �لإمار�ت �لتي �أم�شت بحق عا�شمة لالإن�شانية 

وطاقة �أمل ينهل منها كل فقري وحمتاج.
وتاأتي مبادرة �شقيا �لإم��ار�ت يف ظل تز�يد م�شكلة ندرة �ملياه يف �أماكن 
متفرقة حول �لعامل خالل �لعقود �لأخرية ما �شبب �لكثري من �مل�شكالت 
�لتي هددت حياة ماليني �لب�شر �لأمر �لذي ينذر بتفاقم �لو�شع ب�شكل 
خطري حال عدم حترك �لدول و�لهيئات �لدولية �ملعنية لو�شع خطط 
و�إ�شرت�تيجيات عاجلة تقدم حلول جذرية يف �ملناطق �ملهددة .. فالأرقام 
�لتي ن�شرتها منظمة �ل�شحة �لعاملية ت�شري �إىل �أن �أكرث من 3.4 مليون 
يجعلها  م��ا  باملياه  �ملت�شلة  �لأم��ر����س  نتيجة  �شنويا  مي��وت��ون  �شخ�س 

�ل�شبب �لرئي�شي للمر�س و�لوفاة. 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل - يف �أول �أيام �شهر رم�شان 
�لكرمي لتوفري مياه �ل�شرب �ل�شاحلة خلم�شة ماليني �إن�شان يف �أماكن 

متفرقة حول �لعامل.
وت�شري �لأرقام - �لتي تن�شرها باإ�شتمر�ر منظمات �ل�شحة �لعاملية - �إىل 
�أنه يف كل 21 ثانية ميوت طفل ب�شبب مر�س مت�شل باملياه و�أن كل ت�شعة 
�آلف و863 �إن�شانا ميوتون يوميا ب�شبب �لعط�س �أو �لأمر��س �لناجمة 
للحملة  تربعت  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د  ح�شيلة  يف  وج��اء  �ملياه.  عن 
2.5 مليون درهم لتوفري  .. �لأحو��س �جلافة مببلغ  �أيامها  يف ثامن 
مياه �ل�شرب �لنظيفة ل��100 �ألف �إن�شان حول �لعامل .. جمموعة كانو 
 40 ل�  �لنظيفة  �ل�شرب  1 مليون درهم وت�شاهم يف توفري مياه  مببلغ 
�ألف �شخ�س يف �لدول �لنامية. كما �شهدت حملة �شقيا �لإم��ار�ت عمال 

�شنو�ت تربعت مببلغ  �لثالث  بعمر  �إمار�تية  �إن�شانيا موؤثر� من طفلة 
500 �ألف درهم مبا ي�شاهم يف توفري مياه �ل�شرب �لنظيفة ل� 20 �ألف 

�إن�شان يف �لدول �لنامية.
مالية  م�شاهمات  بجمع  �ليوم  حتى  جنحت  �حلملة  �ن  بالذكر  جدير 
تكفي حلفر �آبار ت�شد حاجة ثالثة ماليني و604 �لآف �ن�شان من مياه 

�ل�شرب �لنظيفة يف �كرث �ملناطق عط�شا حول �لعامل.
�أن  �أك��د  حمليا  تفاعال  لإطالقها  �لأوىل  �للحظة  منذ  �حلملة  وتلقى 
للعطاء  �لر�شيدة من��وذج فريد  وقيادتها  و�لعطاء  بلد �خلري  �لإم��ار�ت 
�لإن�شاين �لعاملي و�شعبها �لعظيم بتفاعله �ل�شريع مع هذه �حلملة يوؤكد 

معدنه �لأ�شيل و�لقيم �لنبيلة �لتي تربى عليها.
بها كربيات  �أ�شادت  و��شعا حيث  وعامليا  �إقليميا  ترحيبا  �حلملة  ولقت 
�إمتنانها ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شحف وعربت عن 

•• دبي-وام:

بلغت قيمة �مل�شاهمات �لإن�شانية حلملة �شقيا �لإمار�ت يف ثامن �أيامها 
 3.604 ل�  90.100 مليون درهم مبا ي�شاهم يف توفري مياه نظيفة 
حددتها  �إن�شان  ماليني   5 �أ�شل  من  �لنامية  �ل��دول  يف  �إن�شان  مليون 
من  �ملائة  يف   72 حققت  قد  تكون  �لن�شبة  ..وب��ه��ذه  لها  هدفا  �حلملة 

هدفها.
و�ملجتمعية  �حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  تفاعل  ظ��ل  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�أب�شط حقوق  �إىل توفري  �لتي تهدف  ورج��ال �لأعمال مع هذه �حلملة 
�أ�شبحت  �ملياه  ن��درة  م�شكلة  �أن  ل�شيما  كرمية  حياة  عي�س  يف  �لإن�شان 
كابو�شا يهدد �لكثري من �لدول �لتي �شرب �جلفاف �أجز�ء و��شعة منها.

�أطلقها  �لتي   - �لنظري مع �حلملة  �لتفاعل جتاوبا منقطع  ويعد هذ� 

م��حمد ب��ن را�س��د يطل�ق م��ول الع��امل 
واثقون بقوة اقت�سادنا ومتفائلون مب�ستقبل بلدنا وم�ستمرون يف تو�سيع روؤيتنا 

نريد اأن نكون العا�سمة االقت�سادية وال�سياحية والثقافية مللياري ن�سمة يعي�سون حولنا
•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أط��ل��ق 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي م�شروع مول �لعامل �أكرب مركز ت�شوق من 
نوعه يف �لعامل . و�شيكون �مل�شروع عبارة عن مدينة 
 48 تتجاوز  بالكامل ومقامة على م�شاحات  مكيفة 
م��ل��ي��ون ق���دم م��رب��ع ع��ل��ى ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بدبي 
ماليني   8 ي�شم  �ل���ذي  �ل��ع��امل  مب��ول  يت�شل  حيث 
للزيادة  �لقابلة  �لت�شوق  م�شاحات  م��ن  م��رب��ع  ق��دم 
قبة  �لعامل تغطيها  د�خلية يف  �ألعاب  لأك��رب حديقة 
و�حدة ميكن فتحها خالل �ل�شتاء ومناطق للم�شارح 
�لعالجية  لل�شياحة  ومناطق  �لثقافية  و�لفعاليات 
�أل���ف غ��رف��ة فندقية و�مل���ول جمهز   20 و�أك���رث م��ن 
�شاحب  وق��ال  �شنويا.  ز�ئ��ر  مليون   180 ل�شتقبال 
�أثناء  يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�إطالقه للم�شروع �جلديد �إن ن�شب �لنمو �ملت�شارعة 
يف قطاعات �لتجزئة و�ل�شياحة �لعائلية حتتم علينا 
�أعلنا  �شموه  و�أ���ش��اف  للم�شتقبل.  مبكر�  �ل�شتعد�د 
�أن نكون �لعا�شمة �لقت�شادية  �أننا نريد  قبل فرتة 
و�ل�شياحية و�لثقافية مللياري ن�شمة يعي�شون حولنا 
ونحن جادون يف تنفيذ روؤيتنا . و�أكد �شاحب �ل�شمو 
للم�شروع  �إط��الق��ه  خ��الل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
رئي�س  �ل��ق��رق��اوي  ع��ب��د�هلل  حممد  م��ع��ايل  بح�شور 
جمل�س �إد�رة دبي �لقاب�شة و�أحمد بن بيات �لرئي�س 

�شليمان  �شعيد  وخليفة  �لقاب�شة  لدبي  �لتنفيذي 
مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي �أننا ل 
�أن مير  �ل�شياحة يف �قت�شادنا �لوطني  نريد لقطاع 
بدور�ت مو�شمية �عتيادية كبقية �لدول بل هدفنا �أن 
يكون �لعام كله مو�شما �شياحيا يف دولة �لإمار�ت".. 
ومتفائلون  �قت�شادنا  بقوة  و�ث��ق��ون  �شموه  و�أ���ش��اف 
روؤيتنا".  تو�شيع  يف  وم�شتمرون  ب��الدن��ا  مب�شتقبل 
وي��ت�����ش��ل م�����ش��روع م���ول �ل���ع���امل �ل����ذي ت���ط���وره دبي 
�لقاب�شة مع مدينة متكاملة ميكن للز�ئر �أن يق�شي 
��شبوعا كامال بدون مغادرتها وبدون �حلاجة  فيها 
ل�شتخد�م �شيارته حيث �شيتم تغطية وتكييف كافة 
ممر�ت �مل�شاة �لتي تت�شل مع �ملول و�لتي يبلغ �أطو�لها 
�أكرث من 7 كيلومرت�ت وميكن فتحها خالل ف�شل 
�ملت�شلة  �ملر�فق  �لباردة كافة  �ملمر�ت  �ل�شتاء وتربط 
ل��ل��ت�����ش��وق ومنتجعات  ف���ن���ادق ومم��ا���ش��ي  م���ن  ب���امل���ول 
�شحية بالإ�شافة لأكرب منتزه عائلي ترفيهي د�خلي 
تغطيه قبة و�حدة ميكن �ي�شا فتحها خالل �ل�شتاء 
�لعامل.  م��ول  م�شروع  عجائب  �إح��دى  �لقبة  لت�شكل 
على  للتجزئة  م�شاحات  �أك��رب  �لعامل  م��ول  و�شي�شم 
م�شتوى �لعامل و�شريتبط مع �أكرث من 100 من�شاأة 
تت�شل  كما  �ألف غرفة فندقية..   20 ت�شم  فندقية 
حديثة  ط���رق  ب�شبكة  �مل�����ش��روع  �شمن  �مل��ب��اين  ك��اف��ة 
�شديقة للبيئة على جانبيها حمال جتارية ومطاعم 
متنوعة. كما ي�شم �مل�شروع �جلديد مناطق �شخمة 
لالحتفالت وللعرو�س �مل�شرحية ولإقامة �لفعاليات 

�مل�شروع  ت�شميم  مت  حيث  �لوطنية  �ملنا�شبات  خالل 
دول  �لإن�����ش��ان يف خمتلف  �أب��دع��ه  م��ا  �أج��م��ل  لي�شم 
على  ت�شوق  مناطق  �مل�شروع  وي�شم  �أي�شا..  �لعامل 
مل�شارح  بالإ�شافة  در�ي��ف  و"رود�يو  �أوك�شفورد  غ��ر�ر 
غر�ر  على  و�لثقافية  �لرتفيهية  للعرو�س  ومناطق 
منطقة وي�شت �إيند يف لندن و"برودو�ي يف نيويورك 
ر�م��ب��ال���س يف  ملم�شى  ل��الح��ت��ف��الت مم��اث��ل  ومم�شى 
ومت�شلة.  مفتوحة  جتزئة  ملناطق  ي���وؤدي  بر�شلونة 
�أي�شا حي دبي للفعاليات �لذي  ويت�شل مع �مل�شروع 
لالحتفالت  �مل��خ�����ش�����س  �لأب������رز  �ل��ع��ن��و�ن  ���ش��ي��ك��ون 
ع�شر�ت  ي�شتوعب  �لوطنية  و�لأع���ي���اد  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لآلف يف وقت و�حد بالإ�شافة لأكرب قاعة فندقية 
�ل�����ش��رق �لو����ش���ط وق���اع���ة �شخمة  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت يف 
ومر�فق  و�لأف������ر�ح  �ل�����زو�ج  لح��ت��ف��الت  خم�ش�شة 
 .. و�مل�شرح  �لثقافية  �ل�شينما  بفنون  تعنى  تعليمية 
كما يحوي �مل�شروع مو�قف �شخمة لل�شيار�ت ميكنها 
�إيقاف  للزو�ر  �شيارة حيث ميكن  �ألف   50 ��شتيعاب 
�شيار�تهم لفرت�ت طويلة و�ل�شتمتاع باأجو�ء �ملدينة 
�ملغطاة بالكامل بدون �حلاجة ملركباتهم للتنقل. كما 
يت�شل مبول �لعامل منطقة مت تخ�شي�شها لل�شياحة 
وت�شم  �جل��ودة  عالية  �ل�شحية  و�لرعاية  �لعالجية 
مر�كز طبية ومنتجعات �شحية وعياد�ت متخ�ش�شة 
�ملنطقة  وترتبط  قدم مربع  مليون   3 م�شاحة  على 
�لتجزئة  ومتاجر  �لرتفيهية  �ملناطق  م��ع  �لطبية 
�أج��و�ء مريحة ملر�فقني ولفرت�ت  للم�شروع لتوفري 

من  �ل�شتفادة  م��ع  �ملر�شى  يق�شيها  �لتي  �لنقاهة 
معايل  �أك��د  جانبه  من   . �لر�قية  �ل�شيافة  خ��ي��ار�ت 
�مل�شروع �جل��دي��د هو  �أن  �ل��ق��رق��اوي  ع��ب��د�هلل  حممد 
ثمرة در��شات مكثفة ملعرفة وفهم �حتياجات �ل�شائح 
�خل��ل��ي��ج��ي و�ل���ع���امل���ي ع��ل��ى ح���د ����ش���و�ء و�ل���ه���دف هو 
حتقيق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
و�شياحية  �قت�شادية  عا�شمة  نكون  �أن  يف  مكتوم  �آل 
بامتياز عرب م�شاريع نوعية ت�شمن  وثقافية عاملية 
توفري دفعات قوية يف هذه �ملجالت". و�أ�شاف معايل 
�لأ�شخم من  �لعامل هو  �ن م�شروع مول  �لقرقاوي 
و�لت�شوق  و�ل�شياحة  �ل�شيافة  جمال  يف  عامليا  نوعه 
طبقا  متعددة  م��ر�ح��ل  على  �مل�شروع  تنفيذ  و�شيتم 
�لطبيعي  �ل��ت��درج  ي��و�ك��ب  ومب��ا  �ل�شوق  لحتياجات 
�لتجزئة يف  �لعائلية وقطاع  �ل�شياحة  يف منو قطاع 
�لرئي�س  بيات  بن  �أحمد  وق��ال  �لوطني".  �قت�شادنا 
�جلديد  �مل�شروع  يتميز  �لقاب�شة  لدبي  �لتنفيذي 
�لذي تنفذه دبي �لقاب�شة مبفهومه �لفريد وموقعه 
�ملتميز ومر�فقه �جلذ�بة ودوره �ملتوقع يف دفع عجلة 
منو و�زدهار قطاع �ل�شياحة يف دبي. و�شيلتزم �مل�شروع 
للبيئة  �ل�شديقة  �لبناء  ملعايري  �لتوجيهية  باملبادئ 
ذكية  �إىل مدينة  دب��ي  ��شرت�تيجية حتويل  �إط��ار  يف 
للحد  �لتكنولوجية  �لبتكار�ت  �أح��دث  و�شي�شتخدم 
من معدل ��شتهالك �لطاقة و�لنبعاثات �لكربونية 
لال�شتد�مة  �ملمكنة  �مل�����ش��ت��وي��ات  �أع��ل��ى  ي�شمن  مب��ا 

�لبيئية و�لكفاءة �لت�شغيلية.

الطوارئ واالأزمات ت�ستعر�ش اإجنازات الدولة يف 
جمال احلد من خماطر الكوارث يف موؤمتر ا�سيا بتايلند

•• اأبوظبي-وام:

��شتعر�شت �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات 
و�لكو�رث �لجناز�ت و�جلهود �لتي تبذلها �لدولة يف 
�ل��ك��و�رث خ��الل م�شاركتها  جم��ال �حل��د من خماطر 
�ل��ذي عقد  �آ�شيا  ل��دول  �ل�شاد�س  �ل���وز�ري  �مل��وؤمت��ر  يف 
وحتدث  ب��ان��ك��وك.  �لتايلندية  �لعا�شمة  يف  م��وؤخ��ر� 
�لهيئة  يف  �لعمليات  �إد�رة  مدير  �لنيادي  ر��شد  علي 
خالل  و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية 
�أه��م �لأع��م��ال و�لرب�مج  �إح���دى جل�شات �مل��وؤمت��ر ع��ن 
�لتي مت �إجنازها خالل �لأعو�م �ل�شابقة و�لتي تتعلق 
بالتز�م �لدولة بتنفيذ ما جاء يف �لإطار �لعاملي للحد 
م��ن خم��اط��ر �ل���ك���و�رث �إط����ار ع��م��ل ه��ي��وج��و �ل���ذي مت 
دولة  فيها  مب��ا  دول���ة   168 قبل  م��ن  عليه  �لتوقيع 
�لإم����ار�ت. وم��ن �أه��م �إجن���از�ت �ل��دول��ة يف ه��ذ� �ملجال 
لإد�رة  م�شتقلة  هيئة  �إن�����ش��اء  ��شتعر��شها  مت  �ل��ت��ي 
�ل���ط���و�رئ و�لأزم�������ات ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��وط��ن��ي تتبع 
�إعد�د  �إىل  بالإ�شافة  �لوطني  لالأمن  �لعلى  �ملجل�س 

�خل��ط��ط �ل���الزم���ة ل��ل��ط��و�رئ و�مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى در��شة 
تطرق  كما  و�ل�شناعية.  �لطبيعية  باملخاطر  و�ف��ي��ة 
�لنيادي �إىل جهود �لدولة وم�شاهمتها يف �لتقليل من 
خالل  من  �حل��ر�ري  و�لحتبا�س  �لكربوين  �لنبعاث 
�مل��ت��ج��ددة وم�شاريع  �ل��ط��اق��ة  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  �ل��ت��وج��ه 
ملقر  �أبوظبي  �لعا�شمة  و�حت�شان  �ل�شم�شية  �لطاقة 
�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة - �أيرينا -. و�شملت 
ج��ه��ود �ل��دول��ة ك��ذل��ك �ل��ت��ع��اون �لقليمي م��ن خالل 
�مل�شاركة يف تاأ�شي�س مركز دول جمل�س �لتعاون لإد�رة 
�حلالت �لطارئة و�لتعاون �لدويل من خالل توقيع 
مذكر�ت �لتفاهم مع �لعديد من �لدول �ل�شديقة مبا 
و�لكو�رث  و�لأزم��ات  �لطو�رئ  �إد�رة  مبنظومة  يتعلق 
�مل�شتقبلية  �ل��روؤي��ة  �إىل  �ل��ن��ي��ادي  وت��ط��رق  �ملتكاملة. 
للحد  �لعاملي  �لإط���ار  �إىل  ت�شمينها  �إىل  ت�شعى  �لتي 
من خماطر �لكو�رث /�إطار عمل هيوغو منها توعية 
�ملجتمع وربط مر�كز �لعمليات على م�شتوى �لدول. 
و�أ�شادت رئا�شة �جلل�شة بجهود �لدولة وقدمت �شكرها 

للم�شاهمة �لتي تقوم بها يف هذ� �ملجال. 

طالب الأ�سرة بحماية الأبناء من اأفكار التطرف
جمل�ش �سامل بن �سلطان الرم�ساين البيت املتوحد يج�سد الوالء للقيادة

••  راأ�س اخليمة- الفجر 

ر�أ�س �خليمة � �أكد �ملهند�س �ل�شيخ 
رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 
د�ئ�����رة �ل���ط���ري�ن �مل����دين يف ر�أ�����س 
�ملجل�س  تنظيمه  خ���الل  �خل��ي��م��ة، 
�ل���رم�������ش���اين �ل���ب���ي���ت م���ت���وح���د يف 
منزلة م�شاء �أم�س �لأول ، �أن �لبيت 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  بف�شل  متوحد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  ل��ل��دول��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل ،و�إخو�نه 
حكام �لإمار�ت ،ومن خلفهم �ل�شعب 
،ع��ل��ى ح��ب��ه��م وولئهم  �لم���ار�ت���ي 
�لتعا�شد  يف  �لأك��رب  �ملثل  �شاربني 
�ل��ق��ي��ادة و�ل�شعب،  ب��ني  و�ل��ت��الح��م 
وجم�شدين �لولء �لعظيم للوطن 
وقائده ، لفتا �أن هذ� �شاهم يف �أن 
�أ�شعد  م��ن  �لإم�����ار�ت  �شعب  ي��ك��ون 
�ملقولة  �أن  ،منوها  �لأر����س  �شعوب 
�شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، باأن �لبيت 
باأن  للعامل  ر���ش��ال��ة  ك��ان��ت  متوحد 
�لم���ار�ت بيت و�ح��د و�شف و�حد 
و�حد  وه��دف  وقلب  م�شري  وعلى 
وتر�حم  تكاتف  �نها ج�شدت  كما   ،
ك���ل �أف������ر�د ���ش��ع��ب �لإم�������ار�ت فيما 
، و�ل��دف��اع ع��ن ه��ذ� �لوطن  بينهم 

كل يف موقعه.
وث���م���ن ج���ه���ود �أج���ه���زة �ل���دول���ة يف 
�لوطنية  ق��ان��ون �خل��دم��ة  �إط���الق 
�لر�شيدة  قيادتنا  لدعوة  ��شتجابة 
وق�������ر�ر جم��ل�����س �ل����������وزر�ء، �ل����ذي 
�ل�شعب  ولء  ت��ع��م��ي��ق  يف  ����ش���اه���م 
ل���ق���ي���ادت���ه �ل���ر����ش���ي���دة، م����ن خالل 
�خلدمة  يف  �ل�������ش���ب���اب  �ن�����خ�����ر�ط 
�لوطن،  ع��ل��ى  للحفاظ  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لن�شياع  ع��دم  �إىل  �ل�شباب  د�عيا 
توؤدي  �لتي  �ملغر�شة  �لدعو�ت  �إىل 

و�نتهاج  �لديني  �لتطرف  �إىل  بهم 
�جلهود  �أن  م��ب��ي��ن��ا  �ل���و����ش���ط���ي���ة، 
�ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت��ول��ي��ه��ا �ل���دول���ة 
حمليا وخارجيا يف ن�شرة �ل�شالم 
و�مل�شلمني و�لوقوف مع �ملحتاجني 
�ل�شديقة،  �ل����دول  م��و�ط��ن��ي  م��ن 
تاأتى من منطلق �لقيادة �حلكيمة 
وو��شلت  �مل��وؤ���ش�����ش��ني  خطها  �ل��ت��ي 

م�شريتهم قيادتنا �لر�شيدة.
ورف���ع �مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل بن 
���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
�ل��ط��ري�ن �مل��دين يف ر�أ���س �خليمة، 
خ�����الل �مل���ج���ل�������س �ل���رم�������ش���اين يف 
ق�شره بح�شور عدد من �مل�شئولني 
�شر�ئح  م���ن خم��ت��ل��ف  و�مل���و�ط���ن���ني 
�لتهاين  �أي������ات  �أ����ش���م���ي  �مل��ج��ت��م��ع، 
و�ل���ت���ربي���ك���ات ل���ل���ق���ي���ادة و�ل���وط���ن 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ح���ل���ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل���ك���رمي، ون��اق�����س �مل��ج��ل�����س ثالثة 
حماور وهي �لولء لرئي�س �لدولة 
�لوطنية،  و�خل��دم��ة  �هلل،  حفظة 
�لن�شياع  �إىل عدم  �ل�شباب  ودعوة 
نا�شر  وق������ال  �لتطرف".   �إىل 
�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �خلاطري 

له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�ش�س  مقولة 
نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
طيب �هلل ثر�ه �أن من ل ما�شي له 
موؤكد�  له،  م�شتقبل  ل حا�شر ول 
�لإمار�ت  �أب��ن��اء  و�نتماء  ولء  على 
ل��ل��وط��ن و�ل���ق���ي���ادة، م��ث��م��ن��ا جهود 
�لكرمية  �حلياة  توفري  يف  �لقيادة 
�ل����ت����ي طالت  �لإم������������ار�ت  لأب�����ن�����اء 
ومدن  ومناطق  �لم���ار�ت  خمتلف 

�لدولة �حل�شرية و�لنائية.
ومن جهته قال عارف �لعبار رئي�س 
وهو  �لنادي  �أن  للهو�ه،  دب��ي  ن��ادي 
�لثقافية  �لريا�شية  �لأن��دي��ة  �أح��د 
د�ئ��م على  ب�شكل  �ل��دول��ة يعمل  يف 
نفو�س  يف  و�لنتماء  �ل��ولء  غر�س 
�ل�����ش��ب��اب مبختلف  م���ن  �أع�����ش��ائ��ه 
�أع������م������اره������م وذل���������ك م������ن خ����الل 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�ل���زي���ار�ت 
�لتي ت�شمل خمتلف �إمار�ت �لدولة 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب ع��ل��ى �ل����رت�ث 
و�مل����������وروث �ل�����ش��ع��ب��ي �لإم�����ار�ت�����ي 

�ل�شارب يف جذور عمق �لتاريخ.
�مل�شت�شار  و�أكد حممد جا�شم مكي 
�لأ����ش���ري يف د�ئ�����رة حم��اك��م ر�أ����س 

�لإم�����ار�ت  ���ش��ع��ب  �أن  م��د�خ��ل��ت��ه  يف 
حم����ظ����وظ ب���ق���ي���ادت���ه �ل���ر����ش���ي���دة 
بالفعل  �أن�����ه  م��ب��ي��ن��ا  و�حل���ك���ي���م���ة، 
�ل��ب��ي��ت م��ت��وح��د م��ن خ���الل تعزيز 
�لعزيز  �لوطن  لهذ�  �لنتماء  روح 
و�لولء لقيادته �ملعطاءة �ملخل�شة.  
و�أو�شح �ملهند�س �أحمد بن دروي�س 
�مل�شت�شار يف وز�رة �لأ�شغال �لعامة، 
�أن م���ا ت�����ش��ه��ده ه���ذه �حل��ق��ب��ة من 
م�شرية دولتنا �ملظفرة من حتديث 
�حلياة  جم������الت  خم��ت��ل��ف  ط�����ال 
و�ملعي�شية  و�لتعليمية  �لجتماعية 
و�لأم��ن��ي��ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة وغريها 
من قطاعات �لتنمية �لتي تتمحور 
حول �لإن�شان �لعمود �لفقري جعل 
�شعوب  �أ�شعد  �لإم��ار�ت��ي  �أب��ن��اء  من 
�لكبري  �متنانه  �لعامل، معرب� عن 
�لإجناز�ت  على  �لر�شيدة  للقيادة 
�لز�هر  و�مل�شتقبل  حققتها  �ل��ت��ي 

�لذي ينتظر �أبناء دولة �لإمار�ت.
�أحمد  ي��و���ش��ف  �ل��ع��ق��ي��د  وب��ح�����ش��ب 
�ملنافذ  �شئون  �إد�رة  �لزعابي مدير 
و�شوؤون  �لإقامة  �لعامة  �لإد�رة  يف 
�لأج����ان����ب يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة، �إىل 

�لتي  �لكبرية  �جلهود  �أن  �خليمة، 
�لدولة  �أج���ه���زة  خم��ت��ل��ف  ت��ول��ي��ه��ا 
�لر�شيد  �ل����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�ل�شعبية  �مل�������ش���اك���ن  ت���وف���ري  م����ن 
�ل���ن���م���وذج���ي���ة و����ش���ن���دوق �ل������زو�ج 
�شاهمت  �لجتماعية،  و�مل�شاعد�ت 
يف جمملها على توفري �ل�شتقر�ر 
�لأ�شري بني �ملو�طنني مقارنة مع 

كافة دول �لعامل.
ولفت منذر بن �شكر �لزعابي مدير 
�أن  ع��ام د�ئ��رة بلدية ر�أ���س �خليمة 
�لقيادة  ب��ني  م��ت��ب��ادل  ولء  ه��ن��اك 
و�ل�شعب، د�عيا �إىل تكاتف �جلهود 
يف  و�لأن��دي��ة  �جلمعيات  كافة  ب��ني 
و�لنتماء  �ل��ولء  تعزيز  �لدولة يف 

يف نفو�س �لن�سء.
جمعة  �أح����م����د  ف��ي�����ش��ل  وحت�������دث 
�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �لطنيجي 
�ملجتمع،  �أ���ش��ا���س  ه��ي  �لأ����ش���رة  �أن 
�إىل متابعة  �لأب��اء و�لأمهات  د�عيا 
�أبنائهم وبعدهم عن رفقاء �ل�شوء 
نفو�شهم  يف  �ل��و���ش��ط��ي��ة  وت���ع���زي���ز 
من  بهم  ي��غ��رر  �أن  م��ن  حلمايتهم 
�أعد�ء �لدين.  يف حني تناول خلف 
ع��ام جمعية  �شامل بن عنرب مدير 
�لجتماعية،  للتنمية  �لإم������ار�ت 
جمعيات  �أح����د  ت��ع��د  �جل��م��ع��ي��ة  �إن 
وتعزيز  �شقل  يف  ت�شاهم  �ل��دول��ة 
و�لقيادة،  للوطن  و�لولء  �لنتماء 
�أن ر�شالة و�أهد�ف �جلمعية  مبينا 
�ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  خ��دم��ة  يف  ت�شب 
ع��ام��ة و�ل��ن�����سء خا�شة م��ن خالل 
�����ش���ت���ق���ط���اب���ه���م وح���م���اي���ت���ه���م من 
�ملهند�س  و�أك����د  �ل���ف���ر�غ.  خم��اط��ر 
عبد�هلل �ملهريي �أن قانون �خلدمة 
�شباب  يريد  �أن  يف  �شاهم  �لوطنية 
�لوطن جميل دولتهم عليهم بالرد 
كما  و�لعمل،  بالقول  خليفة  �شكر� 
�أجيال  �أنه تكون  �أنهى �شي�شاهم يف 
و�لدفاع  �حلفظ  على  ق���ادرة  �لغد 

عن �لوطن وقيادته. 
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الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

خليفة للأعمال االإن�سانية تطلق م�سروع اإفطار �سائم يف اأفغان�ستان
�للجنة  وتنفيذ  ب��اإ���ش��ر�ف  ك��اب��ول  و�ل��ع��ا���ش��م��ة  ن��ن��ج��ره��ار 
�أفغان�شتان  يف  و�لإمنائية  �لإن�شانية  للم�شاعد�ت  �لد�ئمة 

وبالتعاون مع �شفارة �لدولة فيها . 
وقال �ل�شيد عبد �حلكيم �بر�هيم يو�شف �لنعيمي �ملن�شق 
�ل��ع��ام للجنة �ل��د�ئ��م��ة �ن �جل��ه��ود �ل��ك��ب��رية �مل��ب��ذول��ة من 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  ومنها  �لدولة  يف  �خلريية  �ملوؤ�ش�شات 
معاناة  م��ن  تخفف  �لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�ملحتاجني يف �شهر رم�شان �لف�شيل . و�كد �أن م�شاعد�ت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ت���رك���ت �ن��ط��ب��اع��ا ج���ي���د� ع���ن دول�����ة �لم������ار�ت 
�مل�شتفيدين  نفو�س  يف  و�لن�شانية  �خلريية  وموؤ�ش�شاتها 

•• كابول-وام:

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ط��ل��ق��ت 
�لإن�����ش��ان��ي��ة م�����ش��روع �إف���ط���ار ���ش��ائ��م ف��ى خم��ت��ل��ف وليات 
رم�شان  �شهر  خ��الل  �لإ���ش��الم��ي��ة  �أفغان�شتان  جمهورية 
�لإن�شانية  للم�شاعد�ت  �لد�ئمة  �للجنة  با�شر�ف  �ملبارك 
وقد   . كابول  �لدولة يف  �شفارة  وبالتعاون مع  و�لإمنائية 
وجبات  توزيع  عمليات  يف  �مليد�نية  �لعمل  طو�قم  ب��د�أت 
�فطار  مو�ئد  هيئة  على  �ل�شائمني  على  �لإف��ط��ار  طعام 
وحمافظة  قندز  حمافظة  من  لكل  �مل�شاجد  يف  جماعية 

بن  خليفة  موؤ�ش�شة  حتر�س  حيث  �أفغان�شتان  �أب��ن��اء  م��ن 
وتوفري  تلبية  على  �لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  ز�ي��د 

�حتياجات �لأ�شر �لفغانية �ملحتاجة . 
بتغطية  حظي  �شائم  �إف��ط��ار  م�شروع  �أن  بالذكر  جدير 
كبرية من و�شائل �لإعالم �لأفغانية �لتي �كدت �ن �أن�شطة 
�لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة 
وقد  و�لتنموي  �لإن�����ش��اين  عملها  يف  نوعية  نقلة  حققت 
لقي �مل�شروع قبول من �مل�شوؤولني يف جمهورية �أفغان�شتان 
�لجتماعي  �لتكافل  حتقيق  �إىل  يهدف  حيث  �لإ�شالمية 

و�إ�شعار �مل�شلمني بالأخوة و�ملحبة.

هيئة االأعمال اخلريية االإماراتية تبداأ ن�سر اآالف وجبات االإفطار يف �ساحات امل�سجد االأق�سى
�لوقاف يف �لقد�س و�شئون �مل�شجد �لق�شى بالوقفة �ل�شيلة �لتي تقفها 
و�هل  �لفل�شطينيني  مل�شاعدة  �لمار�تية  �خلريية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات 
قللت  �لتي  �ملقد�شة  �ملدينة  ت�شهدها  �لتي  �لو�شاع  ظل  يف  خا�شة  �لقد�س 
من �عد�د �مل�شلني �لقادمني �ىل �لق�شى. وحث �ل�شيخ �لتميمي �جلمعيات 
�حتياجات  لتامني  جهودها  تكثيف  على  و�ل�شالمية  �لعربية  و�ملوؤ�ش�شات 

�مل�شلني و�ملعتكفني يف �مل�شجد �لق�شى لت�شجيعهم على �لرباط فيه . 
كما �شكر �ل�شيخ كامل �خلطيب رئي�س جمعية �لق�شى و�لوقاف �ل�شالمية 
�جلهود �لمار�تية �لتي مل تتو�ن عن تزويد �ل�شائمني و�ملعتكفني بكل ما 
يحتاجونه من طعام و�شر�ب و�شقيا ناهيك عن م�شاريع تطوير �خلدمات 
للم�شلني  �لمار�تية خدمة  تو��شل �جن��ازه هيئة �لعمال �خلريية  �لذي 
وتعزيز� للوجود �لعربي و�ل�شالمي يف �لقد�س �ل�شريف. يذكر �ن �لعديد 
من �جلمعيات و�لهيئات �خلريية و�لن�شانية �لمار�تية يف مقدمتها هيئة 
�لهالل �لحمر تقوم حاليا بن�شر مو�ئد �لرحمن يف �شاحات �لق�شى ومدن 
على  يوميا  �لطرود  �آلف  توزع  ..كما  وخميماتها  وقر�ها  �لغربية  �ل�شفة 

�ل�شر �ملحتاجة و�ملتعففة . 

•• القد�س-وام:

بد�أت هيئة �لعمال �خلريية �لمار�تية تنفيذ برناجمها �لرم�شاين خالل 
وقال   . �لق�شى  �مل�شجد  �شاحات  يف  �لوجبات  �آلف  بن�شر  �مل��ب��ارك  �ل�شهر 
�لهيئة  �ن  �لغربية  �ل�شفة  يف  �لهيئة  مكتب  مدير  ر��شد  �بر�هيم  �ل�شيد 
ر�شدت مائة وخم�شني �لف وجبة �فطار و�شحور للم�شلني و�ملعتكفني يف 
�لق�شى خالل �شهر رم�شان و�نها منذ �ليوم �لول ن�شرت �لف �لوجبات 
يف �شاحاته حيث �قبل عليها �ل�شائمون �لذين يفدون �ىل �مل�شجد لل�شالة 
�ىل  �لرم�شانية  �لوجبات  حت�شري  �وكلت  �لهيئة  �ن  و�و�شح   . و�لعتكاف 
�يجاد فر�س عمل  بهدف  �ل�شريف  بالقد�س  فل�شطينية  مطاعم وموؤ�ش�شة 

لهل �ملدينة ولتكون �لوجبات قريبة من �حلرم �لقد�شي . 
و�ملعتكفني  لل�شائمني  �لف��ط��ار  وج��ب��ات  بتاأمني  مهتمة  �لهيئة  �ن  وذك���ر 
بالق�شى لتاأكيد �ملكانة �لتي يحظى بها يف قلوب و�شمري كل م�شلم ول�شيما 
�ل�شعب �لمار�تي وقيادته �حلكيمة ولت�شجيع �مل�شلمني و�شد �لرحال �إليه 
و�شرج �لزيت يف قناديله .  من جهته ��شاد �ل�شيخ عز�م �لتميمي مدير عام 

طفلة اإماراتية تنال لقب اأ�سغر 
متربعة حلملة �سقيا االإمارات 

•• دبي-وام:

مل يكن للطفلة �لإمار�تية هند حممد ر��شد بن غدير ذ�ت �لثالث 
�شقيا  �لأي��دي وهي ت�شمع يوميا عن حملة  �ن تقف مكتوفة  �شنو�ت 
م�����ش��ورة لأط��ف��ال تقطعت بهم  ���ش��ور� وم��ق��اط��ع  �لأم�����ار�ت وت�شاهد 

������ش�����ب�����ل �ل����ع����ي���������س 
وح�����������رم�����������و� م����ن 
�ملاء  ن��ع��م��ه  �أف�����ش��ل 
لل�شرب  �ل�����ش��ال��ح 
..ف��ق��ررت �ن ت�شع 
مل�شاعدة  ب�شمتها 
م�������ن ت���������ش����ارك����ه����م 
�لطفولة  ب����رع����م 
ب���ق���ط���رة ماء  ول�����و 
مبباركة  فتربعت 
مببلغ  �أ�����ش����رت����ه����ا 
درهم  �أل���ف   500
�حلملة  ل�������ش���ال���ح 

من  عط�س  لأروي  جيبي  م�شروف  يكفي  ل  يقول  حالها  ..ول�����ش��ان 
به  �أن يحيا  م��ا مي��ك��ن  �أق���ل  م��ن  ق�شت عليهم ظ��روف��ه��م وح��رم��ت��ه��م 
�أن  يوؤكد  هند  �لطفلة  به  تقدمت  �ل��ذي  �لإن�شاين  �ملوقف  �لإن�شان. 
و�أبنائها  �لإم����ار�ت  �أج��ي��ال  نفو�س  يف  متاأ�شلة  و�ل��ع��ط��اء  �خل��ري  قيم 
�لذين �شارو� على نهج �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه وتر�شمو� خطاه يف تلم�س �أو�شاع �مل�شت�شعفني 
و�ل�شعي يف ق�شاء حو�ئج �لآخرين .. كما يوؤكد على مدى �أهمية دور 
�ملحتاجني  م�شاعر  و��شت�شعار  و�لعطاء  �لبذل  قيم  تعزيز  يف  �لأ�شرة 
وتن�شئة �لأبناء على عمل �خلري وت�شجيعهم للم�شاركة يف �أي م�شروع 
�أو مبادرة تخدم �ملحتاجني حول �لعامل. هذه �مل�شاركة �لتي �شجلتها 
�لطفلة هند حممد ر��شد بن غدير مع حملة �شقيا �لإمار�ت لي�شت 
�لأوىل من نوعها فاأطفال �لإمار�ت هم د�ئما �ل�شباقون للم�شاركة يف 
�لدولة ويف بع�س  �لتي تطلقها  �لإن�شانية  و�ملبادر�ت  كافة �حلمالت 
بالتربعات وهذ�  �لد�فع �لأول لأ�شرهم لي�شاهمو�  �لأحيان ي�شكلون 
دليل على �أن �لإمار�ت �ختطت نهجا متميز� و�أ�شلوبا منفرد� يف تعزيز 
�أوجه �لعمل �خلريي و�لإن�شاين وفتحت �لأبو�ب على م�شر�عيها �أمام 
�جلميع لالإ�شهام و�مل�شاركة �لفاعلة يف حتقيق �لتطلعات �لإن�شانية. 
ت�شعر  وه��ي  عائلتها  و�أف���ر�د  �قر�نها  بني  هند  �لطفلة  �ليوم  تتنقل 
مبنتهى �ل�شعادة وهي تعر�س عليهم �شور تك�شف معاناة �ملحتاجني 
ب��ر�ءة ويف جعبتها معلومات هامة  بكل  �إليهم  �ل�شرب وتتحدث  ملياه 
عن نق�س �ملياه يف �لدول �لنامية وفقد�ن �لأطفال حقهم يف �لعي�س 
جميع  ��شتقت  لقد   .. �لنظيفة  �ل�شرب  ملياه  حاجتهم  ج��ر�ء  �لكرمي 
معلومتها تلك من ع�شر�ت �لأ�شئلة �لتي توجهت بها لو�لديها وهي 
�لإن�شاين  �لعمل  وم�شاركتها  �لفارق  �شنع  �جلميع  بامكان  �ن��ه  تثق 

لتاأمني قطرة ماء نظيفة تغري حياة �لكثريين.

مركز ال�سارقة للوثائق والبحوث ينظم ور�سة عمل 

حول حفظ الوثائق يف دائرة التنمية االقت�سادية
•• ال�سارقة-وام: 

ل��ل��وث��ائ��ق و�لبحوث  �ل�����ش��ارق��ة  ن��ظ��م م��رك��ز 
يف  �لأر���ش��ي��ف  جم���ال  يف  متخ�ش�شة  ور���ش��ة 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة تناولت 
و���ش��ع خ��ط��ة �آج����ال ح��ف��ظ �ل��وث��ائ��ق. وتاأتي 
ه���ذه �ل��ور���ش��ة يف ظ��ل ق��ي��ام د�ئ����رة �لتنمية 
�لقت�شادية بتفعيل ق�شم �لأر�شيف �ملركزي 
�لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل  ���ش��م��ن  و�����ش���ت���ح���د�ث���ه 
ل����ل����د�ئ����رة.. ق�����دم �ل����ور�����ش����ة حم���م���ود كايف 
فني  �خل�����ش��ر  وخ��ول��ة  �أر���ش��ي��ف  �خت�شا�شي 
وثائق. و�أكد علي �لنقبي من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية �أهمية عناية �لد�ئرة بالأر�شيف 
�لتي  �ل�����روؤى  ك��اف��ة  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل  وت��وج��ه��ه��ا 
و�لبحوث  للوثائق  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  �أق��ره��ا 
ب�شاأن حتول �لد�ئرة �إىل �لأر�شيف �حلكومي 
�رتاأتها.  �ل���ت���ي  و�لآل����ي����ات  �مل��ع��ط��ي��ات  وف����ق 
تويل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أن  وق��ال 
مرحليات  تطبيق  نظم  بكافة  كبرية  عناية 
�لأر����ش���ي���ف و�ل��ت��وث��ي��ق ل���ش��ي��م��ا م���ن خالل 
وهو  ��شتحد�ثه  مت  �ل���ذي  �جل��دي��د  �لق�شم 
ق�شم �لأر�شيف �ملركزي يف �لهيكل �لتنظيمي 
وفقا للتعميم �لإد�ري رقم 1 ل�شنة 2010 
ب����دو�ئ����ر وهيئات  �لأر����ش���ي���ف  ن���ظ���ام  ب�������ش���اأن 
ومتابعته  �ل�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
لكافة �إمتام �لتحول �إىل �لقاعدة �لأر�شيفية 
كايف يف  وعر�س حممود  �ل�شارقة.  حلكومة 
مركز  ي�شعى  �لتي  �لأه���د�ف  �لور�شة  بد�ية 
حتقيقها  �ىل  و�ل��ب��ح��وث  للوثائق  �ل�شارقة 
م���ن خ���الل م��ت��اب��ع��ة ل��ك��اف��ة دو�ئ�����ر وهيئات 
�لتدريجي  �لن��ت��ق��ال  م��ن  �ل�شارقة  حكومة 

�إىل �لأر�شيف �حلكومي .

مهرجان نادي تراث االإمارات الرم�ساين ي�ست�سيف حما�سرة 
بعنوان ال�سوم والقيم االإميانية 

•• اأبوظبي-وام:

�لم����ار�ت  ت���ر�ث  ن���ادي  ��شت�شاف 
م�شاء �م�س �لول �شمن �ملهرجان 
�ل��رم�����ش��اين �ل��ت��ا���ش��ع �ل����ذي يقام 
�شلطان  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�آل نهيان ممثل �شاحب  ز�ي��د  بن 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي 
ت����ر�ث �لم�������ار�ت وي�����ش��ت��م��ر حتى 
حما�شرة  �جل���اري..  يوليو   18
عبد  �أحمدبن  بن  ه��اين  للدكتور 
�أ�شتاذ  �ل�شكور  عبد  ب��ن  �لرحمن 
�لدر��شات �لعليا �ل�شرعية بجامعة 
�مللك عبد �لعزيز باململكة �لعربية 
�ل�شعودية بعنو�ن  �ل�شوم و�لقيم 
�لميانية . و�إ�شتهل �لدكتور عبد 
قدم  بكلمة  حم��ا���ش��رت��ه  �ل�����ش��ك��ور 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  خ��الل��ه��ا  م���ن 
ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة على 
با�شت�شافة  ح��ك��ي��م  ن��ه��ج  ت��ب��ن��ي��ه��ا 
ن���خ���ب���ة م����ن �ل���ع���ل���م���اء و�ل����دع����اة 
و�مل��ف��ك��ري��ن م���ن خم��ت��ل��ف �ل����دول 
ك�شيوف  و�ل���ش��الم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�شمو  ل�شاحب 
ح��ف��ظ��ه �هلل ل��ت��ق��دمي ك���ل م���ا هو 
�ل�شائمني  خل��دم��ة  ومفيد  ن��اف��ع 
وقال  �ل�شمحة.  �ل�شالم  وثقافة 
 14 م���ن  ت���و�ف���دو�  ع��امل��ا   35 �أن 
دول����ة ع��رب��ي��ة و�إ���ش��الم��ي��ة بدعوة 
كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�شنة  لإح��ي��اء  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
و�ملغفور  �ل���ر�ح���ل  ���ش��ن��ه��ا  ح�����ش��ن��ة 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
وي�شري  ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
على نهجه �شاحب رئي�س �لدولة 
�لرم�شانية يف  �ل�شعائر  �إحياء  يف 

�ملجتمعية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل�����ش��اج��د 
م��ن��ت��ه��ج��ني ل��غ��ة �ل��ع��ل��م و�حل�����و�ر 
�ل��ف��ك��ري �ل��ع��ق��الين �ل���ذي يتخذ 
م����ن �ل���و����ش���ط���ي���ة م���ن���ه���اج���ا ومن 
�لعتد�ل قو�ما. وتناول �لدكتور 
عبد �ل�شكور يف حما�شرته عظمة 
�ل��ك��رمي ونزوله  �ل���ق���ر�آن  وق��ي��م��ة 
وقال  �مل��ب��ارك..  رم�شان  �شهر  يف 
نزلت  �ل�����ش��م��اوي��ة  �ل��ك��ت��ب  ك���ل  �أن 
يحمل  �ل�������ذي  �ل�������ش���ه���ر  ه������ذ�  يف 
خ�شو�شيته وتفرده على �مل�شتوى 
و�لفكري  و�ل����روح����اين  �ل��دي��ن��ي 
�ألي�شت  م��ت�����ش��ائ��ال  و�لن�������ش���اين.. 
هذه قيمة عظيمة ؟. وحتدث عن 
مبتدئا  �ل�شيام  �شعرية  يف  �لقيم 
ب��ال��ت��ق��وى ك����اأول �ل��ق��ي��م ث��م نزول 
�لقر�آن كقيمة ثانية وقيمة �إعمار 
�مل�شاجد وما يدلل عليها باآيات من 
�لقر�آن �لكرمي و�حلديث �لنبوي 
�ل�شريف. و�ت�شمت �ملحا�شرة بجو 

روح�����اين ج��ل��ي��ل و�إن�������ش���ات لفت 
�إحت�شد  �ل��ذي  �جلمهور  قبل  من 
بكا�شر  �بوظبي  م�شرح  يف  بكثافة 
�لأم�������و�ج. وك����ان �مل��ه��رج��ان �شهد 
�ملالد  فن  م��ن   �إ�شتثنائية  �أم�شية 
�أح��ي��ت��ه��ا ف��رق��ة �ل�����ش��ي��د ع��ب��د �هلل 
مب�شاركة  �لم������ار�ت  �ل��ه��ا���ش��م��ي- 
وموؤديا  من�شد�  �أكرث من ثالثني 
و�لر�شول  �هلل  حب  على  �إجتمعو� 
�لم�شية  وت�����ش��م��ن��ت  �ل����ك����رمي. 
لوحات روحانية من �أد�ء فن �ملالد 
يف مدح �لر�شول حممد �شلى �هلل 
�لنبوية  عليه و�شلم ونقل �شريته 
�لعطرة منذ �لولدة وحتى �لوفاة 
�أد�ء جماعي وفردي وترديد  عرب 
غنائي لبر�ز �جلانب �مل�شيء من 
ح��ي��اة �ل��ن��ب��ي حم��م��د ���ش��ل��و�ت �هلل 
عليه. يذكر �أن �لفرقة �لتي م�شى 
خم�شني  من  �كرث  تا�شي�شها  على 
ع��ام��ا �إع���ت���ادت ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 

�مل��ه��رج��ان م��ن��ذ �إن��ط��الق��ت��ه وهي 
يف  �لفن  ه��ذ�  �أد�ء  يف  متخ�ش�شة 
�لمار�تي  �ل�شعبي  �مل��وروث  �إط��ار 
و�ل���ش��الم��ي. وج��ه��ت �ل��ف��رق��ة يف 
و�لتقدير  �ل�شكر  برناجمها  ختام 
ز�يد  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  ل�شمو 
�ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل 
تر�ث  ن��ادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
�لمار�ت على توجيهاته �ل�شديدة 
ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف ه���ذ�  ب���دع���وت���ه���ا 
�لكبري  �ل��رت�ث��ي  �لثقايف  �حل���دث 
موؤكدة  �مل��ن��ط��ق��ة..  م�شتوى  على 
�هد�فها  حققت  خالله  م��ن  �أن��ه��ا 
يف �حلفاظ على مفرد�ت و�أ�شول 
للجمهور  وت���ق���دمي���ة  �مل���ال���د  ف���ن 
حيث  �لعظيمة  �ملنا�شبة  ه��ذه  يف 
�ملحمدية  �ل�شرية  ت��ق��دمي  ج��م��ال 
�ل��ع��ط��رة يف �إط����ار روح����اين بهيج 
�أكرم  حب  على  �ل�شائمني  يجمع 

�خللق.

جمل�ش ال�سباب الرم�ساين يتناول مو�سوع اخلدمة الوطنية واالحتياطية
•• اأبوظبي-وام:

لتنمية  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  ع��ق��دت 
�ل�����ش��ب��اب يف ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت باب 
�ل�شباب  جمل�س  باأبوظبي  �لبحر 
تناول  و�ل����ذي  �لأول  �ل��رم�����ش��اين 
م�����و������ش�����وع �خل������دم������ة �ل���وط���ن���ي���ة 
و�لحتياطية. و��شت�شافت �ملوؤ�ش�شة 
هيئة  يف  �مل���ح���ا����ش���ر  �مل���ج���ل�������س  يف 
و�لحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
عبد�هلل  حم��م��د  �ل���رك���ن  �ل��ع��ق��ي��د 
هيئة  يف  �لقانوين  و�مل�شت�شار  �مل��ال 
و�لحتياطية  �ل���ع���ام���ة  �خل����دم����ة 
حم���م���د ر������ش����د �ل�������ش���ح���ي �ل����ل����ذ�ن 
�ملختلفة  �جل����و�ن����ب  ع����ن  حت���دث���ا 
�لوطنية  ب����اخل����دم����ة  �مل���ت���ع���ل���ق���ة 
و�لحتياطية و�شبل تنمية ومتكني 
�ملجل�س  و�شهد  �لإمار�تي.  �ل�شباب 
ع��ق��د بح�شور  �ل����ذي  �ل��رم�����ش��اين 
و�شابة  ���ش��اب��ا   150 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
بر�مج  خمتلف  يف  �مل�����ش��ارك��ني  م��ن 
كيفية  ح����ول  ن��ق��ا���ش��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
باخلدمة  و�لل���ت���ح���اق  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

�إيجابية  �شلوكيات  �إىل  �لقيم  هذه 
�لتدريبية  �مل���ن���اه���ج  خ�����الل  م����ن 
�شيتلقاها  �لتي  و�لأمنية  �لوطنية 
�ملجندين و�لتي �شت�شاهم يف تعزيز 
على  �ل�شباب  وحتفيز  �لقيم  ه��ذه 
�جلميل  ورد  �ل��ع��ط��اء  م���ن  �مل���زي���د 
للوطن. من جانبها �أو�شحت ميثاء 
�حلب�شي �لرئي�شة �لتنفيذية لد�ئرة 
�ل����رب�م����ج يف م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم�������ار�ت 
لتنمية �ل�شباب �ن جمل�س �ل�شباب 
ت�شجيع  �إىل  ي��ه��دف  �ل��رم�����ش��اين 
من  وحتفيزهم  �لإمار�تي  �ل�شباب 
خالل فر�شة �ل�شتفادة من خرب�ت 
�ملجتمع  يف  بارزين  �أع�شاء  وحكمة 
ق��دم��ت م�شاهمات  وق����دو�ت خ��رية 
�إي��ج��اب��ي��ة يف خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع مبا 
�ملنخرطني  �ل�شباب  جت��رب��ة  ي��ع��زز 
�ملختلفة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ب����ر�م����ج  يف 
�لفاعلة  �مل�شاركة  على  ويحفزهم 
و�أ�شافت  �لدولة.  بناء م�شتقبل  يف 
م�شاحة  ي��وف��ر  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  �أن 
�ل�شباب  يلتقي من خاللها  خا�شة 
�لو�عد �لطموح ب�شخ�شيات وطنية 

ناجحة ومتميزة يف جمال �لأعمال 
قدوة  باعتبارها  �لعامة  و�خل��دم��ة 
�ل�شباب  حتفيز  على  تعمل  ملهمة 
وت�������ش���ج���ي���ع���ه���م وت���وج���ي���ه���ه���م من 
وتبادل  �لإيجابية  �ملناق�شة  خ��الل 
لرفع  و�لعمل  �حلياة  يف  خرب�تهم 
م�����ش��ت��وى �ل���وع���ي ب��ال��ت��ح��دي��ات يف 
موؤ�ش�شة  وكانت  �ملجالت.  خمتلف 
�لإم�������ار�ت وق��ع��ت م���وؤخ���ر� مذكرة 
�لوطنية  �خلدمة  هيئة  مع  تفاهم 
�لعمل  ل��ت��ف��ع��ي��ل  و�لح���ت���ي���اط���ي���ة 

�ل�شباب  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  �مل�������ش���رتك 
لاللتحاق  وت�شجيعهم  �لإم��ار�ت��ي 
باخلدمة �لوطنية وتعزيز مفاهيم 
�لولء و�لنتماء للوطن حيث جاء 
توقيع هذه �لتفاقية يف �إطار �شعي 
�ملوؤ�ش�شة لتعزيز �ل�شعور بامل�شوؤولية 
و�ل���ت���ز�م���ه���ا يف جمال  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لإمار�تي.  �ل��ف��رد  وتطوير  تنمية 
�شتعمل  �لتفاهم  مذكرة  ومبوجب 
�ملوؤ�ش�شة بالتعاون مع هيئة �خلدمة 
لتوظيف  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة  �لوطنية 

خم��ت��ل��ف ب���ر�جم���ه���ا وم���ب���ادر�ت���ه���ا 
يف  للم�شاهمة  �شاند  برنامج  مثل 
�مل���رج���وة لهذ�  حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف 
�مل�شروع �لر�ئد وتعزيز ن�شر مفهوم 
�خلدمة �لوطنية وذلك عن طريق 
�إقامة ملتقيات وور�س عمل جتمع 
�لوطنية  منت�شبي �خلدمة  ما بني 
وممثلي موؤ�ش�شة �لإمار�ت و�شتبذل 
�لفئات  لت�شجيع  جهودها  �لهيئة 
�لوطنية  �خلدمة  �أد�ء  من  �ملعفية 

لي�شاركو� يف برنامج �شاند.

ومر�حلها  و�لحتياطية  �لوطنية 
و�أه���د�ف���ه���ا �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى �مل���دى 
�لبعيد. وقدم �لعقيد �لركن حممد 
عبد�هلل �ملال وحممد ر��شد �ل�شحي 
عر�شا تعريفيا مف�شال تطرقا فيه 
�لقانونية  و�لأبعاد  لكافة �جلو�نب 
�لوطنية  �خلدمة  بقانون  �ملتعلقة 
تف�شيل  جرى  حيث  و�لحتياطية 
�لأه�����������د�ف �ل���وط���ن���ي���ة و�لأم���ن���ي���ة 
مل�شروع  و�لجتماعية و�لقت�شادية 
�أف�شل  �لوطنية ومناق�شة  �خلدمة 

�ملعروفة يف هذ�  �لعاملية  �ملمار�شات 
�ملجال بالإ�شافة �إىل مدة �خلدمة 
�ل���وط���ن���ي���ة و����ش���روط���ه���ا ودورت����ه����ا 
للر�شائل  �لتطرق  مت  كما  �لزمنية 
�خلدمة  م�������ش���روع  ي�����ش��ع��ى  �ل����ت����ي 
و�أك����د  ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا.  �إىل  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعقيد �لركن حممد عبد�هلل �ملال 
جاء  �لوطنية  �خل��دم��ة  ق��ان��ون  �أن 
و�لنتماء  �ل����ولء  ل��ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ��ا 
�ل�شباب  ن��ف��و���س  يف  و�ل��ت�����ش��ح��ي��ة 
للوطن وللقيادة �لر�شيدة وحتويل 
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اأخبـار الإمـارات
�سفارة االإمارات لدى املك�سيك ت�سرف على م�سروع اإفطار �سائم�سرطة عجمان توزع وجبات خفيفة على ال�سائقني قبيل موعد االإفطار

•• مك�سيكو �سيتي-وام:

�إفطار �شائم وتوزيع �لتمور  بد�أت �شفارة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف �لعا�شمة �ملك�شيكية يف تنفيذ م�شروع 
�لتي تقدمها موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية وموؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد لالأعمال 
�خلريية. وتقوم �شفارة �لدولة يف مك�شيكو �شيتي على مد�ر �شهر رم�شان �ملبارك بتقدمي وجبة �لإفطار للم�شلمني 

وت�شرف على توزيعها . 
و�أفادت �ل�شفارة باأنها �شتقيم هذه �ملاأدبة طو�ل �شهر رم�شان �ملبارك .. موؤكدة �ن تنفيذ م�شروع �إفطار �شائم ياأتي 
يف �إطار م�شرية �لعمل �خلريي و�لإن�شاين �لذي عرفت به �لإمار�ت وبناء على توجيهات �لقيادة �حلكيمة بالدولة. 
ومن جانبها �أ�شادت �جلهات �مل�شتفيدة من هذ� �مل�شروع بدور �ملوؤ�ش�شتني يف جمال �لعمل �خلريي و�لإن�شاين ووجهت 
�شكرهم  خال�س  عن  �شيتي  مك�شيكو  يف  �مل�شلمون  �أع��رب  كما  �مل�شروع.  على  وللقائمني  لالإمار�ت  و�لتقدير  �ل�شكر 
وتقديرهم للقيادة �حلكيمة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل . 

�لعامة  �لقيادة  حر�س  �إىل  ولفت  �ملنا�شبات.  خمتلف  يف 
ل�شرطة عجمان يف كل عام على تنظيم هذه �حلملة �لتي 
�ل�شائمني  �أرو�ح  على  �حل��ف��اظ  �ىل  خاللها  م��ن  ت��ه��دف 
�لإفطار  ل�شيار�تهم قبل موعد  قيادتهم  و�شالمتهم عند 
�ل�شرطة  �أف������ر�د  ب���ني  �ل��ع��الق��ة  ت��وط��ي��د  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لتكافل  قيم  و�إحياء  �لإن�شانية  �لقيم  وتعزيز  و�جلمهور 
�لتي يج�شدها �شهر رم�شان �ملبارك مبا يحمله من �أجو�ء 

�إميانية ومعان �شامية وقيم نبيلة. 
�ل��ع��ام��ة جميع  و�ل��ع��الق��ات  �لإع����الم  ق�شم  رئي�س  ون��ا���ش��د 
�ل�شائقني بالتقيد بالقو�عد �ملرورية خالل �ل�شهر �لكرمي 

ل�شمان �شالمتهم و�شالمة �لآخرين .

�ل��ذي ينعك�س  بني �شرطة عجمان و�أف��ر�د �ملجتمع �لأم��ر 
مبينا  ���ش��و�ء..  حد  على  و�ملقيمني  �ملو�طنني  على  �إيجابا 
�أنها ت�شاهم يف تعزيز مبد�أ �لتكافل �لذي يعد �شمة مميزة 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �شتعمل  حيث  �لإم����ار�ت  ملجتمع 
�إذ  للجمهور  �شائم  �إف��ط��ار  م��ب��ادرة  تنظيم  على  عجمان 
�شتقوم بتوزيع وجبات غذ�ئية خفيفة على �شائقي �ملركبات 

ومرتادي �لطريق .
يف  �مل�شاركة  �إىل  خاللها  م��ن  عجمان  �شرطة  ت�شعى  كما 
تنفذها  �لتي  �لإن�شانية  �لأع��م��ال  ودع��م  �خل��ريي  �لعمل 
�جلمعيات و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �خلريية يف �لدولة و�إبر�ز 
�جلمهور  م�����ش��ارك��ة  خ���الل  م��ن  �ملجتمعي  �ل�����ش��رط��ة  دور 

•• عجمان-وام: 

ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان �شمن مبادرة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ق��ام��ت 
�إفطار �شائم �لتي �أطلقتها موؤخر� بتوزيع وجبات خفيفة 
خالل �لأيام �لأوىل ل�شهر رم�شان �ملبارك على �ل�شائقني 
وم��رت��ادي �ل��ط��ري��ق قبيل م��وع��د �لإف��ط��ار. و�أك���د �لر�ئد 
و�لعالقات  �لإع���الم  ق�شم  رئي�س  �لنعيمي  ماجد  حممد 
و�لأن�شطة  �ل���رب�م���ج  �إط����ار  يف  ت��اأت��ي  �مل���ب���ادرة  �أن  �ل��ع��ام��ة 
�ملجتمعية �لتي ت�شارك بها �شرطة عجمان �أفر�د �ملجتمع 

لتوؤكد من خاللها �لدور �ملجتمعي لل�شرطة. 
�لأمنية  �ل�شر�كة  تعزيز  �مل��ب��ادرة  �شاأن  من  �أن��ه  �إىل  ولفت 

االجتماع الرابع للجنة الدائمة للتنمية االقت�سادية بعجمان لبحث �سري العمل

يف اإطار ال�سراكات ال�سرتاتيجية

جامعة االإمارات والرعاية االجتماعية و�سوؤون الق�سر يبحثان تعزيز التعاون امل�سرتك

جممع عجمان الطبي ينظم حما�سرة رم�سانية بعنوان )جدد حياتك بال�سيام(

ال�سوم �سيد االأدوية والو�سيلة الوحيدة التي متّكن خليا اجل�سم من التخل�ش من املواد ال�سامة 

•• عجمان-الفجر: 

�ملويجعي  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  ت���ر�أ����س 
للتنمية  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س  ب���ع���ج���م���ان  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
ملناق�شة  �لر�بع  �لجتماع  عجمان، 
�شري عمل �للجنة و�أخر �مل�شتجد�ت 
باأعمال �ملكتب �لفني �لتابع للجنة 
وذل����ك ب��ح�����ش��ور �أع�����ش��ائ��ه��ا مبقر 

غرفة عجمان.
ح�شر �لجتماع �ل�شيخ �شلطان بن 
وز�رة  مكتب  مدير  �لنعيمي  �شقر 
�أحمد  وفي�شل  بعجمان  �لقت�شاد 
�لتنمية  د�ئ��رة  مديرعام  �لنعيمي 
�ل�شياحية، و�شامل �أحمد �ل�شويدي 
م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة 
�ملدير  �لفرج  عيد  ويافع  عجمان، 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ، و�إىل 
�ل�شيخ حميد  �ل�شمو  مقام �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لأع��ل��ى ح��اك��م ع��ج��م��ان رع���اه �هلل، 
حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و�إىل 
عجمان  ع���ه���د  ويل   ، �ل���ن���ع���ي���م���ي 
مبنا�شبة �شهر رم�شان �لكرمي، كما 
هناأ �أع�شاء �للجنة بال�شهر �لكرمي. 
مو�شوعات  �لج��ت��م��اع  و��شتعر�س 
�لأعمال مع  وفقا جلدول  �جلل�شة 
�لثالثة،  �جلل�شة  حم�شر  �ع��ت��م��اد 
مناق�شة  �ىل  �لج���ت���م���اع  وت���ط���رق 
�أل����ي����ات ع��م��ل �مل��ك��ت��ب �ل���ف���ن���ي، ومت 
�لتنفيذي  �مل��ل��خ�����س  ����ش��ت��ع��ر����س 
�شندوق  �أع���ده���ا  �ل���ت���ي  ل��ل��در����ش��ة 
بعنو�ن:  �مل�شاريع  لتطوير  خليفة 
�أهم قطاعات �لفر�س �ل�شتثمارية 
ل��ل��م�����ش��اري��ع �ل�����ش��غ��رية ب���الإم���ار�ت 

ل�شتكمال  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  �ل��ب��ل��دي��ة 
�ل����ش���رت�ط���ات، و����ش��ت��ق��ط��اب قطاع 
لالإمارة،  فرن�شايز  �لمتياز  حقوق 
�أر����س �ملعار�س  ل��ه يف  وم��ا يخطط 
فيما يخدم جمال �ل�شياحة و�أهمية 
تعر�س  ك���م���ا  ل�����ذل�����ك،  �ل�����رتوي�����ج 
�لرخ�س  ت��ك��ال��ي��ف  �إىل  �لج��ت��م��اع 
�ملنتجة  بالأ�شر  �لهتمام  و�أهمية 
�إمكانية  �إىل  �إ����ش���اف���ة  ودع���م���ه���ا، 
�لتجارية  �لو�شاطات  فر�س  �إتاحة 

لل�شباب.
وك����ذل����ك ع����ن �أه���م���ي���ة �ل���ت���دري���ب 
و�ل���������دور�ت �ل���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا د�ئ����رة 
خمتلف  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية 
�ملو�شوعات ول �شيما �لإد�رة �ملالية 
�ملختلفة  ت��ع��اون �جل��ه��ات  و�أه��م��ي��ة 
ك���ل جهة  �ل���ت���دري���ب  ب�����الإم�����ارة يف 
ه��ذ� وقد  �هتمامها  بح�شب جم��ال 

�لتنفيذي ملوؤ�ش�شة عجمان للتنظيم 
�ملرزوقي  ع��ل��ي  �ل��ع��ق��اري، وحم��م��د 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لرت�خي�س 
ب��د�ئ��رة �لبلدية  وم��ر�ك��ز �خل��دم��ة 
وفاطمة  ب��ع��ج��م��ان،  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي-  �أح���م���د 
و�لفعاليات  �لقت�شادية  �لعالقات 
�لقت�شادية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ب����د�ئ����رة 
و�لدكتور عبد�لفتاح فرح م�شت�شار 

�قت�شادي بغرفة عجمان. 
�شعادة  رف���ع  �لج��ت��م��اع  ب��د�ي��ة  ويف 
ع������ب������د�هلل �مل����وي����ج����ع����ي �ل����ت����ه����اين 
�شاحب  م���ق���ام  �إىل  و�ل���ت���ربي���ك���ات 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  و�إىل 
نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 

تخريت  ح��ي��ث   2013 �ل�شمالية 
م��ن جملة  10 قطاعات  �ل��در����ش��ة 
�لقطاعات  ك��اأف�����ش��ل  ق��ط��اع��ا   21
للم�شاريع  �ل����ن����ج����اح  ت����وف����ري  يف 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة و�أو����ش���ت 
قطاعات  على  بالرتكيز  �ل��در����ش��ة 
و�لت�شالت،  و�ملعلومات  �ل�شياحة 
�لفر�س  �ل���در�����ش���ة  �أو���ش��ح��ت  ك��م��ا 
�لتي  �ل���ت���ح���دي���ات  و�أه�������م  �مل���ت���اح���ة 
ت��و�ج��ه رو�د �لأع��م��ال يف �لإم���ار�ت 
�ل�شمالية باعتبارها حمركا للتنوع 

�لقت�شادي بالدولة.
حماور  �للجنة  �أع�شاء  تناول  وقد 
�ل�����در�������ش�����ة ب���امل���ن���اق�������ش���ة، وم�����دى 
�لت�شنيف  ن���ظ���ام  �ع��ت��م��اد  �أه��م��ي��ة 
و�لتن�شيق  و�ل���ت���اأه���ي���ل  �ل�����ش��ي��اح��ي 
ب��ني ك��اف��ة �جل��ه��ات ل���ش��ي��م��ا د�ئرة 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �ل�������ش���ي���اح���ي���ة ود�ئ���������رة 

•• العني - الفجر:

��شتقبل �شعادة �لدكتور علي ر��شد 
�لإم����ار�ت  جامعة  م��دي��ر  �لنعيمي 
باحلرم  مبكتبه  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
���ش��ع��ادة ر��شد  �جل��ام��ع��ي �جل���دي���د 
موؤ�ش�شة  عام  �لهاملي مدير  عتيق 
�ل���رع���اي���ة �لج��ت��م��اع��ي��ة و����ش���وؤون 
�لق�شر وذلك ملناق�شة �ملو��شيع ذ�ت 
�ملوؤ�ش�شتني  بني  �مل�شرتك  �لهتمام 
وتعزيز �لتعاون �مل�شرتك وتطويره 
�ملختلفة، يف مقدمتها  �ملجالت  يف 
�لجتماعية  �خل����دم����ة  جم������الت 

تكون منف�شلة عن �لبيئة �ملحيطة 
ب��ه��ا و�إمن�����ا دوره�����ا ي��ت��ع��دى حدود 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �لأك�����ادمي�����ي ل��ي��دخ��ل يف 
ج���و�ن���ب �حل���ي���اة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وهذ� 
م��ا ي��وج��ه ب��ه د�ئ��م��اً م��ع��ايل �ل�شيخ 
�آل نهيان وزير  حمد�ن بن مبارك 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
حتقيقا  للجامعة  �لأعلى  �لرئي�س 
�لر�شيدة  للقيادة  �ل�شاملة  للروؤية 
ومتعاون  م��ت��م��ا���ش��ك  جم��ت��م��ع  يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  م�شتوى  على 

و�لأفر�د. 
�أنه  �إىل  �لنعيمي  �ل��دك��ت��ور  و�أ���ش��ار 

�لعلمية وتنفيذ �لأن�شطة �ملرتبطة 
ب��ت��دري��ب �ل��ط��ل��ب��ة وب���ر�م���ج �لعمل 
و�لتميز �ملوؤ�ش�شي و�لتعليم �مل�شتمر 

للموظفني. 
ر��شد  ����ش���ع���ادة  �أ�����ش����اد  م����ن ج��ه��ت��ه 
ع���ت���ي���ق �ل���ه���ام���ل���ي ب�����ال�����دور �ل����ذي 
و�لر�شالة  �لإم��ار�ت  جامعة  توؤديه 
حتملها  �لتي  �ل�شامية  �لإن�شانية 
و�أو�شح  �لأكادميية،  �ملوؤ�ش�شة  هذه 
�أن هذ� �للقاء �ملثمر �لذي مت عقده 
ياأتي ك�شرورة ملحة  مع �جلامعة 
وباأعلى  �خل��دم��ات  �أرق���ى  لتقدمي 
�ملجتمع  لفئات  �جل��ودة  م�شتويات 

و�ملو��شيع �ملتعلقة بها من تدريب 
وح�شر  ومعلومات  خ��ربة  وت��ب��ادل 
�ل��دك��ت��ور ريا�س  �ل��ل��ق��اء �لأ����ش���ت���اذ 
نائب مدير  �ملهيدب  �للطيف  عبد 
�جلامعة للدر��شات �لعليا و�لبحث 

�لعلمي. 
وقال �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي 
�لإم������������ار�ت  ج����ام����ع����ة  ن�����رح�����ب يف 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �أ���ش��ك��ال  بجميع 
م���ع خم��ت��ل��ف �مل���وؤ����ش�������ش���ات، �لأم����ر 
�إيجابية  ن��ت��اج��ات  ل��ه  ي��ك��ون  �ل���ذي 
عديدة تنعك�س على كل �لأطر�ف، 
ف��احل��ي��اة �جل��ام��ع��ي��ة ل مي��ك��ن �أن 

وفد  ب��ني  مو�شع  �ج��ت��م��اع  عقد  مت 
�لجتماعية  �ل���رع���اي���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
جامعة  ووف�����د  �ل��ق�����ش��ر  و�����ش����وؤون 
�لإم��������ار�ت مل��ن��اق�����ش��ة �أج���ن���دة عمل 
ب����اإب����ر�م مذكرة  ت��ك��ل��ل��ت  م�����ش��رتك 
تفاهم م�شرتك بني �جلانبني تركز 
على �لتعاون يف جمالت �لدر��شات 
و�لبحوث و�لتطوير و�ل�شت�شار�ت 
�لتعليم  وبر�مج  و�لفنية  �لإد�ري���ة 
�لباحثني  وت���اأه���ي���ل  و�ل����ت����دري����ب 
�لج��ت��م��اع��ي��ني يف جم���ال �خلدمة 
�خلطط  وو�����ش����ع  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�مل�������ش���رتك���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل�����وؤمت�����ر�ت 

•• عجمان-الفجر:

�لطبي  ع���ج���م���ان  جم���م���ع  ن���ظ���م 
بعنو�ن  رم�������ش���ان���ي���ه  حم���ا����ش���رة 
ت�شمنت  بال�شيام  ح��ي��ات��ك  ج���دد 
فو�ئد  ع��ن  ودي��ن��ي��اً  علمياً  ���ش��رح��اً 
لينا  �ل��دك��ت��ورة  قدمتها  �ل�����ش��ي��ام 
عرب �شعيد، طبيبة �خ�شائية فى 
�ل��ط��ب �ل��وق��ائ��ى، وذل���ك بح�شور 

�أطباء و�إد�ريي وموظفى �ملجمع.
بد�ية  يف  ���ش��ع��ي��د  ل��ي��ن��ا  �أ������ش�����ارت 
�ملحا�شرة �إىل �أنه بالنظر للفو�ئد 
�لطب  �أك���د  فقد  لل�شيام  �جل��م��ه 
فى  �ل�شيام  �أهمية  على  �حلديث 
ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل ، و�أك����دت 
على �أن �ل�شوم لي�س جمرد عبادة 
و�إمن�����ا ���ش��ف��اء وع����الج ل��ك��ث��ري من 
�لم���ر�����س وه���و جت��دي��د خلاليا 
لن�شاط �جل�شد  �جل�شد، وجتديد 
حلياتنا  جت��دي��د  ه��و  وبالنتيجة 

بالكامل.
لينا  �ل�����دك�����ت�����ورة  ������ش�����ردت  ك����م����ا 

وين�شط  �ل���دم���اغ  خ��الي��ا  ي��ن��ظ��ف 
�ل����ذ�ك����رة ف��اأف�����ش��ل وق����ت حلفظ 
�لقر�آن هو �شهر رم�شان، كما قال 
اَن �لَِّذي �أُْنِزَل  تعاىل: )�َشْهُر َرَم�شَ
َوَبيَِّناٍت  ِللنَّا�ِس  ُهًدى  �ْلُقْر�آَُن  ِفيِه 

ِمَن �ْلُهَدى َو�ْلُفْرَقاِن(.
�أف�����ش��ل فر�شة  ومي��ث��ل رم�����ش��ان 
�ل�شيام  �أن  ذل��ك  �لتدخني  ل��رتك 
ينظف خاليا �جل�شد من �ل�شموم 
ولذلك  �ل��ت��دخ��ني،  ي�شببها  �ل��ت��ي 
فاإن �شهر �ل�شيام ي�شاعدك كثري�ً 
ب�شرط  ولكن  �لدخان،  ترك  على 
�أن تدعو �هلل باإخال�س وتعتقد �أن 
�لدخان جمرد وه��م، و�أن��ه حمرم 

وهو �نتحار بطيء.
�أنه  �ل�����ش��وم  ف���و�ئ���د  م���ن  �أن  ك��م��ا 
�ل���وزن  لتخفيف  ط��ري��ق��ة  �أ���ش��ه��ل 
�لقرن  كارثة  يعترب  �ل��ذي  �لز�ئد 
وقد  �لبد�نة  و�لع�شرين  �حل��ادي 
ي�شاهم  �ل�شيام  �أن  �لطباء  وج��د 
و�لق�شاء  �ل�����ش��ح��وم  ت���ذوي���ب  يف 
�ل��ه��رم��ة، وتنظيم  ع��ل��ى �خل��الي��ا 

يف  �ل�شوم  ي�شاحب  �ل��ذى  �مل��ع��دة 
بع�س �لحيان وعن �هم �ملكونات 
تكون  �ن  ي��ج��ب  �ل���ت���ى  �ل�����ش��ح��ي��ة 
لل�شائم حيث  �لفطار  وجبة  فى 
يجب �ن يتناول �ل�شائم 3 حبات 
متر ، مع �شرب كمية �ملاء �و �للنب 
�و �لع�شري على �ن يكون طبيعيا. 
ياأخذ  وب��ع��د �لف���ط���ار و�ل�����ش��الة 
من  �لرئي�شية  �ل��وج��ب��ة  �ل�����ش��ائ��م 
���ش��ورب��ة وخ�����ش��رو�ت ، ث��م �لطبق 
�لرتكيز  �أه��م��ي��ة  م���ع  �ل��رئ��ي�����ش��ى 
على وجبة �ل�شحور و�ن تكون فى 
لنها  قبلها  ولي�س  �ل�شحور  وقت 
�شرورية للمحافظة على م�شتوى 
�ل����دم و�لب���ت���ع���اد قدر  �ل�����ش��ك��ر يف 
�مل�شتطاع عن �لف��ر�ط فى تناول 
�أه��م��ي��ة ممار�شه  ، م��ع  �حل��ل��وي��ات 
بع�س �لتمارين �لريا�شيه كامل�شى 
�شتتحقق  عندها   ، �شاعة  لن�شف 
�ل����ف����و�ئ����د �ل���ت���ي ذك���رت���ه���ا �لآي�����ة 
وُمو� َخرْيٌ َلُكْم  �لكرمية )َو�أَْن َت�شُ

�إِْن ُكْنُتْم َتْعلَمون(.

�لطبية  �ل��ف��و�ئ��د  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ل�شيام  حققها  �ل��ت��ي  و�لنف�شية 
�لو�شيلة  ه���و  �ل�����ش��وم  �أن  م��ن��ه��ا: 
�ل����ت����ي مت����ّك����ن خاليا  �ل����وح����ي����دة 
كافة  م��ن  �لتخل�س  م��ن  �جل�����ش��م 
باأمان  �مل��رت�ك��م��ة  �ل�����ش��ام��ة  �مل����و�د 

وبدون �آثار جانبية.
�لأدوية  �شيد  يعترب  �ل�شيام  و�أن 
ب���ال م���ن���ازع ، وذل�����ك م���ن خالل 
للج�شم  �مل��ن��اع��ى  �جل��ه��از  تن�شيط 
مم��ا مي��ك��ن �جل�����ش��م م��ن مقاومة 
�ل�شيام  و�أن  �لأم����ر������س  ج��م��ي��ع 
يقي  و  �لقلب  ��شطر�بات  يعالج 
و�حت�شاء  �ل�����ش��ر�ي��ني  ت�شلب  م��ن 
�ل�شيام  و�أن   ، �لقلبية  �لع�شلة 
���ش��ب��ب حل���ي���وي���ة �حل����ي����اة وط����ول 
�ل���ع���م���ر ح���ي���ث �ك�������دت �لأب����ح����اث 
بانتظام  ي�����ش��وم��ون  �ل���ذي���ن  �أن 
�ل�شنة  ول���ف���رت�ت حم����ددة خ���الل 
�لذين  �أولئك  من  �أك��رث  يعي�شون 

ل ي�شومون �أبد�ً.
�ل�شيام  �أن  لينا  �لدكتورة  وقالت 

على  و�حل�شول  �لهرمونات  عمل 
ج�شم مثايل، بل �إن �ل�شيام عالج 

جماين و�شهل �لتطبيق.
�لكتئاب  من  يعالج  �ل�شيام  و�أن 
من  ي���خ���ف���ف  �ل�������ش���وم  �ن  ح���ي���ث 
و�شغوط  �لنف�شية  �ل�شطر�بات 
و يرفع  �ملتكرر  و�لإحباط  �حلياة 
طاقة �لدماغ بحيث يزيد من قوة 
�لنف�س  على  و�ل�شيطرة  �لر�دة 
برجمة  ويعيد  �ل��ق��درة  وحت�شني 

�لدماغ وين�شط �خلاليا.
�ل�شرطان،  على  يق�شي  و�ل�شوم 
ي�������وؤدي  �مل���ن���ت���ظ���م  �ل���������ش����وم  لأن 
�خل���الي���ا  ت���ك���اث���ر  ت���ع���ط���ي���ل  �إىل 
�ل�شرطانية، ويح�شن �أد�ء �جل�شم 
ينخف�س  وبالتايل  ويرفع طاقته 
بال�شرطان  �ل����ش���اب���ة  �ح���ت���م���ال 
�ملحا�شرة  وت�شمنت  ه��ذ�  كثري�. 
�ل���ث���ان���ي���ة ك��ي��ف��ي��ه �ل���ت���ع���ام���ل مع 
�ن  ميكن  �لتى  �ل�شحية  �مل�شاكل 
يتعر�س لها �ل�شائم للوقاية منها 
و�أمل  وح��رق��ة  �مل�شتمر  كال�شد�ع 

كافة  مناق�شة  �لجتماع  خ��الل  مت 
حم�����اور �لج���ن���دة �مل���ط���روح���ة من 
و�آلية  بعجمان  �لتنفيذي  �ملجل�س 

تنفيذها خالل �لفرتة �ملقبلة.
�شعادة  وج���ه  �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 

�للجنة  رئي�س  �ملويجعي  ع��ب��د�هلل 
و�لقائمني  �للجان  لأع�شاء  �ل�شكر 
ع��ل��ى �مل��ك��ت��ب �ل��ف��ن��ي �ل��ت��اب��ع للجنة 
على جهودهم �لدوؤوبة يف �لرتقاء 
ب���اق���ت�������ش���اد ع���ج���م���ان و�ل����و�����ش����ول 

وروؤى  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل���اله���د�ف 
خدمة  يف  �ل����ر�����ش����ي����دة  �ل�����ق�����ي�����ادة 
عجمان  وروؤي�����ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لإم���ار�ت  روؤي���ة  �إط���ار  يف   2021

.2021

�مل���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن خ������الل م���و�ك���ب���ة 
�ل��ت��ق��ن��ي، وت��دع��ي��م بر�مج  �ل��ت��ق��دم 
رفع �لكفاءة �ملهنية لدى �ملوظفني 
بينهم،  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل���وع���ي  ون�����ش��ر 

�لتوعوية  �ل����رب�م����ج  ع���ن  ف�����ش��اًل 
بالرعاية  ب��امل�����ش��م��ول��ني  �خل��ا���ش��ة 
�لجتماعية، �لأمر �لذي ي�شتدعي 
�أخ������ذ �ل����ش���ت�������ش���ار�ت �لأك���ادمي���ي���ة 

ت�شاعد  علمية  ب��در����ش��ات  ل��ل��ق��ي��ام 
دقيقة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  يف 
مع  تتما�شى  للجمهور  ومر�شية 

روؤية حكومة �أبوظبي 2030.

جمموعة ثومبي الطبية توؤكد على دورها بالقطاع 
ال�سحي وتطلق مبادرة �سحتك يف �سيامك

•• عجمان - الفجر:

�لرئي�س  ثومبي  �ل��دي��ن  حم��ي  رف��ع 
�لطبية  ثومبي  ملجموعة  �لتنفيذي 
�خلليج  جامعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�شي  �م  ج��ي  وم�شت�شفيات  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لتهاين  �آي������ات  �أ����ش���م���ى  ب�����الإم�����ار�ت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل، 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�إخو�نهم حكام 
�شهر  بحلول  �هلل  رع��اه��م  �لإم�����ار�ت 

رم�شان �ملبارك.
�ملجموعة  تاأ�شي�س  باأن  ثومبي  و�أك��د 
وم�شت�شفيات جامعة �خلليج �لطبية 
ب��ع��ج��م��ان و�ل�����ش��ارق��ة ودب����ي ج���ي �أم 
�لقيادة  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة  ت���اأت���ي  ���ش��ي 
تقدمي  يف  �ل���ط���ب���ي���ة  وت���ط���ل���ع���ات���ه���ا 
على  للمر�شى  �لف�شلى  �خل��دم��ات 
�أر������س �ل���دول���ة ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة و�أن 
وتب�شط  ل���ه���م  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ت���ق���دم 
�لإجر�ء�ت خلدمتهم، ومو�شحا باأن 
من  تعترب  �شي  �أم  ج��ي  م�شت�شفيات 
�مل�شت�شفيات �ملتميزة بني �أقر�نها من 

�شركة ، يعمل فيها �أكرث من 3000 
���ش��خ�����س م���ع �ن��ت�����ش��ار ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف 
جميع �أنحاء �لعامل لت�شل �إىل �أكرث 

من 175 جن�شية حول �لعامل.
ثومبي  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ب������اأن  و�أك��������د 
�خلارجية  عيادتها  جعلت  �لطبية 
منهجيات  وف�����ق  ب��ع��م��ل��ه��ا  ت��ن��ت��ظ��م 
�ل�شهر �لف�شيل  �مل��رن خالل  �ل��دو�م 
�ملبارك  �ل�����ش��ه��ر  و�أوق������ات  لتتنا�شب 
�ملر�شى  ت�شتقبل  �أن��ه��ا  �إىل  م�����ش��ري� 
بالإ�شافة  متاأخرة  م�شائية  ل�شاعات 
ما  ل�شاعات  �ل�شباحي  دو�م��ه��ا  �إىل 
�أن��ه��ا ت�شتعد  ق��ب��ل �لإف���ط���ار، و�أف�����اد 
�شحتك  رم�شانية  م��ب��ادرة  لإط��الق 
�مل�شوؤولية  منطلق  م��ن  �شيامك  يف 
قامت  وق���د  للمجموعة  �ملجتمعية 
للمر�شى  تثقيفية  ن�����ش��ر�ت  ب��ت��وزي��ع 
�مل��زم��ن��ة مثل  �لأم����ر������س  ذوي  م���ن 
�ل�����ش��ك��ري و�ل�����ش��غ��ط وغ��ريه��ا دونت 
لنوعية  وت��وج��ي��ه��ات  ن�����ش��ائ��ح  ف��ي��ه��ا 
�ل��ت��ي يتجنبها  �لأط��ع��م��ة و�مل��ح��اذي��ر 
ل��ل��م��ري�����س خ����الل �ل�����ش��ي��ام وط���رق 
�ملختلفة  �لأدوي����ة و�لغ��ذي��ة  ت��ن��اول 
عن  معربا  �شحتهم  علي  للحفاظ 
�أمله �أن يعي�س �جلميع �أجو�ء �ل�شهر 

�ملبارك ب�شحة و�شالم وعافية.

تقدمي  يف  �خل��ا���س  �لطبي  �ل��ق��ط��اع 
جلمهور  �لطبية  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل 
�ملجاورة  و�ملناطق  بعجمان  �لإم���ارة 
ودبي  و�ل�شارقة  �لفجرية  و�إم��ار�ت��ي 
12 عام  ق��ري��ب��ا. ومب��ن��ا���ش��ب��ة م����رور 
�لطبية  �مل�شت�شفيات  تاأ�شي�س  على 
�لتابعة للمجموعة �أ�شار ثومبي �إىل 
جمموعة  حققتها  �لتي  �لإجن����از�ت 
�أعمالها  يف  �لطبية من منو  ثومبي 
�مل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى �لب���ت���ك���ار و�لإب�������د�ع 
تنامت  ح���ت���ى  �مل���ت���و�����ش���ل  و�جل����ه����د 
���ش��رك��ة جم��م��وع��ة ثومبي  ل��ت�����ش��ب��ح 
�ل��دول��ي��ة و�ل���ت���ي حت��ت��وي ع��ل��ى 13 

اإقامة اأبوظبي تطلق مبادرة توعية باأهمية االأحوا�ش اجلافة وامللحة العاملية تدعم حملة �سقيا االإمارات
الوثائق الر�سمية واملحافظة عليها 

•• دبي – الفجر:

�جلافة  »�لأح��و����س  جمموعة  �أعلنت 
�ل��ع��امل��ي��ة و�مل����الح����ة �ل���ع���امل���ي���ة« �مل����زود 
�لبحرية  ل��ل��خ��دم��ات  �ل���ر�ئ���د  �ل��ع��امل��ي 
�ل��ن��ف��ط و�لغاز  ل��ق��ط��اع��ات  و�مل��الح��ي��ة 
�شقيا  حلملة  �لقوي  دعمها  و�لطاقة، 
�لإمار�ت �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة،رئ��ي�����س جمل�س 
�أيام  �أول  �هلل  رعاه  دبي  �لوزر�ء،حاكم 
مياه  لتوفري  �ل��ك��رمي،  رم�شان  �شهر 
ماليني  خلم�شة  �ل�����ش��احل��ة  �ل�����ش��رب 
م��ت��ف��رق��ة حول  �أم����اك����ن  ���ش��خ�����س يف 
�ل��ع��امل،ب��ح��ي��ث ���ش��اه��م��ت �لأح���و�����س 
�جلافة �لعاملية و�ملالحة �لعاملية مببلغ 
درهم  مليون   2.5 قيمته  تبلغ  م��ايل 
ل�شقيا 100 �ألف �إن�شان حول �لعامل 
. وقال خمي�س جمعة بوعميم رئي�س 
و�ملالحة  �لعاملية  �جل��اف��ة  �لأح��و����س 
ه�����ذه �حلملة  �أه���م���ي���ة  ع����ن  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لإيجابي  �لتفاعل  يف  �لتام  وحر�شنا 
�لكثرية  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ع 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دبي 
و�لتي تنبع من حب لالإن�شانية ون�شر 
�خلريو�لعطاء يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل 
و�أكد   . َجَعله �هلل يف مو�زين ح�شناته 
ب��وع��م��ي��م ع��ن دع���م �مل��ج��م��وع��ة و�لتي 
�جلافة،جد�ف  دب���ي  �أح���و�����س  ت�����ش��م 
دبي، مدينة دبي �ملالحية، وبالتنيوم 
�لتابعة  و�ل�����ش��رك��ات  �ل��ي��خ��وت  لإد�رة 
لها،بالإلتز�م �لقوي و�لعميق بتقدمي 
�أم�����ك�����ن م�����ن ج���ه���د خمل�س  ك�����ل م�����ا 
و�لتفاين يف دعم حملة �شقيا �لإمار�ت 
بقوله: نحن على ثقة ووعي كاملنْي 
تر�شيخ  يف  بفاعلية  �مل�شاهمة  باأهمية 
�ل��������دور �لإن���������ش����اين �ل������ذي ت���ق���وم به 
�خلري  بلد  بو�شفها  �لإم�����ار�ت،  دول���ة 
�حلكيمة  �ل���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  و�ل���ع���ط���اء 
بن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أخ���ي���ه  �هلل 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 

وفعالياتنا  �أن�شطتنا  ملختلف  �ل��ب��ارزة 
ع���ل���ى خم���ت���ل���ف �ل�������ش���ع���د و�مل�����ح�����اور، 
�إىل جميع موؤ�ش�شات  وهناك تعليمات 
�ملجموعة و�ل�شركات �لتابعة و�لعاملة 
م��ع��ه��ا ب����اأن ي�����ش��ع��و� ه����ذه �مل����ب����ادرة يف 
نحو  على  �أعمالهم  �أول��وي��ات  ���ش��د�رة 
رجل  بقلب  يعملون  �جل��م��ي��ع  يجعل 
و�حد يف �لتوعية بالأهد�ف �لإن�شانية 
�لدعم  ه��ذ�  وين�شجم  �حلملة.   لهذه 
��شرت�تيجية  �مل��ج��م��وع��ة  �ن��ت��ه��اج  م��ع 
�ملبادر�ت  م��ن  بالكثري  حتفل  �أع��م��ال 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�لأع���م���ال �خل��ريي��ة، مبا 
بامل�شئولية  �ل���ق���وي  �إمي��ان��ه��ا  ي��ع��ك�����س 
تقدمي  خ������الل  م����ن  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
للمجتمعات  �ل��دع��م  �أ���ش��ك��ال  خمتلف 
على  �إط���اره���ا،  يف  تعمل  �ل��ت��ي  �ملحلية 
�آليات  �أ�شياًل من  ج��زء�ً  يجعلها  نحٍو 

تنمية وتطوير هذه �ملجتمعات.
وت����اأت����ي م����ب����ادرة ���ش��ق��ي��ا �لإم���������ار�ت يف 
ظ���ل ت���ز�ي���د م�����ش��ك��ل��ة ن�����درة �مل���ي���اه يف 
�ل��ع��امل خالل  ح���ول  �أم��اك��ن متفرقة 

�لعقود �لأخ��رية، ما �شبب �لكثري من 
ح��ي��اة ماليني  ه���ددت  �ل��ت��ي  �مل�شكالت 
بتفاقم  ي���ن���ذر  �ل�����ذي  �لأم������ر  �ل��ب�����ش��ر 
�لو�شع ب�شكل خطري حال عدم حترك 
�ملعنية  �ل���دول���ي���ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �ل������دول 
عاجلة  و��شرت�تيجيات  خطط  لو�شع 
تقدم حلوًل جذرية يف �ملناطق �ملهددة. 
فالأرقام �لتي ن�شرتها منظمة �ل�شحة 
 3.4 �أك��رث من  �أن  �إىل  ت�شري  �لعاملية 
مليون �شخ�س ميوتون �شنوياَ نتيجة 
يجعلها  ما  باملياه،  �ملت�شلة  �لأمر��س 

�ل�شبب �لرئي�شي للمر�س و�لوفاة.
وُتعترب �شقيا �لإمار�ت �متد�د�ً ل�شل�شلة 
�ملبادر�ت �لإن�شانية �لتي �عتادت دولة 
�أن تطلقها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
لتح�شني  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأع��������و�م  خ����الل 
�شتى  يف  للكثريين  �ملعي�شية  �لظروف 
بقاع �لأر�س، ومن ذلك مبادرتي دبي 
وك��ذل��ك مبادرة   ، دب��ي  ن��ور  و  �لعطاء 
ك�شوة مليون طفل حول �لعامل و�لتي 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 

دبي خالل �لعام �ملا�شي . 

حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�ملبادرة  ه���ذه  دب���ي رع���اه �هلل.  وث��ّم��ن 
�لإن�شانية باأنها مبادرة لتوفري �حلياه 
�ل��ك��رمي��ة و�ل��الئ��ق��ة ل��الإن�����ش��ان لكونه 
تعليقه بقوله:  هناك  ، متابع  �إن�شاناً 
لتقدمي  فعله  بالإمكان  �ل��ذي  �لكثري 
و�مل���وؤ�زرة، و�شوف يكون دعمنا  �لدعم 
حلملة �شقيا �لإمار�ت ، �أحد �لعناوين 

•• اأبوظبي-وام: 

�أطلقت �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب يف �أبوظبي 
�لوثائق �لر�شمية و�ملحافظة عليها  باأهمية  مبادرة للتوعية 
لن�شعدكم �نطالقا   .. �شعار نذكركم  �شريانها حتت  و�شمان 
�ملجتمع.  �شر�ئح  خمتلف  م��ع  �لتو��شل  على  حر�شها  م��ن 
لقطاع  �لإ�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  �شمن  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي 
وذ�ت  متميزة  خدمات  لتقدمي  و�ملنافذ  و�لإق��ام��ة  �جلن�شية 
و�ملقيمني.  �ملو�طنني  من  �ملتعاملني  جلمهور  عالية  ج��ودة 
وقال �لعقيد �شامل علي �لقطام �لزعابي مدير عام �لإقامة 
و�شوؤون �لأجانب يف �أبوظبي �إن هذه �ملبادرة تهدف �إىل توعية 
كجو�ز�ت  �لر�شمية  �ل��وث��ائ��ق  باأهمية  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني 
ملن  مهمة  �أمنية  وثائق  باعتبارها  �لقيد  وخال�شة  �ل�شفر 
�شدرت لهم وتقع عليهم م�شوؤولية وو�جب �ملحافظة عليها 
من �لتلف �أو �ل�شياع �أو �ل�شرقة فال يجوز ��شتخد�مها من 
�لغر�س  غ��ري  يف  ��شتعمالها  �أو  رهنها  �أو  �آخ��ر  �شخ�س  قبل 
�ملخ�ش�س لها.  ولفت �إىل �أهمية �لتاأكيدمن �شريان �شالحية 
ب�شفة  جتديدهما  على  و�لعمل  و�لإق��ام��ة  �ل�شفر  ج���و�ز�ت 

�ملالئم  �ملناخ  للمتعاملني  يوفر  �لذي  �لنحو  م�شتمرة وعلى 
�شالحية  م��دة  ب��وج��وب  �لقا�شية  �ل�شفر  متطلبات  لإمت���ام 
ك��اف��ي��ة وف��ق��ا ل���الإج���ر�ء�ت �مل��ت��ب��ع��ة دول��ي��ا ت��ف��ادي��ا لل�شغوط 
�مل�شطردة يف ظل دخول فرتة �لإجازة �ل�شيفية �لتي ت�شهد 
�إقبال ��شتثنائيا لعمليات �لتجديد.  و�أ�شاف �أن �ملحافظة على 
هذه �لوثائق و�لعمل على �شمان �شريانها يعد�ن من �أ�شكال 
�لتعبري عن �حل�س �لوطني مبا يعود بالنفع على �ملتعاملني 
من �ملو�طنني و�ملقيمني ومن هم على كفالتهم .منوها باأن 
�أمام  �شاحبها  ت�شع  �إتالفها  �أو  و�شياعها  �لوثائق  ف��ق��د�ن 
�لتي  �لر�شمية  �لوثائق  �أن  مو�شحا  �لقانونية..  �مل�شاءلت 
ت�شدرها �لدولة ملو�طنيها و�ملقيمني على �أر�شها ذ�ت �أهمية 
�أية  �لأمثل لتفادي  �لنحو  بها على  ت�شتدعي �لعتناء  بالغة 
�أ�شر�ر �شلبية.  و�أ�شار �إىل �أن �ملبادرة مت تنفيذها عرب �لعديد 
من �لو�شائل �لإعالمية ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي وموقع 
و�ملطبوعات  �لن�شر�ت  وطباعة  �لإنرتنت  �شبكة  على  �لإد�رة 
�أهمية  �إر�شادية وتوعوية للتاأكيد على  �لتي تت�شمن فقر�ت 
حيث  �شريانها  و�شمان  �لر�شمية  �ل��وث��ائ��ق  على  �ملحافظة 

�شيتم توزيعها على �ملر�جعني يف مر�كز تقدمي �خلدمات.
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•• دبي-الفجر:

��شتقبل معايل جمعة �ملاجد يف مقر �ملركز �ملطر�ن عطا �هلل حنا رئي�س �أ�شاقفة 
�شب�شطية للروم �لأرثوذك�س يف مدينة �لقد�س، وذلك خالل زيارته ملركز جمعة 
�ملطر�ن جولته يف ق�شم  ب��د�أ  يوليو.   3 يوم �خلمي�س  و�ل��رت�ث  للثقافة  �ملاجد 
�لكتب  وهي  �لالهوت  كتب  من  �ملركز  مقتنيات  على  و�طلع  �خلا�شة  �ملكتبات 
كتب  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  و�شروحاته  �لإجن��ي��ل  ع��ن  تتحدث  مو��شيع  ت�شم  �لتي 
تاريخها  يعود  �ل�شام  لبالد  قدمية  خريطة  عند  وت��وق��ف  �مل�شيحية،  �لديانة 
�إىل �شنة 1945م، كما ز�ر �ملكتبة �لرقمية و�ملعمل �لرقمي و��شتمع �إىل �شرح 
مف�شل من معايل جمعة �ملاجد عن �لطريقة �ملتبعة يف عملية �حلفظ �لرقمية 
للكتب و�ملخطوطات �لقدمية، مبا يف ذلك �للوحات �لكبرية �لتي ي�شل مقا�شها 

 .A0 إىل�
م�شورة  لوحة  وعلى  �لأ�شلية  �ملخطوطات  على  �طلع  �ملخطوطات  ق�شم  ويف 
ز�ر معمل �لرتميم  �لأندل�شي. كما  �لنحوي  �أبو حيان  ملخطوط بخط موؤلفه 

�خلا�س باملركز يف منطقة �لق�شي�س.
�مل�شرتك بني مركز جمعة  �لتعاون  �شبل  �ل�شيف  �ملاجد مع  وقد بحث جمعة 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت يف جم���ال �لرتميم  �ل��ب��ط��ري��رك��ي��ة، وو���ش��ائ��ل  �مل��اج��د ومكتبة 

و�حلفظ و�لدور�ت �لتدريبية وتبادل �ملطبوعات.
وقد �شكر�ملطر�ن جمعة �ملاجد على �جلهود �لتي يبذلها من خالل مركز جمعة 

�ملاجد يف �شبيل �ملحافظة على �لكتاب باأي دين و�أي لغة.

�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حاكم دبي، ر�عي جائزة دبي �لدولية 
جائزة  �خ��ت��ت��م��ت  �ل����ك����رمي،  ل���ل���ق���ر�آن 
دب��ي �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي م�شاء 
فعالياتها  �جل��م��ع��ة  �أم�������س  م���ن  �أول 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة مب��ح��ا���ش��رة ل��ل�����ش��ي��خ �شعد 
�شياء  ع��ن��و�ن  �لعتيق حت��ت  ب��ن عتيق 
، حت��دث من خاللها عن ح�شن  قلب 
�مل�شلم  �لإن�شان  �خللق ودوره يف حياة 
ويف �آخرته، م�شري� �إىل حديث ر�شول 
�أتدرون  �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: ) 
 ، �هلل  ر�شول  يا   : قالو�  ؟  �ملفل�س  من 
�ملفل�س فينا من ل درهم له ول متاع . 
قال : لي�س ذلك �ملفل�س ، ولكن �ملفل�س 
من ياأتي يوم �لقيامة بح�شنات �أمثال 
�جلبال، وياأتي وقد ظلم هذ� ، ولطم 
ه��ذ� ، و�أخ��ذ من عر�س ه��ذ� ، فياأخذ 
وه��ذ� من ح�شناته  هذ� من ح�شناته، 
وه���ذ� م��ن ح�����ش��ن��ات��ه، ف���اإن ب��ق��ي عليه 
 ، ف��رد عليه  �شيئاتهم،  �أخ��ذ من  �شيء 

ثم �شك له �شك �إىل �لنار(.
�أك�شري  ه���و  �خل��ل��ق  ح�����ش��ن  �إن  وق����ال 
�أثقل ما يكون يف ميز�ن  �حلياة، وهو 
�أك����رث ما  �ل��ق��ي��ام��ة، و�إن  ي����وم  �ل��ع��ب��د 

يدخل �لنا�س �جلنة تقوى �هلل وح�شن 
و�ل�شالم  �ل�����ش��الة  عليه  ق��ال  �خل��ل��ق، 
)�إن �أحبكم �إيّل و�أقربكم مني جمل�شا 
و�إن  �أخ��الق��ا،  �أحا�شُنكم  �لقيامة  ي��وم 
جمل�شا  مني  و�أب��ع��دك��م  �إيّل  �أبغ�شكم 
�ملت�شدقون  �ل��رثث��ارون  �لقيامة  ي��وم 
�هلل!!  ر�شول  يا  ق��ال��و�:  �ملتفيهقون.. 
قد علمنا �لرثثارون و�ملت�شدقون فما 

�ملتفهيقون قال: �ملتكربون( .

�لعتيق  عتيق  �شعد  �ل�����ش��ي��خ  وت��ط��رق 
�إىل قوله تعاىل )و�ل�شم�س و�شحاها، 
و�لقمر �إذ� تالها، و�لنهار �إذ� جالها، 
فجورها  فاألهمها  �شو�ها،  وما  ونف�س 
وت��ق��و�ه��ا، ق��د �أف��ل��ح م��ن زك��اه��ا، وقد 
�إىل  خ����اب م���ن د����ش���اه���ا.. (، م�����ش��ري� 
ق�شما   11 �ل��ك��رمي��ة  �ل�����ش��ورة  يف  �أن 
باملخلوقات للو�شول �إىل �لتاأكيد على 

تزكية �لنف�س وهي �لأخالق.

و�أ���ش��اف �أن �لإ���ش��الم جعل �خل��ل��ق يف 
ذروة �ل�شنام، ومن ��شباب متام �لدين 
�هلل  �شلى  �لر�شول  ويقول  و�لإن�شان، 
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م )م���ن ك���ان ي���وؤم���ن باهلل 
ومن  �شيفه،  فليكرم  �لآخ���ر  و�ل��ي��وم 
كان يوؤمن باهلل و�ليوم �لآخ��ر فليقل 
هي  و�لأخ�����الق   ،) لي�شمت  �أو  خ���ري� 
�أعلى ما ميكن �أن ي�شل �إليه �لإن�شان، 
و�إن ح�شن �خللق يبلغ به �مل�شلم درجة 

�ل�شائم �لقائم، ولو مل يكن من عباد 
�لأم���ة وم��ن ق��وم��ه��ا. وق���ال �إن هناك 
م���ن �ل���ن���ا����س �أخ����الق����ه ���ش��ر���ش��ة ح���ادة 
�أغري  �أن  ميكنني  هل  وي�شاأل  قا�شية، 
طبعي؟ و�لإجابة �أنه ميكن �أن يتغري 
ويغري، من خالل برنامج �أخالقي يف 
�آمنو�  �ل��ذي��ن  �أي��ه��ا  )ي��ا  رم�شان  �شهر 
ك��ت��ب على  �ل�����ش��ي��ام ك��م��ا  ك��ت��ب عليكم 
 . ت��ت��ق��ون(  لعلكم  قبلكم  م��ن  �ل��ذي��ن 
�لأنبياء  بعثة  �أن  �لقر�آن  �أخربنا  وقد 
جاءت لتقوم �أخالق من يتبعهم، طهو 
�ل���ذي بعث يف �لأم��ي��ني ر���ش��ول منهم 
ويعلمهم  ويزكيهم  �آياته  عليهم  يتلو 
�لكتاب و�حلكمة ، ومن كان لديه علم 
و�أي  �أخ��الق فهو جاهل،  لديه  ولي�س 

علم بدون �أخالق ل ينفع.
تدعو  �لتي  �لآي���ات  بع�س  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إىل �لأخالق �لقومية ومنها ) يا �أيها 
�لذين �آمنو� �جتنبو� كثري� من �لظن 
، )و�إن���ك لعلى  �ث���م(  �ل��ظ��ن  �ن بع�س 
خلق عظيم (، لأن �أ�شل دعوة �لر�شل 
ح�����ش��ن �خل���ل���ق ) �إمن�����ا ب��ع��ث��ت لأمت���م 
رو�ي��ة )مكارم  ( ويف  �لأخ���الق  �شالح 

�لأخالق( . 

ر�شوله  ع��ز وج���ل وج���ه  �إن �هلل  وق���ال 

لي�شل كالمه �إىل �لقلوب )خذ �لعفو 
و�أمر بالعرف و�أعر�س عن �جلاهلني( 
�لقلب  غ���ل���ي���ظ  ف���ظ���ا  ك���ن���ت  )ول�������و   ،
)و�شارعو�   ، ح��ول��ك(  م��ن  لن��ف�����ش��و� 
عر�شها  وجنة  ربكم  م��ن  مغفرة  �إىل 

�ل�شماو�ت و�لأر�س( .
وقال �إن �أركان �لإ�شالم تخرج �لإن�شان 
تتمات  ه����ن����اك  ول����ك����ن  �ل���ك���ف���ر،  م����ن 
عن  ت��ن��ه��ى  �ل�����ش��الة  )�إن  ل����الإمي����ان، 
�لفح�شاء و�ملنكر (، )خذ من �أمو�لهم 
 (  ، ب��ه��ا(  وتزكيهم  تطهرهم  �شدقة 
�حل���ج �أ���ش��ه��ر م��ع��ل��وم��ات ف��م��ن فر�س 
فيهن �حل��ج فال رف��ث ول ف�شوق ول 
جد�ل يف �حلج( ، ) �إذ� كان يوم �شوم 
فاإن  ي�شخب،  ول  يرفث  فال  �أح��دك��م 
�إين �شائم  �أو قاتله فليقل  �أحد  �شابه 

.)
ودعا �ل�شيخ �شعد �لعتيق �إىل �لتحلي 
باحللم، كما قال ر�شول �هلل �شلى �هلل 
بالتحلم،  �حل��ل��م  )�إمن����ا  و���ش��ل��م  عليه 
و�إمن������ا �ل��ع��ل��م ب��ال��ت��ع��ل��م، وم����ن �شرب 
�إن����ه لب���د من  ي�����ش��ربه �هلل (، وق����ال 
تعديل �لأخالق، و�أن ينفق �لعبد وهو 
�أن  ق��ادر على  وه��و  يعفو  و�أن  حمتاج، 
ياأخذ حقه، ) فليعفو� ولي�شفحو�، �أل 

حتبون �أن يغفر �هلل لكم( .

•• دبي-الفجر:

للخدمات  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  ك��رم��ت 
دبي، م�شتخدمي  �شرطة  �لذكية يف 
خا�شة   ، ����ش���رط���ة  ك���ل���ن���ا  خ�����دم�����ة  
ب��ال��ت��ق��دي��ر �لإم���ار�ت���ي���ة م��ي�����ش��ون �آل 
�كرث  �شمن  م��ن  كانت  �لتي  �شالح 
باإر�شال  بقيامها  للخدمة  �ملطبقني 

98 خمالفة مرورية من خاللها.
و��شاد �لعقيد خالد نا�شر �لرزوقي 
للخدمات  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  م��دي��ر 
�ل��ذك��ي��ة، يف ح��ف��ل �ل��ت��ك��رمي بجهود 
�أفر�د �جلمهور �للذين يبذلونها يف 
بتقدمي  �لأمنية،  �لأجهزة  م�شاندة 
يف  �ل�شرطة  رج��ال  تفيد  معلومات 

�لك�شف عن �لتجاوز�ت �ملرورية.
ياأتي تنفيذ�ً  �لتكرمي  �أن ذلك  و�أكد 
مل���ب���د�أ �ل�����ش��ر�ك��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ذي 
حت��ر���س ���ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى تعزيزه 
و�شر�ئح  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
هذه  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  �مل���ج���ت���م���ع، 
�خلدمة ُتعد خطوة نحو �حلد من 
�لتجاوز�ت و�ملخالفات �ملرورية �لتي 
بقو�عد  �ل��ع��اب��ث��ني  ب��ع�����س  يرتكبها 
�ل�شري و�ملرور يف �لإمارة، وجتاوز�ت 
ب��ع�����س �ل�����ش��ائ��ق��ني �مل��ت��ه��وري��ن على 
ت�شكل خطر�ً  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  ���ش��و�رع 

على م�شتخدمي �لطريق.

�أن  �ل������رزوق������ي  �ل���ع���ق���ي���د  و�أو�������ش������ح 
ت��ط��ب��ي��ق خ���دم���ة  ك��ل��ن��ا ���ش��رط��ة عرب 
بطريقة  ي���ت���م  �ل���ذك���ي���ة  �ل���ه���و�ت���ف 
�لهاتفي  بالت�شوير  �شال�شة  �أك���رث 
تر�عى  �أن  على  �لفيديو،  ومقاطع 
�لتطبيق  و�آل��ي��ة  �لقانونية  �لأ�ش�س 
وعدم  �مل�شوؤولية  حتمل  تكفل  �لتي 
و�مل�شد�قية  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  �لإ�����ش����اءة 
�لوعي  بن�شر  ي�شهم  مم��ا  بالر�شد، 
�يجابية  �مل��روري، وحتقيق م�شاركة 
م��ن �ف����ر�د �جل��م��ه��ور. و�أ����ش���اف �أن 
�ل�شو�بط  م���ن  جم��م��وع��ة  ه���ن���اك 

ل�شتخد�م هذه �خلدمة وهي: مينع 
ت�����ش��وي��ر �مل��رك��ب��ة �مل��خ��ال��ف��ة يف حال 
�ملركبة،  يف  ر�ك���ب  �أو  �شائق  ت��و�ج��د 
�ملخالفة  �ملركبة  ت�شوير  مينع  كما 
ي�شمح  فيما  ملركبتك،  قيادتك  حال 
يف  �ملرورية  �ملخالفات  عن  بالإبالغ 
�إمارة دبي فقط، كما ي�شمح بالإبالغ 
عن خمالفات مرورية حمددة فقط 
كما  �مل�شتخدم(  دل��ي��ل  على  )�ط��ل��ع 
��شتخد�م هذه �خلدمة قد  �شوء  �أن 

يعر�شك للم�شاءلة �لقانونية.

اإ�سادة املكرمني
��شاد �ملتعاونون مع �خلدمة �لذكية 
كلنا �شرطة بباقة �خلدمات �لذكية 
ل�شرطة دبي �لتي تطورها �ن�شجاما 
�لذكية،  دب���ي  م���ب���ادرة ح��ك��وم��ة  م��ع 
��شتخد�م  �جل��م��ه��ور  لأف����ر�د  لتتيح 
�مل�شورة  �ل��ل��ق��ط��ات  ع���رب  �خل���دم���ة 

ومقاطع �لفيديو.
وقالت مي�شون �آل �شالح �إنني �شعدت 
�لذكية  كثري� بخدمات �شرطة دبي 
لنها  �شرطة  كلنا  خ��دم��ة  وخ��ا���ش��ة 
�ل�شتخد�م  و�شرعة  باملرونة  تتميز 

للتفاعل  �مل��ج��ت��م��ع  �ف����ر�د  وت�����ش��اع��د 
من  للحد  �ل�شرطية  �لج��ه��زة  م��ع 
�ل��ت��ي تر�شم  �مل���روري���ة  �ل���ت���ج���اوز�ت 

�شورة غري ح�شارية عن �ملجتمع.
�م���ا ���ش��ام��ي �مل��ك��ات��ب ف��ق��د ع���رب عن 
�لعامة  ل��ل��ق��ي��ادة  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره 
ل�������ش���رط���ة دب������ي ع���ل���ى م���ب���ادر�ت���ه���ا 
ليكون  �لد�ئم  وتفاعلها  �ملجتمعية 
م�شري�ً  �جلميع،  م�شوؤولية  �لم���ن 
من  �أول  ل��ك��ون��ه  ت��ك��رمي��ه  �أن  �إىل 
��شتخدم خدمة كلنا �شرطة �لذكية، 
ي������ربز م������دى �ه���ت���م���ام���ه���م ب����اف����ر�د 
�ملجتمع، موؤكد�ً نها خدمة ح�شارية 
�قر�نه  ين�شح  �ل�شتخد�م،  ب�شيطة 
تطبيقات  مع  بالتفاعل  �ملجتمع  يف 
�شرطة دبي على �لهو�تف �لذكية ملا 
لها من مرودود �يجابي وح�شاري، 
من  �لتقليل  يف  ك��ب��ري�ً  دور�ً  يلعب 
على  و�ملحافظة  �ل�شلبية  �لظو�هر 
و�عطاء  ل��ل��ط��ري��ق  �ل��ع��ام��ة  �لد�ب 
�لقو�نني  �شمن  حقه  حقا  ذي  ك��ل 
�مل���روري���ة. م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د كمر�ن 
�شرطة  ك���ل���ن���ا  خ����دم����ة   �أن  �ح����م����د 
���ش��اع��دت ع��ل��ى �حل���د م��ن جت����اوز�ت 
�لتي  �ملنطقة  يف  �ل��ق��اط��ن��ني  بع�س 
خلف  �ل��وق��وف  وخا�شة  ب��ه��ا،  يعمل 
مو�قف  �و�����ش���ت���خ���د�م  �ل�������ش���ي���ار�ت 
�ملناطق  يف  �ل����وق����وف  �و  �مل���ع���اق���ني 

�ملمنوعة �و عرقلة حركة �ل�شري.

احرتام الطريق 
وجمال  �لزرعوين  ��شماعيل  و�تفق 
ع���ب���د�خل���ال���ق و����ش���ري���ف ح��م��د على 
على  و�ج����ب  �ل��ط��ري��ق  �ح�����رت�م  �أن 
�عجابهم  ع���ن  م��ع��ربي��ن  �جل��م��ي��ع، 
�ملتطورة  �مل��ت��م��ي��زة  �خل���دم���ة  ب��ه��ذه 
�ل���ت���ي ت�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ت��دري��ج��ي يف 
بالو�جبات  �جلمهور  �ف���ر�د  توعية 
�مل���ل���ق���اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م يف �ح����رت�م 
لن  �لطريق  على  �خو�نهم  حقوق 
�لتجاوز�ت �خلطرة غالبا ما تنتهي 
�خلدمة  �أن  �إىل  م�شريين  مباأ�شاة، 
�ملجتمع  �ف�����ر�د  ت��وع��ي��ة  يف  ت�����ش��اه��م 

ون�شر �لثقافة �ملرورية.
يذكر �أن مبادرة دبي �لذكية تهدف 
�لأذكى  �ملدينة  �إىل  �إىل حتويل دبي 
يف �ل��ع��امل وذل���ك م��ن خ��الل 100 
مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل 
دبي،  �حلياة يف  ج��ودة  على حت�شني 
رئي�شية  ق��ط��اع��ات   6 ع��ل��ى  وت��رت��ك��ز 
تتمحور حول حتقيق �قت�شاد �أذكى 
ومو��شالت  �أذك����ى  ح��ي��اة  و�أ���ش��ل��وب 
�أذك����ى وح��ك��وم��ة �أذك����ى وب��ي��ئ��ة �أذكى 
و�أج����ي����ال �أذك������ى ���ش��م��ن 3 حم���اور 
و�لتكامل  �ل��ت��و����ش��ل  ه��ي  رئ��ي�����ش��ي��ة 

و�لتعاون. 

•• دبي-وام:

�لعمل  بطاقة  ��شتبد�ل  �لعمل  وز�رة  ق��ررت 
�لكرتوين  بت�شريح  �لتقليدية  �لبال�شتيكية 
�ل��ع��م��ل �لورقي  ����ش��ت��ب��د�ل ع��ق��د  ����ش��اف��ة �ىل 
يوليو   13 م���ن  �ع���ت���ب���ار�  �ل���ك���رتوين  ب���اآخ���ر 
�أ�شدره معايل  لقر�ر  تنفيذ�  وذل��ك  �جل��اري 
�ل�شاأن.  ه���ذ�  يف  �ل��ع��م��ل  وزي���ر  غ��ب��ا���س  �شقر 
�ل�شويدي  دمي��ا���س  ب��ن  حميد  �شعادة  و�ع��ل��ن 
وك��ي��ل �ل�����وز�رة �مل�����ش��اع��د ل�����ش��وؤون �ل��ع��م��ل �ن 
�لوز�رة �أوقفت ��شد�ر �لبطاقة �لبال�شتيكية 
و�ل���ع���ق���د �ل����ورق����ي م��ط��ل��ع �ل�����ش��ه��ر �جل����اري 
�لتجريبي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ت�����ش��ت��ه��دف  خ��ط��وة  يف 
و�لعمل  معوقات  �ي��ة  على  للوقوف  للقر�ر 
على جتاوزها متهيد� لدخوله حيز �لتنفيذ 
يف �مل���وع���د �مل���ق���رر.  و�أو����ش���ح �ل�����ش��وي��دي �ن 
ي�شادف  �لتي  �لبال�شتيكية  �لعمل  بطاقات 
 13 مو�عيد جتديدها خ��الل ف��رتة ما بعد 
�لج����ر�ء�ت  عليها  �شيطبق  �جل����اري  ي��ول��ي��و 
بالت�شاريح  ��شتبد�لها  يتم  بحيث  �جلديدة 
وقال  ع���ام���ني.  ت�شتمر  �ل��ت��ي  �لل��ك��رتون��ي��ة 
قر�ر  �ن  �خ���ري�  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �شعادته 
معايل وزير �لعمل جاء بعد �عتماده م�شروع 
�ل�شيا�شات  جم��ل�����س  يف  ب��ح��ث��ه  مت  م��ت��ك��ام��ل 
عمليات  هند�شة  ب��اع��ادة  يق�شي  �ل����وز�رة  يف 
�ل��ع��م��ل وجتديدهما  ب��ط��اق��ة وع��ق��د  ����ش��د�ر 

�ل��ك��رتون��ي��ا مب��ا ي��ع��زز م��ن خ��ط��و�ت �لتحول 
�للكرتوين يف �خلدمات �لتي تقدمها وز�رة 
بتوجيهات  �لتز�مها  �ط���ار  يف  وذل���ك  �لعمل 
�ل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
�لوزر�ء حاكم دبي ب�شرورة تقدمي �خلدمات 
لتطلعاتهم  ت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �مل��ت��م��ي��زة 
وحتقيق ر�شاهم.  وذكر �ل�شويدي �ن فريق 
ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات ب������وز�رة �ل��ع��م��ل حر�س 
بالية  ع��ل��ى �خل����روج  ب��امل�����ش��روع  خ���الل عمله 
مبتكرة ت�شمن كفاءة خدمة ��شد�ر وجتديد 
وتب�شيط  و�ل��ع��ق��د  �لل���ك���رتوين  �ل��ت�����ش��ري��ح 
�ل�شركاء  م��ع  ب��ال��ت�����ش��اور  وذل����ك  �ج���ر�ء�ت���ه���ا 
مقدمتهم  ويف  ل����ل����وز�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
للهوية  �لم������ار�ت  وه��ي��ئ��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�لعمل  ����ش��ح��اب  ع���ن  ����ش��اف��ة �ىل مم��ث��ل��ني 
�لوز�رة  �لذين عربو� عن ترحيبهم بخطوة 
�لوقت و�جلهد على  توفري  �شاأنها  �لتي من 
�ملتعاملني �شيما و�نه �شيتم ��شد�ر �لبطاقة 
و�ل��ع��ق��د �ل��ك��رتون��ي��ا خ���الل 48 ���ش��اع��ة من 
تاريخ تقدمي �لطلب.  و��شار �ىل �ن بامكان 
�لعائدة  �ملن�شات  مندوبي  �أو  �لعمل  ��شحاب 
�ل��ت�����ش��ري��ح و�لعقد  ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات  �ل��ي��ه��م 
�للكرتوين من خالل طباعة �ملعامالت يف 
�ملنت�شرة يف خمتلف  ت�شهيل  مر�كز �خلدمة 
مناطق �لدولة �أو عرب �ملن�شات ذ�تها يف حال 

عقد  بها  مرفقا  ت�شهيل  بنظام  ����ش��رت�ك��ه��ا 
�ل��ع��م��ل وذل���ك خ���الل 60 ي��وم��ا م��ن دخول 
�ل����وز�رة  �شتقوم  �ل��دول��ة ح��ي��ث  �ل��ع��ام��ل �ىل 
�مل�شتوفية  للطلبات  �ملبدئية  �ملو�فقة  مبنح 
�شاحب  و��شعار  عليها  �ملن�شو�س  لل�شروط 
��شد�ر  ث��م  وم��ن  �لكرتونيا  ب��ذل��ك  �لطلب 
و�لعقد  ل��ل��ع��ام��ل  �لل����ك����رتوين  �ل��ت�����ش��ري��ح 
و�شوؤون  �لقامة  �د�رة  �ىل  �لبيانات  و�ر�شال 
�ملعنية ل�شتكمال �ج��ر�ء�ت ��شد�ر  �لجانب 
�لقامة للعامل �ملعني .   وقال �نه يف �شوء 
�لر�شوم  تطبيق  �شيتم  �جلديدة  �لج���ر�ء�ت 
باختالف  تختلف  و�لتي  حاليا  بها  �ملعمول 
�لفئة �لتي تندرج بها �ملن�شاأة �شاحبة �ملعاملة 
لدى  �مل�شجلة  �ملن�شات  ت�شنيف  نظام  �شمن 
�لتز�م  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و����ش���دد  �ل��ع��م��ل.  وز�رة 
�لت�شريح  بطلبات  بالتقدم  �لعمل  ��شحاب 
�ملقررة  �مل����دة  و�ل��ع��ق��د �لل���ك���رتوين خ���الل 
للغر�مات  جتنبا  وذل��ك  يوما   60 و�لبالغة 
�لعمل  ��شحاب  على  تطبيقها  �شيتم  �ل��ت��ي 
�ملطبقة  �ل���غ���ر�م���ات  وه����ي  �مل��ل��ت��زم��ني  غ���ري 
جتديد  �أو  ��شتخر�ج  ت��اأخ��ري  ح��ال  يف  حاليا 
بطاقة �لعمل بعد م�شي �شهرين من تاريخ 
دخول �لعامل �ىل �لدولة �و �نتهاء �شالحية 
بطاقته حيث تبلغ �لف دره��م عن كل �شهر 
ت��اأخ��ري �أو ج���زء م��ن��ه. و�����ش���اف �ن �ل����وز�رة 
جديدة  عمل  ت�شاريح  �ي��ة  ����ش��د�ر  �شتوقف 

ل�����ش��اح��ب �ل��ع��م��ل غ��ري �مل��ل��ت��زم �ىل ح��ني �ن 
يقدم طلب �لت�شريح و�لعقد �للكرتوين �و 
لتاأخره  م��ربر�ت منطقية ومقنعة  يقدم  �ن 
���ش��و�ء يف ت��ق��دمي �ل��ط��ل��ب ل��ل��ع��ام��ل �جلديد 
و�لعقد  �لل��ك��رتوين  �لت�شريح  جت��دي��د  �أو 
وفقا للمو�عيد �ملقررة . ولفت �ىل �ن و�قع 
ب��ي��ان��ات و�ح�������ش���اء�ت ب��ط��اق��ات �ل��ع��م��ل لدى 
�لوز�رة و�لتي يبلغ متو�شطها �ل�شنوي نحو 
توؤكد  م��الي��ني بطاقة ج��دي��دة وجم���ددة   3
با�شتخر�ج  �لعمل  ����ش��ح��اب  غالبية  �ل��ت��ز�م 
�ملقررة  �ل��ب��ط��اق��ات يف م��و�ع��ي��ده��ا  وجت��دي��د 
وتتطلع  �ل�����وز�رة  تثمنه  �ل���ذي  �لم���ر  وه���و 
�لتز�م ��شحاب �لعمل بتقدمي  �ىل مو��شلة 

طلبات �لت�شاريح و�لعقود �للكرتونية . 
و�أكد �ل�شويدي �أهمية عقود �لعمل يف حماية 
حقوق طرفيها �شيما و�نها حتدد �لتز�ماتهما 
��شتقر�ر  وبالتايل  �لبع�س  بع�شهما  حيال 
�ل��ع��الق��ة �ل��ت��ع��اق��دي��ة ب���ني ���ش��اح��ب �لعمل 
و�ل��ع��ام��ل �مل��ع��ن��ي وه���و �لم���ر �ل���ذي يتطلب 
�لتز�م ��شحاب �لعمل بتقدمي �لعقود �ملوقع 
��شد�ر  ط��ل��ب��ات  �ل��ع��م��ال يف  ق��ب��ل  م��ن  عليها 
�ن  ع��ل��ى  م�����ش��دد�   .. �لل���ك���رتوين  �لت�شريح 
�ل������وز�رة ل��ن ت��ت��ه��اون يف �ت��خ��اذ �لج�����ر�ء�ت 
و�لعقوبات �ملن�شو�س عليها بحق كل �شاحب 
عمل ل يلتزم با�شتخر�ج �لعقد �للكرتوين.  
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعمل  وز�رة  وك��ي��ل  وق���ال 

�لعمل �ن ��شحاب �لعمل و�لعمال �شيح�شلون 
و�لعقد  �لل��ك��رتوين  �لت�شريح  بيانات  على 
�ملجانية  م���ن���ت���و�����ش���ل  خ���دم���ة  خ�����الل  م����ن 
�للكرتونية  �ل������وز�رة  ب���و�ب���ة  يف  �مل���ت���و�ف���رة 
�ملطلوبة  و�لبيانات  �ملعلومات  ��شتيفاء  بعد 
من  بال�شتفادة  �لر�غبني  �لعمال  قبل  م��ن 
��شحاب  قبل  م��ن  فيها  و�لت�شجيل  �خل��دم��ة 
�ليها  �مل�شار  �لذين توفر لهم �خلدمة  �لعمل 
�ل��ت��ق��اري��ر �خل��ا���ش��ة مبن�شاتهم.   �ل��ع��دي��د م��ن 
و�أو�شح �ل�شويدي �نه �شيتم �لعتد�د ببطاقة 
عند  �لعامل  يربزها  ر�شمية  كوثيقة  �لهوية 
�لطلب منه ل �شيما من قبل مفت�شي �لوز�رة 
خ�شو�شا �ن بطاقة �لهوية ل ت�شدر للعمال 
غري �حلا�شلني على �لت�شاريح من قبل وز�رة 
ت�شليم  �ىل  �لعمل  ����ش��ح��اب  د�ع��ي��ا   .. �لعمل 
�لعمال بطاقات �لهوية �خلا�شة كونها تعترب 
وثيقة ر�شمية لبد من �قتنائها.  و�أكد وكيل 
�لتعاون  �لعمل  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعمل  وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�لعمل  ب���ني وز�رت�����ي  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
وتكامل  �ل��ه��وي��ة  �لم�����ار�ت  هيئة  ج��ان��ب  �ىل 
�لعمليات بني هذه �جلهات من خالل �لربط 
�للكرتوين بينها وهو �لمر �لذي من �شاأنه 
�ل���ذي �شيتم  جن��اح تطبيق �لج���ر�ء �جل��دي��د 
�لبال�شتيكية  �ل��ب��ط��اق��ة  ����ش��ت��ب��د�ل  مب��وج��ب��ه 
بعقد  �ل��ورق��ي  و�لعقد  �لل��ك��رتوين  بت�شريح 

�لكرتوين.

العمل: ا�ستبدال بطاقة العمل البل�ستيكية والعقد الورقي اعتبارًا من 13 يوليو اجلاري

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة برقية 
تعزية ومو��شاة يف وفاة �ملغفور له زهري �أبو �لأديب �مل�شت�شار �لزر�عي ل�شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ل��ذي �نتقل �ىل رحمة �هلل مبدينة �لعني بعد رحلة من 
�لعطاء و�لخال�س و�لتفاين يف �لعمل . جاء ذلك يف برقية تعزية بعث بها �شموه �ىل 
�بناء و�خ��وة �ملغفور له زهري �بو �لدي��ب .. معربا �شموه عن خال�س تعازيه و�شادق 
ومغفرته  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  وج��ل  عز  �هلل  �شائال  �لفقيد  وف��اة  يف  مو��شاته 

وي�شكنه ف�شيح جناته و�ن يلهم �هله و��شرته �لكرمية �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• دبي-الفجر:

كرم �لعقيد خالد حممد �حمد �ل�شهول، مدير مركز �شرطة 
رئي�س  غ���امن،  �هلل  عبد  حممد  �مل���الزم  بح�شور  �ل��ر����ش��دي��ة، 
ق�شم مكتب �شمان �جلودة، و�ملالزم حممد مو�شى �لفال�شي، 
كرم عاملة �لنظافة ت�شليمة ح�شن علي، �لتي تعمل يف �شركة 
�لفجر للنظافة، يف مقر عملها وبني زمالئها يف مردف �شتي 
�شنرت، وذلك لأمانتها، حيث عرثت على حقيبة ن�شائية فيها 
مبلغ مايل يتجاوز )�ملائة �ألف درهم( يف �حدى حمامات �ملركز 

�ثناء قيامها بعملية نظافته، وقامت بت�شليمها للمركز.
وجائزة  وتقدير  �شكر  �شهادة  �ل�شهول  خالد  �لعقيد  وق��دم 
وح�شن  لأم��ان��ت��ه��ا  ت��ق��دي��ر�  ح�����ش��ن،  ت�شليمة  لل�شيدة  عينية 

�إطار  يف  ياأتي  �لتكرمي  ه��ذ�  ب��اأن  م��وؤك��د�ً  وفطنتها،  ت�شرفها 
و�جلمهور،  دبي  �شرطة  بني  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  دور  تفعيل 
�أج���ل ب�شط �لأمن  بيد م��ن  ي���د�ً  �ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل  وب��ث روح 
و�لأمان، م�شيد�ً بالدور �لكبري �لذي يقوم به �أفر�د �ملجتمع 
وم�شاهمتهم �لفاعلة بالرتقاء ب�شمعة �لدولة عرب تعاونهم 
�ملثمر مع �لأجهزة �لأمنية. ومن جانبها دعت �ل�شيدة ت�شليمة 
ح�شن علي �أفر�د �جلمهور للتعاون مع �ل�شرطة بهدف تقوية 
�لعالقة �لجتماعية بني �ل�شرطة و�جلمهور، خ�شو�شا عند 
�حلالت �لطارئة مما ي�شاعد يف �حلفاظ على �أمن هذه �لبالد 
�لطيبة، م�شرية �إىل �أن هذ� �لتكرمي يعد و�شاما لها وحافز� 
لإفر�د �جلمهور لبذل �ملزيد من �لتعاون مع �ل�شرطة، موؤكد�ً 

ثقته �لكبرية ب�شرطة دبي و�أمانة �لعاملني فيها.

�سلطان بن زايد يعزي يف 
وفاة زهري اأبو االأديب

مرك��ز �سرط����ة الرا�سدي���ة يك���رم عامل����ة نظاف����ة الأمانته��������ا

جمعة املاجد ي�ستقبل رئي�ش اأ�ساقفة 
�سب�سطية للروم االأرثوذك�ش

�سمن ختام جائزة دبي الد�لية للقراآن الكرمي 

ال�سيخ �سعد بن عتيق العتيق يحا�سر عن �سياء قلب

مواطنة تقوم بت�سجيل 98 خمالفة مر�رية عرب اخلدمة

اخلدم����ات الذكي����ة يف �س���رط����ة دب����ي تك�����رم م�ست�خ�����دمي كل��ن�����ا �سرط������������ة

 

�سح الكالم 

م�شرية من �لعطاء �لإن�شاين بال حدود يف �شتى بقاع �لأر�س بد�أت 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �هلل  ب��اإذن  لهما  �ملغفور  �شلف  نبتتها مع خري 
نهيان ور��شد بن �شعيد �آل مكتوم ، و�ليوم يو��شالن م�شريتهما خري 
�خللف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان حفظه �هلل 
و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم رعاه �هلل، 
حاملني م�شعِل عطاٍء بال حدود له �إن كان على �ل�شعيد �لإن�شاين 
تت�شل  ل  �لذكية  ومبادر�تهما  و�أفعالهما  فاأعمالهما  �جلغر�يف  �أم 
بهوية جن�س �أو عمر بل هي متتد يف بقاع �لأر�س ، باعتد�ل وجترٍد 
، ولذ� �شيبقى ��شم �لإمار�ت حمفور� يف قلوب وعقول �ل�شعوب ما 
على  ب�شمة  بها  ير�شمون  �إن�شانية  م��ب��ادرة  تولد  ي��وم  فكل   ، حيينا 
�لوجوه ، فم�شاعد�تهم �لإن�شانية و�ملعونات �لغذ�ئية �لعاجلة �لتي 
ل تنقطع للنازحني ملو�جهة �لكو�رث و�لتحديات �لتي يتعر�س لها 
�لإن�شان يف خمتلف بقاع �لعامل ، وحمالت �لإم��ار�ت �لتي تطوف 
�لأطفال يف  �شلل  للتطعيم ل�شتئ�شال مر�س  �لعامل ومنها حملة 
�إل  هي  ما  �لإم���ار�ت  �شقيا  فمبادرة  مبادر�تهم  وتتو��شل   ، �لعامل 
�متد�د�ً ل�شل�شلة �ملبادر�ت �لإن�شانية �لتي �عتاد خري �خللف خلري 
�ل�شلف �أن يطلقوها لتح�شني �لظروف �ملعي�شية للكثريين يف �شتى 
بقاع �لأر���س، ومن ذلك مبادرتي دبي �لعطاء و نور دبي ، وكذلك 
�أيام  م�شرية  وعلى  وغ��د�  �لعامل  ح��ول  مليون طفل  ك�شوة  م��ب��ادرة 
معدودة يو��شل �أهل �لعطاء م�شرية �لعطاء ومع يوم ز�يد للعمل 
�لإن�شاين و�لذي ي�شادف �لتا�شع ع�شر من �شهر �لف�شيل وي�شارك 
حني  �مل��رء  �إن  موؤكدين  وخا�شة  حكومية  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  فيه 
يعطي، فهو يعطي من ذ�ته ، ومل يكتفو� �أنهم معطاءين خريين 
�إن�شانية  �أنهم زرعو� يف �شعبهم �شمة �لتطوع و�لتحلي بلفحة  ، بل 
حتى بات �لتطوع وعمل �خلري يف �شعب �لإمار�ت روحاً طيبة خيار�ً 

ومدر�شة مما جعلها تت�شدر قائمة �لدول �ملانحة و�ملعطاءة عامليا.

حم�سن را�سد
r_dubai2005@yahoo.com

االإمارات م�سرية عطاء
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العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  729/ 2014 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف  �لهند   �بوبكر �جلن�شية:  �شتنجا�شارى عبد�هلل  �شليمان   : �مل�شتاأنف 
عليه: �شيف �شالح �شيف علوى جهري �ليافعي �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�ل�شاطىء  �ملطلوب �عالنه/  موؤ�ش�شة  �لغاء حكم 490000 درهم   : �ل�شتئناف 
�ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لربونزي 
�مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/2725 جت كل- م 
ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/7/7 لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 10.00 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي 
�لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1011/ 2014 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : �شركة �لمار�ت للتاأمني �جلن�شية: �لمار�ت �مل�شتاأنف عليه: موؤ�ش�شة �لفنان 
للنقليات �لعامة ميثلها مالكها: عبد�لرحمن علي حممد �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع 
�ل�شتئناف : �لغاء حكم 277450 درهم +فائدة قانونية غري معلومة �لقيمة �ملطلوب 
مالكها: عبد�لرحمن علي حممد  �لعامة ميثلها  للنقليات  �لفنان  موؤ�ش�شة  �عالنه/ 
�جلن�شية: �لمار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 2014/63 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2014/7/14
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 

�ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/704   احوال نف�س م�سلمني                                  
�ىل �ملدعى عليه: فادي �ل�شاعر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�ميان 
�مني حممود �ل�شاعر   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالطالق 
لل�شرر ونفقة عدة ونفقة �ولد �شاملة وموؤخر �ل�شد�ق وم�شكن �شرعي وتقرير 
�ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  خادمة  و�ج��رة  حا�شنة  و�ج��رة  ح�شانة 
وحددت لها جل�شة يوم  �لثالثاء �ملو�فق 2014/7/15 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.C.13 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 

�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ادارة الخوال ال�سخ�سية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6     

     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/234   جتاري جزئي                                      

�ىل �ملدعى عليه: عمر حيات حكيم ز� كل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�شابر ح�شني لل دين وميثله: �شفيع حممد �بر�هيم قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )22231 درهم( و�لر�شوم 
لها  �لتام.  وح��ددت  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  و�لفائدة 9% من وقت  و�مل�شاريف 
 ch2.D.19 جل�شة يوم  �لربعاء �ملو�فق 2014/7/9 �ل�شاعة 8:30 �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 �لقل .ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
الرئي�س الق�سم           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/17 جزئي مدين   

 �ىل �ملدعى عليه: فاطمة �شري ديفي بوكال �جلن�شية: �لهند  �لعنو�ن: 
بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ 2014/6/25قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله  ل�شالح �ملدعي: كوثر علي �شالح ر�شدي 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة:  حكمت  �ل�شود�ن  �جلن�شية: 
وبامل�شاريف  درهم  �لف  �شتون  درهم(   60.000( وقدره  مبلغ  للمدعية 
لال�شتئناف   قابال  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ 
خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لثنني �ملو�فق 2014/6/30 لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند
القا�سي  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
             اعالن حكم يف الدعوى رقم 2014/96 عمايل جزئي     

عبد�هلل  �شعيد  ميثلها:  �لملنيوم-  لعمال  فيني�شيا  عليه:  �ملدعى  �ىل   
بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامري  حممد 
2014/6/30قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
حكمت  �جلن�شية:بنغالدي�س   علي  روجمان  ح�شني  مف�شل  �ملدعي:  ل�شالح 
مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة 
وقدره )�شبعة �لف ومائتان وت�شعني درهم( وفقا ملا ورد با�شباب هذ� �حلكم 
و�ن توؤدي له قيمة تذكرة �شفر للجهة �لتي ��شتقدم منها و�لزمتها �مل�شاريف 
يوما   30 خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  طلبات.  من  ذلك  ماعد�  ورف�شت 

�عتبار� من �ليوم �لتايل    لت�شلمك هذ� �مل�شتند
القا�سي/ �سياء الدين ابراهيم    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    656  /2014 جت جز- م ر-ب-ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه:  �شجاد 
�لدعوى: مطالبة  باك�شتان و�شوع  �شيد مرو�ت ح�شني �جلن�شية:  �شيد  مرو�ت 
مالية مببلغ 28968.53 درهم �ملطلوب �عالنه/  �شجاد مرو�ت �شيد �شيد مرو�ت 
ح�شني �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/7/7 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لعني 
وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/7/2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    918  /2014 جت جز- م ت-ب-اأظ

�لمار�ت     �جلن�شية:  خوري  ملالكها/ح�شان  �لتجارية  �خلالدية  مدعي/مطبعة 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  جنوى  وميثلها  لبا�شيون  مقهى  عليه:  مدعي 
�لدعوى: مطالبة مالية 5200 درهم �ملطلوب �عالنه/ مقهى لبا�شيون وميثلها 
جنوى �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/7/14 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/6/18
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    277  /2014 عم جز- م ر-ب-ع ن

مدعي/ح�شرت علي �يوب علي �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: �شركة كوريا �ل�شني 
جيلني ملقاولت �لبناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   
�ملطلوب �عالنه/  �شركة كوريا �ل�شني جيلني ملقاولت �لبناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت 
�لعربي  عبد�هلل  حميد  �شهيل  عبد�هلل  �لول  عليهما  �ملدعى  بالن�شر)لعالن  عنو�نه: 
�مار�تي �جلن�شية و�لثاين هو غ�شان خمايل كفوري لبناين �جلن�شية  حيث �ن �ملدعي 
�ملو�فق 2014/7/14 موعد�  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  ب� حمكمة 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/7/2  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    648  /2014 جت جز- م ر-ب-ع ن

مدعي/�شركة �لن�شري للتجارة وكيال عنها/ �شريف م�شطفى عبد�لفتاح حممد 
�لبنا �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: حامت ح�شن حممد ح�شن �جلن�شية:م�شر   
مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 25880 درهم �ملطلوب �عالنه/  حامت 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �جلن�شية:م�شر   ح�شن  حممد  ح�شن 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/7/9 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لوىل ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- �لكائنة �ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة 
عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 
بتاريخ   �شدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

  2014/7/3
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    576  /2014 جت جز- م ر-ب-ع ن

مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية:  �لحبابي  جرد�ن  عاي�س  عبد�هلل  مدعي/عاي�س 
عليه: ح�شان ممدوح �ل�شو�س �جلن�شية: �شوريا   مو�شوع �لدعوى: ملف رقم 
2014/239حمال �لد�ئرة �لتجارية �لكلية - ف�شخ عقد �شر�كة   �ملطلوب �عالنه/  
زهرة ح�شني مو�شى �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر)�خل�شم �ملر�د �دخالها( 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/7/9 �ملو�فق 
�ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2014/7/3  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/442  ت جتر - م ر-ت- ع ن  )
�شده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  لالدوية  جلفار  م�شتودع  �لتنفيذ/  طالب 
دمية  �شيدلية  �عالنه/  �ملطلوب  �جلن�شية:�لمار�ت  دمية  :�شيدلية 
�جلن�شية:�لمار�ت   �لعنو�ن : بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
�ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/622 جت كل- م ر-ب-ع ن وحدد 
�لتنفيذ   طلب  لنظر  موعد�   2014/7/17 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
    اعالن يف الدعوى  رقم 2014/508 بالن�سر

�حمد  عنه  وكيال  �لكندي  حممد  جم��رن  �ل�شيخ  عو�س   : �مل��دع��ى 
�ل�شمايل  �شقر  �شركة  �ع��الن��ه:  �ملطلوب  حممد  �ح��م��د  حم��ج��وب 
لالأملنيوم و�لزجاج وميثلها حممد هالل �حمد مو�شى    �لعنو�ن: 
بالن�شر مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���اله وح���دد يوم 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�  لنظرها  م��وع��د�   2014/7/14 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني 
�ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
    اعالن يف الدعوى  رقم 2014/494 بالن�سر

�ملدعى : ورثة �شعيد �شلطان �لدرمكي وكيال عنهم نور �لدين عمر 
للمقاولت  �مللكي  �لبناء  �شركة  �عالنه:  �ملطلوب  �شم�س �جلن�شية: 
و�ل�شيانة �لعامة وميثلها �حمد �بر�هيم �شليمان �بو دقة   �لعنو�ن: 
بالن�شر مب��ا �ن �مل��دع��ي رف��ع �ل��دع��وى �مل��ذك��ورة �ع���اله وح���دد يوم 
ف��ان��ت مكلف  ل���ذ�  ل��ن��ظ��ره��ا  م���وع���د�   2014/7/7 �مل���و�ف���ق  �لث���ن���ني 
�ليجارية  �ملنازعات  ف�س  جلنة  �م��ام  ظهر�   12 �ل�شاعة  باحل�شور 

�لكائنة يف �لعني �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  الطور ل�سيانة املباين �الديكور ) �س.ذ.م.م(
�لعنو�ن: مكتب رقم 1 ملك �شلطان خليفة �حلبتور - ديرة- �ملرقبات   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 562542  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 70488 مبوجب 
لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ� 
باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2014/1/8 و�ملوثق 
مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2014/1/8 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى 
�لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني اجلري�دي للتدقيق �املحا�سبة    �لعنو�ن: مكتب رقم 204- ملك 
عبد�هلل �ل�شعايل ) روكي للعقار�ت( ديرة- هور �لعنز هاتف 2389721-04 �لفاك�س 2389722-
04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ اجلري�دي للتدقيق �املحا�سبة
----�لعنو�ن: مكتب رقم 204- ملك عبد�هلل �ل�شعايل ) روكي للعقار�ت( ديرة- هور 
�لعنز هاتف 2389721-04 �لفاك�س 2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية الطور 
ل�سيانة املباين �الديكور      )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2014/1/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2014/1/8  
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   466  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : املقاولت والنزاعات الن�سائية
ب�شفته  �لغ�شبان  �شادي  ميثلها:  ذ.م.م  �لتكنولوجيا  خلدمات  �لع�شار  مدعي/�شركة 
للتكييف  �لو�دي  �شمال  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�شريك  مدير 
124750درهم  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �ملركزي 
�ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة �شمال �لو�دي للتكييف �ملركزي   �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
بالن�شر)بتجديد �لدعوى من �ل�شطب و��شل �ل�شحيفة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/7/8 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   �لبتد�ئية- 
�يام على  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�شور� 

�لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/12  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   473  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية    
مدعي/بنك �بوظبي �لوطني �جلن�شية: �لمار�ت   مدعي عليه: عقيل عو�س مرزوق 
حممد �لدرمكي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 163630 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لدرمكي  حممد  مرزوق  عو�س  عقيل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم 
عنو�نه: بالن�شر)بورود �لتقرير  (  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2014/7/13 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة 
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية 
�لقل.  �يام على  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�شدر بتاريخ  2014/6/26  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1497  /2014 جت كل- م ت-ب- اأظ

�بر�هيم  ح�شني  عليه:  مدعي  �شوريا  �جلن�شية:  خباز  بدوي  مدعي/�شفو�ن 
درهم    250000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �شوريا  �جلن�شية:  حمد�ن 
بالن�شر    عنو�نه:  �شوريا  �جلن�شية:  حمد�ن  �بر�هيم  ح�شني  �عالنه/  �ملطلوب 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/7/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   9.30
�ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/30  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   117  /2014 مد كل- م ر-ب- اأظ

�شلطان  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعتيبة  �حمد  خلف  مدعي/حمد 
�لق�شاء  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  �لعتيبة  �حمد  حممد 
عبد�لر�شا  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   2000000 بقيمة  بيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة 
بالن�شر)ب�شحيفة  عنو�نه:  �لمار�ت    �جلن�شية:  خريي  حممود  عبد�هلل 
يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �لدعوى(   حيث 
�لثنني �ملو�فق 2014/7/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�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 �لدعوى بثالثة �يام 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/18  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 11142 بتاريخ 2014/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هليوبولي�س للديكور 

رخ�شة رقم:CN 1200339 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة �بر�هيم ح�شنني �بر�هيم ح�شنني

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ن�شمة عبد�ملح�شن �نور �لودن 
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/هليوبولي�س للديكور
HELLIOPOLIS DECORATION

�ىل/هليوبولي�س للديكور
HELLIOPOLIS DECORATION

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11142 بتاريخ 2014/7/6

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ بينونة 

CN 1657273:غالريي رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:متور �لمار�ت
Emirates dates طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:متور �لمار�ت

�ملودعة بالرقم:209888       بتاريخ:2014/4/14 م
با�ش��م:متور �لمار�ت

وعنو�نه:�بوظبي �س.ب: 2758 هاتف: 6793333-02 فاك�س: 026794582
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:40 ��شتري�د ت�شدير توفري �لتمور بالتجزئة . 

و�شف �لعالمة:مربع كبري حماط بخطوط باللون �لزرق ر�شم فيه نخله مثمرة باللون �لبني و�لخ�شر 
وفوق نخلة رجل يقطف ثمارها وقطع �ملربع �ىل خم�س خطوط متو�زية باللون �لبي�س ويف ��شفل �ملربع 

كتبت عبارة متور �لمار�ت باللون �لحمر ويف ��شفلها كتب Emirates dates باللون �لحمر . 
�لعالمة  emirates مبعزل عن  ��شتخد�م كلمة �لم��ار�ت  �ملطالبة بحق ح�شري عن  �ل�ش��رت�طات:عدم 

لعتبارها منطقة جغر�فية .
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الحد  6  يوليو 2014 العدد 11142
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نادي تراث االإمارات يطلق اليوم الربنامج الرم�ساين التابع مللتقى ال�سمالية ال�سيفي
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمالية  مللتقى  �لتابع  �لرم�شاين  �لربنامج  فعاليات  �ليوم  تنطلق 
بتوجيهات  خليفة   �لوطنية  هويتنا  لرمز  �شكر�  �شعار   حتت  �ل�شيفي 
�ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة 
رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت. ويقام �لربنامج �لذي ينظمه 
�لفعاليات  �أبوظبي وت�شتمر  �ل�شباب يف  �لم��ار�ت يف ح�شن  نادي تر�ث 
�أن�شطة ريا�شية وتر�ثية  حتى منت�شف �شهر رم�شان �ملبارك مت�شمنة 
وترفيهية تتنا�شب مع �لأج��و�ء و�لأوق��ات �لرم�شانية.. وي�شهد ح�شن 
�شعبة  مع  بالتعاون  �أبوظبي  مركز  ينظمها  بطولت  ليلة  كل  �ل�شباب 
�ل�شباحة يف �لنادي ت�شمل كرة �لقدم وكرة �ملاء و�لغط�س �حلر و�ل�شباحة 

للخروج بامل�شاركني �إىل ف�شاء�ت رحبة لتاأكيد �شخ�شياتهم وطموحاتهم 
من فعاليات �لربنامج �لرم�شاين وبقية فعاليات �مللتقى �ل�شيفي �لتي 
�لقادم متا�شيا مع  �أغ�شط�س  �ل�شمالية مطلع �شهر  �شتنطلق يف جزيرة 
�لأخرى  �ل�شنوية  و�مللتقيات  �ل�شمالية  ملتقى  من  �لنادي  يتوخاه  ما 
�لتم�شك  وتر�شيخ قيمة  و�ل�شباب  �لنا�شئة  �ملو�طنة لدى  روح  تنمية  يف 
بالعاد�ت و�لتقاليد و�لرت�ث �لوطني لديهم وحت�شينهم �شد �لخرت�ق 
و�لجتاهات  و�لقيم  �ملعارف  و�إك�شابهم  �لوطنية  للهوية  �ملغاير  �لثقايف 
عن  ف�شال  �لرتبوية  ع��ربه  و��شتلهام  �ل���رت�ث  فهم  م��ن  متكنهم  �لتي 
�لرت�ث  مبكونات  �مللتقى  ه��ذ�  يف  �مل�شاركني  و�ل�شباب  �لنا�شئة  تعريف 

وعالقته بالهوية �لوطنية. 
�مللتقيات �لطالبية يف  �أهم  �ل�شيفي و�حد� من  �ل�شمالية  ويعد ملتقى 

زيارة  �لربنامج  �لأن�شطة كما يت�شمن  �ل�شابوين وغريها من  و�مللعب 
يلتزم  فيما  �لرت�ثية  �لقرية  وفعاليات  ز�ي��د  �ل�شيخ  م�شجد  م��ن  لكل 
جماعي  �إف��ط��ار  بتنظيم  �ملهرجان  �أي��ام  من  خمي�س  كل  �أبوظبي  مركز 
�ل�شعبية  ب���الأك���الت  �جل��م��ي��ع  ف��ي��ه  ي�شاهم  �مل�����ش��ارك��ني  �لطلبة  ملختلف 
لتعريف �لطلبة باملاأكولت �ل�شعبية كو�حد من مكونات �لرت�ث �ملحلي 
�ملعد منزليا ومب�شاوىء  �ل�شحي  �لغذ�ء  بنوعيات  تعريفهم  �إىل جانب 
و�أ�شر�ر �لوجبات �ل�شريعة وغريها من �ملاأكولت �لر�ئجة دون معرفة 

حجم �أ�شر�رها. 
�لرم�شاين  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �لأن�شطة  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن��اع��ي  �شعيد  وق���ال 
�ل�شيفي حيث حتتوي  �ل�شمالية  ي�شكل جزء هاما من مكونات ملتقى 
�لفعاليات على �أن�شطة جتمع ما بني �لرت�ث و�لثقافة و�ملتعة و�لرتفيه 

ملا حققه من  �أي�شا  و�إمن��ا  و�أعرقها فح�شب  �أقدمها  لأن��ه  لي�س  �ملنطقة 
حيث  متميزة  وطنية  �شبابية  ث��م��ار  م��ن  جمتمعنا  ب��ه  رف��د  وم��ا  نتائج 
�شمن  �ملو�طنني  �أبنائنا  من  �لآلف  �حت�شان  يف  وري��ادي��ة  متيز�  �شجل 
خطط مدرو�شة ت�شد �لن�سء �إىل �أ�شالة جذورهم وتربطهم مبكنونات 
فرب�مج  و�ل��ف��رح..  و�ملتعة  �ملعرفة  م��ن  مفتوحة  �أج���و�ء  �شمن  تر�ثهم 
�مللتقى ل تقدم �لإمتاع فقط و�إمنا �لإفادة و�لتعليم و�لتدريب و�شقل 
م��ن خالل  نوعيا  �إجن����از�  �مللتقى  وح��ق��ق  �لإب���د�ع���ات.  وتنمية  �مل��و�ه��ب 
�لطلبة يف  وتاأهيلها من  ت�شكيلها  �لتي مت  �ملتخ�ش�شة  �لرت�ثية  �لفرق 
�أو  �لفرق  هذه  وبع�س  �لنادي  متثل  وهي  �لرت�ثية  �لريا�شات  خمتلف 
�ملحلية  �ل�شباقات  خمتلف  يف  �لدولة  ميثلون  �أ�شبحو�  �أف��ر�ده��ا  بع�س 

و�لإقليمية و�لدولية.

بهدف حتفيز الطاقات الإبداعية �تر�سيخ قيم التميز

بلدية مدينة اأبوظبي تكرم امل�ساهمني بتفعيل نظام اقرتاحات املوظفني

طالب بن �سقر يفتتح الدورة ال�سابعة ملهرجان راأ�ش اخليمة الرم�ساين

اإدارة الفنون تنظم ور�سة تطبيقية حول الت�سميم 
التوبوغرايف والبو�سرتات

احتفاًل بيوم زايد للعمل الإن�ساين 

قافلة ال�سواب الرم�سانية تزور راأ�ش اخليمة وتوزع ك�سوة العيد 

�سرطة الفجرية تطلق احلملة املرورية الف�سلية الثالثة ل�سلمتك التزم بقواعد املرور

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�شهد �للو�ء �ل�شيخ طالب بن �شقر 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ر�أ����������س �خل���ي���م���ة ح���ف���ل �لف���ت���ت���اح 
مل��ه��رج��ان ر�أ�����س �خليمة  �ل��ر���ش��م��ي 
�ل�شابعة  دورت������ه  يف  �ل���رم�������ش���اين 
و�ل������ذي ت��ن��ظ��م��ه ���ش��رك��ة �ل���ورق���اء 
حتى  وي�شتمر  �مل��ع��ار���س  لتنظيم 
بح�شور  �جل��اري  يوليو  من   27
�شعادة �لعميد حممد �لنوبي نائب 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ������س �خليمة 
خمي�س  �هلل  عبد  �لعميد  و���ش��ع��ادة 
�لعمليات  ع����ام  م��دي��ر  �حل���دي���دي 
�ل�شرطية وح�شد من كبار �شباط 
�ل�����ش��رط��ة و�ل�����ش��ي��د حم��م��د ح�شن 
�ل�����ش��ب��ب م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
بالوكالة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  و���ش��ن��اع��ة 
�شركة  م���دي���ر  �ل����ده����ان  وحم���م���د 
وممثلي  �ملعار�س  لتنظيم  �لورقاء 

�جلهات �مل�شاركة.
و����ش��ت��ه��ل ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح �مل��ق��ام يف 
للمعار�س  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  م���رك���ز 
�شماء  �لتي زينت  �لنارية  بالألعاب 
�لإم������ارة و�أب��ه��ج��ت �حل�����ش��ور ملدة 
ع�����ش��رة دق��ائ��ق ك��م��ا ���ش��ارك��ت فرقة 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لع�شكرية  �ملو�شيقى 

�خليمة يف حفل �لفتتاح.
و�أ����ش���اد �ل���ل���و�ء �ل�����ش��ي��خ ط��ال��ب بن 
�ملتميز  بالتنظيم  �لقا�شمي  �شقر 
ع���ل���ى جهود  و�أث����ن����ى  ل��ل��م��ه��رج��ان 
�لقائمني عليه و�لدور �لذي يلعبه 
يف �نعا�س جتارة �لتجزئة بالإمارة 

•• ال�سارقة-اإيهاب غازي:

�لثقافة  د�ئ�����رة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�شهر  يف  ب���ال�������ش���ارق���ة  و�لإع����������الم 
يف  �لفنون  �إد�رة  نظمت  رم�����ش��ان، 
د�ئرة �لثقافة و�لإعالم يف �ل�شارقة 
�لت�شميم  ب��ع��ن��و�ن  ف��ن��ي��ه  ور���ش��ة   ،
�لتوبوغر�يف و�لبو�شرت�ت ، �شارك 
للمركز  �ملنت�شبني  �لطلبة  فيها 
، وج��ان��ب م��ن �حل�����ش��ور �ملهتمني 
ت�شاميم  ل���ف���ن���ون  و�مل����ت����ذوق����ني 
�مل�شمم  ��شر�ف  �جلر�فيك ، حتت 

�لإير�ين كامبري عالئي .
ق����ال �ل��ف��ن��ان ك��ام��ب��ري ع���الئ���ي �ن 
و�لتطور  �لتكنولوجيه  �لنه�شة 
�����ش����اه����م يف  �أوروب�������������ا  �مل�����ع�����ريف يف 
و�لت�شاميم  �ل��ب��و���ش��رت�ت  ن�����ش��اأت 
�ن  ح������ني  يف   ، �ل����ت����ب����وغ����ر�ف����ي����ة 
للحروف  �لت�شكيلية  �لت�شاميم 
من  جانب  على  تنال  مل  �لعربية 
�له���ت���م���ام �ل���ك���ايف ، ل���ع���دم �لأمل�����ام 
�لعربية  �للغة  ب�����ش��وؤون  و�ل���در�ي���ه 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ر�أ�س �خليمة  �لرم�شانية  �ل�شو�ب  ز�رت قافلة  �لتو�يل  �لر�بعة على  للمرة 
��شتقبالها يف �شاله  �لطبية يف  �ملن�شرم حيث كانت ملنطقة  �ل�شبوع  نهاية 
�لكورني�س برعاية من موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �ل مكتوم لالأعمال �خلريية 
�لجتماعية  للم�شوؤولية  كوتونيا  وتنظيم  �لكورني�س  و�شاله  و�لن�شانية 

و�أد�رة �لتثقيف و�لأعالم �ل�شحي مبنطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية . 
مدير  �لنعيمي  �أحمد  �هلل  عبد  �لدكتور  �شعادة  �لقافلة  فعاليات  وح�شور 
ر�أ���س �خليمة  بلدية  �شكر مدير  �لطبية و منذر بن  ر�أ���س �خليمة  منطقة 
وب��ي��ت �خلري  �لأح��م��ر�لم��ار�ت��ي  )�ل��ه��الل  �ل��ع��ام  �لنفع  وم����در�ء جمعيات 
�ل�شحية  و�ل��وح��د�ت  �مل�شت�شفيات  وم���در�ء  �خل��ريي��ة(  لالأعمال  و�لرحمة 
و�لدو�ئر �ملحلية ود�ئرة �خلدمات �ل�شحية بخ�شب، ومب�شاركة من �لفنان 
�لدولة  �حتفالت  مبنا�شبة  وذل��ك  �شو�شان(  �لتميمي)بن  علي  �لإم��ار�ت��ي 

بيوم ز�يد للعمل �لن�شاين ودعما منها لرو�د �لأعمال �لمار�تيني .
�شمت  �لتي  �لم�شية  بهذه  �شعادته  عن  �لنعيمي  �هلل  عبد  �لدكتور  وع��رب 
�أ�شا�شيا  دور  لها  ك��ان  و�لتي  �لم��ار�ت��ي  �ملجتمع  �شر�نح  من  هامة  �شريحة 
�ملبادر�ت  ه��ذه  مبثل  �ل�شتمر�ر  �شرورة  على  �ل��وط��ن،و�أك��د  بناء  يف  وفعال 
�خلريية من جانب �ملنطقة �لطبية يف تعزيز دورها يف تبني وم�شاندة �لأيتام 
وكبار �ل�شن . و�أثنى �لنعيمي على �ملبادر�ت �لتي تقوم بها موؤ�ش�شة حممد 

بن ر��شد لالأعمال �خلريية و�إد�رة �شالة �لكورني�س �لتي تنعك�س مبردود 
�يجابي على �ملجتمع وتنميته وخا�شة يف مثل هذه �لأيام �لف�شيلة من �شهر 

رم�شان �ملبارك لبث �لفرح و�ل�شرور يف نفو�س �لأيتام وكبار �ل�شن. 
وكما تقدم يو�شف �لعبيديل �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة كوتونيا للم�شوؤولية 
�لجتماعية، �لع�شو يف موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية 
ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  ملبادرة  بال�شكر  �ملنظمة  و�ملتو�شطة، وهي �جلهة 
�ل�شو�ب  لقافلة  �ل��ك��رمي��ة  رعايتها  على  و�لن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 

�لرم�شانية ودعمها ملبادر�ت �مل�شوؤولية �لجتماعية.   
توجيهات  نتيجة  تاأتي  عاما  بعد  عاما  تكرب  �لتي  �ملبادرة  هذه  �أن  و�أ�شاف 
درجات  �أق�شى  بتوفري  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لر�حة و�لطمئان لهذه �ل�شريحة �لتي متثل جيل �لباء و�لجد�د �لذين 
عا�شو� وترعرو� على �أر�س �لمار�ت �لطبية و�أ�شهمو� ب�شربهم وكفاحهم يف 

و�شع �للبنات �لوىل يف بناء �لدولة �لع�شرية .
وتخللت هذه �لفعالية حفل تر�ثي ��شفى به �لفنان �لمار�تي علي �لتميمي 
جو �ملرح على نفو�س كبار �ل�شن وروح �لدعابة على �لطفال �لأيتام �مل�شاركني 
باحلفل بال�شافة �ىل �فطار جماعي مقدم من �د�رة �شالة �لكورني�س جمع 
�لرحمة لالعمال  ر�أ���س �خليمة و�لأيتام من موؤ�ش�شة  �م��ارة  �مل�شنني يف  به 
�خلريية ويف نهاية �لأم�شية، قام �لدكتور عبد�هلل �لنعيمي ومنذر بن �شكر 

بتوزيع �لهد�يا وك�شوة �لعيد على �مل�شاركني.  

•• الفجرية-الفجر:

بد�أت �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية يف �ل�شتعد�د 
لإجازة �ل�شيف بتكثيف جهودها �لر�مية �إىل فر�س �شلطة �لقانون و�حلد 
من �حلو�دث �ملرورية من خالل �نطالق �حلملة �ملرورية �لف�شلية �لثالثة 
للخطة  وفقا  �حلملة  �أط��الق  وي��اأت��ي  �مل���رور(.  بقو�عد  �لتزم  ل�شالمتك   (
�لعامة  و�لقيادة  �لد�خلية  ل���وز�رة  �مل��رور  قطاع  ل�شرت�تيجية  �لت�شغيلية 

ل�شرطة �لفجرية لعام 2014 و�لتي تبد�أ من مطلع �شهر يوليو وت�شتمر 
�ملرور  �د�رة  �ملقدم ح�شن �شامل جمعه مدير  . وقد �شرح  �أ�شهر  ملدة ثالثة 
و�لدوريات بالنابة ، �أن �حلملة تهدف �ىل توعية �ل�شائقني و م�شتخدمي 
�أثناء  رئي�شي  �مل��رور كهدف  و  �ل�شري  بقو�عد  �للتز�م  �لطرق على �شرورة 
�ملرورية  �ل�شالمة  ثقافة  مايخ�س  ون�شر  �مل��روري  �لوعي  زي��ادة  و  �لقيادة 
لكافة �شر�ئح �ملجتمع و �حل��ذر من م�شببات �حل��و�دث �ملرورية و ما ينتج 

عنها من ��شابات ووفيات و ذلك من خالل تكاتف كافة �شر�ئح �ملجتمع .

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�������ظ�������م ق���������ط���������اع �ل����ت����خ����ط����ي����ط 
من  �لأد�ء  و�إد�رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��ت��م��ي��ز  �إد�رة  خ�����الل 
ومب�����ش��ارك��ة ب��اق��ي ق��ط��اع��ات بلدية 
لتكرمي  ح��ف��ال  �أب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
�ملوظفني �لذين �شاهمو� يف تفعيل 
ودعم برنامج �قرت�حات �ملوظفني 
، وذلك تقدير� جلهودهم �ملخل�شة 
.وقد  ب�����الأد�ء  ل��الرت��ق��اء  و�شعيهم 
ح�����ش��ر �حل���ف���ل ع����دد م���ن �مل�����در�ء 
�لإد�ر�ت  م��دي��ري  و  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
وروؤ�شاء �لأق�شام وموظفي �لبلدية.  
����ش���ع���ادة حميد  �أك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل���درع���ي  ر����ش��د 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  لقطاع 
هذ�  �أن  ب���الإن���اب���ة  �لإد�ء  و�إد�رة 
�لحتفاء باملوظفني ياأتي جت�شيد� 

�ملجتمع  تطلعات  حتقيق  ت�شتطيع 
منظومة  خ��الل  م��ن  و�حتياجاته 
ت�شتجيب  م����ت����ط����ورة  خ����دم����ي����ة 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  لح��ت��ي��اج��ات 
�ملطلوب  �ل���ر����ش���ا  �إىل  وت���ت���ط���ل���ع 
م��ن ق��ب��ل ع��م��الئ��ه��ا . و�أ����ش���اف �أن 
تكرمي  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ت  �ل���ب���ل���دي���ة 
�ملوظفني �لذي قبلت �قرت�حاتهم 
و�لإب���د�ع���ي���ة وكذلك  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�شاركو�  �ل��ذي��ن  �مل��وظ��ف��ني  ك��رم��ت 
ب��ت��ق��دمي �ق����رت�ح����ات ت��ع��ب��ري� عن 
�لبلدية وتقديرها جلهودهم  دعم 
�لأد�ء و�شول  �ملخل�شة يف حت�شني 

�إىل �لتميز �ملطلوب.
�ل�شيد  �أك�����د  ذ�ت�����ه  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
مدير  �ل���ه���ام���ل���ي  ع���ت���ي���ق  حم���م���د 
قطاع  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �ل��ت��م��ي��ز  �إد�رة 
و�إد�رة  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ب��ل��دي��ة  �لأد�ء 

تعنى  �لتي  �لبلدية  ل�شرت�تيجية 
بالعاملني بالقدر �لذي توليه فيه 
حتفيز�  وذل���ك  بالعمالء  �لعناية 
وتر�شيخاً   ، �لإب��د�ع��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ات 
لقيم �لتميز ، وحث �ملوظفني على 

�لرتقاء �مل�شتمر بالأد�ء .
�لبلدية  �أن  �ل�����درع�����ي  و�أ�������ش������ار 
�أت�����اح�����ت ب����رن����ام����ج �لق�����رت�ح�����ات 
درجاتهم  بكافة  �ملوظفني  جلميع 
تعليمات  �����ش����وء  يف  �ل���وظ���ي���ف���ي���ة 
من  ك��ل  يف  مم��ث��ل��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة 
�شعادة  و  �ل���د�ئ���رة  رئ��ي�����س  م��ع��ايل 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير 
بهدف تعزيز مبادىء �ل�شر�كة بني 
لتقدمي  وموظفيها  �لبلدية  �إد�رة 
و�لبد�ئل  �لق�����رت�ح�����ات  �أف�������ش���ل 
و�لرب�مج �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة 
مدينة  ب��ل��دي��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ر�ئدة  خدمية  كموؤ�ش�شة  �أبوظبي 

نحو  ثقة  بكل  ت�شعى  �لبلدية  �أن 
�لتميز وجعلها جزء�  قيم  تكري�س 
�ملوظفني  ث��ق��اف��ة  م���ن  ي���ت���ج���ز�أ  ل 
من  ي�شتطيعون  �ل��ت��ي  وو�شائلهم 
وحت�شني  �أد�ئ��ه��م  تطوير  خاللها 
�أن  م�����ش��ري�ً   ، �خل��دم��ات  م�شتويات 
برنامج �قرت�حات �ملوظفني �لذي 
جاء  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  �إد�رة  تديره 
وحر�شها  �ل��ب��ل��دي��ة  �إمي����ان  نتيجة 
�مل��وظ��ف��ني يف و�شع  �إ����ش���ر�ك  ع��ل��ى 
و�ل�شرت�تيجية  �مل�شرتكة  �لروؤية 
�مل�شتمر  �لرت����ق����اء  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
مب�������ش���ت���وى �خل������دم������ات �مل���ق���دم���ة 
ي�شكلون  �ل��ع��م��الء  ك���ون  ل��ل��ع��م��الء 
ت�����ش��ع��ى جميع  ق�������ش���وى  �أول�����وي�����ة 
�لقطاعات للو�شول �إىل ن�شبة ر�شا 
مرتفعة عن خدماتها �ملقدمة �إىل 

�ملجتمع. 
برنامج  �أن  �ل���ه���ام���ل���ي  و�أ������ش�����اف 

و�ملوؤ�ش�شات �لت�شوقية �لتي تعر�س 
�أن�����و�ع�����اً م���ت���ع���ددة وم���ت���ن���وع���ة من 
�ل�شتهالكية  و�ل�����ش��ل��ع  �مل��ن��ت��ج��ات 
و�لتحف  و�لك�ش�شو�ر�ت  كاملالب�س 
و�ملو�د �لغذ�ئية وحمالت �لأ�شو�ء 
�لتي يق�شدها �ملو�طنون و�ملقيمون 
ل�شر�ء �حتياجاتهم باأ�شعار مناف�شة 
وتلبي  رم�شان  �شهر  م��ع  تتنا�شب 
�ملهرجان  باعتبار  �ل���زو�ر  ح��اج��ات 
�لت�شوقية  �ل���وج���ه���ات  �أه�����م  �أح�����د 
وي�شارك  �لإم����ارة  يف  و�لرتفيهية 
يف �مل���ع���ر����س �ل���ع���دي���د م���ن �ل����دول 
ولبنان  وفل�شطني  تركيا  �أب��رزه��ا 
وتايلند  وم�شر  و�لأردن  و���ش��وري��ا 

و�شنغافوره وكوريا و�إير�ن.
�أ�����ش����اد حم��م��د ح�شن  م���ن ج��ان��ب��ه 
�ل�����ش��ب��ب م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
بالوكالة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  و���ش��ن��اع��ة 

�ملتنوعة  �لفعاليات  على  �طلع  كما 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �مل��ه��رج��ان ل����زو�ره 
ت��رف��ي��ه��ي��ة مقدمة  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
متنوعة  وم�������ش���ارك���ات  ل���الأط���ف���ال 
للعديد من �جلهات و��شتمع ل�شرح 
مف�شل عن �أبرز �خلدمات �ملقدمة 
�مل�شاركة  و�جل���ه���ات  �ل���دو�ئ���ر  م��ن 
ر�أ���س �خليمة  �أبرزها جناح �شرطة 
وم���رك���ز �ل��ت��ن��م��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة – 
�خليمة  ر�أ�����س  وم�شت�شفى  ج��ل��ف��ار 
للتطوع  ت��ك��ات��ف  ب��رن��ام��ج  وج���ن���اح 
�لجتماعي و�لرم�س.نت كما �طلع 
على �ملنتجات �لتى يقوم بت�شنيعها 
�لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  �ل���ن���زلء 

و�لإ�شالحية بر�أ�س �خليمة. 
ر�أ�س  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  وق���ام 
�خليمة بجولة يف �ملعر�س �لتجاري 
�لذي ي�شم 145 جناحاً لل�شركات 

�ل�شابعة  �ل�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ت��ن��وع 
�ل����دورة  �أن  ل��ل��م��ه��رج��ان م��و���ش��ح��اً 
ت���ق���دمي  يف  ت������رك������زت  �حل�����ال�����ي�����ة 
لالأطفال  �لرتفيهية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لذي  �لفعاليات  من خالل م�شرح 
ي�����ش��ت��ق��ط��ب ه�����و�ي�����ات و�إب�����د�ع�����ات 
�مل�شابقات  وي����ط����رح  �مل����وه����وب����ني 
�مل���ت���ن���وع���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع �إذ�ع������ة 
عرو�س  ج��ان��ب  �إىل  �خليمة  ر�أ����س 
���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ع���رب قاعة 
و�ألعاب   )9XD( شينما متقدمة�
�إىل  ل��الأط��ف��ال  حديثة  �إلكرتونية 
�ل��رت�ث��ي��ة م�شيد�ً  �خل��ي��م��ة  ج��ان��ب 
و�لتي  �ملقدمة  �جل��و�ئ��ز  مب�شتوى 
ت�����ش��م��ل ث����الث����ة �����ش����ي����ار�ت ك���ربى 
ذكية  وهو�تف  �إلكرتونية  و�أجهزة 
�ل�شر�ئية  �ل��ق�����ش��ائ��م  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

و2000 درهم يومياً.

�لإحتكار  جليد  لإذ�ب���ة   ، بال�شرق 
و�إحتكار  �لتبعية  م��ن  و�لتخل�س 
للعالمات  �ل���غ���رب  يف  �ل��ف��ن��ان��ني 
�للغة  غناء  �ن  موؤكد� ً   ، �لتجارية 
�ل��ع��رب��ي��ة وم����ا حت��ت��وي��ه��ا دللت 
وم���ع���اين ، مي��ك��ن �إ���ش��ت��غ��الل��ه��ا يف 
ر�شم �مناط مبتكره وخلق ��شكال 
هند�شية جذ�بة وت�شاميم تتناغم 
و�لفرد�ت  �حل���روف  �أوت��اره��ا  على 

�لعربية .

�للغتني  ب���ني  �ل���ت���و�أم���ه  �ن  وت���اب���ع 
�لعربية و�لفار�شية نتج عنه ج�شور 
معرفية وتبادل ح�شاري وثقايف ، 
�لفار�شية ت�شتخدم  �للغة  �ن  حيث 
�حل��������روف �ل���ع���رب���ي���ة ، مم����ا �ت����اح 
جمالت  يف  �ل����ربوز  للم�شممني 
لت�شابه   ، و�لتبوغر�فيا  �لغر�فيك 

�لدللت و�ملعاين و�ملفرد�ت .
�مل�شتخدمة  �ل����رب�م����ج  �ن  و�أك������د 
�ل��ت�����ش��ام��ي��م و�جل��ر�ف��ي��ك مثل  يف 
�إلي�شرت�تور  �أدوب  و  دي�����ز�ن  �إن 
�أرتقاء  يف  ت�شاهم   ، وف��ن��ت��وغ��ر�ف 
��شكال  لإب��ت��ك��ار  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ذ�ئ��ق��ه 
يف  خ�شو�شاً   ، خ��الب��ة  وت�شاميم 

�جلانب �لت�شويقي و�لإعالين .
و�خ���ت���م���م ح���دي���ث���ه ب�����ش��ك��ر د�ئ�����رة 
لإ�شت�شافته  و�لإع������الم  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لرم�شاين  �ل�����ش��ارق��ة  معر�س  يف 
�ل�شارقة  �خ���ت���ي���ار  ع��ل��ى  و�ث���ن���ى   ،
�لإ�شالمية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ع��ا���ش��م��ة 
لإ�شتحقاقها وريادتها يف �جلو�نب 

�لثقافية .

�لالتينية  �حل�������روف  ب���خ���الف   ،
بالتايل  �لإه����ت����م����ام  ن���ال���ت  �ل���ت���ي 
ح��ظ��ي��ت ب��ال��رع��اي��ه �ل���الزم���ه من 
�لفنانني ومت تطوريها من خالل 
حروفها  �أ�شكال  ور�شم  �لت�شاميم 

بطرق خمتلفة و�آليات متطورة.
على  �ل��غ��رب  هيمنة  على  وتعليقاً 
 ، و�جل��ر�ف��ي��ك  �لت�شاميم  جم���ال 
�أ�شار عالئي �ىل �ن �حلاجة ملحة 
�ىل �ن�شاء مد�ر�س م�شتقلة خا�شة 

��شتطاع  �مل���وظ���ف���ني  �ق�����رت�ح�����ات 
وطاقات  ق��در�ت  يحفز  �أن  بالفعل 
و�لبتكارية  �لإب��د�ع��ي��ة  �مل��وظ��ف��ني 
يطرحو�  ك��ي  �لفر�شة  لهم  و�أت���اح 
�لتطويرية  و�أف���ك���اره���م  روؤي���ت���ه���م 
����ش���م���ن ب���ي���ئ���ة حم����ف����زة وج����اذب����ة 
ل��ل��م��ب��ادر�ت �ل��ن��اج��ح��ة و�مل���م���ي���زة ، 
ومن هذ� �ملنطلق جاء حفل تكرمي 
�مل�شاركني بالربنامج كدللة �أكيدة 
ع��ل��ى ع����زم �ل��ب��ل��دي��ة ت��ط��وي��ر هذ� 

و�لقدر�ت �لإبد�عية.
�لق����رت�ح����ات  ت���ق���دمي  �أن  و�أ�����ش����ار 
مثل  حم��ددة  معايري  �شمن  ي��اأت��ي 
تطبيق  من  �ملُتحقق  �مل��ادي  �لعائد 
�مل�شاريف  خف�س  م��ث��ل  �لق����رت�ح 
وتطوير   ، �إ���ش��ايف  �إي���ر�د  توفري  �أو 
،�شرعة  �لإن��ت��اج��ي��ة  وزي����ادة  �لأد�ء 
حت�شني  �لإج�����������ر�ء�ت،  وت��ب�����ش��ي��ط 
للمتعاملني،  �ملُ��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 
حل  يف  �ملُ���ق���رَتح  م�شاهمة  وم����دى 

خمرجاته  و����ش��ت��ث��م��ار  �ل��ربن��ام��ج 
و�أهد�فها  �لبلدية  ر�شالة  لتحقيق 
يف �مل�شي قدماً نحو حت�شني �لأد�ء 

يف جميع �لقطاعات .
و�أ�شار �أن نظام �قرت�حات �ملوظفني 
�أه��د�ف مهمة تتمثل  ينطوي على 
وم�شاركة  �لتميز،  ثقافة  ن�شر  يف 
و�مل��ت��ع��ام��ل��ني يف تطوير  �مل��وظ��ف��ني 
تناف�شية  ب��ي��ئ��ة  و�إي����ج����اد  �ل���ع���م���ل، 
�لطاقات  �مل��وظ��ف��ني،وحت��ف��ي��ز  ب��ني 

و�ملتوقعة  �ل���ق���ائ���م���ة  �مل�������ش���ك���الت 
�ملُقرَتح  وم�شاهمة  منها،  و�لتقليل 
جو�ئز  على  �ل��ربن��ام��ج  ح�شول  يف 

�لتميز .
ويف خ���ت���ام �حل���ف���ل ق����ام �مل���دي���رون 
�لإد�ر�ت  وم���دي���رو  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ون 
�مل�شاهمني  �مل���وظ���ف���ني  ب���ت���ك���رمي 
�ملوظفني  �ق���رت�ح���ات  ب��رن��ام��ج  يف 
و�شهاد�ت  �ل���ه���د�ي���ا  وت�����ش��ل��ي��م��ه��م 

�لتقدير .

توا�سل فعاليات رم�سان ال�سارقة

ور�سة تطبيقية حول خط الن�سخ يف كتابة القراآن الكرمي
•• ال�سارقة-اإيهاب غازي:

 ، �ل�شارقة  رم�شان  فعاليات  �شمن 
�حتفالت  م��ع  متز�مناً  ي��اأت��ي  �ل��ذي 
�ل�شارقة عا�شمة �لثقافة �لإ�شالمية، 
نظمت  �ل�شارقة،  �أك�شبو  ويحت�شنه 
�لثقافة  د�ئ������رة  يف  �ل���ف���ن���ون  �إد�رة 
و�لإع��������الم ور����ش���ة خ���ط �ل��ن�����ش��خ يف 
�إ�شر�ف  �لقر�آن �لكرمي  حتت  كتابة 
�ل�شريفي، وح�شر  عدنان  �خلطاط 
�لور�شة عدد من �خلطاطني وجموع 

من �ملهتمني باخلط �لت�شكيلي .
�ل�شريفي  ع��دن��ان  �خل��ط��اط  �ع���رب 
خط  يف  �ل����ف����ن����ي����ة  �مل��������د�ر���������س  �ن 
�مل�����ش��ح��ف �ل�������ش���ري���ف ت��ن��ق�����ش��م �ىل 
تعتمد  �ل���ت���ي  �ل��ع��ث��م��ان��ي��ة  �مل���در����ش���ة 
ت�شكيل  و�ل���و����ش���وح يف  �ل���دق���ة  ع��ل��ى 
�يل  �لبغد�دية  و�ملدر�شة   ، �حل��روف 
�لكتابة  �جل��م��ايل يف  ب��ال�����ش��ق  ُت��ع��ن��ى 
�لت�شكيل  يف  و�لتكنيك  و�لإب��ت��ك��ار   ،
مييز  م���ا  �ن  وت���اب���ع   . و�ل�����ش��ي��اغ��ة 
يف  يكمن   ، �ل�شريف  �مل�شحف  خ��ط 

هو  �لغاية  لإن   ، وو�شوحه  ب�شاطته 
�ن يفهم �لقارئ �شو�ء كان عربي �و 
ف���اإن مر�عاة  ب��ال��ت��ايل   ، ع��رب��ي  لي�س 
�لأخذ  ، مع  �لو�شوع ل منا�س منه 
ب��ع��ني �لإع���ت���ب���ار ، ت��ن��ا���ش��ق �حل���روف 
ت�شكيلها  و����ش���ه���ول���ة  وت���ن���ا����ش���ب���ه���ا 
عن  تخرجه  ل  ب�شال�شة  وزخرفتها 
�ل�شريفي  و�أ���ش��ار   . �ل��و���ش��وح  �شياق 

كتابة  يف  �ل��ن�����ش��خ  خ���ط  �ع��ت��م��اد  �ن 
�مل�شاحف ، يعود �ىل ب�شاطة تركيبة 
، و�شهولة  �حل��روف وع��دم تعقديها 
لكونه  بالإ�شافة   ، �لت�شكيل  حركات 
ول  للعيون  وم��ري��ح  و��شحا ً  خطا ً 
�طلق  ول����ذل����ك   ، �ل���رتك���ي���ب  ي��ق��ب��ل 
م�شمى خط �لن�شخ ، لكرثة ن�شخه يف 
�لكتب ونقلها ، لذلك يعد من �كرث 

�ل�شحف  يف  �مل�شتخدمة  �خل��ط��وط 
خطاط  �ن  �ىل  لف��ت��ا ً   ، و�مل���ج���الت 
�لقر�آن �لكرمي ، عليه مر�عاة �لدقة 
�ملفرد�ت  نقل  يف  �لبديهه  وح�شور 
بدون  وت�شكيلها  و�شياغتها  و�لأيات 
�ن  ���ش��رورة  م��ع   ، نق�شان  �و  زي����ادة 
يعطي لنف�شه �لوقت �لكايف حتى ل 

ي�شغط نف�شه .
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العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  626/ 2014 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف : ممتاز �حمد مو�شى خان �جلن�شية: باك�شتان �مل�شتاأنف عليه: �ليا�شات 
للحوم و�ملو��شي ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : تعديل �حلكم يف 
�مل�شتحقات �لعمالية  �ملطلوب �عالنه/ �ليا�شات للحوم و�ملو��شي ذ.م.م �جلن�شية: 
يف  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت  
�لدعوى رقم  2014/945 عم جز- م ع-ب-�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
�مام  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   2014/7/8 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

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

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1264/ 2014 -جتاري - م ت-  �س- اأظ

عليه:  �مل�شتاأنف  �لمار�ت  �جلن�شية:  �جلنيبي  علي  نا�شر  عي�شى   : �مل�شتاأنف 
تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : 
تعديل حكم تعوي�س  �ملطلوب �عالنهم/1-  �حمد بن �شليمان بن عبد�لعزيز 
�لر�جحي 2-فيد بريكو تاوبري  3-�بر�هيم �شليمان بن عبد�لعزيز �لر�جحي 
�جلن�شية: غري حمدد  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/47 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق 2014/7/6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 10.00 �شباحا �مام 
�لد�ئرة �لثالثة حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

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

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   3426  /2013 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : املقاولت والنزاعات الن�سائية
لل�شيانة  حمود�س  فرج  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �حمد  عو�س  مدعي/بخيت 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت     �جلن�شية:  �حمد  ب�شري  مدثر  حممد  ميثلها  �لعامة 
حمود�س  فرج  �عالنه/  �ملطلوب  �لتعوي�س   مع  مقاولة  عقد  عمل  باإكمال  مطالبة 
لل�شيانة �لعامة ميثلها حممد مدثر ب�شري   �شالح م�شاعد �شعيد �ملن�شوري �جلن�شية: 
�قام  �ملدعي  �ن  (  حيث  �ملدعي  �ل�شحيفة على نفقة  بالن�شر)باأ�شل  �لمار�ت  عنو�نه: 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/7/9 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   �لبتد�ئية-  �بوظبي 
�لدعوى بثالثة  �ملحددة لنظر  �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة  بدفاعك و�شور� 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/30  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1426  /2014 عم جز- م ع-ب- اأظ

�ليا�شات  عليه:  مدعي  باك�شتان    �جلن�شية:  خان  بونديل  علي  مدعي/�كرب 
للحوم و�ملو��شي ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية    
�ملطلوب �عالنه/  �ليا�شات للحوم و�ملو��شي ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  
�لثنني �ملو�فق 2014/7/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/7/3  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   771  /2014 ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعي/رمي نزيه �بر�هيم �لكتبى �جلن�شية: �لعر�ق مدعي عليه: حممد ح�شني 
�عالنه/    �ملطلوب  لل�شرر  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  �ملانيا  �جلن�شية:  �شعدون 
�قام  �ملدعي  �ن  بالن�شر  حيث  �ملانيا عنو�نه:  �شعدون �جلن�شية:  حممد ح�شني 
 2014/7/21 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة د�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 �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/6/29
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   190  /2014 عم كل- م ع -ب- اأظ

مدعي  فل�شطني   �جلن�شية:  �شعبان  �بو  �حمد  منذر  حممد  مدعي/�كرم 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  لينز  ثري  عليه: 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  لينز  ثري  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2014/7/13 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 9.30 �شباحا  مكلف باحل�شور 
�لبتد�ئية- �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/24  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1171  /2014 عم جز- م ع -ب- اأظ

مدعي/حممد ح�شن طفيل �حمد �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �لنخيل 
عمالية �ملطلوب �عالنه/ موؤ�ش�شة �لنخيل لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت     
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2014/7/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية- �لكائنة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  ز�يد-  بن  حممد 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/6/23  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   667  /2014 جت جز- م ت -ب- اأظ

عليه:  مدعي  �ليمن  �جلن�شية:  و�خرون  �مل�شعودي  ح�شن  �حمد  مدعي/جمال 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �ملغرب   �جلن�شية:  و�خرون  �لعياط  لبنى 
عنو�نه:  �ملغرب  �جلن�شية:  �لعياط    لبنى  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   54000
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  �لوقف( حيث  �لدعوى من  بالن�شر  )تعجيل 
�لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2014/7/8 موعد�  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �بوظبي 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

  2014/7/2
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
          اعادة  اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/7/16
رقم الدعوى 2014/1731

ملالكها  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  لتاهيل  �ل�شياء  مركز  عليه:  �ملدعى 
جابر عبيد قمر عبيد

�ملدعى  /�حمد خليل مطر��شماعيل �بوجر�د  
يتعني عليكم �حل�شور �ىل جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية مبقرها �لكائن 
يف �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان خلف  �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون 
�لجتماعية فيال رقم )2( يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/7/16 �ل�شاعة 1.00 

م�شاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
             اعالن للح�سور  اىل جلنة ف�س املنازعات اليجارية

حل�سور جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/7/7
رقم ال�ستئناف 2014/122

�مل�شتاأنف �شده  : موؤ�ش�شة نا�شر عو�س نا�شر للمقاولت �لعامة
�ملدير  وميثلها  ذ.م.م  �شبورت  موتور  �ك�س  بروجكت  /�شركة  �مل�شتاأنف 

�ل�شريك عبد�هلل ح�شن    
يتعني عليكم �حل�شور �ىل جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية مبقرها �لكائن 
يف �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل نهيان خلف  �شندوق �لزو�ج و�ل�شوؤون 
�لجتماعية فيال رقم )3( يوم �لثنني �ملو�فق 2014/7/7 �ل�شاعة 1.00 

م�شاًء
رئي�س جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/885  ت عمل - م ع-ت- اأظ  )
طالب �لتنفيذ/ موؤمون عديو مياه �جلن�شية: بنغالدي�س �ملنفذ �شده :�لدليل 
:�لدليل  �عالنه/  �ملطلوب  �جلن�شية:�لمار�ت  و�لبال�شرت  �لبالط  لعمال 
لعمال �لبالط و�لبال�شرت �جلن�شية:�لمار�ت �لعنو�ن : بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/2955 
 2014/7/28 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  -ب-�أظ   ع  م  جز-  عم 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ  فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
�لتنفيذ- �بوظبي �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ �ل�شند �عاله تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  القلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/2939 جتاري كلي  

بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �حمد   �شالح  يا�شني  �شامح   -1 عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/6/24 �ملو�فق 
�لز�م  ح�شوري:  مبثابة   �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �مل��ال   رفيع  حممد  ع�شام   / ل�شالح 
 420.000 وق���دره  مبلغ  �مل��دع��ي  �ىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ى 
�لدعوى �حلا�شل يف 2013/11/10  تاريخ رفع  درهم مع فائدة تاخريية قدرها5% منذ 
وحتى متام �ل�شد�د مبا ل يجاوز ��شل �لدين و�لزمتهما باأد�ء مبلغ )5000 ( �لف درهم 
تعوي�شا عما حلق �ملدعي من ��شر�ر و�لزمت �ملدعى عليهما بالت�شامن بامل�شاريف ومبلغ 
مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم 
�ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/6/29  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية اخلام�سة                                                

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1723 جتاري كلي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �حل��م��ادي  د�وود  جا�شم  حممد  ��شماعيل  خالد   -1 عليه/  �ملحكوم  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2014/1/29 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
�حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  �لهالل  م�شرف   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم 
وب�شحة  دره��م   1.301.299.01 وق��دره  مبلغ  �ملدعي  �ىل  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م 
�بوظبي  ع��ر�ئ�����س   2013/2792 رق��م  عري�شة  على  ب��الم��ر  �ل�����ش��ادر  �لتحفظي  �حل��ج��ز 
�تعاب  دره��م  ومائتي  �مل�شروفات  و�لزمته  به  �ملق�شى  �ملبلغ  ح��دود  يف  �لدعوى  مو�شوع 
حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2014/6/23  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي    
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثانية                                                

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/2806 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ 1- نا�شر بن مبارك بن فايل �لغيالين   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملو�فق 2014/6/18 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف  بتاريخ 
�عاله ل�شالح / بنك �لحتاد �لوطني بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م 
وع�شرون  و�شتة  )ثالثمائة  دره��م   326.870.38 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى 
�شنويا  بو�قع%7  و�لفائدة عنه  فل�شا(  و�شبعون درهما وثمانية وثالثون  �لفا وثمامنائة 
�لبالغ وقدره 263.749 درهم �عتبار� من تاريخ  حت�شب على ر�شيد  ��شل دين �لقر�س 
�ل�شد�د ومبا ل يجاوز ��شل �لدين  رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2013/10/27 وحتى متام 
وبالز�م �ملدعى عليه بامل�شروفات و 200 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. �شدر بتوقيعي وختم 
�ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/6/25  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/�سلطان را�سد النيادي        
 رئي�س الدائرة التجارية الكلية الثالثة                                                

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء )      
املحكمة التجارية        

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
         اعالن باحلكم يف الدعوى

 رقم  2014/9 مدين جزئي
�ملتويل  ��شرف   )2 لل�شحن  �لهر�م  �شركة   -1/ عليهما  �ملحكوم  �ىل 
قد   2014/6/30 �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  حممد  
حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح/ 
رحمة علي �حمد حممد بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعى عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 25.585 درهم ) 
خم�شة وع�شرين �لفا وخم�شمائة وخم�شة وثمانني درهما( مع �لر�شوم 

و�مل�شاريف. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/7/3
القا�سي/ �سامل ال�ساعر الظاهري    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11142 بتاريخ 2014/7/6    
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/4363 

�ملحكوم �شدها: �شعيد �حمد علي �شعيد �خلالدي     �لعنو�ن: بالن�شر 
نود �فادتكم بانه يف تاريخ 2014/5/28 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان 
ف�����س �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة ) �ب��وظ��ب��ي( يف �ل��دع��وى �مل���ذك���ورة �عاله 
غيابيا:  �للجنة  حكمت  �شنجق  حممد  زكي  ه�شام  له:  �ملحكوم  ل�شالح 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ 39000 �لف درهم و�لزمته 

�مل�شاريف ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-وام:

ما  مب�شاركة  وطنية  ور���ش��ة  ل��الإح�����ش��اء  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  نظم 
�حلكومية  �جلهات  ميثلون  وخمت�شا  خبري�   30 على  يزيد 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لإح�شائي  �لنظام  يف  و�ل�شركاء  �لحتادية 
�لعربية �ملتحدة وذلك يف نهاية �أعمال بعثة �ملر�جعة و�لتقييم 
بعثة  �لور�شة �شمن  وياأتي تنظيم  �لدوليني.  لفريق �خلرب�ء 
تقييم �لأو�شاع �لإح�شائية يف دول جمل�س �لتعاون �لتي نظمها 
�ملركز �لإح�شائي �خلليجي لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�أقرها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ه��ن  �لو�شع  در����ش��ة  م�شروع  �شمن  �لعربية 
�لرتقاء  بهدف   2014 لعام  �خلليجي  �ملركز  �إد�رة  جمل�س 
بو�قع �لعمل �لإح�شائي وتطوير �ملوؤ�شر�ت �لإح�شائية �لقابلة 
�ملنهجيات  و�أدق  �أح���دث  وف��ق  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  ب��ني  للمقارنة 
�لالزمة  �لإح�شائية  �لأ�ش�س  وتوفري  دوليا  �ملتبعة  و�لو�شائل 
لتكامل �لعمل على م�شتوى دول �ملجل�س و�مل�شاهمة يف تطوير 
�لنظم �لإح�شائية للدول �لأع�شاء.  وقال �شعادة ر��شد خمي�س 
�ل�شويدي مدير عام �ملركز �لوطني لالإح�شاء �ن �لبعثة �لتي 
�أعمالها  و��شتكملت  �ملا�شي  �أب��ري��ل  �شهر  خ��الل  �ل��دول��ة  ز�رت 
خالل يونيو �ملا�شي ت�شكل مرحلة مهمة �شمن عملية �لبناء 
�لقدر�ت  وبناء  �لعمل  لربنامج  �ملهني  و�لتطوير  و�لتاأ�شي�س 
�إد�رة مركز �لإح�شاء �خلليجي مبا يخدم  �لذي �أقره جمل�س 

�لتنفيذية  �خلطط  بناء  متطلبات  ويحقق  �لأع�����ش��اء  �ل���دول 
ل�شرت�تيجية �ملركز على �أ�شا�س روؤية تعك�س �حتياجات �لو�قع 

و�أولويات �لدول �لأع�شاء. 
بفريق متمر�س  �ل�شتعانة  يتطلب  �ن هذ�  �ل�شويدي  و��شاف 
من �خلرب�ء �لدوليني �ىل جانب تعاون كافة مكونات �لنظام 
�لإح�شائي يف �لدولة ب�شكل كامل خالل وبعد �نتهاء عمليات 
�لقوة  نقاط  وحتديد  �لإح�شائي  �لو�قع  در��شة  لأن  �ملر�جعة 
�لعلمية  ت�����ش��ك��ل �خل���ط���وة  �ل��ت��ح�����ش��ني و�ل��ت��ط��وي��ر  وجم�����الت 
�ل�شليمة لرب�مج �لتدخل على �أ�ش�س مهنية مدرو�شة من قبل 
�خلرب�ء و�ملخت�شني كل يف جماله وكل يف موؤ�ش�شته �شمن بنية 
لالإح�شاء  �لوطني  �ملركز  حر�س  و�أك��د  �لإح�شائي.   �لنظام 
�لعمل  و�ق��ع  لتد�ر�س  فقط  لي�س  �لبعثة  وج��ود  ��شتثمار  على 
باملقارنة  لالإح�شاء  �لوطني  �ملركز  م�شتوى  على  �لإح�شائي 
�لدولة  يف  �ل�شركاء  مع  �لتعاون  و�إمن��ا  �ملجل�س  دول  باقي  مع 
ومن كافة �ملوؤ�ش�شات ل�شتثمار زيارة �لبعثة منذ �لبد�ية عرب 
مع  �لعمل  وور���س  و�لنقا�شات  �لجتماعات  كافة  يف  �مل�شاركة 
ف��ري��ق �خل���رب�ء و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب��ه��م وم��ا ميثلونه من 
مد�ر�س �إح�شائية متقدمة �شو�ء على �شعيد منطقة �لحتاد 
�أو على �مل�شتويني �لإقليمي و�ل��دويل وفق جمالت  �لأوروب��ي 

عمل �لفريق. 
�أع��م��ال ف��ري��ق �خل���رب�ء وف��ري��ق �خلرب�ء  ون���وه �ل�شويدي ب��ان 

ت��وج بتنظيم ور���ش��ة وطنية ل��الط��الع على نتائج  �ل��دول��ة  م��ن 
عمل �لفريق �لدويل و�لت�شاور ب�شاأن �أولويات ومتطلبات بناء 
�لإمار�ت  لدولة  وفعال  �إح�شائي وطني ع�شري حديث  نظام 
تقدمي  ت�شمنت  �ل��ور���ش��ة  �ن  �ىل  م�شري�   .. �ملتحدة  �لعربية 
لنتائج �جتماعات ومر�جعات فريق �خلرب�ء ملجالت  عرو�س 
و�لإح�شاء�ت  �لقومية  و�حل�شابات  �لقت�شادية  �لإح�شاء�ت 
�لجتماعية وموؤ�شر�ت �لتنمية وقيا�س تقدم �ملجتمعات وحمور 
بناء  ��شتخد�مها ومتطلبات  و�آف��اق  �لإد�ري��ة وو�قع  �ل�شجالت 
�أرقام وبيانات �إح�شائية مت�شقة ومتكاملة على م�شتوى �لدولة 
بالإ�شافة �إىل عر�س خا�س حول �لإطار �لعام لتعزيز وتطوير 
�لنظام �لإح�شائي �لع�شري لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�شبل �نتظام تدفق �لبيانات من م�شادرها �ملتنوعة �إىل �ملركز 
�لوطني لالإح�شاء و�إتاحتها كمعلومات بهدف خدمة متخذي 
و�أ�شار  �ملنا�شبة.  �لتوقيتات  يف  �ل�شيا�شات  ور����ش��م��ي  �ل��ق��ر�ر 
30 جهة من �ل�شركاء  �أن م�شاركة نحو  �شعادة �ل�شويدي �إىل 
يف �لنظام �لإح�شائي يف �لدولة �شمن �لور�شة �لوطنية �لتي 
�أد�رها فريق �خلرب�ء يف مقر �ملركز �لوطني لالإح�شاء ت�شكل 
�ل�شر�كة  لتعزيز  �مل��رك��ز  �شيا�شة  �شمن  وثابتا  مهما  عن�شر� 
كل  يف  �لإح�شائي  �لنظام  مكونات  بني  �جلماعية  و�مل�شوؤولية 
�ملجالت �لتي من �شاأنها حتقيق �ل�شيا�شة �لعامة حلكومة دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحتقيق �لتكامل و�لتعاون بني كافة 

جمال  يف  و�ملحلي  �لوطني  �مل�شتوى  على  �لدولة  يف  �ل�شركاء 
�ل�شويدي  و�أو���ش��ح  �لر�شمية.   �لإح�����ش��اء�ت  و��شتخد�م  �إن��ت��اج 
باأن هذه هي �لبعثة �لفنية �لأوىل �لتي يتم تنظيمها على هذ� 
�مل�شتوى بالتعاون مع �ملركز �لإح�شائي �خلليجي م�شيفا باأن 
�ملركز ومن خالل ع�شويته يف جمل�س �إد�رة �ملركز �لإح�شائي 
ي�شعى  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  كممثل  �خلليجي 
ب�شكل م�شتمر لتوفري و��شتثمار كافة �لفر�س �لتي من �شاأنها 
و�إتاحة  �ل��دول��ة  يف  �لإح�شائي  بالعمل  �لرت��ق��اء  يف  �مل�شاهمة 
م��ا ه��و جديد يف ع��امل �لإح�شاء  ك��ل  ل��الط��الع على  �لفر�شة 
�شو�ء يف جمال �ملنهجيات �أو �لأدو�ت �لإح�شائية د�ئمة �لتطور 
خرب�ء  يقدمها  �لتي  �لف�شلى  و�ملمار�شات  �لتجارب  وكذلك 
�حلايل.  كالفريق  �لإح�����ش��اء  ع��امل  يف  طويلة  �شنو�ت  �أم�شو� 
�ملدير  ها�شم  بني  �مل�شاوي  �لقادر  عبد  �شعادة  قال  جانبه  من 
لالإح�شاء  �لوطني  باملركز  �لإح�شائية  للقطاعات  �لتنفيذي 
�لعمل  �شاركت يف �لجتماعات وور���س  �لتي  �ن تعاون �جلهات 
�لتي نظمها فريق �خلرب�ء يعد منوذجا مهما لتكامل وتعا�شد 
�لعربية  �لإم��ار�ت  �لإح�شائية يف دولة  �لأ�شرة  و�أبناء  مكونات 
و��شتمار�ت  لنماذج  و�ملر�جعات  �لنقا�شات  �شكلت  كما  �ملتحدة 
�لإح�شائي  للعمل  �ل��ر�ه��ن  �لو�شع  وحتليل  ودر����ش��ة  �لتقييم 
يف �لدولة فر�شة مهمة للتقاط نقاط �لقوة وحتديد فر�س 
يف  �لإح�شائي  للنظام  متميز  موقع  على  للحفاظ  �لتح�شني 

�ل���دور و�ملكانة  �ل��دول��ة على خ��ارط��ة ع��امل �لإح�����ش��اء وتعزيز 
�ملن�شودة على �مل�شتوى �لإقليمي و�لعاملي وفق �أ�ش�س وخطو�ت 

مدرو�شة. 
متطلبات  ��شتحقاقات  �ق���رت�ب  م��ع  ب��اأن��ه  ها�شم  بني  و�أ���ش��اف 
مل�شروع  �لناجح  و�لتح�شري   2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  مو�كبة 
و�لحتادية  �حلكومية  �لهيئات  ومتطلبات   2020 �ك�شبو 
�ملتطلبات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل��ب��ن��اء  �لتنمية  جم��ال  يف  و�ملحلية 
كافة  ق���در�ت  تعزيز  علينا  حتتم  �ملتطلبات  تلك  ك��ل  �لكبرية 
مكونات �لنظام �لإح�شائي يف �لدولة بكافة م�شتوياته ومتكينه 
�ملبادر�ت.  لهذه  �ملالئمة  �لإح�شائية  �مل��خ��رج��ات  توفري  م��ن 
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن فريق �خلرب�ء �لدويل قدم �لعديد من 
ونتائج  و�أ�شاليب  منهجيات  جمال  يف  �لإح�شائية  �لتو�شيات 
�لقت�شادية  �لإح�شاء�ت  م�شتوى  على  �لإح�شائية  �لعمليات 
�ل��ع��م��ل و�لتجارة  ���ش��وق  و�إح�������ش���اء�ت  �ل��ق��وم��ي��ة  و�حل�����ش��اب��ات 
وجمالت  �لقيا�شية  و�لأرق���ام  �لأ�شعار  و�إح�شاء�ت  �خلارجية 
م�شفوفة  وت��ط��وي��ر  �لإد�ري�����ة  �ل�شجالت  وت��ط��وي��ر  ����ش��ت��خ��د�م 
�لوقت  يف  م�شيد�  �ملجتمعات  تقدم  وقيا�س  �لتنمية  موؤ�شر�ت 
�لدولة  يف  �لإح�شائي  �لعمل  حققها  �لتي  ب��الإجن��از�ت  ذ�ت��ه 
�لبعثة خالل عملها و�جتماعاتها يف  �شهدته  �لذي  و�حلر�س 
رغبة وحر�س �لدولة على حتقيق �ملزيد من �لتطوير و�لدعم 

للعمل �لإح�شائي يف كافة �ملجالت و�مل�شتويات.

•• دبي-الفجر:

�للو�ء عبد�لرحمن حممد  �شعادة  بتوجيهات مبا�شرة من 
�لإمار�ت  ك�شافة  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  رفيع 
�شاركت  دب����ي،  ك�����ش��اف��ة  م��ف��و���ش��ي��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 
مل��ك��اف��ح��ة �ملخدر�ت  �ل��ع��امل��ي  �ل���ي���وم  ب��ف��ع��ال��ي��ات  �مل��ف��و���ش��ي��ة 
ب�شرطة  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  نظمته  و�ل��ذي 
و27   26 ي��وم��ي  خ���الل  ب��دب��ي  �شيتي  بالفا�شتيفال  دب���ي 
�لعديد  �شم  بجناح  �مل�شاركة  متثلت  وق��د  �ملا�شي.  يونيو 
�لك�شفية  باحلركة  �لإنت�شاب  و�إ�شتمار�ت  �ملطبوعات  من 
�لقائد  قدمها  توعوية  ترفيهية  لفقرة  بالإ�شافة  بدبي، 
�لقادة  خليل رحمه علي ُمفو�س ك�شافة دبي مع عدد من 
�لك�شفيني، حيث �أ�شتطاعو� �أن يو�شلو� �لر�شائل �لتوعوية 
كافة  به  خاطبو�  ترفيهي  باأ�شلوب  �ملخدر�ت  �أ�شر�ر  حول 
رفيع  عبد�لرحمن  �للو�ء  �شعادة  وق��ال  و�لفئات.  �لأعمال 
باأن �لك�شافة لها ر�شائل وتوجهات جمتمعية عليها �أن تقوم 
بها خلدمة �ملجتمع، ولي�س باأف�شل من �مل�شاهمة بفعاليات 
�أن �ملجتمع جتتاحه  �ليوم �لعاملي ملكافحة �ملخدر�ت، حيث 
�إخو�ننا  �ملخاطر من كل مكان، ونحن فخورين مب�شاعدة 
�لر�شالة  �إي�����ش��ال  يف  �مل���خ���در�ت  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة  ب�����الإد�رة 
�لتوعوية ح��ول �أ���ش��ر�ر �مل��خ��در�ت وجت��ن��ب �لق���رت�ب من 
هذه �لآفة �ل�شارة و�لتحذر من رفيق �ل�شوء �لذي لطاملا 

كان �لو�شيلة �لأ�شرع لهدم كيان �أ�شقاءه باإي�شال تلك �ملادة 
فرتة  منذ  ت�شعى  دب��ي  ك�شافة  ومفو�شية  �إليهم،  �ل�شارة 
لي�شت بالق�شرية لأن ت�شارك �ملجتمع فعالياته �ملجتمعية، 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعاملي  �ليوم  بفعاليات  ت�شارك  وهاهيه 
�جلمهور  ب��اإع��ج��اب  وحت��ظ��ى  �ل��ت��و�يل  على  �لثالثة  للمرة 
فريق  لتمكن  وذل��ك  دب��ي  ب�شرطة  �مل�شوؤولني  ثقة  ون��ال��ت 
�لعمل بها من �إي�شال �لر�شالة �ملطلوبة للمجتمع باأ�شلوب 
ترفيهي جذ�ب، موجها �شكره للقائمني على �لإد�رة �لعامة 
ملكافحة �ملخدر�ت على �لثقة �لتي �أولوها ملفو�شية ك�شافة 
وخماطبة  �مل�شرح  على  �لفقر�ت  من  �لعديد  لتقدمي  دبي 
ُمفو�س ك�شافة  �لقائد خليل رحمه  ب��دوره قال  �جلمهور. 
�حلنكة  عمله  وفريق  �أك�شبته  و�ملمار�شة  �خل��ربة  ب��اأن  دب��ي 
رهبة مو�جهة �جلمهور مبختلف  وك�شر  �لبديهة  و�شرعة 
ملكافحة  �لعاملي  �ليوم  فعاليات  يف  فنجاحنا  لهذ�  �أع��م��اره، 
للم�شاركة  �ل��ط��ري��ق  ل��ن��ا  م��ه��د   2012 ل��ل��ع��ام  �مل���خ���در�ت 
بالفعالية ذ�تها فوق م�شرح �لعربي �شنرت بالعام 2013، 
وها نحن نطل على �جلمهور بحلة جديدة وب�شكل جديد 
�لتوعوية  ومبحتوى جديد ميتزج به �لرتفيه باملعلومات 
ونوظفها باإطار يتنا�شب مع �لكبار و�ل�شغار، حيث تفاعل 
على  وح���ازت  �ل��ف��ق��ر�ت  م��ع  �شيتي  بالفا�شيتفال  �جلمهور 
�إع��ج��اب��ه��م، ك��م��ا ت��ف��اع��ل �جل��م��ه��ور م��ع �لأ���ش��ئ��ل��ة �لتوعوية 

�ملتعلقة باملنا�شبة.

•• دبي-�لفجر:
و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  �جن��زت 
ر�شف طرق د�خلية يف ت�شع مناطق 
كيلومرت،   193 ب��ط��ول  ���ش��ك��ن��ي��ة 
دره�����م،  م���ل���ي���ون   400 وب��ت��ك��ل��ف��ة 
وغطت م�شاريع �لطرق مناطق حتا 
و�لر�بعة،  و�لثالثة  �لثانية  و�لقوز 
و�خلو�نيج  �ل��ث��ال��ث��ة،  و�لق�شي�س 
و�لثانية  �لأويل  و�لرب�شاء  �لأويل، 
�مل�شاريع  ه����ذه  وت���ع���د  و�ل���ث���ال���ث���ة، 
و�لثانية  �لأويل  �لدفعتني  �شمن 
-2012( �خلم�شية  �خلطة  م��ن 

�شاحب  �عتمدها  �ل��ت��ي   )2016
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  �ل�����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�لد�خلية يف  �لطرق  لر�شف   ، �هلل 
عدد من �ملناطق �ل�شكنية يف �إمارة 
دب����ي، ب��ت��ك��ل��ف��ة ت��ق��در ب��ن��ح��و مليار 
دره��م، وذل��ك �نطالقاً من حر�س 
�شموه على تطوير وحت�شني �شبكة 
�لتمدد  �حتياجات  لتلبية  �لطرق 
يف  و�لعمر�ين  �ل�شكاين  و�لنت�شار 

�لإمارة.
رئي�س  �لطاير  مطر  �شعادة  وق��ال 
�لتنفيذي  و�ملدير  �لإد�رة  جمل�س 
ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ط���رق و�مل����و������ش����الت �إن 
من  �جل���اري  �ل��ع��ام  �نتهت  �لهيئة 

ر���ش��ف �ل��ط��رق �ل��د�خ��ل��ي��ة يف �شت 
مناطق �شكنية.

حيث �نتهت يف �شهر مار�س �ملا�شي 
م����ن م�������ش���روع ر����ش���ف �ل����ط����رق يف 
 21 بتكلفه  �لثالثة  �لقوز  منطقة 
مليون و732 �ألف درهم، وت�شمن 
�مل�شروع ر�شف طرق بطول ثمانية 
�متار  �شبعة  بعر�س  كيلومرت�ت، 
�متار  و���ش��ت��ة  �لتجميعية  ل��ل��ط��رق 
�ملحلية،  ل���ل���ط���رق  �مل�����رت  ون�������ش���ف 
م���ع ر���ش��ف م���و�ق���ف ط��ول��ي��ة على 
ج��ان��ب��ي �ل��ط��ري��ق ب��ع��ر���س مرتين 
تنفيذ  ج��ان��ب  �إىل  �مل����رت،  ون�����ش��ف 
ت�شريف  وخدمات  �لإن���ارة،  �أعمال 
�لعالمات  و�أع��م��ال  �لأم��ط��ار  مياه 
ويف  �لأر�شية،  و�خلطوط  �ملرورية 
�شهر فرب�ير �ملا�شي �نتهت �لهيئة 
م���ن ر���ش��ف �ل���ط���رق �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 
و�لثانية  �لأوىل  �لرب�شاء  منطقة 
و�لثالثة، �لو�قعة بني �شارع �ل�شيخ 
ز�ي���د ���ش��رق��اً و���ش��ارع �خل��ي��ل غرباً، 
و�شارع  ���ش��م��اًل  ���ش��ق��ي��م  �أم  و����ش���ارع 
�مل�شروع  وت�����ش��م��ن  ج��ن��وب��اً،   331
مليون   174 تكلفته  بلغت  �ل��ذي 
�أعمال  تنفيذ  دره���م،  �أل��ف  و500 
�أعمال  �شاملة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ط��رق 
كيلومرت،   116 ب��ط��ول  �لإن������ارة، 
�إن�����ش��اء ط��رق ج��دي��دة بطول  منها 

حت�شينات  و�إج���ر�ء  كيلومرت،   63
�لقائمة حاليا بطول  �لطرق  على 
ذ�ته  �ل�����ش��ه��ر  ويف  ك��ي��ل��وم��رت،   53
�لطرق  م�����ش��روع  �ل��ه��ي��ئ��ة  �جن����زت 
�لد�خلية يف منطقة �لقوز �لثانية 
�ل������ذي ب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ت��ه ن���ح���و 37 
مليون و392 �ألف درهم، وت�شمن 
�مل�����ش��روع ر���ش��ف ط���رق ب��ط��ول 11 
ك��ي��ل��وم��رت، م�����ش��ت��م��ل��ة ع��ل��ى طرق 
و�أخرى مزدوجة  فردية مب�شارين 
�إن�شاء  ���ش��م��ل  ك��م��ا  �لجت���اه���ني،  يف 
متكاملة  و�شبكة  م��و�زي��ة،  مو�قف 
لت�شريف �لأمطار و�أخرى لل�شرف 
�إنارة  �أعمال  �إىل  �إ�شافة  �ل�شحي، 
�ل����ط����رق و�ل����ع����الم����ات �لأر����ش���ي���ة 
�ملرورية وتوفري جميع  و�لإ�شار�ت 
�ملرورية �خلا�شة  �ل�شالمة  و�شائل 

�نتهت  كما  �ل��ط��رق،  مب�شتخدمي 
من  �ملا�شي  يناير  �شهر  يف  �لهيئة 
ر�شف �لطرق يف منطقة �خلو�نيج 
كيلومرت،   38 ب����ط����ول  �لأويل 
دره������م،  م���ل���ي���ون   100 ب��ت��ك��ل��ف��ة 
�أعمال  ��شتكمال  �مل�شروع  وت�شمن 
تنفيذ �لطرق �لد�خلية )�لرئي�شية 
لباقي  مر�شوفة  �لغري  و�ملحلية( 
منطقة �خلو�نيج �ل�شكنية �لأوىل، 
)منطقة رقم 281( �شاملة �أعمال 

�لإنارة.
و�أ��������ش�������اف: �جن��������زت �ل���ه���ي���ئ���ة يف 
 ،2013 ع���ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 
ثالث  يف  �لد�خلية  �لطرق  ر�شف 
���ش��ك��ن��ي��ة، ح��ي��ث مت �جناز  م��ن��اط��ق 
منطقة  يف  �لطرق  ر�شف  م�شروع 
مايو  �شهر  يف  �لثالثة  �لق�شي�س 
�لذي  �مل�����ش��روع  وت�شمن   ،2013
و500  مليون   23 تكلفته  بلغت 
�أل�����ف دره�����م ر����ش���ف ط����رق بطول 
جانب  �إىل  ك����ي����ل����وم����رت�ت،  ����ش���ت���ة 
ور�شف  �لإن��������ارة،  �أع����م����ال  ت��ن��ف��ي��ذ 
و�ملد�ر�س  �مل�شاجد  لبع�س  �ملو�قف 
�نتهت  كما  �ملنطقة،  يف  �حلكومية 
 2013 ���ش��ه��ر م���ار����س  �ل��ه��ي��ئ��ة يف 
ب��ط��ول ثمانية  م���ن ر���ش��ف ط����رق 
�لقوز  م��ن��ط��ق��ة  يف  ك���ي���ل���وم���رت�ت 
�لذي  �مل�����ش��روع  وت�شمن  �ل��ر�ب��ع��ة، 

بلغت تكلفته 15 مليون درهم �إىل 
جانب ر�شف �لطرق �أعمال �لإنارة 
و�مل��و�ق��ف وخ��دم��ات ت�شريف مياه 
�لأم����ط����ار، ويف ���ش��ه��ر ف���رب�ي���ر من 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �ن��ت��ه��ت �ل��ه��ي��ئ��ة من 
قر�بة  بطول  طرق  ر�شف  م�شروع 
�شتة كيلومرت�ت يف منطقة �شعبية 
 23 �مل�����ش��روع  وب��ل��غ��ت تكلفة  ح��ت��ا، 

مليون درهم.

قيد �لتنفيذ
و�أو����ش���ح ���ش��ع��ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر �إن 
تنفيذ عدد  �لعمل جاري حالياً يف 
يف  �لد�خلية  �لطرق  م�شاريع  من 
يتوقع  حيث  �شكنية،  مناطق  �شت 
�لنتهاء �لعام �جلاري من م�شروع 
�لورقاء  منطقة  يف  �لطرق  ر�شف 
�لأوىل و�لثانية و�لثالثة و�لر�بعة، 
فيما �شيتم �لنتهاء يف �لربع �لأول 
من �لعام �لقادم من ر�شف �لطرق 
�ملحي�شنة  م��ن��اط��ق  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لأوىل  جنوب  و�ل��رب���ش��اء  �لثانية، 
�لرب�شاء  يف  �لتجميعية  و�ل��ط��رق 
يف  �شيتم  �أن��ه  �إىل  م�شري�ً  �لثانية، 
�ل��رب��ع �لأخ���ري م��ن �ل��ع��ام �جلاري 
طرح مناق�شة تنفيذ طرق د�خلية 
�لأوىل  و�لنهدة  �مل��م��زر  مناطق  يف 

وعود �ملطينة �لثانية.

•• اأبوظبي-وام: 

�لأمن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ هز�ع  �شمو  رعاية  حتت 
تنطلق  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني 
رم�شان  �لجتماعية  �حلكومية  �مل��ب��ادرة  فعاليات  �لأح���د  �ل��ي��وم 
�أبوظبي �لتي تنظمها �لمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
حلكومة  �لتابعة  �جلهات  من  عدد  وم�شاركة  بالتن�شيق  �أبوظبي 
�أبوظبي على مدى �أ�شبوعني يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س. 
�أب��وظ��ب��ي م��ن �مل���ب���ادر�ت �حل��ك��وم��ي��ة �لجتماعية  وت��ع��د رم�����ش��ان 
ملوظفي حكومة �أبوظبي وعائالتهم خالل �شهر رم�شان �ملبارك 
�أج��و�ء من �للفة بني �ملوظفني وتاأكيد�  وجتمعا يهدف لتقدمي 
على �لروح �ل�شامية �لتي يحملها �ل�شهر �لف�شيل بتعزيز �لتقارب 
�أبوظبي  حكومة  بطولة  �إق��ام��ة  �مل��ب��ادرة  وت�شمل  �لج��ت��م��اع��ي.  
�لرم�شانية لكرة �لقدم و�شوق رم�شاين �إ�شافة �إىل عقد ملتقيات 
�لتي  �لجتماعية  �ل�شوؤون  خمتلف  تتناول  ون��دو�ت  وحما�شر�ت 
لكرة  �لرم�شانية  �أبوظبي  بطولة حكومة  وتاأتي  �ملوظفني.  تهم 
�لقدم �لتي ينظمها جمل�س �أبوظبي �لريا�شي يف ن�شختها �لأوىل 
د�خلية مكيفة يف قاعات مركز  وجتري مناف�شاتها على مالعب 
جهات  ميثلون  فريقا   30 مب�شاركة  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
�لتي  �لأن�شطة  �أب���رز  م��ن  لتكون  باأبوظبي  حكومية  وموؤ�ش�شات 
لقيم ممار�شة حياة �شحية  تعزيز  فيها من  ملا  �ملبادرة  تت�شمنها 
ريا�شية خالل �ل�شهر �لف�شيل و�بر�ز م�شهد �لتو��شل و�لتعاون 
بني �جلهات وتنمية �ل�شر�كات بينها مبا يخدم �لتفاعل �لريا�شي 

�لجتماعي يف �شهر رم�شان �لف�شيل. وتهدف �لبطولة لتحقيق 
وت�شجعيهم  �لريا�شي بني موظفي �جلهات �حلكومية  �لتو��شل 
يف  ت�شهم  �لتي  �ملجتمعية  �لريا�شية  �لتجمعات  يف  �مل�شاركة  على 
بني  �ل�شبابية  �مللتقيات  دور  تربز  كما  �حلكومية  �ل�شر�كات  دعم 
ون�شر  �لبدنية  �للياقة  حت�شني  يف  وت�شهم  �لوظيفية  �ل��ك��و�در 
�لأف���ر�د.  حلياة  �شحيا  منطا  وجعلها  �لريا�شة  باأهمية  �ل��وع��ي 
كافة  ممثلي  بح�شور  �شابقا  �أج��ري��ت  قد  �لبطولة  قرعة  وكانت 
ثمان  �ىل  �لثالثني  �لفرق  تق�شيم  عن  و�أ�شفرت  �مل�شاركة  �لفرق 
جمموعات �شمت �لأوىل فرق �ل�شركة �لقاب�شة �لعامة - �شناعات 
- د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة 
و�لثانية  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شندوق   -
�لرعاية  موؤ�ش�شة   - �ل�شحي  �ل�شرف  خل��دم��ات  �أبوظبي  �شركة 
 - �أبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة   - �لق�شر  و�شوؤون  �لجتماعية 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة  �أدنوك للتوزيع و�لثالثة هيئة  �شركة 
�أبوظبي لالأنظمة  �ل�شحية - مركز  �أبوظبي للخدمات  - �شركة 
و�لر�بعة  للتوطني  �أبوظبي  جمل�س   - و�ملعلومات  �للكرتونية 
 - �لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة   - للتنمية  مبادلة  �شركة 
د�ئرة �لنقل - جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية و�خلام�شة �ملوؤ�ش�شة 
خليفة  ���ش��ن��دوق   - �ملتخ�ش�شة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق  �ل��ع��ل��ي��ا 
نادي  و�ل�شاد�شة  ل��الإع��الم  �أب��وظ��ب��ي  �شركة   - �مل�شاريع  لتطوير 
جمل�س   - �ل�شحة  هيئة   - �خلا�شة  �لحتياجات  ل��ذوي  �أبوظبي 
د�ئرة  و�ل�شابعة  �لإح�شاء  �لعمر�ين - مركز  �أبوظبي للتخطيط 
�ملالية - �شركة �أبوظبي لإد�رة ريا�شة �ل�شيار�ت - هيئة �لبيئة - 

موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية فيما �شمت �ملجموعة �لثامنة 
 - �ل�شياحي  و�لتطوير  �ل�شتثمار  �شركة  ف��رق  ثالثة  و�لأخ���رية 
�شركة �أبوظبي للمو�نئ -مركز خدمات �ملز�رعني .  و�شيتم تكرمي 
�لفرق �لثالث �لأوىل يف �لبطولة و�أف�شل لعب و�أف�شل حار�س 
وهد�ف �لبطولة بكوؤو�س وميد�ليات ذهبية وف�شية وبرونزية كما 
�شيح�شل �لفريقان �لأول و�لثاين على جو�ئز ت�شمل تذ�كر �شفر 
من �شركة �لحتاد للطري�ن و�إقامة يف �أحد �لفنادق باأبوظبي من 
هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة كما �شيحظى �جلمهور �ملتو�جد 
�لنهائية بفر�شة للفوز بجو�ئز وتذ�كر �شفر  يف مباريات �لأدو�ر 
وغريها. ومن جهة �أخرى ميتد �ل�شوق �لرم�شاين خالل فرتة 
�إق��ام��ة ب��ط��ول��ة ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم وي��ق��ع يف �ملنطقة 
يحظى  لكي  وذل��ك  �لريا�شية  �لبطولة  ملعبي  ب��ني  �ملخ�ش�شة 
�ل�شتمتاع  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ع  �مل��ب��اري��ات  م�����ش��اه��دة  بفر�شة  �جل��م��ه��ور 
ترفيهية  �أج��و�ء  لإ�شفاء  يهدف  �لذي  �لرم�شاين  �ل�شوق  بزيارة 
للعائالت و�جلمهور �لعام �لقادم �إىل �حلدث بالإ�شافة �إىل دعم 
�شيعود  و�لتي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  و�ل�شركات  �لوطنية  �مل�شاريع 
�لهالل  هيئة  تديرها  �ل��ت��ي  �خل��ريي��ة  لالأن�شطة  منه  ج��زء  ري��ع 
�ملوظفني  م��ن  �ل�شوق  حل�شور  م�شاركا   18 و�شيقدم  �لأح��م��ر. 
بالإ�شافة  �لمار�تية  و�لأع��م��ال  �ملنتجات  من  جمموعة  و�ل���زو�ر 
�إىل �مل�شاركة يف عدة �أن�شطة كاأن�شطة �لطبخ و�شنع �لفخار ونق�س 
�حلناء وعرو�س �حلرف �ليدوية و�لتي تعك�س �لطابع �لرم�شاين 
و�لإمار�تي كما �شيتم تخ�شي�س م�شاحة تفاعلية لأ�شر �مل�شاركني 

يف �لبطولة و�لعن�شر �لن�شائي من �جلمهور.

الوطني للإح�ساء ينظم ور�سة وطنية بالتعاون مع املركز االإح�سائي اخلليجي لدول التعاون

•• اأبوظبي-وام:

لعام  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �حلكومة  ع��ن  تقريرها  يف  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  �أ���ش��ادت 
�شكاين يحتوي على  �إن�شاء �شجل  للهوية يف  �لإم��ار�ت  2014 بنجاح هيئة 
�لبيانات �حليوية لكافة مو�طني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملقيمني 
على �أر�شها ومبعايري عالية �مل�شتوى ومتقدمة عامليا. وو�شفت �لأمم �ملتحدة 
منظومة �لهوية �ملتقدمة �لذي تطوره دولة �لإمار�ت ممثلة بهيئة �لإمار�ت 
�لبيومرتية  �لبيانات  على  حتتوي  �لتي  �ملنظومات  �أف�شل  من  باأنه  للهوية 
�حليوية على م�شتوى �لعامل . و�أ�شارت �لأمم �ملتحدة يف �ل�شفحة رقم 86 
من تقريرها �لذي ن�شرته د�ئرة �ل�شوؤون �لقت�شادية و�لجتماعية �لتابعة 
للمنظمة �لدولية قبل �أيام حتت عنو�ن م�شح �حلكومة �لإلكرتونية 2014: 
�حلكومة �لإلكرتونية و�مل�شتقبل �لذي ن�شعى �إليه �إىل �لعديد من �لإجناز�ت 

�لدولية �لتي حققتها هيئة �لإمار�ت للهوية. 
و�أكد �لتقرير �أن برنامج �لهوية �لإمار�تي �لتابع لهيئة �لإمار�ت للهوية يعد 
من �أف�شل �لرب�مج �لتي تعتمد على �لبيانات �حليوية يف �لعامل حيث تقوم 
�لهيئة مب�شح ب�شمات �لأ�شابع جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لإمار�ت ممن 
جتاوزو� �شن �خلام�شة ع�شرة كاإجر�ء �إلز�مي من �أجل ت�شجيل جميع �شكان 
للرتكيبة  نظر�  �أن��ه  �لتقرير  و�أ�شاف  �لوطني.  �ل�شكاين  �ل�شجل  يف  �لدولة 
�ل�شكانية �لفريدة يف �لإم��ار�ت فاإن ت�شجيل �لبيانات �حليوية هو جزء يتم 
�إىل جانب �لفح�س �لطبي �لإلز�مي جلميع �ملقيمني ما يجعل �لأمر �أكرث 
�شهولة عليهم. وجاء يف �لتقرير �أن �لإم��ار�ت تفخر بامتالك �شجل �شكاين 
ي�شم �أكرث من 105 مليون ب�شمة لالأ�شابع وكامل كف �ليد وجانبه �إ�شافة 
�إىل �أكرث من 15 مليون �شورة �شخ�شية حيث يتم حفظ �أف�شل �لب�شمات 
�مللتقطة و�ملخزنة ب�شكل �آمن وحممي بنظام �لت�شفري �شمن بطاقة �لهوية 

�لذكية �لتي �أ�شدرتها �لهيئة لكافة �شكانها. كما مت تزويد �لبطاقة �لذكية 
وم�شادقتها  �حل��ي��وي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  م��ن  �لتحقق  تتيح  �ل��ت��ي  �ملطابقة  بتقنية 
درجة  على  �لتقرير  �أثنى  كما  �حلاجة.  عند  حاملها  هوية  تاأكيد  وبالتايل 
�لأمان �لعالية �ملتوفرة يف بطاقة �لهوية وم�شروع مركز �لت�شديق �لرقمي 
و�لربوتوكولت  �لبيانات  نقل  وعمليات  �حليوية  �لبيانات  �أن  ع��ن  ف�شال 
�مل�شتخدمة جميعها متو�فقة مع معايري �ملعهد �لأمرييكي �لوطني للمعايري 

�أي �ن ��س �ي ومع معايري �لآيزو �ي ��س �و . 
و�أعرب �شعادة �لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري مدير عام هيئة �لإمار�ت 
ب��اإجن��از�ت �لهيئة ..  للهوية عن �لفخر و�لع��ت��ز�ز بهذ� �لع��رت�ف �لأمم��ي 
موؤكد� �أن �لف�شل يعود للروؤية �ل�شت�شر�فية �لثاقبة للقيادة �حلكيمة لدولة 
ب��اأن ي�شكل هذ� �لعرت�ف  �أمله  �أع��رب �لدكتور �خل��وري عن  �لإم���ار�ت. كما 
مبادر�ت  �إط��الق  نحو  �لعامل  دول  ملختلف  حافز�  �لأممية  �لهيئة  ه��ذه  من 

�لأمن  م�شتوى  على  فو�ئدها  تعم  بحيث  �ملتقدمة  �لهوية  لإد�رة  مبتكرة 
قطاعاتها  خمتلف  وتدعم  فيها  �لر�شيدة  �حلكومة  وتعزز  للدول  �لوطني 

�لقت�شادية. 
�لهيئة على  �ل��ت��ي تعمل  �ل��ط��م��وح��ة  �مل���ب���ادر�ت  �أن  �ل��دك��ت��ور �خل����وري  و�أك����د 
ت��ط��وي��ره��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ائ��ه��ا م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز ����ش��ت��خ��د�م��ات بطاقة 
تعزيز  جمال  يف  وخا�شة  �لدولة  يف  �حليوية  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لهوية 
�ملوثوقية يف �لف�شاء �لرقمي �شوف ت�شهم يف تعزيز �لتحول نحو �حلكومة 
للمجتمع  �ل�شعادة  حتقيق  نحو  عنها  �ملنبثقة  �حل�شارية  و�ملبادر�ت  �لذكية 
و�لو�شول للمتعاملني يف �أماكن تو�جدهم. يذكر �أن هيئة �لإمار�ت للهوية 
ح�شلت على �شهادة من �لأكادميية �لعاملية لالأرقام �لقيا�شية لمتالكها �أكرب 
قاعدة بيانات لل�شجالت �ملدنية �حليوية �لإلكرتونية �ملدجمة على م�شتوى 

�لعامل. 

االأم����م املتح���دة ت�سي����د بهيئ������ة االإم����ارات للهوي�����������ة

للعام الثالث على التوايل

ك�سافة دبي ت�سارك بفعاليات اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

بطول 193 كيلومرت �بتكلفة 400 مليون 

هيئة الطرق واملوا�سلت تنجز م�ساريع طرق داخلية يف ت�سع مناطق �سكنية
الطاير: العمل جاٍر حاليًا يف تنفيذ م�ساريع طرق يف �ست مناطق 

انطلق فعاليات املبادرة احلكومية االجتماعية رم�سان اأبوظبي اليوم

•• دبي-وام: 

�لعمل  ب�����وز�رة  �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي  �إد�رة  م��ن  وف���د  ق���ام 
ب��زي��ارة �ىل �إد�رت����ي �لإع����الم �لم��ن��ي و�ل�����ش��ر�ك��ة ب����الإد�رة 
���ش��رط��ة دب���ي ل��الط��الع على  �ل��ع��ام��ة خل��دم��ة �ملجتمع يف 
�لعالمي  و�لر�شد  �لت�شال  �لد�رت���ني يف جم��ال  جتربة 
وقدم  �ل�شر�كة.  �د�رة  �ىل  بالإ�شافة  �ل�شمعة  �إد�رة  ونظام 
�لإعالم  �إد�رة  م��دي��ر  �لفال�شي  دروي�����س  ب��ن  �أح��م��د  بطي 
�لقيادة  �إدر�ج  كيفية  ع��ن  �شرحا  �ل��وف��د  لأع�����ش��اء  �لم��ن��ي 
�لتي  �لعاملية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  قائمة  يف  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لتعاون  �آليات  بحث  �ىل  بالإ�شافة  �شمعتها  ب���اإد�رة  تهتم 
متكاملة  منهجية  و�شع  يف  لل�شمعة  �لعاملية  �ملنظمة  مع 
�أنظمة  تطبيق  �آليات  �إىل  وتطرق  �ل�شمعة.   �إد�رة  لعملية 
ربحية  �شرطية غري  موؤ�ش�شة  �ل�شمعة على م�شتوى  �إد�رة 
بالإ�شافة �ىل �تباع �ل�شفافية و�عتماد �ملرونة يف �لتعامل 
مع و�شائل �لأعالم وتقدمي �لدعم �لالزم للقائمني على 
من  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  د�خ��ل  �لت�شال  عملية 
�أن  �إىل  �لفال�شي  بطي  و�أ���ش��ار  متكاملة.  منظومة  خ��الل 
�ل�شتفادة  ميكن  عامليا  و�ملطبقة  �ل�شمعة  �إد�رة  معايري 
منها يف جتربتنا �ملحلية وذلك ل�شالح �لرتقاء مبخرجات 

�شمعة  على  و�حل��ف��اظ  �لعمل  م��وؤ���ش��ر�ت  وت��ط��وي��ر  �لأد�ء 
دولة �لمار�ت كهدف رئي�شي بالتز�من مع حتقيق �لقيم 
�شملت  رئي�شية  �شبعة معايري  �ملعلنة من خالل  �ملوؤ�ش�شية 
و�ملو�طنة  و�لأد�ء  و�لإب������د�ع  و�ل��ق��ي��ادة  �حل��وك��م��ة  م��ع��ي��ار 
عر�س  ك��م��ا  �مل��ت��ع��ام��ل��ني.  وخ��دم��ة  �ملوؤ�ش�شية  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لر�ئد عبد�لرحمن �لنعيمي مدير �إد�رة �ل�شر�كة بالوكالة 
2005 وكيف  موجز� عن بد�يات تاأ�شي�س �لإد�رة يف عام 
حتديد  ع��رب  عمليا  �مل��ف��ه��وم  تطبيق  دب��ي  �شرطة  ب��ا���ش��رت 
مهام �لإد�رة .. مو�شحا �أن منهجية �إد�رة �ل�شر�كة تعتمد 
وعلى  �لإد�رة  قبل  م��ن  حتقيقها  �ملطلوب  �لأه���د�ف  على 
�ل�شر�كات  ح�شر  و�آلية  �لد�خلية  �ل�شر�كات  توطيد  �آلية 
و�لتن�شيق  �ملتبادلة  و�ملنافع  �خلدمات  وحتديد  �خلارجية 
مع �لإد�ر�ت �لعامة �ملعنية باملنظمة من �أجل �إيجاد قيمة 
وقدم  و���ش��رك��ائ��ه��ا.  �ملنظمة  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  ت��دع��م  م�شافة 
تعريفا ملفهوم �ل�شر�كة وفقا ل�شرت�تيجية �لقيادة �لعامة 
�إفر�د  �أن جتربة �شرطة دبي يف  �إىل  .. لفتا  ل�شرطة دبي 
�أول  باعتبارها  �ل�شر�كة  ب����اإد�رة  خا�شة  تنظيمية  وح���دة 
�ليوم  جعلتها  �مل��ب��ادرة  ب��ه��ذه  ت�شطلع  حكومية  موؤ�ش�شة 
وجهة للعديد من �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لر�غبة 

بالتعرف �إىل هذه �لتجربة وحماكاتها.

وفد العمل يطلع على االإعلم االأمني 
وال�سراكة يف �سرطة دبي
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�صحتك يف 

يف رحاب �لقر�آنيف رحاب �لقر�آن

ق�ص�ص ونوادر من حياة ال�صاحلني  اإعداد وتقدميروح الإ�صالم 
 عبد التواب عبد العزيز:

يخّف �إقبال �لنا�س على �لفو�كه خالل �ل�شوم، فعدد كبري من �لنا�س 
ي�شتبدل �لفو�كه باحللويات �لرم�شانية. لكّن هذه �لأخرية غنية جد�ً 
�ل�شوم  �لوزن خالل  زيادة  تعمل على  �لتي  و�ل�شكر  �مل�شّبعة  بالدهون 
و�ل�شكري  و�ل�����ش��ر�ي��ني  �لقلب  ب��اأم��ر����س  �لإ���ش��اب��ة  خلطر  وتعّر�شك 
و�رتفاع �شغط �لدم. لذلك، يجب �لبتعاد عن �حللويات �لرم�شانية 

وتناول �لفو�كه بدًل منها.

متنحك الفيتامينات
�لفو�كه من �أغنى �لأطعمة بالفيتامينات و�ملعادن �ل�شرورية لل�شحة. 
متنح �لفو�كه �جل�شم �لن�شاط خالل �شاعات �ل�شوم �لطويلة. كما تعمل 
على حماية �جل�شم من �لإ�شابة بال�شرطان و�أمر��س �لقلب. وجتدر 

�لإ�شارة �ىل �أّن �لفو�كه تعترب �حللوى �لأن�شب ملري�س �ل�شكري، ف�شكر 
�لفروكتوز )�شكر �لفو�كه( ل يعمل على رفع م�شتويات �ل�شكر يف �لدم. 
طبعاً ل يجب �لتغا�شي عن فو�ئد �لفو�كه �جلمالية �لتي تزيد جمال 

�لب�شرة بف�شل �حتو�ئها على �ملو�د �مل�شادة لالأك�شدة.

تعّو�س ال�سوائل
�مل��ي��اه يف �جل�شم خ��الل ���ش��اع��ات �ل�����ش��وم �ل��ط��وي��ل��ة، ي���وؤدي �ىل  نق�س 
ليرت  ع��ن  يقل  ل  م��ا  �شرب  ل��ذل��ك، يجب  و�لتعب.  ب��الإره��اق  �ل�شعور 
ون�شف ليرت من �ملياه يومياً. بالإ�شافة �ىل ذلك، يجب تناول �لفو�كه  
و�لتي حتتوي بدورها على كمية كبرية من �ملياه ومتنحك �ملزيد من 

�لرتطيب و�لنتعا�س خالل �ل�شهر �لف�شيل.

�أفكار لتناول �لفو�كه يف رم�شان :
- �أ�شيفي �لتّفاح �لطازج �ىل �ل�شلطة �لرم�شانية.

- �أعّدي �شلطة �لفو�كه لتناولها بعد �لإفطار.
- رّتبي �لفو�كه �لد�كنة �للون يف �شحن مميز وتناويل بع�س �حلبات 

يف فرتة �لليل.
- �أعّدي �حللويات �لتي ترتكز �إىل �لفو�كه ككر�مبل �لتفاح.

- قّطعي �لفو�كه و�غرزيها يف عيد�ن خ�شبية كي ي�شهل تناولها.
- �أع��ّدي ع�شري �لفو�كه �لطازجة عرب خلط �أي نوع من �لفو�كه مع 

كوب من �للنب �خلايل من �لد�شم و�لقليل من �ل�شكر.
- �أ�شيفي بع�س قطع من �لفر�ولة �أو �لتوت �ىل كوب �حلليب �خلايل 

�لد�شم مع �لكورن فليك�س عند وجبة �ل�شحور.

من مو�عظ عمر بن �خلطاب
قال �أ�شلم : فاأقبل علّي وقال: �أنطلق بنا

فيه  )كيال(  ع��دل  ف��اأخ��رج  �لدقيق  د�ر  �أتينا  حتى  نهرول  فخرجنا 
دقيق وقطعة من �ل�شحم فقال �أحمله علّي .

فقلت: �أنا �أحمله عنك.
قال: �حمله علّي، مرتني �أو ثالثا.

و�أنا �أقول لك مرة : �أ�أنت حتمل عني ذنبي يوم �لقيامة.
فحملته عليه فانطلق و�نطلقت معه نهرول حتى �أتينا �ملر�أة فاألقي 
و�أنا  علّي  ذري  يقول  وجعل  �شيئا  �لدقيق  من  و�أخ���رج  عندها  ذل��ك 
�أن�شج �لطعام وقال �ملر�أة  �أحرك لك وجعل ينفخ حتت �لقدر حتى 
�أح�شري وعاء فاأتته بق�شعة فاأفرغ فيها �لطعام ثم قال لها �أطعمهم 
ت��رك عندها  ث��م  �شبعو�  ذل��ك حتى  يفعل  ي��زل  فلم  �أ���ش��اع��دك  و�أن���ا 

�لبقية.
فقالت له �ملر�أة : �أنت �أوىل بهذ� �لأمر من �أمري �ملوؤمنني فقال لها: 

قويل خري� �إنك �إذ� جئت �أمري �ملوؤمنني وجدتني هناك �إن�شاء �هلل.
يلعبون وي�شحكون فقام وهو يحمد  �ل�شبية  ر�أي  ومل يخرج حتى 

�هلل ورتب للمر�أة �شيئا من �أمو�ل �مل�شلمني. 

مع القا�سي زيد بن ثابت
روى كعب بن �أبي �أبا هو عمر بن �خلطاب تقا�شيا �أمام زيد بن ثابت 
وكان ز�يد قا�شيا قد عينه عمر يف �ملدينة �ملنورة ليق�شي بني �لنا�س 
�أمري  يا  �ل�شالم عليك  لعمر  ق��ال  ثابت  بن  زي��د  خ��رج عليهما  فلما 
�أبي  �إليهما باجللو�س وقد �حتاج �لأمر �أن يطلب  �أ�شار  �ملوؤمنني ثم 
من �خلليفة عمر �أن يحلف �ليمني فقال له زيد �أعف �أمري �ملوؤمنني 
من �ليمني فغ�شب عمر �أن يحلف �ليمني فقال له زيد �أعف �أمري 
�ملوؤمنني من �ليمني فغ�شب عمر وقال لزيد لقد �شرت جائر� منذ 
�أجل�س  �ملوؤمنني  �أمري  يا  �ل�شالم عليك  بقولك  �ليوم كيف حتييني 

هنا وكيف تقول �أعف �أمري �ملوؤمنني من �ليمني .

هدم امل�سجد �اأعاد البيت لمراأة
و�شكت �شيدة م�شرية عمرو بن �لعا�س �إىل �أمري �ملوؤمنني عمر بن 
و��شرت�ه على  بيتها  بيع  �أرغمها على  قد  �لعا�س  �بن  لأن  �خلطاب 
بن  عمرو  �خلطاب  بن  عمر  فاأمر  �مل�شجد  به  لي�شلح  رغبتها  غري 

ونفذ  ل�شاحبه  و�إع���ادة  ك��ان  كما  �لبيت  وبناء  �مل�شجد  بهدم  �لعا�س 
عمرو بن �لعا�س �أو�مر عمر بن �خلطاب و�أرجع لل�شيدة بيتها كما 

كان.

الوايل الذي رف�س 100 دينار من عمر بن اخلطاب 
و�ل�شام  حم�س  على  وليته  يف  كامال  عاما  �شعد  بن  عمري  �أم�شى 
ومل ت�شل �إي عمر �أية �أخبار عنه طو�ل هذه �ملدة ومل ير�شل عمري 
لكاتبه:�أكتب  �أنباء فقال عمر  �أية  �ل�شر�ئب ول ت�شل عنه  �خل��ر�ج 

�إيل عمري فاأين �أخاف �أن يكون خاننا و�أر�شل �إل يه ي�شتدعيه.
وذ�ت يوم �شهدت �شو�رع �ملدينة رجال �أ�شعث �أغرب تغ�شا وعثاء �ل�شفر 
يكاد يقتلع قدميه من �لأر�س �قتالعا من طول ما لقى من عناء 
�ليمني ج��ر�ب وق�شعة وعلى كتفه  ك��ان على كتفه  وب��ذل من جهد 
يئودها  ل  ع�شا  على  ليتوكاأ  و�إن��ه  م��اء  فيها  �شغرية  قربة  �ألي�شري 

حمله �ل�شامر �لوهنان.
ودل��ف �إيل جمل�س عمر يف خطو�ت وئيدة وق��ال : �ل�شالم عليك يا 
�أ مري �ملوؤمنني ويرد عمر �ل�شلم ثم ي�شاأله وقد �آمله ما ر�آه عليه من 
�أل�شت تر�ين  ت��رى،  �شاأين ما  ق��ال:  يا عمري  �شاأنك  و�إعياء ما  جهد 

�شحيح �لبدن ظاهر �لدم معي �لدنيا �أجرها بقرنيها .
قال عمر: وما هذ� �لذي معك؟

قال عمري: معي جر�بي �أحمل فيه ز�دي وق�شعتي �أكلفيها و�إد�وتي 
لو�شوئه  �مل���اء  يحمل  وك���ان  �مل���اء  فيه  يحمل  جلد  م��ن  �إن���اء  �لإد�وة 
و�شر�به وع�شاي �أتوكاأ عليها و�أجاهد بها عدو� �إن عر�س يل فو �هلل 

ما �لدنيا �إل تبع ملتاعي.
قال عمر: �أجئت ما �شيا

قال: نعم.
قال عمر : �أو مل جتد من يتربع لك بد�بة تركبها.

قال : �إنهم مل يفعلو� و�أين مل �أ�شاألهم. 
قال عمر: فماذ� عملت فيما عهدنا �إليك به.

�أهله  �شلحاء  فجمعت  �إل��ي��ه  بعثتني  �ل��ذي  �لبلد  عمري:�أتيت  ق��ال 
ووليتهم جباية �لأمو�ل حتى �إذ� جمعوها و�شعتها يف مو��شعها ولو 

بقى لك منها �شيء لأتيتك به.
قال عمر : فما جئتنا ب�شيء .

توزنو�  �أن  قبل  �أنف�شكم  وزن��و�  �أن حتا�شبو�  قبل  قال عمر )حا�شبو� 
فاإنه �أهون عليكم يف �حل�شاب غد�( �أن حتا�شبو� �أنف�شكم �ليوم تزينو� 
�حلاقة  خافية(  منكم  تخفى  ل  تعر�شون  )يومئذ  �لأك��رب  للعر�س 
وقال عمر بن �خلطاب �أي�شا لالأحنف بن قي�س : يا �أحنف من كرثة 
�شحكه قلت هيبته ومن مزح ��شتخف به ومن �أكرث من �شيء عرف 
به وم��ن كرث كالمه كرث �شقطه وم��ن كرث �شقطه قل حياوؤه ومن 

قبل حياوؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه .
و�أع���رف ع��دوك و�أحذر  ووع��ظ رج��ال فقال ل تكلم فيما ل يعنيك 
مع  مت�شي  ول  �هلل  يخ�شى  م��ن  �إل  �أم���ني  ول  �لأم���ني  �إل  �شديقك 
يف  ت�شاور  ول  �شرك  على  تطلعه  ول  ف��ج��وره  م��ن  فيعلمك  �لفاجر 

�أ مرك �إل �لذين يخ�شون �هلل عز وجل.
ل�شانه  يب�شط  حتى  م��ن��ك(  )ق��رب��ه  و�أدن����ه  لل�شعيف  و�ئ���ذن  �ل��ن��ا���س 
ويجرتي قلبه وتعهد �لغريب فاإنه �إذ� طال حب�شه �شعف قلبه وترك 

حقه. 

مع امراأة فقرية ..تغلي املاء لت�سكت جوع اأطفالها  
ويف حكاية عمر مع �ملر�أة �لتي كانت تعلل �شبيانها �جلياع بغلي �ملاء 
يف �لقدر �شورة من �شور �لدميقر�طية �لإ�شالمية يف �أرقى �شورها 
فقد كان يطوف يف ليلة من �لليايل ومعه �أ�شلم فوجد �إمر�أة ن�شبت 

قدر� على �لنار وحولها �شبية يبكون.
فقال عم : �ل�شالم عليكم يا �أ�شحاب �ل�شوء.

فقالت �ملر�أة : وعليك.
فقال: �أدنو�  �أقرب 

فقالت: �أدن بخري �أو دع  �أذهب و�أترك 
فقال: ما بالكم ؟

قالت: ق�شر بنا �لليل و�لربد
قال: وما بال هوؤلء �ل�شبية ي�شيحون .

قالت : �جلوع.
قال : و�أي �شيء ي هذه �لقدر.

ي��ن��ام��و�.. �هلل  ب��ه حتى  �أ�شكتهم  ق��ال��ت : م��اء 
بيننا وبني عمر.

وما  �هلل  رح��م��ك  �أي   : ق���ال 
يدري عمر بك.

�أمورنا  ي��ت��وىل  ف��ق��ال��ت: 
ويغفل عنا.

قال : ل.
له  ج���ددو�  �أي  ع��ه��د�  لعمري  ج���ددو�  �شعيد:  منبهر  وه��و  عمر  ق��ال 

�لولية على حم�س و�ل�شام مرة �أخرى.
ب��ع��دك ثم  �أي���ام ق��د خلت ل عملت ل��ك ول لأح���د  ق��ال عمري : تلك 
��شتاأذن فاإذن له فرجع �إىل منزله وبينه وبني �ملدينة �أميال وبعد �أن 
�أن�شرف عمري بعث عمر رجال يقال له �حلارث و�أعطاه مائة دينار 
وقال �أنطلق �إيل عمري حتى تنزل به كاأنك �شيف فاإن ر�أيت �أثر �شيء 
فاأقبل و�أن ر�أيت حالت �شديد� فادفع �إليه هذه �ملائة دينار فانطلق 
�حلارث فاإذ� هو بعمري جال�س يغلي قمي�شه �إيل جنب �حلائط فقال 
له عمري �أنزل رحمك �هلل فنزل ثم �شاءله فقال من �أين جئت قال 
من �ملدينة. فقال عمري كيف تركت �أمري �ملوؤمنني فقال �شاحلا قال 

فكيف تركت �مل�شلمني قال �شاحلني .
قال : �ألي�س يقيم �حلدود قال بلي �شرب �بنا له على فاح�شة فمات 
من �شربه فقال عمري �للهم �أعني عمر فاأين ل �أعلمه �إل �شديد� حبه 
لك نزل �حلارث به ثالثة �أيام ولي�س لهم �إل قر�شة من �شعري كانو� 

يخ�شونه بها ويطوون �أي ل ياأكلون هم حتى �أتاهم �جلهد.
فافعل  عنا  تتحول  �أن  ر�أي���ت  ف��اإن  �أجعتنا  ق��د  �إن��ك  ل��ه عمري:  فقال 
فاأخرج �لدنانري فدفعها �إليه فقال : بعث �أمري �ملوؤمنني �إليك هذه 
فا�شتعن بها ف�شاح عمري وقال : ل حاجة يل فيها فردها و�هلل مايل 
�شيء �أجعلها فيه ف�شقت �إمر�أته �أ�شفل درعها فاأعطته خرقة فجعلها 

فيها ثم خرج فق�شمها بني �أبناء �ل�شهد�ء و�لفقر�ء.
ثم رجع �حلارث �إيل عمر فقال له : ما ر�أيت؟

قال : يا �أمري �ملوؤمنني ر�أيت حال �شديد .
قال عمر : فما �شنع بالدنانري

قال : ل �أدري .
�إذ� ج��اءك كتابي ه��ذ� فال ت�شعه من يدك   : �إىل عمري  فكتب عمر 
حتى تقبل فاأقبل عمري �إ لى عمر فدخل عليه فقال عمر : ما �شنعت 
بالدنانري ؟ قال �شنعت بها ما �شنعت وما �شوؤ�لك عنها قال عمر: 
�أق�شم عليك لتخربين ما �شنعت بها قال قدمتها لنف�شي ت�شدقت 
�أما �لطعام  بها قال رحمك فاأمرك بو�شق من طعام وثوبني فقال: 
�آكل  �أن  �إىل  فال حاجة يل فيه وقد تركت �ملنزل �شاعني من �شعري 
ذلك قد جاء �هلل بالرزق ورف�س عمري �أن ياأخذ �لطعام و�أما �لثوبان 
ظهر  حتى  وبلي  ثوبها  تقطع  زوج��ت��ه  ف��الن  �أم  �إن  وق��ال  فاأخذهما 

ج�شدها فاأخذهما ورجع �إىل منزله. 

من �ملعلوم بال�شرورة يف �شر�ئع �ل�شماء عموماً، ويف 
�شريعة �لإ�شالم على وجه �خل�شو�س، �أن �لإن�شان ل 
يعاقب على ذنب فعله غريه، ول يحا�شب على جرم 
تقرير  يف  �ل��ق��ر�آن  ون�شو�س  �آخ���ر؛  �إن�شان  �ق��رتف��ه 
َما  �ملعنى عديدة، من ذلك قوله تعاىل: )َلَها  هذ� 
...)�لبقرة:286(،  �ْكَت�َشَبْت(  َم��ا  َوَعلَْيَها  َك�َشَبْت 
َعلَْيَها  �إِلَّ  َنْف�ٍس  ُك��لُّ  َتْك�ِشُب  )َوَل  �شبحانه:  وقوله 
...)�لأنعام:164(،  ْخ����َرى(  �أُ ِوْزَر  َو�ِزَرٌة  َت���ِزُر  َوَل 
َت�ْشَعى(...  ��ا  مِبَ َنْف�ٍس  ُك��لُّ  )ِل��ُت��ْج��َزى  تعاىل:  وقوله 

)طه:15(، ونحو ذلك من �لآيات.
ومقابل هذه �لآيات �لتي تقرر �أن �مل�شوؤولية �لعقابية 
ل يتحملها �إل �لفاعل نف�شه، جند من �لآيات �لتي 
�أن �شاحب �لذنب قد يعاقب على ذنب فعله  تقرر 
�أَْوَز�َرُه���ْم  )ِلَيْحِمُلو�ْ  تعاىل:  قوله  ذلك  غ��ريه؛ من 
لُّوَنُهم(...  َكاِملًَة َيْوَم �ْلِقَياَمِة َوِمْن �أَْوَز�ِر �لَِّذيَن ُي�شِ
َوَلَيْحِمُلنَّ   ( ���ش��ب��ح��ان��ه:  وق���ول���ه  )�لنحل:25(، 
�أَْثَقاِلِهْم(... )�لعنكبوت:13(،  َع  ْثَقال مَّ �أَْثَقاَلُهْم َو�أَ
�لنا�س  بع�س  �أن  ظاهرهما  يفيد  �لآي��ت��ان  فهاتان 
ومل  غ��ريه��م،  �رتكبها  �أف��ع��ال  على  يعاقبون  �شوف 
ثمة  ب���اأن  ي��وح��ي  �ل���ذي  �لأم���ر  �أنف�شهم،  يرتكبوها 
�آثام �لآخرين،  �لنافية لتحمل  �لآي��ات  تعار�شاً بني 

و�لآيات �ملثبتة لذلك.
ول �شك، فاإن كتاب �هلل �أجلُّ و�أعظم من �أن يت�شمن 
�شبحانه،  �هلل  عند  م��ن  ه��و  �إذ  �آي��ات��ه؛  ب��ني  تعار�شاً 
َخْلِفِه(...  ِمْن  َول  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمن  �ْلَباِطُل  َياأِْتيِه  )ل 

)ف�شلت:42(.
وما يبدو من تعار�س بني �آياته �إمنا مرده ملحدودية 

عقل �لإن�شان فح�شب، وو�قع �لأمر �أل تعار�س.
�لعلماء على ما يبدو من تعار�س بني  �أج��اب  وق��د 
و�لعقاب  �لأ�شل يف �حل�شاب  �إن  قالو�:  ب��اأن  �لآي��ات 

غريه؛  تبعات  �لإن�شان  يحمل  ل  �أن  �لقيامة  ي��وم 
لأن هذ� يتنافى مع مبد�أ �لعدل �لذي �أقرته 

�شر�ئع �ل�شماء كافة، غري �أن هذ� �لأ�شل 
��شتثناء  ي��ك��ون  م���ا  ع��ل��ي��ه  ي���ط���ر�أ  ق���د 

ذل��ك، على ما  منه ل�شبب يقت�شي 
�شنبينه قريباً.

لذلك مبثال من  ونحن منثل 
و�ق���ع �ل��ن��ا���س ف��ن��ق��ول: ل��و �أن 
�شخ�شاً  ���س  ح��رَّ م��ا  �شخ�شاً 
�آخ����ر ع��ل��ى ق��ت��ل �إن�����ش��ان ما، 
�ل�شخ�س  ه���ذ�  ف��ا���ش��ت��ج��اب 
لهذ� �لتحري�س، وقام بقتل 
ذلك �لإن�شان، فاإن �لق�شاء 
�ملبا�شر  �لفاعل  يعاقب  هنا 
وه�������و �ل�����ق�����ات�����ل، وي���ع���اق���ب 

�أي�شاً،  �ملبا�شر  غري  �لفاعل 
�لقتل.  ع��ل��ى  �مل��ح��ر���س  وه���و 

يقال  �أن  �ل���ع���دل  م���ن  ول��ي�����س 
هنا: �إن �لعقاب يجب �أن ين�شب 

على �لفاعل �ملبا�شر دون �ملحر�س؛ 
ُيعترب   - ما  باعتبار   - �ملحر�س  لأن 

حر�س  �أن��ه  جهة  من  �لقتل  يف  مت�شبباً 
�لقتل،  مبا�شرة  �إىل  ودفعه  �ل�شخ�س،  ذلك 

ولول ذلك �لتحري�س ملا وقع �لقتل.

�إ���ش��ن��اد ف��ع��ل �ل��ق��ت��ل ه��ن��ا للفاعل  وع��ل��ي��ه ف��ال ي�شح 
ذلك  لكان  ذل��ك  �شح  لو  �إذ  �ملحر�س؛  دون  �ملبا�شر 

�حلكم جائر�ً غري عادل.
وما نحن فيه من �لآي��ات ل يبعد كثري�ً عما مثلنا 
�أن تلك �لآي��ات تفيد حتمل �لعقاب  �آنفاً؛ وذلك  به 
هوؤلء  �أن  باعتبار  وذل��ك  �آخ���رون؛  فعله  فعل  على 
�حلاملني لأوز�ر غريهم �إمنا نالو� هذ� �لعقاب من 
�شبيل  عن  �شل  من  ور�ء  �ل�شبب  كانو�  �أنهم  جهة 
�لعدل  ف��ك��ان  �لع��ت��ب��ار،  ب��ه��ذ�  �لعقاب  فنالهم  �هلل، 

حتميلهم تبعات ما قامو� به من �إ�شالل لغريهم.
ُيفهم ول  �أن  ينبغي 

م�����������������ن 

هذ� �أن ما يحمله �مل�شلون من �أوز�ر غريهم يعفي 
�ل�شالني من �حل�شاب و�لعقاب، بل كال �لفريقني 
حما�شب جر�ء عمله، فامل�شلون يحملون �أوز�ر من 
�إ�شاللهم  ب�شبب  ذل��ك  على  ويعاقبون  �أ�شلوهم، 
جر�ء  �أنف�شهم  �أوز�ر  يحملون  و�ل�شالون  �إياهم، 

�إتباعهم لأولئك �مل�شلني.
وقد روي عن جماهد يف قوله تعاىل: )َوَلَيْحِمُلنَّ 
��َع �أَْث��َق��اِل��ِه��ْم(، ق��ال: ذنوبهم  �أَْث��َق��اَل��ُه��ْم َو�أَْث��َق��ال مَّ
�أطاعهم  عمن  يخفف  ول  �أطاعهم،  من  وذن��وب 

من �لعذ�ب �شيئاً.
على �أننا لو دققنا �لنظر يف �لأمر لتبني لنا �أن ما 

�لو�قع  يف  هو  �ل�شالني  �أوز�ر  من  �مل�شلون  يحمله 
�مل�شلون  ه��وؤلء  ملا كان  �إذ  نتيجة عملهم وك�شبهم؛ 
���ش��ب��ب��اً م��ب��ا���ش��ر�ً ل�����ش��الل �أول���ئ���ك �لأت���ب���اع، ���ش��ح �أن 
يف  �ل�شبب  هم  كانو�  فعل  على  ويحا�شبو�  يعاقبو� 
عقاب  م��ن  حملوه  م��ا  ف��ك��ان  وحتقيقه،  وج���وده 
لي�س ب�شبب فعل قام به غريهم، و�إمنا ب�شبب 
�أن  بذلك  فو�شح  باأنف�شهم،  ب��ه  ق��ام��و�  فعل 
مبا  ل  �أيديهم،  ك�شبت  مبا  نالهم  �لعقاب 

ك�شبه غريهم.
وقد ورد يف �ل�شنة ما يدل على ما تقدم 
"�شحيحه"  يف  م�شلم  روى  فقد  بيانه؛ 
من حديث جرير بن عبد �هلل ر�شي �هلل 
عنه ق���ال: ج��اء ن��ا���س م��ن �لأع����ر�ب �إىل 
ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم عليهم 
�ل�شوف، فر�أى �شوء حالهم قد �أ�شابتهم 
�ل�شدقة  ع��ل��ى  �ل���ن���ا����س  ف��ح��ث  ح���اج���ة، 
وجهه،  يف  ذل��ك  رئ��ي  حتى  عنه،  فاأبطوؤو� 
�لأن�شار ج��اء ب�شرة من  �إن رج��اًل من  ثم 
َوِرق - ف�شة -، ثم جاء �آخر، ثم تتابعو� حتى 
ُعرف �ل�شرور يف وجهه، فقال ر�شول �هلل �شلى 
�هلل عليه و�شلم: )من �شنَّ يف �لإ�شالم �شنة ح�شنة 
فُعمل بها بعده ُكتب له مثل �أجر من عمل بها، ول 
ينق�س من �أجورهم �شيء؛ ومن �شن يف �لإ�شالم �شنة 
�شيئة فُعمل بها بعده ُكتب عليه مثل وزر من عمل 

ب������ه������ا، 
�أوز�رهم  م��ن  ينق�س  ول 

�شيء(.
ويف رو�ي���ة �أخ���رى م��ن حديث 
عنه  �هلل  ر�����ش����ي  ه����ري����رة  �أب�������ي 
مرفوعاً قال: )من دعا �إىل هدى كان له من �لأجر 
�أجورهم  ذل��ك من  �أج��ور من تبعه، ل ينق�س  مثل 
�شيئاً، ومن دعا �إىل �شاللة كان عليه من �لإثم مثل 
�شيئاً(  �آثامهم  من  ذل��ك  ينق�س  ل  تبعه،  من  �آث��ام 

رو�ه م�شلم.
كنا  ما  على  و��شحة  دلل��ة  ي��دلن  �حلديثان  فهذ� 
م�شوؤولية  يتحمل  �لإن�����ش��ان  �أن  م��ن  ���ش��اب��ق��اً،  بيناه 
عمله، �إذ� كان لعمله �أثر مبا�شر �أو غري مبا�شر على 

غريه.
يف  �إم��ام��اً  ك��ان  فمن  بيانه،  �شبق  م��ا  على  وتاأ�شي�شاً 
فاإنه  عليها،  �لنا�س  و�تبعه  �إليها،  ودع��ا  �ل�شاللة 
�أ�شله  م��ن  ووزر  نف�شه،  وزر  �ل��ق��ي��ام��ة  ي���وم  يحمل 
�ل�شالني  �أن ينق�س من وزر  �لأتباع، من غري  من 

�شيء.
وعلى �شوء ما تقدم، يتبني �أن �لأ�شل �لذي ذكرناه 
�إطالقه،  على  لي�س  و�لعقاب  �حل�شاب  بخ�شو�س 
�أثر  �لإن�شان  و�إمن��ا هو مقيد بحيث ل يكون لفعل 
على غ��ريه، ف��اإن ك��ان ذل��ك كذلك ك��ان م�شرتكاً يف 
�شبباً. فو�شح  �أنه كان  و�لعقاب، من جهة  �حل�شاب 

بهذ� �لتقرير �أل تعار�س حقيقي بني تلك �لآيات.

ل  َنا  َربَّ اْكَت�َسَبْت  َما  َ�َعَلْيَها  َك�َسَبْت  َما  َلَها  ُ��ْسَعَها  اإِلَّ  َنْف�سًا   ُ اللَّ ُيَكلُِّف  )ل 

رًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى  �سْ ِمْل َعَلْيَنا اإِ َنا َ�ل حَتْ َنا َربَّ ْخَطاأْ ْ� اأَ ُتوؤَاِخْذَنا اإِْن َن�ِسيَنا اأَ

َ�اْغِفْر  ا  َعنَّ َ�اْعُف  ِبِه  َلَنا  َطاَقَة  ل  َما  ْلَنا  مِّ حُتَ َ�ل  َنا  َربَّ َقْبِلَنا  ِمْن  الَِّذيَن 

�سورة   ))286( اْلَكاِفِريَن  اْلَقْوِم  َعَلى  ْرَنا  َفان�سُ َمْولَنا  اأَْنَت  َ�اْرَحْمَنا  َلَنا 

ملاذ� علينا تناول �لفاكهه يف رم�ضان؟
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نفحات 
 

ف�ضل �ل�ضحور

 

ف�ضل �لذكر

�لكبائر
ُ َعلَْيِه َو�َشلََّم َكاَن  لَّى �هللَّ ِ �شَ َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة �أَنَّ َر�ُشوَل �هللَّ
اُن  ْمَعِة َوَرَم�شَ ْمَعُة �إِىَل �جْلُ ْم�ُس َو�جْلُ لََو�ُت �خْلَ َيُقوُل �ل�شَّ
�ْلَكَباِئَر.  �ْجَتَنَب  �إَِذ�  َبْيَنُهنَّ  َما  َر�ٌت  ُمَكفِّ اَن  َرَم�شَ �إِىَل 

م�شلم.
�إِمَياًنا  ��اَن  َرَم�����شَ اَم  �شَ )َم��ْن  قوله  يقيد  �حلديث  وه��ذ� 
َم ِم���ْن َذْن���ِب���ِه( �أن �ملغفرة  َو�ْح��ِت�����َش��اًب��ا ُغ��ِف��َر َل���ُه َم��ا َت���َق���دَّ
م�شروطة باجتناب �لكبائر كما هو و��شح يف قوله )�إَِذ� 

�ْجَتَنَب �ْلَكَباِئَر(
وبناء على هذ� فال بد من �لتوبة �لن�شوح حتى تغفر 
 ِ �لكبائر كما يف قوله تعاىل : )َو�لَِّذيَن َل َيْدُعوَن َمَع �هللَّ
قِّ  ِباحْلَ �إِلَّ   ُ �هللَّ َم  َحرَّ �لَِّتي  �لنَّْف�َس  َيْقُتُلوَن  َوَل  �آَخَر  �إَِلًها 
َلُه  اَعْف  �أََث��اًم��ا * ُي�شَ َيْلَق  َذِل��َك  َيْفَعْل  َي��ْزُن��وَن  َوَم��ن  َوَل 
َتاَب  َمن  �إِلَّ   * ُمَهاًنا  ِفيِه  َوَيْخُلْد  �ْلِقَياَمِة  َي��ْوَم  �ْلَعَذ�ُب 
َئاِتِهْم  ُ �َشيِّ ُل �هللَّ ا َفاأُوَلِئَك ُيَبدِّ احِلً َو�آَمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ
 -  68 )�لفرقان:  ِحيًما(  رَّ َغ��ُف��وًر�   ُ �هللَّ َوَك���اَن  َح�َشَناٍت  

.)70
�أَ�َشاُعو�  َخ��ْل��ٌف  َب��ْع��ِدِه��ْم  وق��ول��ه ت��ع��اىل : )َف��َخ��لَ��َف ِم��ن 
�إِلَّ َمن  َيْلَقْوَن َغيًّا *  َهَو�ِت َف�َشْوَف  َبُعو� �ل�شَّ َو�تَّ اَلَة  �ل�شَّ
َوَل  نََّة  �جْلَ َيْدُخُلوَن  َفاأُوَلِئَك  ا  احِلً �شَ َوَعِمَل  َو�آَم��َن  َتاَب 

ُيْظلَُموَن �َشْيًئا( )مرمي:60-59(.
فحقيقة �ل�شوم تطهري �ل�شائم من �لذنوب �لتي هي 

�شبب كل �شر.
و�لقرب  لالأف�شل  للتغري  ذهبية  فر�شة  رم�شان   -  4

من �هلل و�لجتهاد فيما ينفع
ُ َعلَْيِه َو�َشلََّم  لَّى �هللَّ ِ �شَ َعْن �ْبِن َعبَّا�ٍس َقاَل َكاَن َر�ُشوُل �هللَّ
اَن ِحنَي َيْلَقاُه  �أَْجَوَد �لنَّا�ِس َوَكاَن �أَْجَوُد َما َيُكوُن يِف َرَم�شَ
َفُيَد�ِر�ُشُه  اَن  َرَم�شَ ِمْن  َلْيلٍَة  ُكلِّ  يِف  َيْلَقاُه  َوَك��اَن  يُل  ِجرْبِ
رْيِ  ُ َعلَْيِه َو�َشلََّم �أَْجَوُد ِباخْلَ لَّى �هللَّ ِ �شَ �ْلُقْر�آَن َفلََر�ُشوُل �هللَّ

يِح �مْلُْر�َشلَِة. �لبخاري. ِمْن �لرِّ
اَن �لَِّذي �أُنِزَل ِفيِه   فرم�شان �شهر �لقر�آن )�َشْهُر َرَم�شَ
َو�ْلُفْرَقاِن(  �ْل��ُه��َدى  ��َن  مِّ ��َن��اٍت  َوَب��يِّ لِّلنَّا�ِس  ُه��ًدى  �ْل��ُق��ْر�آُن 

)�لبقرة:185(.
ول��ي�����س �شهر �ل��ل��ه��و و�ل��ف�����ش��ق و�ل�����ش��ي��اع وم���لء �أوق���ات 
رم�شان مبا ين�شره �أ�شحاب قنو�ت �لف�شاد من �ملعا�شي 

�لتي �أف�شدو� بها حقيقة �شوم �مل�شاهدين.
– و�أف�شل  – ج��ربي��ل  �ل�شماء  �أه���ل  �أف�����ش��ل  فهاهو 
�أيها  بهما  لتقتدو�  �ل��ق��ر�آن  يتد�ر�شان  �لأر����س  �أه��ل 
و�أحوج  �أوىل  باملد�ر�شة  �أنكم  وتعلمون  �ل�شائمون 

منهما.
هو  �هلل  و�إن  هلل  �شائم  �إن��ك  د�ئما  ��شت�شعر   –5

�لذي يجازيك على �شيامك.
ِ -�شلى �هلل عليه  َعْن �أَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َر�ُشوُل �هللَّ
و�شلم- » �إِنَّ َربَُّكْم َيُقوُل ُكلُّ َح�َشَنٍة ِبَع�ْشِر �أَْمَثاِلَها �إِىَل 

ُكِتَب  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ )َيا   : �شبحانه وتعاىل  قال �هلل 
َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  �لَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  �ل�شِّ َعلَْيُكُم 

َتتَُّقوَن( )�لبقرة:183(.
حقيقة  نحقق  �أن  �أج���ل  م��ن  �ل�����ش��وم  علينا  �هلل  ف��ر���س 
�ل�شوم وهي �لتقوى ونحيي روحها يف نفو�شنا فتحيى 
باألذ ما يف �لدنيا من  �ل�شعيدة وتتنعم  �حلياة �لطيبة 

نعيم! نعيم �لطاعة و�لقرب من �هلل.
�لر�شول يف  �أحاديث  يف  نتاأمل  عندما  �ل�شائمون:  �أيها 
�ل�شيام ندرك ب�شهولة حقيقة �ل�شوم وروحه من فقه 

هذه �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
ومنها على �شبيل �لإجاز: 

�لعظيمة �خلم�شة  �لإ�شالم  �أركان  �أحد  رم�شان   -  1
لَّى  ِ �شَ ُ َعْنُهَما َقاَل َقاَل َر�ُشوُل �هللَّ َي �هللَّ َعْن �ْبِن ُعَمَر َر�شِ
َل  �أَْن  �َشَهاَدِة  َخْم�ٍس  َعلَى  �ْلإِ�ْشاَلُم  ُبِنَي  َو�َشلََّم  َعلَْيِه   ُ �هللَّ
اَلِة َو�إِيَتاِء  ِ َو�إَِقاِم �ل�شَّ ًد� َر�ُشوُل �هللَّ مَّ ُ َو�أَنَّ حُمَ �إَِلَه �إِلَّ �هللَّ

اَن. �لبخاري. ْوِم َرَم�شَ جِّ َو�شَ َكاِة َو�حْلَ �لزَّ
فقوله ) ُبِنَي �ْلإِ�ْشاَلُم َعلَى َخْم�ٍس( وذكر منها �ل�شوم، 
وهذ� يبني �أهمية �ل�شيام و�أنه ركن عظيم ُيّنَبني عليه 
لركن  ه��دم  �ل�شيام  ت��رك  و�أن  ويقوم عليه  �مل�شلم  دي��ن 
�لدين و�خللل يف �ل�شيام خلل يف بنيان �لدين! فانتبه 

يا �شائماً لدينك.
ما  له  غفر  و�حت�شابا  �إميانيا  رم�شان  �شام  من   -  2

تقدم من ذنبه
ُ َعلَْيِه َو�َشلََّم َقاَل  لَّى �هللَّ ِ �شَ َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة �أَنَّ َر�ُشوَل �هللَّ
َم ِمْن  مَياًنا َو�ْحِت�َشاًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ اَن �إِ اَم َرَم�شَ َمْن �شَ
َم  اَن �إِمَياًنا َو�ْحِت�َشاًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َذْنِبِه وَمْن َقاَم َرَم�شَ

ِمْن َذْنِبِه. �لبخاري.
فمن �شام طلبا لالأجر غري ذ�هال ول غافال عن نية 

�حت�شاب �شيامه هلل غفر له ما تقدم من ذنبه.
نية   : �أي  و�حت�شابا(  )�إمي��ان��ا   : قوله   : �خلطابي  ق��ال 
وعزمية ، وهو �أن ي�شومه على �لت�شديق به ، و�لرغبة 
م�شتثقل  ول   ، ل��ه  ك��اره��ة  غ��ري  نف�شه  طيبة  ث��و�ب��ه  يف 
ل�شيامه ، ول م�شتطيل لأيامه ، لكن يغتنم طول �أيامه 

لعظم �لثو�ب. �أه�.
وه���ذ� �حل��دي��ث ي��وؤك��د �أه��م��ي��ة �لإخ��ال���س و�حل���ذر من 

�لرياء �أو �لعمل لأجل �أي غر�س �أخر.
�ل�شائمني يف رم�شان من �شياع  فهل ما يفعله بع�س 
لالأوقات ولهو وعبث و�ن�شغال مبا ي�شر ول ينفع يدل 

على �أنهم �شامو� �إميانا و�حت�شابا!!!

رم�شان   -  3
رم�شان  �إىل 
م������ك������ف������ر مل����ا 
ب�����ي�����ن�����ه�����م�����ا 
ب�������������������ش���������رط 
�ج��������ت��������ن��������اب 

َنا �أَْجِزى ِبِه  ْوُم يل َو�أَ ْعٍف َو�ل�شَّ �َشْبِعِماَئِة �شِ
اِئِم  ُلوُف َفِم �ل�شَّ ْوُم ُجنٌَّة ِمَن �لنَّاِر َوخَلُ �ل�شَّ
َجِهَل  َو�إِْن  �مْلِ�ْشِك  ِري��ِح  ِمْن   ِ �هللَّ ِعْنَد  �أَْطَيُب 

 » اِئٌم  �شَ ���ى  نِّ �إِ َفْلَيُقْل  اِئٌم  �شَ َوُه���َو  َج��اِه��ٌل  �أََح��ِدُك��ْم  َعلَى 
�لرتمذي.

ْوُم يِل َو�أََن��ا �أَْج��ِزى ِبِه( فانتبه �أيها  فاهلل يقول : )َو�ل�شَّ
وهي  زينته  وفاقد  باملعا�شي  ملوث  �شيام  �ل�شائم من 

�لتقوى �شرط قبوله و�شبب فر�شه.
فهل تريد �أن تقدم هلل �شوما ملوثا ناق�شا قد خالطه 

خبث �ملعا�شي.
و�ل�شوم جنة �أي وقاية ، فهو وقاية من �ملعا�شي ومن 

ي�شلم من �ملعا�شي ينجو من �لنار. 
و�ل�شائم ماأمور باأن يقابل �لإ�شاءة و�لظلم من �لنا�س 
ي�شح  فكيف   ، �شائم  �إين  وليقل  و�ل��ع��ف��و  ب��الإع��ر����س 
وي�شتقيم �أن ي�شيء �ل�شائم لنف�شه باملعا�شي ويقتل روح 

�شومه ويهلك حقيقته ؟!!
�أن  لنعلم  �ملباحات  �ل�شيام  �أثناء  علينا  �هلل  حرم   6-

حرمة �ملعا�شي �أ�شد و�أعظم
َعْن �أَِبى ُهَرْيَرَة َعِن �لنَِّبىِّ - �شلى �هلل عليه و�شلم - َقاَل 
 ِ ْهَل َفلَْي�َس هلِلَّ وِر َو�ْلَعَمَل ِبِه َو�جْلَ » َمْن مَلْ َيَدْع َقْوَل �لزُّ

َحاَجٌة �أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َو�َشَر�َبُه « 
َماِت  ِ ِبرَتِك �ملحرَّ ُب �لَعبُد �إِىَل �هللَّ قال �ل�شعدي : فيتقرَّ

ُمطلًقا ، وِهَي :
ٍم . وِر ، َوُهَو ُكلُّ َكالٍم حمرَّ َقوُل �لزُّ

ٍم . وِر ، َوُهَو ُكلُّ ِفْعٍل حمرَّ و�لَعَمل بالزَّ
وم َوِهَي �ملفِطَر�ُت.�أ . ه�. َماِت ِلَعار�ِس �ل�شَّ وبرَتِك �ملحرَّ

�مل��ع��ا���ش��ي تبطل  �أن  �إىل  �ل��ع��ل��م  �أه���ل  بع�س  ذه���ب  وق���د 
�ل�شوم.

تبطل  ل  �ملعا�شي  �أن  على  �لعلم  �أه���ل  جمهور  ول��ك��ن 
�ل�شوم و�إمنا تذهب بحقيقته وينق�س �أجره على قدر 

�ملع�شية.
فاتق �هلل �أيها �ل�شائم يف �شيامك ول تف�شده باملعا�شي 
�ل�شهر  ح��رم��ة  تنتهك  ب��ال��ذن��وب ول  روح���ه  ت��زه��ق  ول 

بارتكاب ما نهى �هلل عنه.
�هلل  -�شلى   ِ �هللَّ َر�ُشوُل  َقاَل  َقاَل  ُهَرْيَرَة  �أَِبى  َعْن   -  7
اَن  َرَم�شَ �َشْهِر  ِم��ْن  َلْيلٍَة  ُل  �أَوَّ َك��اَن  »�إَِذ�  و�شلم-  عليه 
�أَْب����َو�ُب  َوُغ��لِّ��َق��ْت  ���نِّ  �جْلِ َوَم����َرَدُة  َياِطنُي  �ل�شَّ ��َدِت  ��فِّ ���شُ
نَِّة َفلَْم  �لنَّاِر َفلَْم ُيْفَتْح ِمْنَها َباٌب َوُفتَِّحْت �أَْبَو�ُب �جْلَ

َوَيا  �أَْقِبْل  ��رْيِ  �خْلَ َباِغَى  َيا  ُمَناٍد  َوُيَناِدى  َباٌب  ِمْنَها  ُيْغلَْق 
ِ ُعَتَقاُء ِمَن �لنَّاِر َوَذِلَك ُكلَّ َلْيلٍَة  ْر َوهلِلَّ �أَْق�شِ رِّ  َباِغَى �ل�شَّ

« �لرتمذي
ت َو�أُوِثَقْت بالأَْغاَلِل. َياِطنُي �أي �ُشدَّ َدت �ل�شَّ فِّ قوله �شُ

�ل�شيطان  عدونا  على  باإعانتنا  ويرحمنا  يكرمنا  فاهلل 
بيتهم  يف  ي�شتقبلون  �مل�شلمني  م��ن  و�لكثري  وي�شفده 
عرب  �لإن�شان  �شياطني  وه��م  �إبلي�س  من  �أخطر  هو  ما 
من  وغ��ريه��ا  �مل��ف�����ش��دة  �ل��ف��ا���ش��دة  �لف�شائيات  ���ش��ا���ش��ات 
ف�شاد  م�شدر  �أ�شبحت  �لتي  �حلديثة  �لت�شال  و�شائل 

و�إف�شاد للكثري.
على  ليعينك  �ل�شياطني  �هلل  �شفد  قد  �ل�شائم  فياأيها 
و�أ�شر  �أ�شر  فاإنهم  �لإن�س  �شياطني  من  فاحذر  طاعته 
باملعا�شي من  تفتحها  �لنار فال  �أب��و�ب  �هلل  �أغلق  وق��د 
�لأقو�ل و�لأفعال ، وقد فتح �هلل لك �أبو�ب �جلنة ف�شارع 
�إليها ب�شالح �لأعمال ول توؤخرك عنها �ملعا�شي ، وهلل 
كل ليلة عتقاء من �لنار فاأعلم �أن �ملوؤهالت للعتق من 
�لنار هي �غتنام �لفر�شة بالتزود و�لإكثار من �لأعمال 
�ملعا�شي  م��ن  �لن�شوح  �ل�����ش��ادق��ة  و�ل��ت��وب��ة  �ل�����ش��احل��ات 

و�ل�شيئات.
لي�س هو  وروح����ه  �ل�����ش��وم  : حقيقة  �ل�����ش��ائ��م��ون  �أي��ه��ا 
�لإم�����ش��اك ع��ن ���ش��ه��وَت��ي �ل��ب��ط��ن و�ل���َف���ْرج ، وم���ا يقوم 
مقاَمهما من �لفجر �إىل �لغروب ، مع �إر�شال �جلو�رح 
يف �لزلَّت ، و�إهمال �لقلب يف �لغفالت . و�شاحُب هذ� 
�شلى  لقوله   ، �جل��وع  �إل  �شومه  م��ن  ل��ه  لي�س  �ل�شوم 
َي��َدْع قوَل �ل��ُزور و�لعمَل به  �هلل عليه و�شلم : » َمْن مل 
« فال�شوم  �أْن يدع طعاَمه و�شر�َبه  فلي�س هلل حاجٌة يف 
�إم�شاك �جل��و�رح كلَّها عن �لَف�شول ، وهو كل ما  : هو 
وحفظ   ، �هلل  مر�شاة  �إىل  �ل��و���ش��ول  ع��ن  �لعبد  ي�شغل 
�جلو�رح �لظاهرة و�لباطنة عن �ل�شتغال مبا ل َيْعِني 

ول ينفع.
فيا مطلقي �لّنو�ظر يف حمّرمات �ملنظور، قد �أقبل خرُي 
وتدني�س  حرمِته،  �نتهاِك  من  ح��ذ�ر  ف��ح��ذ�ِر  �ل�ّشهور، 
�شرِفه، و�نتقا�ِس مكانِته، يقول ر�شول �لهدى :)من مل 
َيَدع قوَل �ل��ّزور و�لعمَل به فلي�س هلل حاجٌة يف �أن يدَع 

طعاَمه و�شر�به(
ي��������ا ي����ا ط��ل��ي��ًق��ا ب��������َر�أي �ل����َع����ني وه�����و �أ����ش���ري، 

ُم�����ش��اًم��ا ح��ي��ا���َس �ل������ّردى وهو 
����ش���ري���ر، ي����ا َم�����ن ر����ش���ي عن 

وق�شى  بالأكد�ر،  فا  �ل�شّ
�ل�����ع�����اِر  يف  �لأ�������ش������ح������ار 
و�ل�ّشنار، وكلَّ يوٍم يقوم 
ِحمار،  جيفِة  مثل  عن 
جتتنب  ك��ي��ف  ع���َج���ًب���ا 
�لو��شح،  �ل���ط���ري���َق 

كل ج�سد زائل 
وكل روح باقية

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

نَُّكم  ْنَيا َوَل َيُغرَّ َياُة �لدُّ نَُّكُم �حْلَ ِ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ َها �لنَّا�ُس �إِنَّ َوْعَد �هللَّ )َيا �أَيُّ
ِ �ْلَغُروُر( )5، �شورة فاطر( ِباهللَّ

�لذي  �ملكي  �ملجتمع  ح��ول  وط��اف��ت  �لقر�آنية  �لآي���ات  �أفا�شت  بعدما 
هامات  فيها  ترتفع  �لتي  �ملقد�شة  ب��الأر����ش��ي  �لإق��ت��ن��اع  فيه  يتو�فر 
بينما  ويقد�شوها،  يعبدوها  �أن  لهم  �أج��دى  �أن��ه  فاأعتقدو�  �لأ�شنام، 
ك���ان ر���ش��ول��ه��م �ل���ك���رمي ي��خ��اط��ب��ه��م وي��دع��وه��م �إىل ع���ب���ادة �خلالق 
�مل�شركني  �إىل ج��ذب بع�س  �أدى  �ل��ذى  �لأم���ر  ���ش��يء،  ك��ل  �ل��ذي خلق 
�أه��ل مكة ل يوؤمنون  �أك��رث  بينما  �لر�شول،  �إىل جانب دع��وة  ليميلو� 
قر�آنية  بنربة  قليلة  فئة  �لآي��ة  كله تخاطب  ذل��ك  وم��ع  يعلمون،  ول 
ِ َحقٌّ َفاَل  َها �لنَّا�ُس �إِنَّ َوْعَد �هللَّ يرتفع فيها �شوت �لقر�آن قائال ) َيا �أَيُّ
ِ �ْلَغُروُر (، حقا �إن �لدنيا ز�ئلة  نَُّكم ِباهللَّ ْنَيا َوَل َيُغرَّ َياُة �لدُّ نَُّكُم �حْلَ َتُغرَّ
وفانية، وتلك حقيقة ل حتتمل �ل�شك، فكل �لب�شر و�ملخلوقات متوت 
حتت  لتكون  �ل�شيئات  ت��ت��و�رى  كما  �ل���رت�ب،  يف  �أج�شادهم  وت��ت��و�رى 
�أقد�م �حل�شنات، فكل ج�شد ز�ئل وكل روح باقية، كما هو �هلل باق ل 
ب��ال��روح، ول  �ل��روح  �لإن�شان و�هلل هي عالقة  فالعالقة بني  مي��وت، 
عالقة بني ما �أقامه �لإن�شان وجمعه من مال �أو غريه باهلل �شبحانه 
وتعاىل، �إل �إذ� كان �ملال مال �هلل وينفق يف م�شارفه �ل�شرعية، فاملال 
يدعو �لإن�شان ليميل، فاإما �أن مييل �إىل �شهو�ت �حلياة �لدنيا و�إما 
قد  �لباغية  �لأم���و�ل  فكرثة  تعاىل،  �هلل  لوجه  �نفاقه  �إىل  مييل  �أن 
ك�شب حالل  �لأم��و�ل من  كانت  و�إن  و�لإ�شتعالء،  للكرب  �شببا  تكون 
فاإنها تعدل ميز�ن �حلياة، وكان للر�شول كلمة م�شهودة عن �مل�شاربة 
بعينه،  �لف�شاد  هو  يكون  فذلك  مكا�شب،  �أعلى  لتحقيق  �لتجارة  فى 
فقال �لر�شول عليه �ل�شالة و�ل�شالم )�إحتكار �لطعام يف مكة �إحلاد 
(، فالتاجر �لذى يحتكر �ل�شلع �لغذ�ئية يعمل على �إنقا�س عر�شها 
فريتفع ثمنها على ح�شب قانون �لعر�س و�لطلب، فاحلذر كل �حلذر 
من �لتمادي يف ظلم �مل�شت�شعفني يف �لأر�س مثل �لفقر�ء، وفى هذ� 
�ملوقف ينبه �حلديث �لقد�شي �ملرتفني من �لأغنياء، فيقول لهم ) 
ف��اإذ� ما بخل وكالئي على عيايل  �لأغنياء وكالئي و�لفقر�ء عيايل 
�أخذت منهم مايل ول �أبايل( ، فاملال عند �هلل خ�شرة حلوة ياأكل منها 
�لأمو�ل  فاكتناز  �لأجيال،  يتد�ول من خالل  فاملال  و�لفقري،  �لغني 
و�لف�شة  يذهب  �لذهب  يقال  وهنا  يفنى،  �لإن�شان  بينما  يبقى  قد 
لكنهم ل  �أمو�لهم  �إه��الك  يقدرون على  �لأم��و�ل  فاأ�شحاب  تنف�س، 
�ل��زم��ان، فاأين ذلك  �أج�شادهم ول��و لربهة من  �إح��ي��اء  ي��ق��درون على 
�ل��ذي ك��ان مي�شي ف��وق �لأر����س متكرب� فرحا و�هلل ل يحب  �جل�شد 
ك��ان من ق��وم مو�شى  �ل��ذى  �لفرحني، وق��د �شرب �هلل مثال بقارون 
له  �لن�شح  �لقر�آن  فقدم  وكنوزه،  �أمو�له  ب�شبب  �لف�شاد  يبغي  وك��ان 
يَبَك  �َر �ْلآِخَرَة، َوَل َتْن�َس َن�شِ ُ �لدَّ ولأمثاله قائال )َو�ْبَتِغ ِفيَما �آَتاَك �هللَّ
ُ �إَِلْيَك، َوَل َتْبِغ �ْلَف�َشاَد يِف �ْلأَْر�ِس،  ْنَيا، َو�أَْح�ِشْن َكَما �أَْح�َشَن �هللَّ ِمَن �لدُّ
تتو�ىل  وهكذ�  �لق�ش�س(،  �شورة   ،77(  ) �مْلُْف�ِشِديَن  ُيِحبُّ  َل   َ �هللَّ �إِنَّ 
�حلقائق، فكلما جاءت حقيقة تابعتها حقيقة �أخرى، فدعوة �لر�شول 
فى كل يوم حقيقة تلو حقيقة، فال ريب ول �شك ول ظن فيما يقول 
�لكرمية  )َوَل  �لآية  بها  �إليه، وثمة حقيقة موؤكدة �ختتمت  ويدعو 

ِ �ْلَغُروُر( . نَُّكم ِباهللَّ َيُغرَّ

�آيٌة  )�حلج:27(  باحلج(  �لنا�س  يف  )و�أّذن   
�لعظيم  �لنبوي  �ل��ن��د�ء  �إىل  ت�شري  ك��رمي��ٌة 
�لذي نادى به خليل �لرحمن �إبر�هيم عليه 
�أ�شرف  �إىل  ل��ل��ق��دوم  �ل��ن��ا���س  �ل�����ش��الم د�ع��ي��اً 
�لبقاع و�أطهرها، فكانت منه �لدعوة وكانت 

من �ملوؤمنني �لإجابة.
و�لو�قع ي�شهد باأن ركاب �لر�حلني �إىل مّكة 
�لبيت  قا�شدًة  �ل�شنني  هذه  كّل  تتوّقف  مل 
�أم��ا �حلج:  و�لُقربى،  �لطاعة  لأد�ء  �حل��ر�م 
و�أما  معلومة،  و�أ���ش��ه��ره  م��ع��دودة،  ف��اأّي��ام��ه 

�لعمرة: ففي عموم �لأّيام و�لليايل.
و�لعمرة يف رم�شان لها من �ملزّية و�لف�شل 
�أبي  ما لي�س لغريها، فقد ثبت من حديث 
معقل ر�شي �هلل عنه �أن �لنبي �شلى �هلل عليه 
و�شلم قال: )عمرة يف رم�شان، تعدل حجة( 
�أح��م��د و�ب���ن م��اج��ه، و�مل��ع��ن��ى كما ذكر  رو�ه 
�لعلماء: �أنها تقوم مقامها يف �لثو�ب ل �أنها 

تعدلها 
يف كل �شيء؛ فاإنه لو كان عليه حجًة فاعتمر 

يف رم�شان ل جتزئه عن حج �لفري�شة.
كما  �شببها  ل��الأج��ر  �حل��ا���ش��ل��ة  و�مل�����ش��اع��ف��ة 
�لعمل  "ثو�ب  �جل���وزي:  �ب��ن  �لإم���ام  يقول 
ب��زي��ادة ���ش��رف �لوقت"؛ ول��ذل��ك كان  ي��زي��د 
ل��ل��ع��م��رة يف رم�����ش��ان ث�����و�ٌب م�����ش��اع��ف كما 

لغريها من �حل�شنات.
ول��ل��ح��دي��ث �ل�����ش��اب��ق رو�ي�������ٌة �أخ������رى �أك���رث 
ف�شائل  م��ن  �آخ��ر  ب��ع��د�ً  وتعطينا  تف�شياًل، 
ب�شقائق  وت��ع��ّل��ق��ه��ا  �ل��رم�����ش��ان��ّي��ة  �ل��ع��م��رة 
�لّرجال، لن�شتمع �إىل �بن عبا�س ر�شي �هلل 
ر�شول �هلل �شلى �هلل  عنهما، يخربنا بقول 
عليه و�شلم لمر�أة من �لأن�شار: )ما منعك 
نا�شح،  لنا  ك��ان  ق��ال��ت:  معنا؟(  حتجني  �أن 
و�ب��ن��ه، -زوج��ه��ا و�بنها-،  ف��الن  �أب��و  فركبه 
عليه  له  فقال  عليه،  نن�شح  نا�شحاً  وت��رك 
ك����ان رم�شان  )ف������اإذ�  و�ل�������ش���الم:  �ل�����ش��الة 
�عتمري فيه، فاإن عمرًة يف رم�شان حجة( 
رو�ه �لبخاري، و)�لنا�شح( هو �لبعري �لذي 

ُي�شتقى عليه، وهنا نرى �أن �لنبي �شلى 
فاتها  �لتي  �مل��ر�أة  �أر�شد  و�شلم  عليه  �هلل 
�لقيام بعمرٍة يف رم�شان، كي  �إىل  �حلج 
تلك  �أج���ر  ُي�شاهي  �أج���ٍر  على  ل  تتح�شّ
ذلك،  ول عجب يف  فاتتها،  �لتي  �حلّجة 
�أي��ام بركة،  و�أيامه  �شهر �خل��ري،  فال�شهر 

وف�شل �هلل ل ُيَحّد، و�إح�شانه ل ُيعّد.
لالأجر  �أبو�باً  يطرقون  �لّرجال  كان  و�إذ� 
ل ميكن للن�شاء �أن ين�شدوها كباب �جلهاد، 
فقد جعل �هلل لهّن جهاد�ً ل قتال فيه، فعن 
عائ�شة ر�شي �هلل عنها قالت: يا ر�شول �هلل! 
هل على �لن�شاء من جهاد؟ فقال لها: )نعم، 
عليهّن جهاٌد ل قتال فيه: �حلج و�لعمرة( 

رو�ه �أحمد و�بن ماجه.
ف�شائل  تبنّي  �لتي  �لأح��ادي��ث  �أن  �شّك  ول 
على  كذلك  ت��دّل  �لعموم  وجه  على  �لعمرة 
حديث  منها  وت�شملها،  رم�شان  يف  ف�شلها 
�أن ر���ش��ول �هلل  �أب���ي ه��ري��رة ر���ش��ي �هلل عنه 
�إىل  )�ل��ع��م��رة  ق���ال:  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى 
�لبخاري  رو�ه  بينهما(  مل��ا  ك��ف��ارٌة  �ل��ع��م��رة 
�لعمرة  ف�شيلة  �حلديث  بنيَّ  فقد  وم�شلم، 
و�لذنوب  للخطايا  تكفرٍي  من  ��ِدُث��ه  حُتْ وما 

�لو�قعة بني �لعمرتني.
ب��ن م�شعود ر���ش��ي �هلل  و���ش��ّح ع��ن عبد �هلل 
و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر���ش��ول  �أن  عنه 
فاإنهما  و�لعمرة؛  �حل��ج  بني  )تابعو�  ق��ال: 
�لكري  ينفي  ك��م��ا  و�ل���ذن���وب  �ل��ف��ق��ر  ينفيان 
خ��ب��ث �حل���دي���د، و�ل���ذه���ب، و�ل��ف�����ش��ة( رو�ه 

�ل���رتم���ذي، ف��ف��ي ه���ذ� دلل����ٌة ع��ل��ى ف�شيلة 
�ملد�ومة و�ل�شتمر�رّية يف �أد�ء منا�شك �حلج 
زو�ل  يف  ���ش��رع��ّي  �شبٌب  وكونهما  و�ل��ع��م��رة، 
و�لفقر  �ليد،  �لظاهر بح�شول غنى  �لفقر 
عن  ناهيك  �لقلب،  غنى  بح�شول  �لباطن 
�لنار  ت��زي��ل  ك��م��ا  �ل���ذن���وب  مب��ح��و  قيامهما 

خبث �ملعادن. 
وو�ردي���ه،  �شيوفه  ُي��ك��رم  �مل�شيف  ك��ان  و�إذ� 
و�ملزور ُيكرم زو�ره ووفوده، فكيف �إذ� كانت 
�لزو�ر  ك��ان  �إذ�  وك��ي��ف  �هلل؟  لبيت  �ل��زي��ارة 
�ب���ن ع��م��ر ر���ش��ي �هلل  عبيد �هلل؟ ث��ب��ت ع��ن 
عنهما �أن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم، قال: 
)�لغازي يف �شبيل �هلل، و�حلاج و�ملعتمر، وفد 
فاأعطاهم(  و�شاألوه  فاأجابوه،  دعاهم  �هلل، 

رو�ه �بن ماجه.
وجه  على  �لرم�شانّية  �لعمرة  ف�شُل  ذل��ك 
�ل��ع��م��وم، و�أم�����ا ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ف�����ش��ي��ل فاإن 
جملًة  تت�شّمن  �ل�شرعّية  ب�شفتها  �لعمرة 
من �لأعمال �ل�شاحلة �لتي ورد بخ�شو�شها 
�لأج�������ر، ف��م��ن ذل����ك �أج�����ر �ل����ط����و�ف، فعن 
�شلى  �لنبي  �أن  عنهما  �هلل  ر�شي  عمر  �ب��ن 
بالبيت  ط��اف  )م��ن  ق��ال:  و�شلم،  عليه  �هلل 
�أ�شبوعاً ل ي�شع قدماً، ول يرفع �أخرى �إل 

وكتب  بها خطيئة،  عنه  �هلل  ح��ّط 
له بها ح�شنة، ورفع له بها درجة( 
و�شححه  ح���ب���ان،  �ب����ن  �أخ����رج����ه 
�لألباين، ويف رو�ية �أخرى: )من 
طاف �شبعاً، فهو كِعْدل رقبة( رو�ه 

�لن�شائي.
�أن  �ل�������ش���ّن���ة  ودّل���������ت 
�لنفقة �لتي يتكّلفها �ملرء لأد�ء هذه �ملنا�شك 
له فيها �أجر، فعن عائ�شة ر�شي �هلل عنها �أن 

ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم، 
قال لها يف عمرتها: )�إن لك من 

�لأجر على قدر ن�شبك ونفقتك( 
رو�ه �حلاكم.

ف�شل  يف  ج�����اء  م����ا  ن��ن�����ش��ى  ول 
�حلرمني من حديث جابر ر�شي 
عليه  �هلل  قوله �شلى  عنه   �هلل 
م�شجدي  يف  )����ش���الة  و���ش��ل��م: 
�أف�شل  �ل��ن��ب��وي-  �مل�شجد  -�أي 
�إل  �ألف �شالة فيما �شو�ه  من 

�مل�شجد �حل���ر�م، و���ش��الة يف 
من  �أف�شل  �حل��ر�م  �مل�شجد 
مئة �ألف �شالة فيما �شو�ه( 

ماجه،  و�ب������ن  �أح����م����د  رو�ه 
ف���ل���ل���م���ع���ت���م���ر يف 
ن�شيٌب  رم�شان 

و�ف�����������ٌر م������ن ه����ذ� 
�ل�������ف���������������ش�������ل 

ويزيد  ينمو  �لأج��ر  و�أن  خ�شو�شاً  �لعظيم، 
�لنبي  ق��ول  ب��دلل��ة  �مل�شّلني  ع��دد  ز�د  كّلما 
مع  �لرجل  )�شالة  و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى 
�أزك���ى م��ن �شالته وح���ده، و�شالة  �ل��رج��ل 
�أزك��ى من �شالته مع  �لرجلني  �لرجل مع 
�إىل �هلل  �أح��ب  �أك��رث فهو  �لرجل، وما كانو� 

عز وجل( رو�ه �لن�شائي.
ماء  �شرب  �مل�شتحّبة  �لعمرة  منا�شك  وم��ن 
زمزم، وقد قال فيها �لنبي �شلى �هلل عليه 
و���ش��ل��م: )�إن��ه��ا م��ب��ارك��ة؛ �إن��ه��ا ط��ع��اُم طعٍم، 

و�شفاُء �شقٍم( رو�ه م�شلم.
ويال�شعادة زو�ر �لبيت �لعتيق حني ميكثون 
يف رحاب �مل�شجد �حلر�م، في�شاركون �لنا�س 
يطوفون  وه���م  وي��رون��ه��م  �إف���ط���اره���م،  يف 
�ل�شاجد،  ومنهم  �لقائم  ومنهم  بالكعبة، 
�لد�عي  ومنهم  �ل��ق��ر�آن،  يتلو  من  ومنهم 
�أن يتقّبل  لرّبه وموله 
م��ن��ه وي�����ش��األ��ه من 
ف�����ش��ل��ه، ول����و مل 
ي��ك��ن ل��ل��م��رء �إل 
�لف�شيلة  هذه 
بها  ل��ك��ف��ى 
م���������������ن 

ف�ضل �لعمرة يف رم�ضان

اأيام �سوم رم�سان اأ�سبت بزكام قوي �كنت اأ�سرب حبوبا مهدئة   يف 
بع�س  �لكن  الكرمي،  ال�سهر  يف  الإفــطــار  اأجتنب  بحيث  النوم  قبل 
الأحيان اأ�سعر باختناق �اأ�سطر لو�سع قطرة داخل اأنفي. فهل اأعترب 

مفطرة يف ذلك اليوم؟

�حلمدهلل رب �لعاملني، و�ل�شالة و�ل�شالم على �أ�شرف �ملر�شلني �شيدنا حممد 
وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، �أما بعد..

بارك �هلل فيك، و�أعانك على ح�شن عبادته، و�علمي يا �أختي �أن ��شتعمال قطرة 
�لأنف �إما �أن يكون يف ليل رم�شان �أو نهاره فا�شتعمالها يف �لليل ل يف�شد �ل�شوم، 
و�أما ��شتعمالها يف �لنهار �إذ� وجد منه �شيء يف �حللق فاإنه يفطر ويجب منه 
ق�شاء ذلك �ليوم، و�إذ� ��شتعملها ليال ووجد �أثرها يف حلقه نهار� �أو��شتعملها 
نهار� مل يجد �أثر� لها يف حلقه فال�شوم �شحيح، قال �لعالمة �خلر�شي عند 
متحلل  "و�إي�شال  تركه:  �ل�شائم  على  يجب  ما  �ملالكي  �إ�شحق  بن  خليل  ذكر 
�إي�شال متحلل  �أوع��ني ... و�شحته برتك  �أو�أذن  �أنف  �أو  ملعدة مبائع من حلق 

وهو كل ما ينماع من منفذ عال �أو �شافل"، و�هلل �أعلم.
ولو  �ل�شوم  �شحة  يف  يوؤثر  ل  ليال  �لأن��ف  قطرة  ��شتعمال  و�خلال�شة:   •
�إذ�و�شل  وجد �ل�شائم �أثرها يف �لنهار ، و�أما ��شتعمالها نهار� فيف�شد �ل�شوم 
منها �شيء للحلق ويجب منه �لق�شاء، ول �شئ فيها مامل ت�شل للحلق ، و�هلل 

�أعلم.

ما حكم من اأفطر يف نهار رم�سان رغما عنه كاأن عا�سر ز�جته بعد ما 
كان هناك قطيعة اأ�جفاء دامت اأ�سبوعني؟

�حلمدهلل رب �لعاملني، و�ل�شالة و�ل�شالم على �أ�شرف �ملر�شلني �شيدنا حممد 
وعلى �آله و�شحبه �أجمعني، �أما بعد..

بارك �هلل فيك ، ووفقك ملا يحبه وير�شاه، و�علمي �أيتها �لفا�شلة ، �أنه يجب 
د جماع زوجته يف نهاررم�شان وهو�شائم �أن يق�شي �ليوم �لذي  على من تعمَّ
�أكرهها  �إن  �أخ���رى  ك��ف��ارة  زوج��ت��ه  وع��ن  نف�شه  ويكفرعن  �جل��م��اع  فيه  ح�شل 

�أن  ، و�لأف�شل  �أن تق�شي �ليوم �لذي ح�شل فيه �جلماع  على �جلماع وعليها 
�شهرين  �شاء �شام  نفعا ومن  �أعم  لكونه  �شتني م�شكينا  باإطعام  �لكفارة  تكون 
متتابعني. �أما �إذ� كانت �لزوجة ر��شية غري ُمكَرهة وطاوعته فعليها �أن تق�شي 
وتكفر عن نف�شها ول يلزم زوجها �أن يدفع عنها �لكفارة ، قال �لعالمة �ملو�ق يف 
َر - �أي �أخرج كفارة - �إْن  �لتاج و�لإكليل عند قول خليل بن �إ�شحق �ملالكى :)وَكفَّ
�شتني  باإطعام   ... ِجَماًعا   : َفَقْط  اَن  َرَم�شَ يِف  َوَجْهٍل   ، َقِريٍب  َتاأِْويٍل  ِباَل  َد  َتَعمَّ
م�شكينا لكلٍّ مدٌّ  ... و��شتحب مالك �لإطعام على �لعتق و�ل�شيام لأنه �أعم نفعا 
اُء  اَن َفَوِطَئَها َفَعلَْيِهَما �ْلَق�شَ َتُه يِف َنَهاِر َرَم�شَ ْكَرَه �ْمَر�أَ ... وقال �إن �لزوج ... �إْن �أَ

اَرُة (، و�هلل �أعلم. َوَعلَْيِه َعْنَها َوَعْنُه �ْلَكفَّ
�أن  وهو�شائم  رم�شان  نهار  يف  زوجته  جامع  من  على  يجب  • و�خلال�شة: 
كانت  �إن  زوجته  وع��ن  نف�شه  عن  �لكفارة  مع  فيه  جامع  �ل��ذي  �ليوم  يق�شي 
 ، نفعا  �أع��م  لأن��ه  �أف�شل  بالإطعام  و�لكفارة  �جل��م��اع،  على  و�أكرهها   ، �شائمة 
وذلك باإطعام �شتني م�شكينا لكل م�شكني مد ، ومن �شاء �شام �شهرين متتابعني 

،و�هلل �أعلم.

حقيقة �ل�ضوم وروحه
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عربي ودويل

تركيا تعدل عن معار�سة ا�ستقلل االأكراد يف العراق
•• ا�سطنبول-اأ ف ب:

عملية  �طلقت  �ل��ت��ي  تركيا  ب��ات��ت 
�ر��شيها  �لك���ر�د على  م��ع  ���ش��الم 
تتقبل �قامة دولة كردية م�شتقلة 
ي����ع����اين من  �ل��������ذي  �ل������ع������ر�ق  يف 

�لنز�عات.
تندد  �ل�����ش��اب��ق  �ن���ق���رة يف  وك���ان���ت 
بفكرة �قامة دولة كردية م�شتقلة 
ح�����دود  ت�������ش���م���ل  �ن  ت���خ�������ش���ى  �ذ 
كرد�شتان مناطق ذ�ت غالبية من 

�لكر�د يف �ر��شيها.
تدريجيا  موقفها  غ��ريت  �نها  �ل 
و�ق�����ام�����ت حت���ال���ف���ا م�����وؤخ�����ر� مع 
�ك���ر�د �ل��ع��ر�ق م��ن �ج��ل مو�جهة 
على  �مل��ت��ز�ي��د  �ملت�شددين  تهديد 
ح��دوده��ا و�ل��دف��اع عن م�شاحلها 
يف  و�ل�شرت�تيجية  �لقت�شادية 

كرد�شتان �لعر�ق.
و�طلق رئي�س �لوزر�ء رجب طيب 
�ردوغ���ان �ل��ذي خ��رج ع��ن �شيا�شة 
�لعتماد  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  ����ش��الف��ه 
ع��ل��ى �جل��ي�����س �ل����ذي ك���ان يتمتع 
ب��ن��ف��وذ و�����ش���ع، ع��م��ل��ي��ة ���ش��الم مع 
�ملتمردين �لكر�د يف تركيا و�شجع 
على ��شالحات للحد من �لتمييز 

�شد �لكر�د.
وي����ام����ل �ردوغ����������ان �مل���ر����ش���ح �ىل 
يف  �مل��ق��ررة  �لرئا�شية  �لنتخابات 
ك�شب  �ب-�غ�شط�س  م��ن  �لعا�شر 

�ير�ن  وه���ي  فيها  ي��ق��ي��م��ون  �ل��ت��ي 
و�شوريا وتركيا و�لعر�ق.

ب����د�و�  �لت�������ر�ك  �لك�������ر�د  �ن  �ل 
يح�شلون على حقوق دميوقر�طية 
�ىل �حلكم  �ردوغ���ان  و�شول  منذ 

قبل 11 عاما. 
ك����م����ا �ن�������ه دع�������ا ح�������زب �ل���ع���م���ال 
�لكرد�شتاين �ىل �طالق حمادثات 
�لذي  للنز�ع  �ج��ل و�شع ح��د  م��ن 

�وقع 45 �لف قتيال.

�قام����ة  �ش�����تقبل  تركي����تا  ب���ان 
�ش����مال  يف  م�ش�تقلة  ك��ردي��ة  دول��ة 

�لعر�ق.
�ل�شرق  يف  �لك����������ر�د  وغ���ال���ب���ي���ة 
���ش��ن��ة ويقدر  �لو����ش���ط م�����ش��ل��م��ون 
مليون  و35   25 ب���ني  ع���دده���م 
بلغتهم  وي���ت���م���ي���زون  ����ش���خ�������س. 
و�لفر�س  �لت��ر�ك  عن  وثقافتهم 
يعتربون  ف��ه��م  وع��ل��ي��ه  و�ل���ع���رب. 
�لرئي�شية  �لرب��ع  للدول  تهديد� 

�لكردية  �لق���ل���ي���ة  د�خ�����ل  ت��اي��ي��د 
مليون   15 بنحو  ع��دده��ا  �مل��ق��در 
مناطق  م����ن  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  ن�����ش��م��ة 

فقرية يف جنوب �شرق �لبالد.
�شوؤون  بلغاي دوم��ان خبري  وق��ال 
�ل����در������ش����ات  �ل�����ع�����ر�ق يف م����رك����ز 
�ل�شرق  ح�����ول  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لو����ش���ط وم���ق���ره يف �ن���ق���رة دعم 
وحدة �ر��س �لعر�ق مل يعد يخدم 
�ن  تدرك  فرتكيا  تركيا.  م�شالح 
�لعر�ق ل ميكن �ن يظل متحد� .

ل��وك��ال��ة فر�ن�س  و����ش��اف دوم����ان 
حليف  لها  لي�س  تركيا  �ن  ب��ر���س 
�ملنطقة..  يف  �لك���ر�د  م��ن  �ف�شل 
م�شتقلة  ك����ردي����ة  دول������ة  ف���ق���ي���ام 
ملو�جهة  ع��ازل��ة  منطقة  �شت�شكل 
�ل���ت���ه���دي���د �لره�����اب�����ي وت����ز�ي����دت 
ب�������ش���ك���ل كبري  �ن�����ق�����رة  خم��������اوف 
�لدولة  ج��ه��ادي��و  ����ش��ت��وىل  عندما 
و��شعة  مناطق  على  �ل���ش��الم��ي��ة 
�قامة  و�ع��ل��ن��و�  �ل��ع��ر�ق  �شمال  يف 
خ��الف��ة ����ش��الم��ي��ة �ن��ط��الق��ا من 
يف  عليها  ��شتولو�  �لتي  �لر����ش��ي 

�لعر�ق و�شوريا.
�لعر�ق  ك��رد���ش��ت��ان  رئي�س  وط��ل��ب 
ب��رمل��ان هذه  ب���ارز�ين م��ن  م�شعود 
ذ�تي  بحكم  تتمتع  �لتي  �ملنطقة 
�ل�شتقالل  حول  ��شتفتاء  تنظيم 
تق�شيم  �م����ام  �مل��ج��ال  يف�شح  مم��ا 

�لعر�ق.

مل  ت����رك����ي����ا  �ن  دوم�����������ان  وق���������ال 
مطالب  ت�����وؤدي  �ن  ت��خ�����ش��ى  ت��ع��د 
�ل�شتقالل من قبل �كر�د �لعر�ق 
�ىل �ق��ام��ة ك��رد���ش��ت��ان ك��ب��رية لن 
�لكر�د يف �ملنطقة لي�شو� موحدين 
بها  �دىل  ت�شريحات  حتمل  كما 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  ج��ل��ي��ك  ح�����ش��ني 
�حلاكم  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب 
ل�شحيفة  م����وؤخ����ر�  ت��رك��ي�����������������ا  يف 
فاينن�ش����ال تامي�����ز ، على �لعتقاد 

•• باري�س-اأ ف ب:

قال 65 يف �ملئة من �لفرن�شيني �نهم ل يرغبون 
�شاركوزي  ن��ي��ك��ول  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  ت��ر���ش��ح  يف 
�شبعني  لكن   ،2017 يف  �لرئا�شية  لالنتخابات 
ذلك،  �شيفعل  �ن��ه  �عتقادهم  �ب��دو�  منهم  �ملئة  يف 
�ي  قناة  �ج��ري حل�شاب  ��شتطالع  بح�شب  وذل��ك 

تيلي و�شحيفة لو باريزيان �وجوردوي .
تر�شح  يرغبون يف  كانو�  �ذ�  �شوؤ�ل عما  على  ورد� 
ن��ي��ك��ول ����ش���ارك���وزي ل��الن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف 

�مل�شتطلعني  م���ن  �مل��ئ��ة  يف   65 �ج����اب   ،2017
بالنفي يف حني جاء رد 33 يف �ملئة منهم �يجابيا 

ومل يدل �ثنان يف �ملئة بر�أيهم.
و�ذ� كان 94 يف �ملئة من �ن�شار �لي�شار ل يرغبون 
فان  ج��دي��دة،  ل��ولي��ة  �ل�شابق  �لرئي�س  تر�شح  يف 
62 يف �مل��ئ��ة م���ن �ن�����ش��ار �ل��ي��م��ني ي���وؤي���دون هذ� 
�ملئة يف �شفوف  78 يف  بلغت  ن�شبة  وه��ي  �لم��ر، 
منا�شري حزب �شاركوزي �لتجمع من �جل حركة 
من  �ملئة  يف  �شبعون  وت��وق��ع  )م��ع��ار���ش��ة(.  �شعبية 
لالنتخابات  ���ش��ارك��وزي  يرت�شح  �ن  �مل�شتطلعني 

�لرئا�شية �ملقبلة يف حني �عترب 28 يف �ملئة �نه لن 
يقوم بذلك. وعما �ذ� كانو� يعتقدون �ن �لتجمع 
من �جل حركة �شعبية ي�شتطيع تر�شيح �شاركوزي 
يف ظل �لتطور�ت �حلالية ، �جاب 57 يف �ملئة من 

�مل�شتطلعني ب كال مقابل 41 يف �ملئة بنعم .
�ىل  �لرب��ع��اء  وجهت  بعدما  �ل�شتطالع  و�ج���ري 
�لنفوذ  و��شتغالل  �لف�شاد  تهمة  �ل�شابق  �لرئي�س 
و�شمل هذ� �ل�شتطالع عينة من 1057 �شخ�شا 
و�ل��ر�ب��ع من متوز-يوليو مع  �لثالث  و�ج��ري يف 

هام�س خطاأ 2،5.

معظم الفرن�سيني ال يرغبون �ساركوزي يف الرئا�سة

وفد ليبي يبحث يف القاهرة مكافحة االإرهاب 
�لأ�شلحة  ت��ه��ري��ب  حم�����اولت  مل��ن��ع  �مل�����ش��رتك��ة 
�ل��ت�����ش��ل��ل �شو�ء  و�مل����خ����در�ت وم��ن��ع حم�����اولت 
�ل�شرعية،  �أو ر�غب�ي �لهجرة غري  لإرهابي������ني 
وز�ري  لجتماع  �لإع������د�د  بحث  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و15   14 ي���وم���ي  ت��ون�����س  �جل������و�ر يف  ل�����دول 
�ج��ت��م��اع��ات مهمة  �ل�شهر �جل����اري، وه���ي  م��ن 

ومفيدة.
�ل��ل��ي��ب��ي حممد  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  �أن  ي���ذك���ر 
كما  ي��وم��ني،  قبل  �ل��ق��اه��رة  و���ش��ل  عبد�لعزيز 
�ل��ق��اه��رة مبعوث �جلامعة  يف  ح��ال��ي��اً  ي��ت��و�ج��د 

�لعربية ب�شاأن ليبيا �لدكتور نا�شر �لقدوة.

•• القاهرة-وكاالت:

ليبي قادماً من  �م�س وفد  �لقاهرة  �إىل  و�شل 
�أيام،  ع��دة  ت�شتغرق  مل�شر  زي���ارة  يف  طر�بل�س، 
�لتعاون  دعم  �جتماع حول  ي�شارك خاللها يف 
بني �لبلدين يف �شبط �حلدود، ومنع حماولت 

�لتهريب و�لت�شلل.
��شتقبال  يف  ك��ان��ت  مطلع���ة،  م�ش��ادر  وق��ال��ت 
زيارت�����ه دعم  �شيبحث خالل  �لوفد  �إن  �لوفد، 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  وليبيا  م�شر  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�حلدود  و�شبط  �لإره����اب،  مكافحة  جم��ال  يف 

•• عوا�سم-وكاالت:

عر�قيون  �أم������ن  م�������ش���وؤول���و  ق�����ال 
�مل�شلحني  �إن  ب���ارزون  و�أم��ري��ك��ي��ون 
بغد�د  على  للهجوم  �لعدة  يعدون 
زرعت  �لتي  �لنائمة  �خل��الي��ا  و�إن 
د�خ�����ل �ل��ع��ا���ش��م��ة ���ش��ت�����ش��ت��ي��ق��ظ يف 
�ملقاتلني  وت���دع���م  �ل�����ش��ف��ر  ���ش��اع��ة 

�لقادمني من �أطر�ف �ملدينة.
تتعقب  �إن����ه����ا  �حل���ك���وم���ة  وت����ق����ول 
�خل���الي���ا �ل��ن��ائ��م��ة وت��ق��ب�����س على 
عنا�شرها لتاأمني �لعا�شمة وتقول 
جماعات �شيعية �شبه ع�شكرية �إنها 
ت�����ش��اع��د �ل�����ش��ل��ط��ات. وه���ن���اك من 
�ل�شكان �ل�شنة من يقول �إن �حلملة 
ويتحدث  ل��رتوي��ع��ه��م  ت�����ش��ت��خ��دم 
�لعر�قيون عن �شاعة �ل�شفر �لتي 
هجوم  خ��ط��ة  تنفيذ  فيها  ���ش��ي��ب��د�أ 

معدة �شلفا.
�أمني عر�قي رفيع  ويقدر م�شوؤول 
عدد عنا�شر �خلاليا �لنائمة بنحو 
1500 يف غرب بغد�د �إ�شافة �إىل 
على  م��ن��اط��ق  يف  ع��ن�����ش��ر   1000

م�شارف �لعا�شمة.
وق���ال �إن ه���دف ه���ذه �خل��الي��ا هو 
�خرت�ق �ملنطقة �خل�شر�ء �شديدة 
�لوليات  �أقامتها  �لتي  �لتح�شني 
�مل��ت��ح��دة وت�����ش��م م��ب��اين �حلكومة 
دجلة.  لنهر  �لغربية  �ل�شفة  على 
مبثابة  �شيكون  ذل���ك  �أن  و�أ����ش���اف 
ن�شر دعائي �شينطلق منه �ملقاتلون 
بغد�د  لإقامة جيوب لهم يف غرب 

ويف مناطق نائية.
وتابع �مل�شوؤول قائال توجد خاليا 
�شت�شيطر  بغد�د..  يف  كثرية  نائمة 
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ول����ن ت�����ش��م��ح لأحد 
با�شرتد�دها... هي جاهزة ومتاأهبة 

يف غرب بغد�د. 

باأنه  ن��ف�����ش��ه  ي�����ش��ف  رج�����ل  وق������ال 
ه��ذه �خلاليا  عن�شر يف خلية من 
�لأنبار  حمافظة  م��ن  �أ���ش��ال  وه��و 
وتقطنها  ب����ال����غ����رب  ت���ق���ع  �ل����ت����ي 
معقال  كانت  و�لتي  �شنية  غالبية 
بغد�د  يف  ي�شتغل  �إن���ه  للم�شلحني 
عامال بينما يجمع �شر� معلومات 

جلماعته .
�ل��������ذي طلب  �ل�����رج�����ل  و�أ�������ش������اف 
�لإ���ش��ارة �إل��ي��ه با�شم �أب���و �ح��م��د �أن 
�شياأتي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��وم 
ل��ق��اء يف م��ك��ان عام  قريبا وخ���الل 
�أن  خ�شية  بتوتر  يتلفت  وه��و  ق��ال 
يكون هناك من يتابع �ملوقف نحن 
جاهزون. هذ� ميكن �أن يحدث يف 

�أية حلظة. 
قال عندنا مفاجاآت. وعند �قرت�ب 
�أي غريب كان يتوقف عن �حلديث 

ومقاتلني  �شنية  ج��م��اع��ات  ي�����ش��م 
�ملمكن  من  يكن  مل  �لع�شائر.  من 
رو�يته  تفا�شيل  ك��ل  م��ن  �لتيقن 
لكن مر��شلي رويرتز كانا و�ثقني 

من هويته.
و�أبو �حمد مثله مثل كثريين من 
�ملقاتلني �ل�شنة ل ينتمي للتنظيم 
�لدولة  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  ك����ان  �ل�����ذي 
و�ل�شام  �ل����ع����ر�ق  يف  �لإ����ش���الم���ي���ة 
و�ل����ذي خ���رج م��ن ع��ب��اءة �لقاعدة 
وله ر�أي متذبذب يف �لتنظيم �لذي 
�لأخرية  �لنتفا�شة  ���ش��ر�رة  �أطلق 
مدينة  على  �شيطرته  ب�شط  ح��ني 
يف  �ل�شمال  يف  �لرئي�شية  �مل��و���ش��ل 
�ل��ع��ا���ش��ر م���ن ي��ون��ي��و ح���زي���ر�ن ثم 
�إىل  ��شمه  تغيري  �أي���ام  منذ  �أع��ل��ن 

�لدولة �لإ�شالمية وح�شب.
�نقلبت  قد  وكانت جماعات كثرية 

�أكرب  بها  ليغطي  قبعته  وي��ج��ذب 
قدر ممكن من وجهه.

منت�شف  يف  ���ش��خ��م��ا  رج����ال  ك����ان 
قمي�شا  يرتدي  وك��ان  �لثالثينات 
ري��ا���ش��ي��ا م��ق��ل��م��ا. ق����ال �إن�����ه قاتل 
م���ع ج��م��اع��ة ����ش��م��ه��ا ك��ت��ائ��ب ثورة 
�لحتالل  ���ش��ن��و�ت  يف  �ل��ع�����ش��ري��ن 
�حلكومة  و���ش��ج��ن��ت��ه  �لأم����ري����ك����ي 
�إىل   2007 م������ن  �ل�����ع�����ر�ق�����ي�����ة 

.2009
بعد   2010 �لقتال يف  توقف عن 
متفائال  وك�����ان  �حل�����رب  ���ش��ئ��م  �أن 
حمل  لكنه  �مل�شتقبل.  �إز�ء  ن�شبيا 
�ملا�شي  �ل����ع����ام  جم������دد�  �ل�������ش���الح 
غ�������ش���ب���ا م������ن ح���م���ل���ة �حل���ك���وم���ة 
على  �ل�شيعة  عليها  يهيمن  �ل��ت��ي 
�ل�شنة و�ن�شم للمجل�س  �ملحتجني 
ف�شفا�س  �حت����اد  وه���و  �ل��ع�����ش��ك��ري 

ع����ل����ى ت���ن���ظ���ي���م �ل�����ق�����اع�����دة خ����الل 
تلتف  لكنها  �لأم��ري��ك��ي  �لح��ت��الل 
�لآن حول حملة �لدولة �لإ�شالمية 
بع�شها  �أن  رغ����م  �حل��ك��وم��ة  ���ش��د 
قتل  يف  �لتنظيم  �أ���ش��ل��وب  ي�شجب 
مدنيني و�تهام �ل�شيعة بالهرطقة. 
�لتي  جماعته  �إن  �حمد  �أب��و  وق��ال 
جي�س  م��ن  �شابقني  �شباطا  ت�شم 
�أهد�ف  بع�س  توؤيد  ح�شني  �شد�م 
تنظيم �لدولة �لإ�شالمية. و�أ�شاف 
هناك طيبون يف �لدولة �لإ�شالمية 
وهناك �أ�شر�ر. بالن�شبة للطيبني.. 

ق�شيتنا و�حدة. 
�إن  ن�شطاء مدنيون  ق��ال  ذل��ك  �ىل 
�إعد�م  عمليات  نفذ  د�ع�س  تنظيم 
بريف  زورم��غ��ار  قرية  يف  ميد�نية 
�إقليم  غ���رب���ي  ك����وب����اين،  م���دي���ن���ة 
ك��رد���ش��ت��ان �ل���ع���ر�ق، خ���الل �لأرب���ع 
بعد  �ملا�شية،  �ل�شاعة  و�لع�شرين 
يف  ك��ردي��ة  ق��رى   3 على  �شيطرته 

ريف كوباين �لغربي.
�لكردية  ن��ي��وز  ب��ا���س  وك��ال��ة  ونقلت 
�لن�شطاء  ع��ن  �ل�شبت،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة، 
�أعدمو�  د�ع�س  عنا�شر  �إن  قولهم 
�أكرث من  بالر�شا�س  نحر�ً، ورمياً 
10 �شيوخ، وكبار يف �ل�شن، بقرية 

زورمغار و�لزيارة و�لبيا�شية .
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارو� 
علق  حيث  باجلثث،  بالتمثيل  ق��ام 
3 م�شنني كرد على مفرق  روؤو���س 
زورم����غ����ار، وب���ل���دة �ل�����ش��ي��وخ، بغية 
بالإ�شافة  �لكرد،  �ملدنيني  ترهيب 
�ل�شيار�ت،  من  �لع�شر�ت  نهب  �إيل 
�ل����زر�ع����ي����ة،  و�لآلت  و�ل����ب����ي����وت، 
و�ل��دو�ب من �لغنم و�لبقر ونقلها 
�إىل مدينة جر�بل�س، وتخزينها يف 
من  ع��دد  وح��رق  �لثانوية  �ملدر�شة 

�ملنازل.

داع�س تعدم 10 �سيوخ نحرًا �رميًا بالر�سا�س

هجوم امل�سلحني على بغداد ينتظر �ساعة ال�سفر

املتمردون االأكراد ي�ستاأنفون ان�سحابهم من تركيا يف �سبتمرب 
•• اأنقرة-اأ ف ب:

�ن  �لعر�ق بعد  �ن�شحابهم من تركيا نحو �شمال  �ملتمردون �لكر�د  ي�شتاأنف 
�لتمرد،  حركة  من  لعقود  حد  و�شع  �ىل  تهدف  ��شالحات  �ل��ربمل��ان  يتبنى 
ح�شبما �وردت �ل�شحف �لرتكية وكانت �حلكومة �لرتكية تقدمت �ل�شبوع 
�ل�شالم  عملية  حتريك  �ىل  يهدف  �ل��ربمل��ان  �م��ام  ����ش��الح  مب�شروع  �ملا�شي 

�ملتوقفة مع �لنف�شاليني �لكر�د من حزب �لعمال �لكرد�شتاين. 
و��شاد زعيم حزب �لعمال �لكرد�شتاين عبد �هلل �وجالن �لذي يق�شي عقوبة 
بال�شجن مدى �حلياة باملبادرة معترب� �نها تطور تاريخي . وين�س م�شروع 
يف  ي�شاركون  �ل��ب��الد  م��ن  مل�شوؤولني  ق�شائية  حماية  تامني  على  �حلكومة 
�ملفاو�شات مع حزب �لعمال �لكرد�شتاين �لذي ت�شنفه تركيا وق�شم كبري من 
�ل�شرة �لدولية منظمة �رهابية. كما ين�س على �عادة تاهيل مقاتلي �حلزب 

�ىل  لعودتهم  �ل�شرورية  �لج���ر�ء�ت  باتخاذ  للحكومة  �ل�شماح  خ��الل  من 
ديارهم وم�شاركتهم و�ندماجهم يف �حلياة �لجتماعية . ومن �ملقرر �ن يتم 
تبني �لن�س يف متوز-يوليو يف �لربملان حيث يتمتع حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�حلاكم بغالبية كربى. 
ن��ح��و قو�عدهم  �ن��ك��ف��اءه��م  �لك����ر�د  �مل��ق��ات��ل��ون  ي�شتانف  �ن  �مل��ف��رت���س  وم���ن 
�شحيفة  بح�شب  �لقانون،  م�شروع  تبني  بعد  �يلول-�شبتمرب  يف  �لعر�قية 
 18 غ�شون  يف  تنتهي  �ن  يجب  �لعملية  �ن  �ل�شحيفة  و�و�شحت   . حرييت 

�شهر�. 
لو�شع   2012 يف  حمادثات  �لك��ر�د  و�ملتمردون  �لرتكية  �حلكومة  وب��د�ت 
�لعمال  �لف قتيل يف ثالثة عقود. و�علن حزب   45 حد للنز�ع �لذي �وقع 
�لكرد�شتاين وقفا لطالق �لنار يف �ذ�ر-مار�س 2013، �ل �نه �وقف عمليات 

�ن�شحاب مقاتليه يف �ل�شيف �ملا�شي للتنديد ببطء �ملفاو�شات �جلارية.

املحتجزات الهنديات بالعراق يغادرن لبلدهن
•• بغداد-وكاالت:

ينتظر �قرباء 46 ممر�شة هندية كن عالقات يف تكريت منذ بدء �لهجوم 
�لذي ي�شنه م�شلحون يف �لعر�ق، عودتهن بعدما نقلن �ىل �ملو�شل. وعلقت 
�للو�تي كن يعملن يف م�شت�شفى حكومي يف تكريت عندما �شن  �ملمر�شات 
�جلهاديون هجومهم �ل�شهر �ملا�شي. وقد نقلن �ىل �ملو�شل للمرة �لوىل 
يف  �ل��دي��ن  �ك��رب  �شيد  �لهندية  �خلارجية  با�شم  �لناطق  و�ع��ل��ن  �خلمي�س. 
رغما  �م�س  نقلن  �للو�تي  �لهنديات  �ملمر�شات  �ن  �م�س  �شحايف  م��وؤمت��ر 
عنهن ��شبحن يتمتعن باحلرية �لآن . وقد توجهن بعد ذلك �ىل مدينة 
�ربيل �لتي بقيت يف مناأى عن �عمال �لعنف وتبعد مئة كلم من �ملو�شل. 

و��شتقلت �ملمر�شات طائرة �ر�شلتها �لهند لعادتهن من �ربيل.
وقبل �ن يتوجهن �ىل �لهند، قالت �حد�هن مارينا جوزيه لقناة �ن دي تي 

يف كلنا �شعد�ء مل نكن نتو�شر �ننا �شنعود و�ننا �شننجو .
و��شافت �ن حمتجزي �ملمر�شات مل يفعلو� �شيئا ومل يزعجوننا ومل يوؤذو� 
بثها  لقطات  يف  وظهرت   . بتهذيب  يتحدثون  وك��ان��و�  يلم�شونا  مل  �ح��د�. 
�لتلفزيون ن�شاء ينتظرن يف مطار كو�شي و�خرى للممر�شات �للو�تي بد� 

عليهن �لتعب قبل �شعودهن �ىل �لطائرة يف �ربيل.

•• بغداد-وكاالت:

ن�شر تنظيم �لدولة �ل�شالمية �جلهادي �ملتطرف �شور� 
�ملر�قد  م��ن  ملجموعة  وت��ف��ج��ري  ه���دم  عمليات  �ظ��ه��رت 
حمافظة  يف  �ل�شيعية  �لعبادة  ودور  �ل�شنية  و�ل�شرحة 
نينوى �لعر�قية قام بها عنا�شره وبث �لتنظيم يف ح�شابه 
على موقع تويرت للتو��شل �لجتماعي تقرير� م�شور� 
حتت ��شم تقرير عن هدم �لأ�شرحة و�لأوث��ان يف ولية 
نينوى �لتي ي�شيطر م�شلحو هذ� �لتنظيم منذ �كرث من 
ثالثة ��شابيع على معظم مناطقها. ومن �برز �ل�شرحة 
�ل��ت��ي مت ن�����ش��ف��ه��ا ب��ح�����ش��ب م���ا ظ��ه��ر يف �ل�����ش��ور �شريح 
�لطريقة  �شيخ  وق��رب  وم��ز�ر  �لبنت  وق��رب  �ل�شيخ فتحي 
�ل�����ش��وف��ي��ة �ح��م��د �ل��رف��اع��ي، وق���د ه��دم��ت ه���ذه �ملر�قد 
�ل�شور  �ظ��ه��رت  ذل���ك،  م����و�ز�ة  �جل���ر�ف���ات. يف  بو��شطة 
تفخيخ وتفجري م�شاجد �شيعية يف �ملو�شل )350 كلم 
�شمال بغد�د( وتلعفر )380 كلم �شمال بغد�د(، وبينها 
و�شط  �لقبة  وح�شينية  تلعفر  يف  وق��دو  ج��و�د  ح�شينيتا 
�ملو�شل. ويقول عنا�شر تنظيم �لدولة �ل�شالمية �لذي 

•• طوكيو-وكاالت:

�شرب زلز�ل بقوة 5.7 درجات على �شلم ريخرت �شباح 
لليابان  �ل�شرقية  �ل�شمالية  �ل�شو�حل  �ل�شبت  �م�����س 
�لأمريكي  �ملعهد  بح�شب  �أ���ش��ر�ر،  ع��ن  ي�شفر  �أن  دون 
�أن  �ليابانية  �لأر�شاد  وكالة  �أوردت  كما  للجيوفيزياء. 

ل خطر من ح�شول ت�شونامي.
�ليابان  ب��ت��وق��ي��ت   7.42 �ل�����ش��اع��ة  يف  �ل���زل���ز�ل  ووق����ع 
على  غرينت�س(  بتوقيت  �جلمعة  ي��وم  م��ن   22.42(
بعد ثمانية كيلومرت�ت من مدينة مياكو وعلى عمق 

44 كلم، وفق �ملعهد �لأمريكي.
�لزلز�ل  ق��وة  �أن  �ليابانية  �لوكالة  ذك��رت  جهتها،  من 
�شلم  ع��ل��ى  م��ع��ت��دل��ة  5.8 درج�����ات، وه���ي درج���ة  بلغت 
ريخرت �ل��ذي يقي�س م��دى ق��وة �ل���زلزل بني 2 و10 

�علن قيام �خلالفة �ن �ل�شالم يوؤكد على هدم �ل�شرحة 
ح��ت��ى ت�����ش��وى ب��الر���س ، وي��ع��ت��ق��دون ك��ذل��ك �ن �لقباب 
على  ��ش�شت  لنها  كلها  هدمها  يجب  �لقبور  على  �لتي 
�ي�شا  ه��وؤلء  ويعار�س  حممد.  �لنبي  �لر�شول  مع�شية 
بناء �حل�شينيات �ل�شيعية �لتي يعتربونها مبثابة معابد 
�شكان  �ب��ن��اء  ب��ني  ع��ارم  با�شتياء  �لعمليات  ه��ذه  وقوبلت 
�ملو�شل، حيث �عتربوها طم�شا حل�شارة مدينتهم وقال 
�حمد حممود )51 عاما( عرب �لهاتف لوكالة فر�ن�س 
بر�س ن�شعر باحلزن �ل�شديد لهدم هذه �ل�شرحة، لقد 
تو�رثنا هذ� �ل�شيء �با عن جد وتعترب من معامل �ملدينة 
�ل�شرحة  ه��دم  م����و�ز�ة  ويف   . فيها  ونعتز  وم�شاهدها 
�لدولة  تنظيم  عنا�شر  �ت��خ��ذ  و�حل�شينيات،،  و�مل��ر�ق��د 
�ل�شالمية من مطر�نية �لكلد�ن و�ل�شريان �لرثوذك�س 
يف حي �ل�شرطة �شرق �ملو�شل مقر� لهم ورفعو� علمهم 
موظفون  �ف���اد  م��ا  بح�شب  �ل�شلبان،  �ز�ل���ة  بعد  عليها 
فيها. وقال �حد موظفي �ملطر�نية �ن عنا�شر �لتنظيم 
�حتلو� �ملطر�نية بعد �ن وجدوها فارغة متاما، فقد فر 

�ملوظفون قبل و�شلوهم �ليها .

�شفائح  �أرب��ع  �لتقاء  نقطة  عند  �ليابان  وتقع  درج��ات 
�أقوى  م��ن   20% م��ن  �أك��رث  �شنويا  وت�شهد  تكتونية، 

�لزلزل يف �لعامل.
وك���ان زل���ز�ل ب��ق��وة �شت درج���ات على �شلم ري��خ��رت قد 
�شرب يف مايو-�أيار �ملا�شي �لعا�شمة طوكيو مت�شببا يف 
�إ�شابة 17 �شخ�شا، علما باأن معايري �لبناء �ل�شارمة 

يف �ليابان جتعل �ملباين تقاوم �أقوى �لزلزل.
يذكر �أن �شاحل �ليابان �ل�شرقي تعر�س يف مار�س-�آذ�ر 
م�شحوب  درج���ات  ت�شع  بقوة  مدمر  ل��زل��ز�ل   2011
مب��وج��ات م��د ع��ات��ي��ة، مم��ا ت�شبب يف مقتل م��ا ل يقل 
عن 18 �ألف �شخ�س كما ت�شبب هذ� �لزلز�ل يف �إحلاق 
فوكو�شيما،  مدينة  يف  ن��ووي  مبفاعل  ج�شيمة  �أ���ش��ر�ر 
ت���ز�ل �ملنطقة  ل��الإ���ش��ع��اع��ات ل  ون��ت��ج ع��ن ذل��ك ت�شرب 

تعاين منه حتى �لآن.

داع�ش ين�سر �سورًا لتفجري وعمليات هدم باملو�سل

زلزال ي�سرب �سمال �سرق اليابان

�لرتكية  �حل���ك���وم���ة  و�ق����رتح����ت 
�ل�����ش����ب����وع �مل����ا�����ش����ي �����ش���الح���ات 
�ملتوقفة  �مل����ح����ادث����ات  ل��ت��ح��ري��ك 
م��ع �لك����ر�د. وك���ان ح��زب �لعمال 
�ل��ك��رد���ش��ت��اين ب����د� ح���رك���ة مترد 
�قامة  بهدف   1984 م�شلحة يف 
دولة كردية م�شتقلة �ل �نه عدل 
عن ذلك لحقا مكتفيا باحل�شول 

على حكم ذ�تي و��شع لالكر�د.
ب����وب م���ن جمموعة  وق�����ال ه��ي��و 
�لزم����ات �ل��دول��ي��ة �ن ت��رك��ي��ا بلد 
خمتلف جد� عن �لعر�ق �قله لن 
ي�شيطر  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب 
على قر�بة ن�شف ��شو�ت �لكر�د 
مب��ا يف ذل��ك ج��ن��وب ���ش��رق �لبالد 
ذي �لغالبية �لكردية، و�ي�شا لن 
تركيا  �لك������ر�د يف  ن�����ش��ف  ق���ر�ب���ة 

يقيمون يف غرب �لبالد .
كبرية  فر�س  هناك  بوب  و��شاف 
ب��رن��ام��ج دميوقر�طي  ي���وؤدي  ب��ان 
ع����������ادل ي�����ق�����وم ع����ل����ى ن��������وع من 
�لبالد  �مل��ن��ظ��م��ة يف  �ل��الم��رك��زي��ة 
�ر��شي  وح���دة  على  �حل��ف��اظ  �ىل 
�قامت  ك��م��ا  و�زده�����اره�����ا  ت��رك��ي��ا 
ع���الق���ات جت���اري���ة متينة  ت��رك��ي��ا 
ب�شع  منذ  �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان  م��ع 
يحول  ��شايف  �شبب  وه��و  �شنو�ت، 
ك��م��ا يف  �ن���ق���رة  ت��ع��ار���س  �ن  دون 
�ل�شابق �قامة دولة كردية م�شتقلة 

يف �لعر�ق، بح�شب �خلرب�ء.
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عربي ودويل

رف�شت �حلكومة �لأردنية �لإعالن �لإ�شر�ئيلي با�شتعد�د تل �أبيب 
م�شلحني  مت�شددين  �شد  يف  بامل�شاعدة  �أردين  طلب  �أي  لتلبية 
�شيطرو� على مناطق بالعر�ق، يف وقت ��شتبعد حمللون قدرة هوؤلء 

على جتاوز �حلدود �لأردنية لعتبار�ت ع�شكرية وجغر�فية.
رد �حلكومة �لأردنية جاء على ل�شان وزير �لتنمية �ل�شيا�شية خالد 
�مل�شاعدة من  باأن بالده مل تعتد على طلب  �لكاللدة �لذي �شرح 
�أن �لأردن قادر  �أحد وقادرة على تاأمني حدودهه بنف�شها، م�شيفا 
تو�جهه  قد  تهديد�ت  لأي  و�لت�شدي  وح��دوده  �أمنه  حماية  على 

بنف�شه .
ي��اأت��ي ذل���ك يف �ل��وق��ت �ل����ذي رف�����ش��ت ف��ي��ه �ل�����ش��ف��ارة �لأردن���ي���ة يف 
نتنياهو،  حكومة  مع  �لأمني  �لتن�شيق  �حتمال  �لتعليق  �إ�شر�ئيل 
بعد ت�شريحات �أدىل بها وزير �ل�شوؤون �ل�شرت�تيجية �ل�شر�ئيلي 
يوفال �شتاينتز وقال خاللها �إن �إ�شر�ئيل م�شتعدة لتلبية �أي طلب 
�أردين بامل�شاعدة يف �شد مت�شددين م�شلحني �شيطرو� على مناطق 

بالعر�ق.
�أو  �إر�شال جنود  ت�شمل  �ملحتملة قد  �ل�شر�ئيلية  �مل�شاعدة   : وتابع 

�أ�شلحة لكنه �أ�شار �ىل �أن هذ� غري مرجح .

متكن رجال �لإنقاذ من حترير ثالثة من عمال �ملناجم �جلمعة بعد 
�ن حا�شرهم �نهيار �أر�شي يف منجم غري قانوين للذهب يف جنوب 
�آخ��رون مفقودين مع دخ��ول عملية  م��از�ل ثمانية  هندور��س ولكن 

�لبحث يومها �لثاين.
خو�ن  �شان  يف  �ل��و�ق��ع  �ملنجم  مدخل  �نهار  عندما  �لعمال  وحو�شر 

�أريبا يوم �لأربعاء.
 وقال م�شوؤولون �إنه �أو�مر كانت قد �شدرت قبل ب�شعة �أ�شهر باإغالق 
�لعا�شمة  جنوبي  كيلومرت�ت   110 بعد  على  �ل��و�ق��ع  �ملنجم  ه��ذ� 

تيجو�شيجالبا لأنه غري �آمن.
وقال م�شوؤول كبري يف �أجهزة �لطو�ريء لل�شحفيني حمد�ً هلل �أنقذنا 

ثالثة من �لعمال و�شنو��شل �لبحث عن �لثمانية �لآخرين. 

�أعلنت حركة �ل�شباب �ل�شومالية �ملت�شددة �ل�شبت م�شوؤوليتها عن 
�أ�شفر عن مقتل �شخ�شني قرب مبنى �لربملان �ل�شومايل  �نفجار 
بعد �ن كانت توعدت بت�شعيد هجماتها خالل �شهر رم�شان وقال 
عبد �لعزيز �أبو م�شعب �ملتحدث با�شم �لعمليات �لع�شكرية للحركة 

هذ� هو ثاين هجوم لنا �شد مبنى �لربملان و�شن�شتمر. 

تكريت  عالقات يف  46 ممر�شة هندية كن  و�شلت جمموعة من 
�ىل  �ل�شبت  �ل��ع��ر�ق،  يف  م�شلحون  ي�شنه  �ل��ذي  �لهجوم  ب��دء  منذ 

جنوب �لهند حيث ��شتقبلهن �قاربهن بالدموع.
وحمل �قرباء �ملمر�شات باقات من �لورود ولفتات كتب عليها �هال 

بعودتكن يف مطار ولية كري�ل يف مدينة كو�شي.
�شعيد�ت  نحن  �ملحلية  �لتلفزة  ملحطات  �ملمر�شات  �ح��دى  وقالت 
م�شت�شفى  يف  يعملن  ك��ن  �ل��ل��و�ت��ي  �ملمر�شات  وعلقت  وم��رت��اح��ات 
حكومي يف تكريت عندما �شن �جلهاديون هجومهم �ل�شهر �ملا�شي. 
يف  يو�شح  ومل  �خلمي�س.  �لوىل  للمرة  �مل��و���ش��ل  �ىل  نقلن  وق��د 
�لبد�ية ما �ذ� كان مت خطف �ملمر�شات �لهنديات �و �ن كّن علقن 

يف تكريت.
من  عنهن  رغما  نقلهّن  مت  �ن��ه  �لهندية  �خلارجية  وز�رة  وق��ال��ت 
تكريت، مدينة �لرئي�س �لعر�قي �ل�شابق �شد�م ح�شني، �ىل �ملو�شل 
با�شم  �لناطق  و�علن  �ملتطرفون  �ل�شالميون  عليها  ي�شيطر  �لتي 
�ن  �م�س  �شحايف  موؤمتر  يف  �لدين  �كرب  �شيد  �لهندية  �خلارجية 
��شبحن  عنهن  رغ��م��ا  �م�����س  نقلن  �ل��ل��و�ت��ي  �لهنديات  �ملمر�شات 

يتمتعن باحلرية �لآن .
�لتي بقيت يف مناأى عن  �ربيل  وقد توجهن بعد ذلك �ىل مدينة 
�ملمر�شات  و��شتقلت  �ملو�شل.  من  كلم  مئة  وتبعد  �لعنف  �عمال 
طائرة �ر�شلتها �لهند لعادتهن من �ربيل ومل ت�شُك �ملمر�شات من 
طريقة تعامل �ملتمردين معهن. وقالت �حد�هن لل�شحافيني لقد 

�هتمو� بنا .

عوا�سم

عمان

نيودلهي

�صان خوان اأريبا

مقدي�صو

جتدد اإطلق ال�سواريخ
 من غزة على اإ�سرائيل

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�أعلن �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �أن �شاروخني �طلقا، �م�س من غزة على جنوب 
�لتي تخللت جنازة فتى فل�شطيني يف  ��شر�ئيل حيث �متدت �ل�شد�مات 

�لقد�س �ل�شرقية �ىل بلد�ت عربية ��شر�ئيلية. 
�إن �ل�شاروخني �شقطا يف �ر�س  وقالت ناطقة با�شم �جلي�س �ل�شر�ئيلي 
�م�����س م��ن غ��زة على  14 ���ش��اروخ��ا  �����ش���ر�ر�، و�ط��ل��ق  خالية ومل ي�شببا 

��شر�ئيل. 
وقال �جلي�س �ل�شر�ئيلي �إن �أحد هذه �ل�شو�ريخ �شقط يف �لقطاع، بينما 

متكنت منظومة �لقبة �حلديدية من �عرت��س ثالثة �شو�ريخ �خرى. 
غزة  على  �منيا  ت�شيطر  �لتي  حما�س  حركة  �جلمعة  ��شر�ئيل  وح��ذرت 

و�ر�شلت تعزيز�ت �ىل مو�قع قريبة من �لقطاع. 
�إل �أن م�شدر� يف )حما�س( ف�شل عدم �لك�شف عن هويته، قال �ن هناك 
يتم  مل  لكن  غ��زة،  قطاع  يف  �ل��ه��دوء  ل�شتعادة  م�شتمرة  م�شرية  جهود� 
لي�س  �ن  �مل�شري  �بلغت �جلانب  �ن حركته  و�ك��د   . بعد  �لتو�شل لتفاق 
لديها رغبة يف �لت�شعيد ومن جهة �خرى، �متدت �ل�شد�مات �لتي جرت 
خالل ت�شييع فتى فل�شطيني �جلمعة يف �لقد�س �ل�شرقية، �ىل عدد من 
�لبلد�ت �لعربية �ل�شر�ئيلية. وقد فرقت �ل�شرطة متظاهرين يف �لطيبة 

وجلجولية وقلن�شوة. 

م�سر توا�سل م�ساعيها للتهدئة يف قطاع غزة

االحتجاجات على ا�ست�سهاد اأبو خ�سري متتد للخط االأخ�سر

انعدام االأمن يدفع مزيدًا من الفنزويليني للرحيل
�ل�شتهالك و�لت�شخم )�كرث من 
و�ن�شد�د  ���ش��ن��وي��ا(  �مل��ئ��ة  يف  �شتني 
و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �لآف����اق 
بعد �شنة على �نتخاب �ل�شرت�كي 
ن��ي��ك��ول���س م����ادورو ب��ف��ارق �شئيل 
هوغو  عر�به  وف��اة  من  قليل  بعد 

ت�شافيز.
ل��ي��و���س ف��ي�����ش��ن��ت��ي ليون  و�و����ش���ح 
مدير معهد �لتحقيقات �ل�شيا�شية 
�ن  بر�س  لفر�ن�س  د�تانالي�شي�س 
و�لتقلبات  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لزم����ة 
�لول،  و�مل���ف���ج���ر  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�نعد�م �لمن، هذه كلها تدفع �ىل 
�لهجرة �و ت�شجع على �لرغبة يف 

�لهجرة .
�ح�شائيات  ت��وف��ر  ل��ع��دم  ون���ظ���ر� 
فريتي�س  �نيت�شا  در���ش��ت  ر�شمية 
�لدميوغر�فية  يف  �لخت�شا�شية 
وم���������دي���������رة م����ع����ه����د �لب������ح������اث 
�جل����ام����ع����ة  يف  �لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة 
بيو،  �ن����دري���������س  �ل���ك���اث���ول���ي���ك���ي���ة 
�لبنك  �ح�����ش��ائ��ي��ات ه��ي��ئ��ات م��ث��ل 
�لعاملي وخل�شت �ىل �لقول �ن بني 
ن�شف  رح���ل  و2010،   2000

مليون فنزويلي من بالدهم.
خالل  �ن  ب��ر���س  لفر�ن�س  وق��ال��ت 
 800 يبلغ  عددهم  يكاد   2014
�ل���ف ���ش��خ�����س م���ن ����ش��ل ثالثني 

يغادرون  �لطباء  �لعديد من  بان 
�لبالد متوجهني �ىل �وروبا حيث 
يدفعون لهم رو�تب كبرية ل �دري 
�لعقول،  نزيف  ي�شمى  ما  هذ�  كم 

و�ل�شخا�س �ملوؤهلني .
�ر�شا  �ملا�شي  يف  فنزويال  وك��ان��ت 
كانو�  ���ش��و�ء  �مل��ه��اج��رون  يق�شدها 
�وروب�����ي�����ني ف����اري����ن م����ن �حل����رب 
�شكان  بعدهم  �و  �لثانية  �لعاملية 
عن  �لباحثني  �لالتينية  �م��ريك��ا 
هوؤلء  حتى  لكن  �ف�شل  م�شتقبل 
ب������د�أو� ي��ح��زم��ون �م��ت��ع��ت��ه��م مثل 
 62( �لكولومبية  ماركيز  �يلينا 
حياتها  ن�شف  ق�شت  �لتي  �شنة( 
�ليوم تعود �ىل  يف فنزويال لكنها 

بالدها �ل�شلية.
ويقدر عدد �لكولومبيني �ملقيمني 
مليونني،  ب���ن���ح���و  ف����ن����زوي����ال  يف 
غري  وظ��ائ��ف  يف  ع��م��وم��ا  يعملون 
�شيار�ت  و���ش��ائ��ق��ي  ك��خ��دم  م��وؤه��ل��ة 

�جرة وبنائني...
وقالت �يلينا لفر�ن�س بر�س ع�شية 
لنها  فنزويال  �ىل  �أتينا  رحيلها 
�لالتينية،  �مريكا  فردو�س  كانت 
كانت �لمو�ل و�لوظائف متوفرة 
ف��ي��ه��ا ب���ك���رثة، ل��ك��ن��ن��ا ����ش��ب��ح��ن��ا ل 
ن�شتطيع �لعي�س هنا ب�شبب �لغالء 

و�نعد�م �لمن .

 29( �شقيقها  �ن  �شو�شانا  وروت 
�شنة( �ي�شا على لئحة �لر�غبني 
�ىل  �شيذهب  وق��ال��ت  �ل��رح��ي��ل  يف 
على  �يلول-�شبتمرب  يف  بريطانيا 
غر�ر و�لديه وهما طبيبان و�ربعة 

من �قاربه على �لقل.
ولول مرة تطرق �لرئي�س مادورو 
هذ� �ل�شبوع �ىل هذ� �لنزيف مقر� 

�لعدد  �ن  م��وؤك��دة  ن�شمة،  م��ل��ي��ون 
يف �رت��ف��اع و�ن وت��رية �لرت��ف��اع مل 

تنخف�س .
معهد  �ج����������ر�ه  حت���ق���ي���ق  و�ف����������اد 
من   25% �ن  د�ت��ان��ال��ي�����ش��ي�����س 
لديهم  �مل�شتطلعني  �ل���ش��خ��ا���س 
على �لقل قريب �و �شديق هاجر 
�نهم  �ن  ي��ق��ول��ون  �مل��ئ��ة  يف  وت�شعة 

يفكرون يف �لرحيل وقال ليون �نه 
�على م�شتوى هجرة نالحظه .

ت��خ�����س يف  �ل����ظ����اه����رة  ورغ������م �ن 
�ملتو�شطة  �ل���ط���ب���ق���ات  �ل����ش���ا����س 
�جنزته  حتقيق  ك�شف  و�ملي�شورة، 
فقري�  �ن  �لكاثوليكية  �جل��ام��ع��ة 
م���ن ����ش��ل ���ش��ت��ة ي��رغ��ب �ي�����ش��ا يف 

�لهجرة.

•• رانغون-اأ ف ب:

دع��ي��ت �ل��ب��ورم��ي��ة �ون����غ ���ش��ان �شو 
ن��وب��ل �م�س  ت�شي �حل��ائ��زة ج��ائ��زة 
�ل�شبان  م����ن  م���زي���د  ت��ع��ي��ني  �ىل 

يف ه���ي���ئ���ات ح���زب���ه���ا م����ع �ق�����رت�ب 
يف  �ملقررة  �لت�شريعية  �لنتخابات 
جديد  ج��ي��ل  ط���رف  م��ن   ،2015
ي���ري���د �ع�����الء ���ش��وت��ه وق���ال���ت �شو 
ت�شي )69 �شنة( يف حما�شرة غري 

م�شبوقة خ�ش�شت لتنظيم �ل�شباب 
�لوطنية  �ل����ر�ب����ط����ة  ح���زب���ه���ا  يف 
�ن بع�س  �ع��ت��ق��د  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
ق��د حان  ي��رون �ن دوره���م  �ل�شبان 
�ذ�  ما  ويت�شاءلون  مكانتهم  لخ��ذ 

كان �لقد�مى �شيرتكون منا�شبهم 
. و��شافت عليكم �ن تفكرو� يف �ن 
هوؤلء �لقد�مى كافحو� طويال من 
�جل �شمان بقاء �لر�بطة �لوطنية 
�لدميقر�طية وتاأ�ش�س �حلزب بعد 
ق��م��ع �لن��ت��ف��ا���ش��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة �شنة 
1988 من قبل �لنظام �لع�شكري 

�لذي كان يحكم �لبالد حينها.
وبرر ماونغ ماونغ �و، �حد منظمي 
�ل�شبت  فيه  ���ش��ارك  �ل��ذي  �لتجمع 
�حلزب  �ع�شاء  م��ن   150 ح��و�ىل 
 16 بني  �عمارهم  ت��رت�وح  �لذين 
يف  بالرغبة  �لجتماع  �شنة،  و35 
ت�شجيع جيل جديد من �لقياديني 
. وقال لفر�ن�س بر�س لي�س حزبنا 
وح�������ده �ل�������ذي ي����و�ج����ه ه������وة بني 
�ل��ب��الد برمتها وكان  ب��ل  �لج��ي��ال 
طليعة  يف  �ل�������ش���ب���ان  �ل���ن���ا����ش���ط���ون 
�لذي  �لع�شكري  �ل��ن��ظ��ام  م��ق��اوم��ة 
حل نف�شه يف 2011. لكنهم �ليوم 
يف  هيئات  �ىل  �لو�شول  يحاولون 
قيادة �لح��ز�ب ومقاعد �لنو�ب يف 
بلد يعترب فيه �حرت�م �مل�شنني من 
قيادي  على  ويطلق  �ملتينة.  �لقيم 

اأن�سار �سو ت�سي ال�سبان يريدون اإ�سماع �سوتهم يف بورما

خم���ربي���ا لع�������د�د ت���ق���ري���ر طبي 
نهائي.

ه��ذ� و�م��ت��دت �لح��ت��ج��اج��ات على 
خ��ط��ف وق��ت��ل �ل��ف��ت��ى حم��م��د �أبو 
وبلد�ت  م��دن��ا  لت�شمل   ، خ�����ش��ري 
�لأخ�������ش���ر. وكانت  د�خ����ل �خل����ط 
�ن����دل����ع����ت م����و�ج����ه����ات ل��ي��ل��ي��ة يف 
�لحتالل  �شد  و�لقد�س  �خلليل 
�ل�شبان  من  �لعديد  فيها  �أ�شيب 

و�عتقل �آخرون.
وك���ان���ت �أب������رز �مل���ظ���اه���ر�ت د�خ���ل 
�خلط �لأخ�شر، ما �شهدته مدينة 
�ل��ط��ي��ب��ة ح���ي���ث �أغ����ل����ق ع�����دد من 
و�أحرقو�  رئي�شيا  �شارعا  �ل�شبان 

عدد� من �لإطار�ت.
�لطيبة،  مظاهر�ت  على  وتعليقا 
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق��ة  ق��ال��ت 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ل��وب��ا �ل�����ش��م��ري �إن 
�مل��ت��ظ��اه��ري��ن �أل���ق���و� ح��ج��ارة على 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ن��د مفرق  م��رك��ب��ة 
��شتدعى  مم���ا  �ل��ط��ي��ب��ة،  م��دي��ن��ة 
�عتقلت  �ل���ت���ي  �ل�����ش��رط��ة  ت���دخ���ل 

ثالثة �شبان فل�شطينيني.
ك��م��ا رف����ع م��ت��ظ��اه��رون �لأع�����الم 
�لعلم  و�أح����رق����و�  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لإ�شر�ئيلي يف بلدة باقة �لغربية 
�لأخ�شر،  �خل���ط  د�خ���ل  �ل��و�ق��ع��ة 
فور  �لأه��������ايل  جت��م��ه��ر  �أن  ب���ع���د 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�ل�شتخبار�ت  ج���ه���از  ي���و�����ش���ل 
�مل���������ش����ري م�������ش���اع���ي �ل���و����ش���اط���ة 
للتو�شل �إىل تهدئة بني �إ�شر�ئيل 
�لإ�شالمية  �مل���ق���اوم���ة  وح����رك����ة 

حما�س يف قطاع غزة.
�إىل  �شي  بي  بي  وت�شري معلومات 
�ل�شتخبار�ت  م���ن  ���ش��ب��اط��ا  �أن 
�مل�����ش��ري��ة ي���ج���رون �ت�����ش��الت مع 
ناحية وحما�س من  �إ�شر�ئيل من 
�لت�شعيد  ل��وق��ف  �أخ����رى  ن��اح��ي��ة 
�لإ�شر�ئيلي على قطاع  �لع�شكري 
غ�����زة و�إط��������الق �ل�������ش���و�ري���خ من 

�لقطاع على �إ�شر�ئيل.
و�شن �لطري�ن �لإ�شر�ئيلي م�شاء 
�شل�شلة غار�ت عنيفة  �لأول  �أم�س 
�لقطاع،  جنوبي  غ��زة  مطار  على 
م�شلحني  �إط������الق  ع��ق��ب  وذل�����ك 
���ش��و�ري��خ ع���دة م��ن �ل��ق��ط��اع على 
م�شوؤول  وق���ال  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  جنوبي 
�إب����الغ حما�س  �إن���ه مت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
باأن �لتهدئة �شتقابلها تهدئة و�إل 

�شرتد �إ�شر�ئيل بقوة.
حما�س،  يف  �ل���ق���ي���ادي  و�أو������ش�����ح 
�شابق  وق���ت  �مل�����ش��ري، يف  م�����ش��ري 
حما�س  م���ع  �ت�����ش��الت  ه��ن��اك  �أن 
�لتو�شل  ب��ه��دف  �مل�����ش��ري��ني  ع��رب 

�إنها  ح��م��ا���س  وت��ق��ول  ه��دن��ة.  �إىل 
م�شتعدة لوقف �إطالق �ل�شو�ريخ 
على �إ�شر�ئيل مقابل وقف �جلي�س 

�لإ�شر�ئيلي غار�ته على �لقطاع.
�لعام  �ل���ن���ائ���ب  ق�����ال  ذل������ك،  �ىل 
�لغني  ع��ب��د  حم��م��د  �لفل�شطيني 
�لأويل  �ل��ت�����ش��ري��ح  �ن  �ل���ع���وي���وي 
جل����ث����م����ان ف����ت����ى م������ن �ل����ق����د�����س 
�أن  فل�شطينيون  يعتقد  �ل�شرقية 
وقتلوه  يهود� متطرفني خطفوه 

�أظهر �نه �حرق حيا.
ونقلت وكالة �لنباء �لفل�شطينية 
)وف�����ا( ع���ن �ل��ن��ائ��ب �ل���ع���ام قوله 
�ل�شبب �ملبا�شر للوفاة هو �حلروق 

�لنارية وم�شاعفاتها. 
وجاء يف بيان وقد تبني من خالل 
)�شحبار(  م���ادة  وج���ود  �لت�شريح 
مب��ن��ط��ق��ة �ل����رغ����ام����ة )�مل����ج����اري 
�لتنف�شية( بالق�شبات و�لق�شيبات 
�لهو�ئية يف كلتا �لرئتني مما يدل 
�أثناء  �مل����ادة  ه���ذه  ��شتن�شاق  ع��ل��ى 

�حلرق وهو على قيد �حلياة. 
�حلروق  �أن  �لت�شريح  �أظ��ه��ر  كما 
�شطح  م����ن  ب���امل���ئ���ة   90 ت���غ���ط���ي 
�ل����ر�أ�����س  م��ن��ط��ق��ة  و�أن  �جل�������ش���م 
ت��ع��ر���ش��ت لإ����ش���اب���ة ب��ج��رح ر�شي 
. و�أخ�����ذت ع��ي��ن��ات وم�����ش��ح��ات من 
�شو�ئل و�ن�شجة �جل�شم لفح�شها 

جنود  و�عتقل  �حلي.  بالر�شا�س 
�ل�شبان  م����ن  ع������دد�  �لح�����ت�����الل 
و�أكد  �لقد�س،  يف  �ملو�جهات  �أثناء 
�شبانا  �أن  فل�شطينيون  ن�����ش��ط��اء 
م����ن جنود  ه���اج���م���و� جم���م���وع���ة 
وحدة �مل�شتعربني وطعنو� �أحدهم 
�أثناء  ح���ارق���ة  زج���اج���ات  و�أل����ق����و� 

حماولة �عتقال بع�شهم.

����ش���م���اع���ه���م ب���اق���ت���ح���ام ع������دد من 
�مل�شتوطنني لبلدتهم.

ه�����ذ� وت�����ش��ه��د �مل������دن و�ل���ب���ل���د�ت 
�لفل�شطيني  �ل��د�خ��ل  يف  �لعربية 
�لغا�شبة  �ملظاهر�ت  من  �لعديد 
�ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م���ا ح����دث لأب���و 
�مل�شتوطنني  ي����د  ع���ل���ى  خ�����ش��ري 
�أم��������ا يف  يف �ل����ق����د�����س �مل����ح����ت����ل����ة. 

�ل���ق���د����س ف��ق��د �أ����ش���ي���ب ع����دد من 
�لر�شا�س  ج���ر�ء  �لفل�شطينيني 
�ملعدين وقنابل �لغاز �ملدمع �لتي 
�أثناء  �لح���ت���الل  ج��ن��ود  �أط��ل��ق��ه��ا 
�أحياء عدة بالقد�س  مو�جهات يف 
مو�جهات  �ن��دل��ع��ت  كما  �ملحتلة. 
�ل�شفة  ج��ن��وب  �خلليل  يف  ليلية 
�شبان  �أربعة  فيها  �أ�شيب  �لغربية 

�لدميقر�طية  �لوطنية  �ل��ر�ب��ط��ة 
�لعمر،  من  �ل�شتني  يف  ومعظمهم 
��شم �لعمام ومل يقم �حلزب حتى 
يز�ر  وق��ال  كبرية.  بتغيري�ت  �لن 
�لر�بطة  يف  �ل��ع�����ش��و  ���ش��ن��ة(   37(
�شوت  �ن  �لدميقر�طية  �لوطنية 
�ل�شباب يف �حلزب ما ز�ل �شعيفا .

�لنظام  على  ر��شيا  ل�شت  و����ش��اف 
ي��ف��ت��ق��ر �ىل جلنة  �ل�����ذي  �حل�����ايل 
موؤكد�  حقيقية  مركزية  تنفيذية 
�ن كل �شيء متعلق باونغ �شان �شو 

ت�شي.
لكن �جل��ي��ل �جل��دي��د يقر ب��ان��ه يف 
�ل��ق��د�م��ى و�قر  ح��اج��ة �ىل خ���ربة 
خريج  ����ش���ن���ة(   29( م����ني  �وك�������ار 
م���دي���ن���ة م���ي���ي���ك )ج�����ن�����وب( نحن 
�ل�����ش��ب��اب م���ا زل���ن���ا يف ح���اج���ة �ىل 
مل�شتقبل  �ل�شياء  من  �لكثري  تعلم 
بورما.. هناك �مور كثرية يجب �ن 

نتعلمها من �لقد�مى .
وق����د �ف�����رج �ل��رئ��ي�����س ث���ني �شني، 
قوبلت  �ل�����ذي  �ل�����ش��اب��ق  �جل������ر�ل 
��شالحاته منذ 2011 بالرتياح، 
وو�شع  �ل�شيا�شيني  �ملعتقلني  ع��ن 

و�شائل  �ملبا�شرة على  للرقابة  حد� 
�لعالم و�ف�شح �ملجال �مام دخول 

�ملعار�شة �ىل �لربملان.
بعد  ت�شي  �شو  �شان  �ون��غ  و�نتخبت 
�لقامة  ق��ي��د  �شنة   15 ق�شت  �ن 
�لنتخابات  يف  ن��ائ��ب��ة  �جل���ربي���ة، 
 2012 يف  �جل��زئ��ي��ة  �لت�شريعية 
بنتيجة  ح���زب���ه���ا  ب���ه���ا  ف�����از  �ل���ت���ي 
كا�شحة، ويتوقع �ن يحقق �نت�شار� 
كبري� يف �ق��رت�ع 2015 �ذ� كانت 

�لنتخابات حرة ونزيهة.
يف  طموحها  ت�شي  ���ش��و  ت��خ��ف  ومل 
�ذ� فاز حزبها يف  �ن ت�شبح رئي�شة 
�لنتخابات �لت�شريعية يف 2015، 
�لد�شتور  تعديل  �ىل  دعو�تها  لكن 
)�لذي يحول دون توليها �لرئا�شة 
ولديها  �جنبي  من  متزوجة  لنها 
�خ��رى( مل  يحملون جن�شية  �بناء 

تلق ��شد�ء بعد.
و����ش��اف��ت ���ش��و ت�����ش��ي �ل�����ش��ب��ت �مام 
�ع�شاء حزبها �ل�شبان علينا �لعمل 
م���ن �ج���ل حت��ق��ي��ق �ن��ت�����ش��ار كا�شح 
لكن �لهم هو �ن علينا �ن نفكر يف 

�جليل �جلديد .

•• كراكا�س-اأ ف ب:

ث���م���اين  �����ش����و�����ش����ان����ا يف  و�����ش����ع����ت 
�ل�شنو�ت  وح��ق��ي��ب��ت��ني  ���ش��ن��ادي��ق 
�ل��ت��ي ق�شتها  و�ل��ث��الث��ني  �لرب����ع 
�ىل  �لرحيل  وق���ررت  فنزويال  يف 
�وروب�����ا ف����ر�ر� م��ن �ن���ع���د�م �لمن 
و�لزمة �لقت�شادية وقلة �لفر�س 

يف �شوق �لعمل.
لوكالة  �ل����ش���ن���ان  ط��ب��ي��ب��ة  وروت 
فر�ن�س بر�س �ن هذ� �لبلد طردين 
كثري�  �أت�����اأمل  �ن��ن��ي  ف�شيئا،  �شيئا 
لكنني  و��شدقائي  عائلتي  ل��رتك 
يف حاجة �ىل �لبتعاد عن �خلوف 
من �لوقوع جمدد� �شحية عملية 
�شطو بتهديد م�شد�س �و خطف �و 

قتل .
وي��ت��ح��دث حم��ل��ل��ون ع���ن موجات 
م�����ن �ل���ف���ن���زوي���ل���ي���ني و�لج�����ان�����ب 
�لنفطي  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  �مل��ق��ي��م��ني يف 
�ليه  �ل��ذي طاملا كان ينظر  �لغني 
�ل��ذي��ن يحزمون  ك��اأر���س ف��ر���س، 
��شبانيا  �ىل  ويتوجهون  حقائبهم 

و�لوليات �ملتحدة وكولومبيا.
ومن دو�فع �لهجرة ن�شبة جرمية 
م���ت���ز�ي���دة )53 ج��رمي��ة ق��ت��ل يف 
�شاكن  �ل��ف  مئة  ��شل  م��ن  �ل�شنة 
مو�د  ون���درة  �ملتحدة(  �لمم  وف��ق 

حملة اإلكرتونية لو�سع امل�ستوطنني بقائمة االإرهاب
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

حلمالت  �آف���از  موقع  على  عاملية،  �لكرتونية  حملة  �نطلقت 
قائمة  �لإ�شر�ئيليني على  �مل�شتوطنني  لو�شع  تهدف  �ملجتمع، 

�لإرهاب و�ملطلوبني.
توقيع   1000 على  �حل�شول  �آف��از  ��شرتط  �حلملة،  ولنجاح 
 250 �أق��ل م��ن  ي��وم كامل  ت��اأي��ي��د�ً للحملة، ون��ال��ت �حلملة يف 

توقيعاً، من كافة �أنحاء �لعامل.
و�أ�شارت �حلملة �ىل �أهمية �ملو�شوع، عرب عري�شة كانت �شمن 
�إىل �لأمني  ف��ي��ه��ا:  ، وج���اء  �آف����از  ع��ل��ى  �ل��ت��ي �نطلقت  �حل��م��ل��ة 
�ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة، ووزر�ء خ��ارج��ي��ة �لحت����اد �لأوروب�����ي، 

�أوقفو� �لأعمال �لإرهابية، �شعو�  �لعامل  ووزر�ء خارجية دول 
دخول  من  �إمنعوهم  �لوح�ش�ية،  �مل�ش�������توطنني  ملمار�شات  حد 

بلد�نكم .
�لعامل  �أنحاء  جميع  من  مو�طنون  نحن  �لعري�شة:  و�أ�شافت 
نطالبكم بو�شع �مل�شتوطنني �لإ�شر�ئيليني على قائمة �لإرهاب 
وقائمة �ملطلوبني للعد�لة، وعدم منحم تاأ�شري�ت �شفر، وذلك 
�ل�شفة  يف  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  �إح��ت��الل  يف  لإ���ش��ت��م��ر�ره��م 
�لغربية وقيامهم بالأعمال �لإرهابية من قتل وتنكيل و�شرقة 
وترويع لالآمنني، و�لتي كان �أفظعها و�أ�شدها ق�شوة ما قامو� 
به جتاه �لطفل حممد �بو خ�شري من خطف و�شكب �لبنزين 

يف فمه وحرقه وهو على قيد �حلياة!

�إحالل �لعد�لة وحما�شبة  �إجتاه   نتمنى �ن تخطو� خطوة يف 
�لإرهابيني .

وعن �آفاز ، وهي كلمة تعني �شوت بعدة لغات �أوروبية و �شرق 
�أو�شطية، فقد �نطلق يف �لعام 2007، وهو موقع عاملي حلركة 
متّكن �شيا�شة �ل�شعوب �إىل �شناعة �لقر�ر يف كل مكان ، ح�شب 
يقوم  �أ���ش��ب��وع،  ك��ل  عليه:  �لقائمون  وي�شيف  عليه  �لقائمني 
كل  يف  �لجتماعية  �خللفيات  جميع  من  �لأ�شخا�س  ماليني 
�آف��از ح��ول ق�شايا هامة،  �ج���ر�ء�ت عرب  باتخاذ  �لعامل  �أن��ح��اء 

مثل �لف�شاد و�لفقر و�ل�شر�عات و�لتغيري�ت �ملناخية.
دميقر�طية  مهمة  ي���وؤدون  �أن��ه��م  �آف���از  على  �لقائمون  وي��ق��ول 
و�لأمم  �ملناهل  خمتلف  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  تنظيم  ه��ي:  ب�شيطة 

لردم �لهوة بني �لعامل �لذي نعي�شه �ليوم و�لعامل �لذي يحلم 
به �أغلب �لنا�س يف كل مكان .

 6 15 لغة م��ن خ��الل ف��ري��ق يعمل يف  ب���  ي��ق��وم مبهامه  �آف���از 
قار�ت، كما يدعمه �آلف من �ملتطوعني.

�لعر�ئ�س ومي��ول �حلمالت  �آف��از يوقع  ف��اأن  �لعمل  �آلية  وع��ن 
حت�شيد  على  ويعمل  �ملبا�شرة  ب��الإج��ر�ء�ت  ويقوم  �لإعالمية 
تنظيم  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �حل���ك���وم���ات،  د�خ����ل  و�مل���و�ق���ف  �لآر�ء 
عن  بعيد�ً  �أي�شاً  �حلقيقي  �ل��ع��امل  يف  و�لفعاليات  �مل��ظ��اه��ر�ت 
بها  يوؤمن  �لتي  �لنظر  ووجهات  �لقيم  �أن  ل�شمان  �لإن��رتن��ت، 
مت�ّشنا  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  منحى  على  وتوؤثر  ت�شل  �لعامل  �شكان 

جميعاً ح�شب �لقائمني عليه.
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•• وا�سنطن-رويرتز:

قال م�شوؤولون �مريكيون �نه طلب من �شركات �لطري�ن 
م��ب��ا���ش��رة ت�شديد  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إىل  ت��ط��ري  �ل��ت��ي 
فح�س �لهو�تف �ملحمولة و�لحذية يف �شوء معلومات 
جمموعات  م��ن  �لتهديد�ت  لتز�يد  ت�شري  خمابر�تية 

مت�شددة مرتبطة بتنظيم �لقاعدة.
من  �ف��ون  �آي  مثل  �لذكية  �لهو�تف  �مل�شوؤولون  وخ�س 
�لكرتونك�س  �شام�شوجن  �نتاج  �بل وجالك�شي من  �نتاج 
�ملبا�شرة  �ل��رح��الت  ع��ل��ى  �إ���ش��ايف  لتدقيق  لخ�����ش��اع��ه��ا 
�ملتجهة م��ن �وروب����ا و�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و�ف��ري��ق��ي��ا �إىل 

�لوليات �ملتحدة.
�نهم  �خلمي�س  يوم  �مريكيون  �منيون  م�شوؤولون  وقال 
�لقاعدة  تنظيم  �لقنابل من  يكون م�شنعو  �ن  يخ�شون 

لو�شيلة  تو�شلو�  �ليمن  يف  ويتمركز  �لعرب  جزيرة  يف 
لتحويل �لهو�تف �إىل عبو�ت نا�شفة ي�شعب �كت�شافها.

هويتهم  ك�شف  ع��دم  طلبو�  �ل��ني  �مل�����ش��وؤول��ون  و�أ���ش��اف 
من  �أي�شا  بالقلق  ي�شعرون  �إن��ه��م  �لق�شية  حل�شا�شية 

�مكانية زر�عة قنابل ي�شعب ر�شدها يف �لأحذية.
�خري  �لكرتونية  لجهزة  �لتدقيق  ميتد  �ن  وتوقعو� 

يحملها �لركاب.
�أن����ه يف ح��ال��ة ع���دم �ل���ت���ز�م �شركات  وذك����ر �مل�����ش��وؤول��ون 
يحظر  قد  �لتعليمات  بتلك  �ملطار�ت  و�إد�ر�ت  �لطري�ن 

عليها �لطري�ن للوليات �ملتحدة.
يوم  �علنت  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��د�خ��ل��ي  �لم���ن  وز�رة  وك��ان��ت 
�لرب���ع���اء ع��زم��ه��ا ت��ع��زي��ز �ج�����ر�ء�ت �لأم����ن دون �عطاء 
و�ملطار�ت  �لطري�ن  �شركات  تنفيذ  كيفية  تفا�شيل عن 

هذه �لجر�ء�ت.

•• طهران-وكاالت:

ت�شري معطيات من د�خل �لعر�ق �إىل �أن �إير�ن تعمل على ت�شكيل حزب �هلل 
�إخبارية يف  �إير�نية  �للبناين وقالت مو�قع  يف �لعر�ق على غر�ر حزب �هلل 
ت�شكيل حزب  بفتح مو�شوع  ب��د�أت  �إي���ر�ن  �إن  �شابق  وق��ت  ن�شرت يف  تقارير 
�هلل يف �لعر�ق مع �أطر�ف عر�قية �شيعية من �أجل �لإ�شر�ع يف ترتيب هذ� 
�ملو�شوع. وبح�شب �ملو�قع فاإن فتوى �ملرجع �ل�شيعي �لأعلى علي �ل�شي�شتاين 
ودعوته للتطوع �شهلت على �ل�شلطات �لإير�نية �لعمل باجتاه ت�شكيل حزب 
�هلل، م�شرية �إىل �أن مئات �لآلف من �ملتطوعني �ل�شيعة ميكن �إعد�دهم يف 
هذ� �جلانب. ولفتت �لتقارير �إىل �أن �جلانب �لإير�ين يدر�س �ختيار قياد�ت 
لت�شكيل حزب �هلل �لعر�قي ومن �أبرزهم وزير �لنقل �حلايل ورئي�س منظمة 
ب��در ه��ادي �ل��ع��ام��ري �مل��ق��رب م��ن �حل��ر���س �ل��ث��وري. وت��ت��و�ج��د �لعديد من 
�جلماعات �ل�شيعية �مل�شلحة وبع�شها تقاتل يف �شورية من بينها كتائب حزب 
�هلل وع�شائب �أهل �حلق ولو�ء �ليوم �ملوعود وجي�س �ملهدي وحركة �لنجباء 
وقو�ت �شيد �ل�شهد�ء و�جلناح �لع�شكري ملنظمة بدر . ويف ذ�ت �ل�شياق، يقول 
قائد فيلق حممد ر�شول �هلل �لتابع للحر�س �لثوري �لإير�ين، �للو�ء ح�شني 

�أن قو�ت �لتعبئة �لبا�شيج بد�أت تتكون وتنتظم يف �لعر�ق بعدما  همد�ين، 
�لذي  �لعر�قيني  �ملتطوعني  ع��دد  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  و�شوريا،  لبنان  يف  ت�شكلت 
نزلو� �إىل �ل�شور�ع بعد فتوى �ملرجع �ل�شيعي علي �ل�شي�شتاين بعد �شيطرة 
�للو�ء  �أن  �لإخ��ب��اري،  لي��ن  �ون  روز  موقع  ونقل  �ملو�شل.  على  م�شلحني 
ح�شني همد�ين �أكد �أن ما يقارب 10 �آلف �شخ�س من �مل�شلحني �ملقاتلني 
مع نظام �لأ�شد �ن�شمو� �إىل �للجان �ل�شعبية �لتي �أطلق عليها ��شم �لبا�شيج 
، وهو �ل�شم �لذي يطلق على �جلماعات �لتابعة للحر�س �لثوري �لإير�ين.

تاأ�شي�س  مع  �جلمعة  يوم  همد�ن،  يف  �ألقاها  كلمة  خالل  همد�ين  و�أ�شاف 
�لإ�شالمية  للثورة  �لثالث  �لب��ن  ف��اإن  و�شوريا،  لبنان  من  كل  يف  �لبا�شيج 
�أن  �لإي��ر�ين  �لثوري  باحلر�س  �لقائد  وبني   . �لعر�ق  يف  �شيولد  �لإير�نية 
هناك 100 عن�شر من نخبة �حلر�س �لثوري جاهزون للذهاب �إىل �شوريا، 

لكن �إير�ن حاليا لي�شت بحاجة لإر�شال قو�ت �إىل هناك .
وكان همد�ين قد ك�شف يف وقت �شابق عن تكوين 42 لو�ء و138 كتيبة 
من  تتكون  �ل��ق��و�ت  ه��ذه  �أن  وزع��م  �لأ���ش��د،  ب�شار  ل�شالح  �شوريا  يف  تقاتل 
عنا�شر علوية و�شنية و�شيعية ، وجاء ذلك لدى �إعالنه عن ت�شكيل حزب 

�هلل �ل�شوري .

•• الريا�س-وكاالت:

وجود  بعدم  �ل�شعوديتني،  و�لد�خلية  �لدفاع  وز�رت��ي  يف  رفيعة  م�شادر  �أف��ادت 
�ل��وق��ت �حلايل،  �ل�شعودية يف  �لإج��ب��اري يف  �لتجنيد  �أو �جت��اه لإع���الن  �أو�م���ر 
�لفغم عن  ن��و�ف  �ل�شورى  �لأمنية يف جمل�س  �للجنة  رئي�س  نائب  ك�شف  فيما 
وترويع  �ململكة،  على  للهجوم  خم�ش�شة  �إعالمية  �إقليمية  موؤ�ش�شات  وج��ود 
ما  بح�شب  �مل�شللة،  و�لدعاية   ، �لإ�شاعات  طريق  من  �لفو�شى  ون�شر  �آمنيها، 
ذكرت �شحيفة �حلياة �للندنية. و�أ�شار �لفغم �إىل �أن �لدول حتتاج �إىل �لتجنيد 
�ل��دول �ملجاورة، وجاء ذلك على  �أو قالقل  �لتهديد �لأمني  �لإجباري يف حال 
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  با�شم  لتغريدة مكذوبة  �شورة  ت��د�ول مغردين  خلفية 
�لر�شمي  �ملتحدث  �أك��د  فيما  �لإج��ب��اري،  �لتجنيد  عن  �لفي�شل،  خالد  �لأم��ري 

ح�شاب  �أي  لوجود  �شحة  ل  �أن��ه  �لع�شيمي،  مبارك  و�لتعليم  �لرتبية  ل���وز�رة 
�أن ما مت  لالأمري خالد �لفي�شل يف موقع �لتو��شل �لجتماعي تويرت، موؤكد�ً 
تد�وله من �أخبار عن هذ� �حل�شاب غري �شحيحة. و�أو�شح نائب رئي�س �للجنة 
�لأمنية يف جمل�س �ل�شورى نو�ف �لفغم �أن �لإ�شاعات من �لأمر��س �لتي ت�شيب 
�إذ�  وخ�شو�شاً  �ملجتمع،  تفكك  على  دليل  �لتاريخ  عرب  د�ئماً  و�لإ�شاعة  �لأمم، 
كانت هذه �لإ�شاعة توؤثر يف �لوطن و�ملو�طن وحياته وعطائه ومنائه . و�أ�شاف 
�لفغم �أن تزوير ح�شاب �لأمري خالد �لفي�شل �شادر من �أ�شحاب �لفكر �ملنحرف 
للتاأثري يف عقول �ل�شبان، و�إثارة �لفو�شى يف �ملجتمع عن �لتجنيد �لإجباري �أو 
مبا يعرف بخدمة �لعلم ، و�أن هذه �لإ�شاعة توؤثر يف �ملجتمع و�أمنه وت�شيع يف 
�لنا�س �خلوف، م�شري�ً �إىل وجود �أجندة �إعالمية وموؤ�ش�شات �إقليمية متخ�ش�شة 

يف �لهجوم على �ململكة عن طريق هذه �لإ�شاعات.

حلف االأطل�سي يجري تدريبات بالبحر االأ�سود الزعيم الكوري ال�سمايل يقود تدريبًا ع�سكريًا 
•• عوا�سم-رويرتز:

بد�أت بلغاريا تدريبات بحرية يف �لبحر �لأ�شود مع �شت دول �أخرى �أع�شاء 
��شتعر��س  �أح���دث  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بينها  �لأطل�شي  �شمال  حلف  يف 
�أزمة  �شوء  يف  فيه  �لأع�شاء  �أوروب���ا  �شرق  ل��دول  �لتاأييد  لظهار  للحلف 
�أوكر�نيا. وقالت وز�رة �لدفاع �لبلغارية �إن �لتدريبات �لتي ت�شتمر ع�شرة 
�أيام و�لتي يطلق عليها ��شم ن�شيم 2014 تهدف �ىل �إظهار ت�شامن حلف 
�نها  �أ�شافت  �نها  �لرغم من  على  �لقليمي  و�ل�شتعد�د  �لأطل�شي  �شمال 
كانت مقررة قبل �شم رو�شيا ملنطقة �لقرم على �لبحر �لأ�شود يف مار�س 
وجري�نها  بلغاريا  من  �شفن  �لتدريبات  يف  ت�شارك  �ن  �ملقرر  وم��ن  �ذ�ر. 
�ليونان  م��ن  �أخ���رى  �ىل  بال�شافة  وتركيا  رومانيا  �لأ���ش��ود  �لبحر  على 

و�يطاليا وبريطانيا و�لوليات �ملتحدة. و�أعطى �شابط كبري يف �لبحرية 
كامين�شكي  روب��رت  �لأم��ري�ل  وقال  �لتدريبات  ب�شاأن  تفا�شيل  �لمريكية 
�أ�شدر جمل�س �شمال �لأطل�شي بيانا قويا للغاية منذ عدة �شهور رد� على 
ما يجري بني �أوكر�نيا ورو�شيا. ومعنى ذلك: نحن متحدون.. متحدون 
يف هدفنا وق�شيتنا.  و��شاف ويف �إط��ار حم��اولت �إظهار ذلك من خالل 
جمع حلفائنا لجر�ء هذ� �لنوع من �لتدريبات ولتو�شيح �لوجود. نظهر 
ت�شامننا ونظهر وحدة جهودنا. ونحن هنا يف برجا�س ببلغاريا نظهر هذ� 
�لدعم كحلف.  و�شت�شارك يف �لتدريبات قوة تقدر باأكرث من �ألف من �أفر�د 
طائرتي  �ىل  بال�شافة  بحرية  وقطعة  �شفينة  و15  �لبلغارية  �لبحرية 
يف  وت�شارك  �ل��دف��اع.  وز�رة  قالت  ح�شبما  �أخ��ري��ني  وطائرتني  هليكوبرت 

�لتدريبات �ي�شا طر�د �شو�ريخ موجهة �أمريكي وطائرة �أمريكية.

•• �سيول-اأ ف ب:

ذك����رت وك���ال���ة �لن���ب���اء �ل��ك��وري��ة �ل�����ش��م��ال��ي��ة �ن 
قاد  �ون  جونغ  كيم  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �لزعيم 
مهاجمة  على  و����ش��ع��ا  ع�شكريا  ت��دري��ب��ا  بنف�شه 
�جلنوب  ليحذر  �لفر�شة  ه��ذه  و�نتهز  ج��زي��رة 

من �نه �شيندم مبر�رة �ذ� �شن �ي هجوم.
�ل��ت��دري��ب ج��رى مب�شاركة  �ل��وك��ال��ة �ن  وق��ال��ت 
�لعيار�ت  مقاتلني وقطع مدفعية من خمتلف 
قتالية مبا يف ذلك غو��شات، وطائر�ت  و�شفن 
تذكر  ومل  �شحن  وط���ائ���ر�ت  وق���اذف���ات  مقاتلة 

�لذي  �ل��ي��وم  �و  �لتدريبات  ه��ذه  مكان  �لوكالة 
ج����رت ف��ي��ه ل��ك��ن��ه��ا ق���ال���ت �ن ك��ي��م ح����ذر بحزم 
خاللها من �نه �ذ� قام �لعد�ء باي خيار �شىء 

ف�شنجعلهم يندمون مبر�رة .
وي�شري �لزعيم �لكوري �ل�شمايل �جرته �ل�شهر 
�حلدود  م��ن  بالقرب  ج��زر  على  �شيول  �ملا�شي 

�لبحرية �لتي يتنازعها �لبلد�ن.
وكانت بيونغ يانغ �جرت يف �ليام �ل�شابقة عدة 
�ليابان  بحر  باجتاه  �شو�ريخ  لط��الق  جت��ارب 
و�شيول  طوكيو  ب��ه  ن��ددت  للقوة  ��شتعر��س  يف 

ب�شدة.

وا�سنطن تطالب �سركات الطريان بت�سديد االأمن 

اإيران تدر�ش ت�سكيل حزب اهلل يف العراق

ال�سعودية تعترب التجنيد االإجباري يف اململكة اإ�ساعة

•• �ساراييفو-اأ ف ب:

 24 بقايا  �ن  ر�شمي  م�شدر  �علن 
�شحايا  �لرج���ح  على  ه��م  �شخ�شا 
�شهدتها  �ل��ت��ي  ل��ل��ح��رب  م�شلمني 
و1995   1992 ب��ني  �ل��ب��و���ش��ن��ة 
مقابر  ع��ل��ي��ه��ا يف جم��م��وع��ة  ع���رث 
ج��م��اع��ي��ة ���ش��غ��رية يف ���ش��م��ال هذ� 
�لبلد بعد �لفي�شانات �لتي حدثت 

يف �يار-مايو �ملا�شي.
�لناطقة  جينغيت�س  ليلى  وق��ال��ت 
للمفقودين  �لبو�شني  �ملعهد  با�شم 
لوكالة فر�ن�س بر�س �نه مت �نت�شال 
�لثالث من  24 �شخ�شا بني  بقايا 
ح����زي����ر�ن-ي����ون����ي����و و�ل����ث����ال����ث من 

متوز-يوليو .
مدفونني  �ل�شحايا  ه���وؤلء  وك���ان 
يف م��ق��اب��ر ج��م��اع��ي��ة ���ش��غ��رية على 
�ل�شفة �لي�شرى لنهر �لبو�شنا بني 

مدينتي ماغالي ودوبوي.
و�و�شحت �لناطقة نف�شها �ن مياه 
�لفي�شان جرفت طبقة من �لرتبة 
تبلغ �شماكتها حو�ىل ثالثة �متار 

مما ك�شف وجود هذه �جلثث.
وتابعت �ن معظم �جلثث ل�شحايا 
ظهرهم  ور�ء  �ي����دي����ه����م  وث����ق����ت 
بر�شا�شة  قتلو�  منهم  وك��ث��ريي��ن 
�ط��ل��ق��ت ع��ل��ى م���وؤخ���ر �ل���ر�أ����س عن 

قرب .
و�����ش���اف���ت ج��ي��ن��غ��ي��ت�����س �ن���ه���ا على 
م�شلمني  رج������ال  ب���ق���اي���ا  �لرج�������ح 
منطقة  يف  يابالنيت�شا  ق��ري��ة  م��ن 
ق������و�ت �شرب  ق��ت��ل��ت��ه��م  م����اغ����الي 

•• كابول-اأ ف ب:

حركة  �ن  �م�س  م�شوؤولون  �علن 
طالبان ��شرمت م�شاء �م�س �لنار 
�ل�شهاريج  �ل�شاحنات  ع�شر�ت  يف 
من  بالقرب  باملحروقات  �ملمتلئة 
كابول، مو�شحة �نها تزود �لقو�ت 
بالوقود  �فغان�شتان  يف  �لجنبية 
�نفجار  ب��ع��د  �ل���ن���ري�ن  و�ن��دل��ع��ت 
كانت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اح��ن��ات  يف  قنبلة 
تنتظر يف موقف غرب �لعا�شمة، 

قبل دخول �ملدينة.
�شرطة  ب���ا����ش���م  �ل����ن����اط����ق  وق�������ال 
�شتانيكز�ي  ح�������ش���م���ت  ك�����اب�����ول 
�لنري�ن  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�ن���دل���ع���ت يف �ل�����ش��اح��ن��ات ح���و�ىل 
تغ(   18،30(  23،00 �ل�شاعة 
م��ن �جل��م��ع��ة و����ش��اف �ن ل �حد 
ي�شتطيع �لقرت�ب من �ل�شاحنات 
مبا �ن �لنري�ن ما ز�لت م�شتعلة .

وتابع �نه مل يبلغ عن �ي ��شابات 
�لطفاء  رج�����ال  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 
ي��ق��وم��ون ب��اخ��م��اد �ل��ن��ري�ن وقال 
�شائق و�حدة من �ل�شاحنات جنات 
غ���ل ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س ك��ن��ت نائما 
دوي  �شمعت  عندما  �شاحنتي  يف 
ثالثة �نفجار�ت. وبعد ذلك ر�أيت 
تلو  �ل���و�ح���د  تنفجر  �ل�����ش��ه��اري��ج 

�لآخر فهربت من �ملنطقة فور� .
م�����ن ج���ه���ت���ه، �����ش����رح غ�����ل �غ�����ان 

ح���زي���ر�ن-ي���ون���ي���و  يف  �ل���ب���و����ش���ن���ة 
.1992

�لقتلى  ه�����وؤلء  ه���وي���ات  و���ش��ت��ح��دد 
)دي  �ل��ن��ووي  للحم�س  بفحو�س 

�ن �يه(.
و�دت �لحو�ل �جلوية �ل�شيئة �لتي 
�شربت �شربيا و�لبو�شنة وكرو�تيا 
عن  ��شفرت  كبرية  في�شانات  �ىل 
�لقتلى وخ�شو�شا  �شقوط ع�شر�ت 
ح�شب  و�ل���ب���و����ش���ن���ة،  ����ش���رب���ي���ا  يف 
حرب  يف  وق��ت��ل  �ل��ب��ل��دي��ن  �شلطات 
�ل��ب��و���ش��ن��ة ن��ح��و م��ئ��ة �ل���ف �شخ�س 
بينما ما ز�ل �كرث من ت�شعة �آلف 

�آخرين مفقودين.
�لبو�شنة  ق�����ش��اء  ح��ك��م  ذل����ك،  �ىل 
و�لهر�شك بال�شجن 15 عاما على 
بر�نكو فالت�شو �لذي كان م�شوؤول 
�شربية  �ع��ت��ق��ال  م��ع�����ش��ك��ر�ت  ع���ن 
�ق��ي��م��ت يف م��ن��ط��ق��ة ���ش��ار�ي��ي��ف��و يف 
-1992( �لبو�شنة  ح��رب  ب��د�ي��ة 

1995(، بعد �د�نته بجر�ئم �شد 
�لن�شانية .

بانه  ع��ام��ا(   61( فالت�شو  و�دي���ن 
وت�شرين  �ي����ار-م����اي����و  ب����ني  �ق������ام 
�ربعة   1992 �لول-�ك�����ت�����وب�����ر 
فوغو�شت�شا  يف  �عتقال  مع�شكر�ت 

�لتحقيقات  �د�رة  مدير  ها�شمي 
�جل��ن��ائ��ي��ة يف ���ش��رط��ة ك���اب���ول �ن 
�ىل  و�دت  �نفجرت  ل�شقة  عبوة 
مو�شحا   ، �ل�����ش��اح��ن��ات  ����ش��ت��ع��ال 
عائدة  �ل�شهاريج  �ل�شاحنات  �ن 
ل�شركات خا�شة لكن مل يعرف ما 
�ل�شاحنات مر�شلة فعال  كانت  �ذ� 

�ىل حلف �شمال �لطل�شي.
وقال ناطق با�شم �لقو�ت �لدولية 
لفر�ن�س  �لطل�شي  �حللف  بقياد 

لنحدد  �حل����ادث  يف  نحقق  ب��ر���س 
�ل��ذي �تلف يف  ما �ذ� ك��ان �لوقود 
�ملا�شية  �ل��ل��ي��ل��ة  �رغ���ن���دي  ���ش��وك��ي 

مر�شى �ىل قو�ت �ي�شاف .
و�شائل  �ىل  �ر������ش�����ل  ب����ي����ان  ويف 
طالبان  ح���رك���ة  ت��ب��ن��ت  �لع������الم، 
�هلل  ذبيح  با�شمها  �لناطق  بل�شان 

جماهد �لهجوم. 
�ل�شجعان  م��ق��ات��ل��ي��ن��ا  �ن  وق���ال���ت 
�لنار  ����ش��رم��و�  خ��ا���س،  وبتكتيك 

�لبو�شنية،  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��اح��ي��ة 
�حتجز فيها م�شلمني وكرو�ت.

�ن  كريهو  مينكا  �لقا�شية  وقالت 
ب��ر�ن��ك��و ف��الت�����ش��و ����ش���ارك يف طرد 
م��دن��ي��ني وق��ت��ل��ه��م . و����ش��اف��ت �نه 
�لن�شانية  ���ش��د  ج���ر�ئ���م  �رت���ك���ب 
بال�شجن  عليه  حكمت  و�مل��ح��ك��م��ة 
�لقا�شية  وحت���دث���ت   . ع��ام��ا   15
ع�شر�ت  م��ق��ت��ل  ع���ن  ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل 
�جلبهة  خ�����ط  ع����ل����ى  �مل���ع���ت���ق���ل���ني 
ب�شرية  دروع����ا  ����ش��ت��خ��دم��و�  ح��ي��ث 
تعذيب يف مر�كز  وخ��الل عمليات 

�لعتقال.

�ل�شهاريج يف  �ل�شاحنات  يف مئات 
ت��زود �لقو�ت  ك��اب��ول، كانت  غ��رب 
�لجنبية بالوقود و�ملو�د �لغذ�ئية 

.
�ل���دول���ي���ة  �ل�����ق�����وة  ت���ت���م���ك���ن  ومل 
ل��ل��م�����ش��اع��دة ع��ل��ى �ح����الل �لمن 
ما  تاأكيد  �ل�شبت من  حتى �شباح 
�ىل  مر�شلة  �مل��ح��روق��ات  �كنت  �ذ� 
ق���و�ت ح��ل��ف ���ش��م��ال �لط��ل�����ش��ي يف 

�فغان�شتان.

•• كييف-اأ ف ب:

�م���ر �ل��رئ��ي�����س �لأوك������ر�ين بيرتو 
برفع  �م�����س  �جلي�س  بورو�شينكو 
علم �لبالد يف �شالفيان�شك معقل 
�لنف�شاليني ب�شرق �وكر�نيا بعد 
�جلي�س  �ن��ت�����ش��ار�ت  ب��ان��ب��اء  علمه 

هناك.
�شفحته  على  بورو�شينكو  ون�شر 
ع��ل��ى �لن��رتن��ت �أن رئ��ي�����س �أرك���ان 
�لقو�ت �مل�شلحة �لذي عني حديثا 
حاولو�  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني  �أن  �ب��ل��غ��ه 
�قتحام خطوط �لقو�ت �حلكومية 
مورتر.  بقذ�ئف  ق�شفهم  وجرى 
وف����ق����د �لن����ف���������ش����ال����ي����ون دب����اب����ة 

ومركبات مدرعة �خرى.
ون�شر �ملوقع �عطى �لرئي�س �لمر 
ب��رف��ع ع��ل��م �ل���دول���ة ع��ل��ى مكاتب 
جم��ل�����س ب��ل��دي��ة ���ش��الف��ي��ان�����ش��ك يف 
ي�شيطر  ك��ان  رئي�شي  ملبنى  ����ش��ارة 

عليه �لنف�شاليون.
جندي   200 م����ن  �ك�����رث  وق���ت���ل 
�لعمليات  ب��دء  منذ  ��شتباكات  يف 
�لنف�شاليني  ���ش��د  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لأوكر�نية حول  �لقو�ت  وتركزت 
نحو  يقطنها  �لتي  �شالفيان�شك 
130 �لف ن�شمة منذ �نطالق ما 
�لإرهاب  مكافحة  عملية  ��شمته 
جديد�  هجوما  �حلكومة  و�شنت 
قرر  �ن  بعد  �ملا�شي  �لثالثاء  يوم 
ب��ورو���ش��ي��ن��ك��و ع���دم مت��دي��د �تفاق 

وقف �طالق �لنار.

�لوكر�ين  �لد�خلية  وزي��ر  وك��ان 
موقع  على  �علن  �فاكوف  �ر�شني 
في�شبوك  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
من  ك�����ب�����ري�  ق�������ش���م���ا  �ن  �م�����������س 
لرو�شيا  �مل���و�ل���ني  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني 
وق����ائ����ده����م �لع�����ل�����ى ف��������رو� من 
)�شرق(  �شالفيان�شك  يف  معقلهم 

�مام �لقو�ت �لوكر�نية.
وكتب �فاكوف قبل �لفجر، �وردت 
غريكني  �ن  �ل�شتخبار�ت  �جهزة 
)�ي�������غ�������ور �����ش����رتي����ل����ك����وف �ل������ذي 
�شباط  �ح���د  ب��ان��ه  ك��ي��ي��ف  تتهمه 

�لر�شا�س تركها �ملقاتلون .
لوت�شينا  تانيا  كتبت  جهتها،  من 
�لرو�شيات  �مل����ر�ق����ب����ات  �ح�������دى 
ر�يت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  ���ش��م��ن 
�ملنطقة على  �مل��وج��ودة يف  ووت�����س 
�لثامنة  �ل�������ش���اع���ة  ب����ني  ت����وي����رت 
و�لتا�شعة �شباحا، ر�يت متمردين 
ي����غ����ادرون ���ش��الف��ي��ان�����ش��ك م����رور� 
بكر�ماتور�شك )تبعد عنها قر�بة 
15 ك��ل��م(. وك��ان��و� ي��ق��ول��ون لقد 
�شقطت �ملدينة �جلميع يرحلون .

�لقو�ت  ق��ائ��د  �شرتيلكوف  وك���ان 

وق�شما  �لرو�شية(  �ل�شتخبار�ت 
ك���ب���ري� م���ن �مل��ق��ات��ل��ني ف�����رو� من 
بني  بلبلة  �ث��ار  مما  �شالفيان�شك 

�شفوف �لقلة �ملتبقني .
و����ش��اف �ل��وزي��ر �لوك����ر�ين �نهم 
ي��ف��رون ب��اجت��اه غ��ورل��ي��ف��ك��ا وهي 
مدينة تبعد 50 كلم جنوب �شرق 
�شالفيان�شك وعدد �شكانها 260 

�لف ن�شمة.
وقال �فاكوف �ملدنيون يتوجهون 
ويح�شرون  �لتفتي�س  نقاط  �ىل 
�����ش���ل���ح���ة و������ش�����رت�ت و�ق����ي����ة من 

�شالفيان�شك  يف  لرو�شيا  �ملو�لية 
و وزير دفاع  جمهورية دونيت�شك 
�مل�شاعدة  �جلمعة  طلب  �ل�شعبية 
من مو�شكو قائال �ن �شالفيان�شك 
�شت�شقط  رو���ش��ي��ا  م��ن  دع���م  ودون 

قريبا بايدي �ل�شلطات يف كييف.
كان  �ل�������ش���ب���ت،  ����ش���اب���ق  وق�����ت  ويف 
�ن  في�شبوك  ع��ل��ى  ك��ت��ب  �ف��اك��وف 
ق����و�ت ك��ي��ي��ف دم����رت �ي�����ش��ا �ملقر 
�لعام للمتمردين �ملو�لني لرو�شيا 
يف دونيت�شك �لو�قع يف �رمتيف�شك 

جنوب �ملعقل �لنف�شايل.
�مل�شاء  خ�����الل  �ف�����اك�����وف  وك����ت����ب 
�لتابعة  �رمتيف�شك  وح���دة  �شنت 
ل������وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة ه��ج��وم��ا على 
�لعام  �ملقر  دمر  لقد  �رمتيف�شك. 

جلمهورية دونيت�شك �ل�شعبية .
و�����ش���اف���ان �ل����ه����دوء ���ش��ي��ع��ود �ىل 
�ن  �شك  ل  قليل  بعد  �رمتيف�شك 
�لمن  �شتوؤمن  �رمتيف�شك  �شرية 

�ىل جانب �لقو�ت �لوكر�نية .
ويبلغ عدد �شكان �رمتيف�شك 77 
�ل��ف ن�شمة تقريبا وه��ي تقع �ىل 
�ملعقل  دون��ي��ت�����ش��ك  م���ن  �جل���ن���وب 
�شرق  يف  ل��الن��ف�����ش��ال��ي��ني  �لخ�����ر 

�وكر�نيا.
�جلمعة  �ع���ل���ن  �ف����اك����وف  وك������ان 
��شتعاد  �لوك�������ر�ين  �جل��ي�����س  �ن 
ميكوليفكا  ع���ل���ى  �ل�������ش���ي���ط���رة 
م�شارف  على  ���ش��ك��ان(  �ل��ف   15(
�شالفيان�شك مما �وقع 50 ��شري� 

تقريبا.

بعد اأنباء عن انت�سارات اجلي�س يف املدينة

بورو�سينكو ياأمر برفع العلم االأوكراين يف �سلفيان�سك 

15 عامًا ل�سربي مدان بجرائم �سد الإن�سانية 

الفي�سانات تك�سف بقايا من �سحايا حرب البو�سنة
هجوم يدمر ع�سرات ناقلت الوقود يف اأفغان�ستان



األحد  -  6   يوليو    2014 م   -   العـدد    11142
Sunday   6  July   2014  -  Issue No   11142

15

الفجر الريا�ضي

باملركز  للريا�شة  �لعاملية  دب��ي  مبالعب  �ل��ي��وم  م�شاء  تنطلق 
�لتجاري �لعاملي مباريات بطولة جمعية �ل�شحفيني و�ت�شالت 
�لرم�شانية �خلام�شة لكرة �لقدم لالإعالميني وت�شتمر حتى 
17 يوليو �جلاري مب�شاركة 12 موؤ�ش�شة �إعالمية هي �شحف 
�خلليج و�لحت���اد و�ل��ب��ي��ان و�ل��روؤي��ة و�لم����ار�ت �ل��ي��وم وخليج 
بي  �م  وتليفزيون  �لمن  �ل�شدى وجملة  د�ر  وموؤ�ش�شة  تاميز 
�شي وقناة �حلدث وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم ونادي دبي لل�شحافة 
ملجموعتي  متجاورين  ملعبني  على  بالتو�زي  �ملباريات  وتقام 
موؤ�ش�شة  فريق  م��ع  �لبيان  فريق  �ل��ي��وم  يلعب  حيث  �لبطولة 
�فتتاح مباريات �ملجموعة �لأوىل بعدها يلعب  �ل�شدى يف  د�ر 
بلقاء  �لغد  مباريات  وتنتهي  �لحت��اد  فريق  مع  �خلليج  فريق 
مباريات  وتقام   . �شي  بي  �م  فريق  مع  �لروؤية  جريدة  فريقي 

�ملجموعة �لثانية بلقاء فريق موؤ�ش�شة دبي لالإعالم مع فريق 
خليج ت��امي��ز ث��م م��ب��ار�ة ف��ري��ق جم��ل��ة �لم���ن م��ع ف��ري��ق قناة 
�حلدث وتختتم �ملباريات بلقاء فريق �لمار�ت مع فريق نادي 

دبي لل�شحافة . 
وت�شتاأنف �ملباريات للمجموعتني م�شاء �خلمي�س �لقادم بلقاء 
ف��ري��ق �لبيان م��ع ف��ري��ق �خلليج ث��م ف��ري��ق �لحت���اد م��ع فريق 
�لروؤية وتختتم مباريات �ملجموعة �لأوىل بلقاء فريق �ل�شدى 
ف�شيلتقي  �لثانية  �ملجموعة  ف��رق  �أم��ا  ���ش��ي..  ب��ي  �م  فريق  م��ع 
فريق موؤ�ش�شة دبي لالعالم مع فريق جملة �لمن ثم فريق 
لل�شحافة ثم فريق  دبي  ن��ادي  تاميز مع فريق  جريدة خليج 

قناة �حلدث مع فريق جريدة �لمار�ت �ليوم . 
 5 ف��ري��ق م��ن ف��رق �لبطولة �شيلعب  ك��ل  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 

مباريات و�شيتاأهل للدور قبل �لنهائى 4 فرق من �حلا�شلني 
�أول �ملجموعة �لأوىل مع ثانى  �أعلى نقاط حيث �شيلعب  على 
�ملجموعة  ثاين  مع  �لثانية  �ملجموعة  و�أول  �لثانية  �ملجموعة 
�ملقرر  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ف��ري��ق��ي  لتحديد  �لأوىل 
�لفائز  لتكرمي  �جل��اري  يوليو   17 ي��وم  مبارياتها  تختتم  �أن 
على  �حلا�شل  و�لفريق  �لول  �ملركز  على  �حلا�شل  بالبطولة 
و�لفريق  �لثالث  �ملركز  على  �حلا�شل  و�لفريق  �لثاين  �ملركز 

�ملثايل وهد�ف �لبطولة و�أح�شن حار�س و�أح�شن لعب . 
وقد فازت بلقب �لبطولة جريدة �لمار�ت �ليوم يف ن�شختيها 
موؤ�ش�شة  وح�شلت  و2011   2010 عامى  و�لثانية  �لوىل 
دبي لالإعالم على لقب �لبطولة عام 2012 كما فازت بلقب 

�لبطولة فى ن�شختها �لر�بعة �لعام �ملا�شي جريدة �خلليج .

ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�جلمعة  �لول  �م�س  �لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
�شباق �جلري مل�شافة 10 كيلومرت�ت �شمن مناف�شات دورة ند 
وحتت  �شموه  بتوجيهات  تنظيمها  يتم  �لتي  �لريا�شية  �ل�شبا 
ند  22 رم�شان مبجمع  يوم  وت�شتمر مناف�شاتها حتى  رعايته 
7 ماليني  �أكرث من  ويبلغ جمموع جو�ئزها  �لريا�شي،  �ل�شبا 
�آل  دره���م. وح��ر���س �شمو �ل�شيخ ح��م��د�ن ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د 
�أكرث  فيه  ���ش��ارك  �ل��ذي  �ل�شباق  �نطالقة  ح�شور  على  مكتوم 
دولة  و�ملحرتفني من  �لهو�ة  وريا�شية من  ريا�شي   800 من 
حر�س  كما  �ل��ع��امل،  دول  وخمتلف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ل�شتقبال  �لنهاية  خ��ط  عند  و�ل��وق��وف  مر�حله  متابعة  على 
�لريا�شيني �لذين ينهون �ل�شباق وحتيتهم على م�شاركتهم يف 
�أهم مناف�شات �جلري �شو�ء يف  هذ �ل�شباق �ملهم �لذي بات من 
�ل�شت  �أو فئاته  دره��م  �لف  تبلغ مليونني و100  �لتي  جو�ئزه 
كما   ، و�جلن�شيات  و�مل�شتويات  �لأعمار  خمتلف  ت�شتوعب  �لتي 
للفتيات  �لم��ار�ت  بتكرمي خا�س لالعبات منتخب  �شموه  �أمر 
وجميعهن تبلغ �أعمارهن حتت 17 �شنة على م�شاركتهن مل�شافة 
5 كيلو مرت�ت �شمن فئة �ل�شغار . ور�فق �شمو ويل عهد دبي 
يف متابعته لل�شباق ولقاءه مع �مل�شاركني �شمو �ل�شيخ �شعيد بن 
مكتوم بن جمعة �آل مكتوم و�أحمد جابر رئي�س �للجنة �ملنظمة 
�لأول  �ل��ن��ائ��ب  منانة  ب��ن  و�أح��م��د  �لريا�شية  �ل�شبا  ن��د  ل���دورة 
�شعادتهم  ع��ن  �مل�شاركون  ع��رب  فيما   ، �ملنظمة  �للجنة  لرئي�س 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  وفخرهم بح�شور ومتابعة �شمو 
ر��شد �آل مكتوم لل�شباق وحر�شه على حتيتهم و�لطمئنان على 
حالتهم �لبدنية بعد خو�س هذ� �ل�شباق �لذي يعد من �شباقات 
�ل�شباق  ه��ذ�  يف  بامل�شاركة  �شعادتهم  عن  ع��ربو�  كما   ، �لتحمل 
وقطع م�شافته و�شول �إىل خط �لنهاية حيث وجدو� �شمو ويل 
�لعاملني يف  �لعديد من  ، وكذلك وج��ود  بانتظارهم  دبي  عهد 
�ل�شريع  و�لفح�س  و�لرعاية  �ملياه  لتوفري  و�لتنظيم  �ل�شعاف 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  طبقت  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  م��ن  �مل�����ش��ارك��ني.  جلميع 
�أدو�ر  وحتليل  �لفائزين  لتحديد  �للكرتونية  �ل�شريحة  نظام 
�مل�شاركني، حيث مت تزويد كل م�شارك ب�شريحة تو�شع يف حذ�ئه 
م�شنفة وفق �لفئات �ل�شت ، كما مت و�شع جهاز �لكرتوين عند 
خط �لنهاية يحدد زمن كل عد�ء عند و�شوله �إىل خط نهاية 
حل�شم  �لنهاية  خط  ك��ام��ري�ت  تقنية  تطبيق  مت  كما   ، �ل�شباق 
ت�شل�شل �لو��شلني ، وقد قامت �للجنة �ملنظمة با�شتالم �شر�ئح 
جميع �لعد�ئني �مل�شاركني يف �ل�شباق �لذي �نتهى منت�شف �لليل 
�لإع��الن عن  �مل�شاركني ثم  نتائج  �شيتم حتليلها و�عتماد  حيث 

�لفائزين وتكرميهم خالل �لأيام �ملقبلة.

و�شهد �ل�شباق خدمات مميزة من خمتلف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�ل�شباق،  فعاليات  لإجن���اح  �ملنظمة  �للجنة  م��ع  ت��ع��اون��ت  �ل��ت��ي 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ب��دب��ي،  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة  خ�شو�شا 
وفرت  �ل��ت��ي  �لإ���ش��ع��اف  خل��دم��ات  دب��ي  وموؤ�ش�شة  دب��ي  ل�شرطة 
طاقما ل�شتقبال �ملت�شابقني وتوفري خدمات مميزة من طاولت 
�أن �ملت�شابقني  م�شاج وخدمات �لتاأمني �ل�شحي لهم، خ�شو�شا 

يحتاجون لعناية خا�شة فور و�شولهم خط �لنهاية.

م�ساركة لفتة لعدائي العني
�لذين  �ل��ع��ني  ن���ادي  لعد�ئي  �لالفتة  بامل�شاركة  �ل�شباق  متيز 
يتوقع �أن يكون عدد كبري منهم قد ح�شل على مر�كز متقدمة 
يف �شوء �لنتائج �لر�شمية �لتي �شيتم �لإع��الن عنها، وبرز من 
خطف  �ل���ذي  ���ش��امل  حممد  �ل�شاعدة  �لنجم  �ل��ع��د�ئ��ني  �شمن 
عاما   16 �لعمر  من  يبلغ  حيث  �ل�شن  �شغار  فئة  يف  �لأ���ش��و�ء 
ويعد من �لالعبني �ل�شاعدين بقوة على �ل�شاحة �ملحلية، وقد 
و�مل�شاركة  باحلدث  بالتو�جد  �لكبرية  �شعادته  عن  �لعد�ء  عرب 
لتطوير  �أ�شا�شية  دعامة  ي�شكل  �ل��ذي  �ل�شباق  ه��ذ�  فعاليات  يف 

ريا�شة �جلري على م�شتوى �لدولة.
�لوطني  �ملنتخب  �شفوف  �دخ���ل  �أن  طموحي  ح��دي��ث��ه:  وخ��ت��م 
�إجن��از�ت لدولتنا �لغالية يف  خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة، و�ن �حقق 

�أقوى �ملحافل .
�لوطني، فقد ثمن  و�ملنتخب  �لعني  �لوح�شي، جنم  �ما خليفة 
�إليه كافة �لعد�ئني  �إقامة هذ� �ل�شباق �لذي بات حدثا يتطلع 
فيه بجهود  �أ�شاد  �لذي  �لوقت  �ملبارك، يف  �شهر رم�شان  خالل 
�شعيد  على  وت��ط��ور  كبري  ف��رق  مل�شنا  وق���ال:  �ملنظمة،  �للجنة 
�ملناف�شات �شو�ء من ناحية �لعد�ئني �مل�شاركني، �أو م�شار �ل�شباق 
�لذي مت تعديله ل�شمان عدم وجود طرق مرتفعة، حيث جاء 
�لقدرة  تنظيم  على  ي�شاعد  �م��ر  وه��و  و�ح���د  مب�شتوى  �مل�����ش��ار 
�لزمن  لتحقيق  �لفر�شة  ومنحهم  �ل��ع��د�ئ��ني  ل��دى  �لد�خلية 
�ملتوقع منهم . وتابع: �أوجه �ل�شكر لزمالئي على �ملجهود �لذي 
عك�س  على  �لعني  ب��ن��ادي  �لعد�ئني  يتطلع  م��ا  ود�ئ��م��ا  ق��دم��وه، 

�جلهود �لكبرية �لتي يقومون بها على مد�ر �لعام .
�ما حممد �ل�شام�شي لعب نادي �لعني و�ملنتخب �لوطني، فقد 
�أكد �أن �لعني متخ�ش�س بال�شباقات �لطويلة، وقال: �ل�شر ور�ء 
�مل�شاركة �لكبرية و�لنجاح �لالفت يعود لرتكيز �لعني د�ئما على 
�ل�شباقات �لطويلة، ويف مقدمتها هذ� �ل�شباق �لذي ��شتعددنا له 
قبل فرتة من �لزمن، و�شعينا لتحقيق نتيجة تعك�س طموحاتنا 
ونرد بها �جلميل للجنة �ملنظمة �لتي وفرت لنا كافة مقومات 
ل�شمو  بال�شكر  نتقدم  وتابع:   . �حل��دث  و�لنجاح خالل  �لر�حة 

�شباق  يف  للم�شاركة  لنا  �لفر�شة  �إتاحته  على  دب��ي،  عهد  ويل 
�شخم بهذ� �حلجم، و�إىل مكارمه �لغالية �لتي جعلت من هذ� 
�ل�شباق و�حد� من �لأعلى على �شعيد �ملنطقة . وختم: دورة ند 
�ل�شبا �لرم�شانية منحتنا �لفر�شة ملناف�شة نخبة من �لعد�ئني 
على كافة �لأ�شعدة �ملحلية و�لدولية، �إىل جانب �ل�شتفادة من 
وك�شب  للقدوم  �ملجتمع  �أبناء  لكافة  ر�شالة  �أوجه  وهنا  �وقاتنا، 
�لفائدة من ممار�شة �لريا�شة، دعوكم من �لأم��ور �لتي ت�شغل 
�أوقاتك وتعود عليكم بال�شرر، �مل�شتقبل �مل�شرق بانتظار �جل�شم 

�ل�شليم .
من جانبه قال مبارك �ملنهايل لعب �لعني و�ملنتخب �لوطني: 
�مل�شاركة جاءت جيدة و�لنتائج على قدر �ملنتظر، �ل�شباق تطور 
لتح�شني  ��شعى  وحاليا  �لتطلعات،  قدر  على  �لثانية  بالن�شخة 
للتاأهل  �ملطلوبة  �لنتيجة  بتحقيق  �جنح  و�ن  �ل�شخ�شي  رقمي 
مل�شافة  �لذي ميتد  �لعامل من خالل مار�ثون دبي  �إىل بطولة 

42 كلم .

تواجد ن�سوي مميز
���ش��ه��د �ل�����ش��ب��اق م�����ش��ارك��ة ن�����ش��وي��ة مم��ي��زة ���ش��و�ء م��ن �ملو�طنات 
�أو �مل��ق��ي��م��ات ب��ال��دول��ة و�مل��ح��رتف��ات م��ن خ��ارج��ه��ا، ح��ي��ث تقدم 
من  كبري  عدد  جانب  �إىل  �لوطني،  �ملنتخب  جنمات  �مل�شاركات 
�ل�شيد�ت �للو�تي �رتدين �للبا�س �ملحت�شم، و�ثبنت قدرتهم على 
حث  بنجاح،  �ملطلوبة  �مل�شافة  و�جتياز  �لريا�شة  هذه  ممار�شة 
بلغت عدد منهن خط �لنهاية وهن يرتدين �لنقاب ، مبا يوؤكد 

على �لعزمية وروح �لتحدي �لالتي ميتلكنها.

عائلة من جنوب اأفريقيا ت�سارك باأكملها
قامت عائلة من جنوب �فريقيا مقيمة بدبي بامل�شاركة باأكملها 
حيث  نوعها،  من  فريدة  ظاهرة  يف  فئاته  مبختلف  �ل�شباق  يف 
�شارك �لأب فيل ميل وزوجته وطفليه �لبالغني من �لعمر 11 
�أ�شلوب يف حياتنا  �لريا�شة  نعترب ممار�شة  وق��ال:  �شنو�ت،  و6 
نتقيد به جميعا، وقد حر�شنا على ��شطحاب طفلينا للم�شاركة 
و�ل�شتمتاع بالأجو�ء �جلميلة �لتي توفرها �للجنة �ملنظمة، �إىل 
و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شة  �أهمية  تر�شيخ  على  �لعمل  جانب 

�لبدين لديهم منذ �ل�شغر .
وتابع: حينما �شمعنا عن �ل�شباق قمنا بالت�شجيل به، وب�شر�حة 
�لأمور �شارت على ما ير�م، وهي فر�شة ذهبية لكافة �ملو�طنني 
و�ملقيمني للم�شاركة فيه، وك�شب �لفو�ئد �لعديدة �ملتحققة منه، 
و�لبو�در  �لغايات  و�حدة من  �لجتماعي  �لتالقي  يج�شد  فيما 

�لنبيلة خالل �شهر رم�شان �ملبارك لدى �لمة �لإ�شالمية .

�أن جتد هذ� �لتعدد �لثقايف و�لتنوع  وختم حديثه: من �لر�ئع 
يف مكان و�حد لكن هذ� ما عودتنا عليه دبي خالل عي�شنا بها، 
جميع �لظروف كانت متوفرة للنجاح وهذ� ما حتقق يف �ل�شباق، 
���ش��اأح��ر���س ع��ل��ى ن��ق��ل �لن��ط��ب��اع �لإي��ج��اب��ي �إىل ب��ل��دي، و�دعو 
�إننا  خ�شو�شا  �ملقبل،  �لعام  معنا  و�مل�شاركة  لزيارتنا  �أ�شدقائي 

نتطلع للم�شاركة طو�ل فرتة �إقامتنا بالدولة .

الد�ر الأ�ل لكرة ال�سالت يختتم الليلة
تختتم �لليلة �لحد مناف�شات �لدور �لأول مل�شابقة كرة �ل�شالت 
باإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي يف �إطار �ملجموعة �لثالثة ديبو 
�لطوفان  م��ع  و���ش��ام��ب��ا  م�����ش��اء،  �ل��ع��ا���ش��رة  �ل�����ش��اع��ة  م��ع جرينتا 
�ل�شاعة 10:45 م�شاء، فيما يلتقي باملجموعة �لر�بعة �لنجوم 
�ملركز  مع  زعبيل  وفهود  م�شاء،   11:30 �ل�شاعة  �لبحري  مع 

منت�شف �لليل.
�لبطاقتني  على  �لثالثة  باملجموعة  ثالثيا  �ل�شر�ع  و�شيكون 
حيث  �ملناف�شات  ديبو  ودع  بعدما  �ل��ث��اين  �ل���دور  �إىل  �ملوؤهلتني 
�أ�شهل  مهمة  يف  جرينتا  يجعل  مم��ا  م��رت��ني،  للخ�شارة  تعر�س 
نقاط   6 �إىل  ر�شيده  ورف��ع  نقاط   3 �جتيازه وخطف  ملحاولة 
لدخول ح�شابات �لتاأهل، حيث يلعب �لطوفان �لذي ميتلك 6 
نقاط مع �شامبا ويف جعبته 3 نقاط، مما يعني �أن فوز �شامبا 

على �لطوفان �شيجعل كافة �حل�شابات ممكنة.
وي���ربز يف ���ش��ف��وف جرينتا �ل�����ش��اع��ي لج��ت��ي��از دي��ب��و، ع���دد من 
نا�شر  وحممد  �لفرد�ن  �أحمد  يتقدمهم:  �ملميزين،  �لالعبني 
ور�شتم علي وحممد فودة، فيما يبز يف �شفوف �لطوفان عباي 
حاجي �شاحب �خلربة و�حلار�س يو�شف مر�د، �إىل جانب نا�شر 
مرت�شي،  وخليل  جوهري  ور�شيد  �لبهجة  وهيثم  �لهادي  عبد 
يقابله على �جلهة �لأخرى يف �شفوف �شامبا، كل من:عبد�هلل 
وعبد  �شالح  خ��ال��د  �شعيد،  خلف  �شاهني،  ب��ن  حمد  �مل��رزوق��ي، 

�جلليل معا�شو.
�ملقبل، حيث  للدور  �ملركز وفهود زعبيل بروفة  لقاء  فيما يعد 
كان �لفريقان قد �شمنا �لتاأهل باجلولة �ملا�شية بعد حتقيقهما 
�نت�شارين رفعا بهما ر�شيدهما �إىل 6 نقاط، كما ياأتي يف �إطار 

ف�س �ل�شر�كة وحتديد �شاحب �ملركز �لأول.
وي�شم فهود زعبيل يف �شفوفه نخبة من �أف�شل لعبي �لبطولة 
كاردينال  فرناندو  جانب  �إىل  ريكاردينهو  �لربتغايل  يتقدمه 
�لكرمي جميل و�شربي جميل، فيما  �إىل جانب عبد  ورفائيل، 
�لأ�شل  �ملغربي  �لهولندي  �لثالثي:  �مل��رك��ز،  �شفوف  يف  ي��ربز 
بالإ�شافة  ويو�شف مكر�و،  بايل  �إىل جانب كرمي  �أك��ازون  نبيل 

�إىل �أحمد خليل وفهد يو�شف.

يذكر �أن م�شابقة كرة قدم �ل�شالت �شتتوقف لعدة �أيام لإتاحة 
�ملجال �مام م�شابقة �لكرة �لطائرة �لتي تنطلق بد�ية من يوم 
�أن  علما  �مل�شابقات،  بقية  مع  بالتز�من  وتتو��شل  �لثنني،  غد 
�خلتامي  باليوم  �شتقام  �ل�شالت  ق��دم  لكرة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 

للمناف�شات يف 22 يوليو �جلاري.

جنوم الفن يف املدرجات
�عرب حممود بو �شهري �لفنان �لكويتي �ملعروف وجنم �ل�شا�شة 
�لدورة  مناف�شات  بح�شور  �شعادته  ع��ن  و�خلليجية  �لعربية 
خالل تو�جده باملدرجات، وقال: ل�شك �نها �كرب و��شهر دورة 
كخليجيني  ون��ح��ن  �لو���ش��ط  �ل�����ش��رق  م�شتوى  على  رم�شانية 
نفخر بان ت�شهد منطقتنا تنظيم �كرب دورة ريا�شية رم�شانية 
�ل��دورة �حلقيقي يكمن يف  �ن جن��اح  وق��ال  �ملذهل  �مل�شتوى  بها 
و�خلليجي  �لعربي  �ل�شباب  من  كبرية  �ع��د�د  �ىل  ��شتقطابها 
بالإ�شافة �ىل كوكبة كبار �لنجوم �لعامليني يف لعبة كرة �ل�شالت 
و��شاف �ن مثل هذه �ملبادر�ت و�لنجاحات لي�شت غريبة ولي�شت 
جديدة على �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم 

ويل عهد دبي ور�عي �لبطولة. 
و�و�شح �ملمثل �لكويتي �ل�شهري حممود بو �شهري �نهم كفنانني 
�ل  ب��ن حم��م��د  ح��م��د�ن  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  �ىل  ي��ن��ظ��رون  خليجيني 
مكتوم على ��شا�س �ن ي�شكل بالن�شبة لهم �شيخ �ل�شباب �لعربي 
و�خلليجي �شو�ء على م�شتوى �لفن �و م�شتوى �لريا�شة وقال 
ر�ع��ي وموؤ�ش�س دورة ند  بال�شكر �ىل  نتوجه  �ن  �شوى  ل منلك 
�ل�شبا �لرم�شانية �لتي تعترب من ��شخم �لبطولت م�شري� �ىل 
�ن لعبته �ملف�شلة هي كرة �ل�شالت �لتي �شبق له و�ن مار�شها 
بدورة  لعبا  فيها  �مل�شاركة  له  �شبق  كما  �لكويتية  �ملالعب  يف 
�ن��ه حر�س على �حل�شور  �لكويت و����ش��اف  �ل��رو���ش��ان يف دول��ة 
�جلماهريي  �لزخم  و�ق��ع  من  �ل�شالت  كرة  بلعبة  لال�شتمتاع 
و�لفني �لذي حتظى به �لبطولة �لتي ت�شم �ف�شل جنوم �لعامل 
ريكاردينهو  و�ل��ربت��غ��ايل  فالكاو  �ل��رب�زي��ل��ي  �أم��ث��ال:  �للعبة  يف 

وبقية �لنجوم �لعاملني و�لعرب و�خلليجيني.
و�خلليجيني  �لعرب  لكل  فخر  �لبطولة  هذه  باخت�شار  وق��ال: 
ولي�س لالأخوة يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة فح�شب، وذلك 
7 مليون درهم،  ت��ف��وق  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  م��ن و�ق���ع قيمة �جل��و�ئ��ز 
�لريا�شية من  �للعاب  وع��دد  �مل�شاركني  �لكبرية من  و�لع��د�د 
كرة �شالت وبادل تن�س وكرة طائرة و�لعاب قوى وغريها من 
�للعاب و�مل�شابقات �لرتفيهية �لتي تتخلل �ملباريات م�شري� �ىل 
�نها بطولة جامعة ي�شارك فيها �ل�شغار و�لكبار وختم تعليقاته 

بتوجيه �ل�شكر �ىل �للجنة �ملنظمة.

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك حفظها 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �ل��ع��ام،  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  �هلل 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ورئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
تكرمي  حفل  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  �ق��ام  و�لطفولة 
�أنيق باخليمة �لرم�شانية �لذهبية مبقره يف �أبو ظبي 
لفوزه  تقدير�  للفتيات  �ل�شلة  لكرة  �لم��ار�ت  ملنتخب 
�لثانية  �خلليجية  �لبطولة  يف  �لف�شي  �لثاين  باملركز 
لل�شيد�ت �لتي �قيمت موؤخر� يف دولة �لكويت �ل�شقيقة 
رعاية  �ملن�شرم حت��ت  م��اي��و   7-3 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�لتنظيمية  �للجنة  رئي�شة  �ل�شباح  نعيمة  �ل�شيخة 
�لتعاون  ب����دول جم��ل�����س  �مل������ر�أة  ل��ري��ا���ش��ة  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
ممثله  خليجية  منتخبات   5 �شمت  و�ل��ت��ي  �خلليجي 
يف منتخبات �لمار�ت ،مملكة �لبحرين ،�شلطنة عمان 
�لبطولة  م�شت�شيفه  و�لكويت  �للقب(  )حامل  وقطر 
�ل��ربون��زي يف �لرتتيب  �لثالث  �مل��رك��ز  �ح���رزت  و�ل��ت��ي 
�ل�شويدي  ن���ورة  ب��د�ي��ة �حل��ف��ل  وق���د نقلت يف   . �ل��ع��ام 
�لمار�ت  جلنة  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مديرة 
لريا�شة  �لتنظيمية  �للجنة  ع�شو  �لن�شائية  للريا�شة 
�أكادميية  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لتعاون  مبجل�س  �مل��ر�أة 
فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية يف كلمتها تهنئة 
�شمو )�أم �لمار�ت( ملنتخب �لأمل �لن�شائي لكرة �ل�شلة 
مبنا�شبة �ل�شهر �لف�شيل و��شادتها ومباركتها بح�شول 
�مليد�لية  ع��ل��ي  �لن�شائية  لل�شلة  �لم���ار�ت���ي  �لأب��ي�����س 
�لفريق  بعمر  م��ق��ارن��ه  �جن����از�  مت��ث��ل  ،�ل��ت��ي  �لف�شية 
�ل�شاب وفخر� ي�شاف ل�شجل �جناز�ت �ملر�أة �لمار�تية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ل��دول��ة  روؤي���ة  �ط���ار  يف 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
ومبتابعة حثيثة من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 

�شموها  ت�شعى  حيث  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة 
�أج���ل حتقيق  �مل���ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة م��ن  �ب���ر�ز ريا�شة  �إىل 
�لن�شائية  بالريا�شة  و�لرت��ق��اء  �لجن���از�ت  من  �ملزيد 
حم��ل��ي��ا و�ق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���ا و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء قنو�ت 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  ��شرت�تيجية  و�شر�كات  �ت�شال 
�لريا�شية مبا ي�شهم يف دعم �لريا�شة �لن�شائية لتبلغ 
�أن  �إىل  �ل�شويدي  ن��ورة  و�أ�شارت   . �ملجد  ��شمى درج��ات 
يف  ومتكينها  ب��امل��ر�أة  �لهتمام  �أول��ت  �لر�شيدة  �لقيادة 
كافه �ملجالت حتى تبو�أت �لعديد من �ملنا�شب �لقيادية 
�لريا�شية  �ملناف�شات  خمتلف  يف  قدرتها  �ثبتت  و�لتي 
و�لدولية  �لقليمية  �ملحافل  يف  �لدولة  ر�ي��ة  ،و�إع���الء 
ت�شع  فئاتها  �لغالية مبختلف  �إمار�تنا  بان  و�أك��دت يف 
�ملركز �لأول د�ئما و�بد� هدفا و�شعار� ترجمه لل�شعار 
ر��شد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رف��ع��ه  �ل���ذي 
�لوزر�ء  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم، 
�لدولية  �لبطولة  م��ن  �نطالقا  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
�أكادميية  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل�شلة  ل��ك��رة  �ملقبلة  �لأوىل 
مع  بالتعاون  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي و�حت����اد �لم�����ار�ت لكرة 
�أرينا بنك �خلليج �لول  �ل�شلة و�لتي �شتقام يف �شالة 
مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبو ظبي خالل �لفرتة من 
11-16 يوليو من يوليو �حلايل مب�شاركة منتخبات 
بجانب  �لردن  م�شر،  تون�س،  �لبحرين،  �لكويت،  من 
ليبقي  �لن�شائية  لل�شلة  �ل��وط��ن��ي  �لم�����ار�ت  منتخب 
كاأ�س  لتقدمي  ،تطلعا  طموحا  �لذهبي  �لأول  �مل��رك��ز 
�لبطولة �لغالية ل�شمو )�أم �لمار�ت( عرفانا وتقدير� 

لرعايتها ودعمها للريا�شة �لن�شائية .
��شماعيل  �للو�ء  برئا�شة  �ل�شلة  ب�شكر �حتاد  و�ختتمت 

�ل���ق���رق���اوي ع��ل��ي ج���ه���وده وت���ع���اون���ه �لد�ئم  ع���ب���د�هلل 
و�لد�ري  �لفني  �جلهازين  بجهود  و����ش��ادت  و�مل�شتمر 
نحن  حديثها  ختام  يف  وق��ال��ت   .. للبعثة  و�لتحكيمي 
فخورون مبا حتقق، لكننا يف �لوقت نف�شه ن�شعى د�ئماً 
لنقدمه  �لذهبي  �لأول  و�مل��رك��ز  �لأف�شل  حتقيق  �إىل 
هدية �إىل )�م �لمار�ت( �لتي تنظركم عقب �لبطولة 
.. و��شادت باحلكم �لدويل �ملر�فق �شامل ر��شد �لزعابي 
وكل من �أ�شهم يف حتقيق �مليد�لية �لف�شية .  ويف ختام 
حفل �لع�شاء �لرم�شاين قامت نورة �ل�شويدي مديرة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة جلنة �لمار�ت للريا�شة 
�لن�شائية بح�شور ع�شو�ت �للجنة �لريا�شية بالحتاد 
بتكرمي �لأبي�س �لمار�تي �لن�شائي لكرة �ل�شلة و�شمل 
�ل�����ش��ل��ة رئي�س  �ل��ه��ن��ائ��ي ع�شو �حت���اد  �ل��ت��ك��رمي خ��ال��د 
�لبعثة ،�بت�شام �شامل �لفال�شي رئي�شة �للجنة �لن�شائية 
،و�ملدربة  ف��ري��ب��ا حم��م��د خ��ل��ف  ،و�لد�ري�������ة  ب���الحت���اد 
مه�شا  �للياقة  وم��درب��ه   ، �شحادة  �حمد  هال  �ل�شورية 
ر��شد  �شامل  �مل��ر�ف��ق  �ل��دويل  ،و�حل��ك��م  ح�شني كاظمي 
�شيف  جن��اة  �لف�شي  �لفريق  قائمة  و�شمت  �ل��زع��اب��ي 
،ح�شة قمرب مندي  ،�أم��ل جمال بن حيدر  بو رحيمة 
،�شارة عي�شى حممد ،�شهيلة عبا�س مهدي ،نوره خالد 
�بر�هيم ،فاطمه حممد عبد�هلل ،�شم�شه دروي�س حممد 
،رو�شه �شعيد باجلافلة ،لطيفة مبارك �شامل ،حمامة 
�لتقطت  ،و�منه عبيد �ملهريي بعدها  �ملن�شوري  جابر 

�ل�شور �لتذكارية بهذه �ملنا�شبة .
خالد الهنائي

�ل�شلة  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لهنائي  خالد  ��شاد 
رئي�س بعثة منتخب �لفتيات لكرة �ل�شلة بدعم و�هتمام 
�لحتاد  رئ��ي�����ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو 

�ل���ع���ام، رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة �لتنمية  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  ورئي�شة  �لأ�شرية 
و�ل��ط��ف��ول��ة ل��ل��م��ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة يف خمتلف 
وخا�شة  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  م��و�ق��ع��ه��ا 

�لتي  �لنجاحات  يف  �شاهم  ،مم��ا  �لريا�شية 
�لن�شائية  �لريا�شة  مظلة  حتت  حتققت 

باملتابعة  �ل����ش���ادة  �ل��ه��ن��ائ��ي  ..وج�����دد 
للفتيات  �ل�����ش��ل��ة  مل��ن��ت��خ��ب  �ل��ي��وم��ي��ة 
�لبطولة  يف  م�������ش���ارك���ت���ه  خ�������الل 
�لأخ���رية �ل��ت��ي �ختتمت م��وؤخ��ر� يف 
�شعادة  من  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة 
ن�����ورة �ل�����ش��وي��دي م���دي���رة �لحت����اد 

�لن�شائي �لعام رئي�شة جلنة �لمار�ت 
للريا�شة �لن�شائية مما حفز �لفتيات 

باإجناز  للعودة  �جلهد  من  �ملزيد  لبذل 
رئي�شة  �أول��ت��ه  �ل��ذي  �لهتمام  وه��ذ�  يتنا�شب 

�ل�شاب  للمنتخب  �لمار�تية  �لن�شائية  �لريا�شة  جلنة 
بالرغم م��ن ظ���روف �ل���ش��اب��ات و�مل��ر���س �ل���ذي لحق 
�لتكرمي  ل��ي��اأت��ي  �ل��ت��دري��ب��ات،  �ل��الع��ب��ات خ��الل  بع�س 
ق��ب��ل خ��و���س مناف�شات  ل��ل��ف��ري��ق  �ل��رم�����ش��اين ح���اف���ز� 
�ل�شلة  لكرة  �ملقبلة  �لأوىل  �ل��ودي��ة  �لدولية  �لبطولة 
للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  تنظمها  �لتي 
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لن�شائية 
�شالة  �شتقام يف  و�ل��ت��ي  �ل�شلة  لكرة  �لم���ار�ت  و�حت���اد 
�أرينا بنك �خلليج �لول مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبو 
�حلايل  يوليو  11-16من  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  ظبي 

مب�شاركة فرق نادي �لفتيات �لكويتي.
لل�شيد�ت  �ل�شلة  ل��ك��رة  ي��ا���س  بني  ن���ادي  بطولة  بطل 

�لأرثوذك�س  �لبحرين،  و�لنجمة  موؤخر�،  �قيمت  �لتي 
ونادي  �مل�شري  �ل�شكندري  ��شبورتنج  وفريق  �لأردين 
�لوطني  �لم��ار�ت  منتخب  بجانب   ، �لتون�شي،  تون�س 
لل�شلة �لن�شائية ممثلة �لأكادميية يف �لبطولة �لدولية 
من  ل��ن��خ��ب��ة  م��ب��اري��ات��ه��ا  �د�رة  ����ش��ن��دت  �ل��ت��ي  �لأوىل 
و�ملر�فقني  �ل�شيوف  �لدوليني  و�ملحكمني  �ملحكمات 

للفرق �مل�شاركة يف �لبطولة �لتي يجرى �لإعد�د لها .

ابت�سام الفال�سي 
�لن�شائية  �للجنة  رئي�س  �لفال�شي  �شامل  �بت�شام  ثمنت 
ب���احت���اد �ل�����ش��ل��ة �ل���دع���م �ل�����ش��خ��ي �ل�����ذي جت����ده �مل�����ر�أة 
�لم���ار�ت حفظها �هلل يف  �أم  و�لعربية من  �لم��ار�ت��ي��ة 
خمتلف �ملجالت ،موؤكدة عقب حفل �لحتاد �لن�شائي 

�لعام لتكرمي منتخب فتيات �لمار�ت بان �حلفل �لذي 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بتوجيهات  �ق��ي��م 
رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام، رئي�شة موؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة  �ملجل�س  �لأ�شرية ورئي�شة 
علي  �شيطرت  �لتي  و�مل��ع��اين  �لقيم  من  �لكثري  ج�شد 
بامليد�لية  بالرغم من فوزهن  �لم��ار�ت  بنات  م�شاعر 
�لف�شية عقب ح�شولهن علي �ملركز �لأخري يف بطولة 
�لبحرين ، مما يوؤكد حجم �جلهد �لذي بذل من �أجل 
�شادقا  عنو�نا  �لن��ي��ق  �حلفل  لياأتي   ، ب��الده��ن  �شعار 
للفريق  حافز�  ي�شكل  و�ل��ذي  �جلهد  يبذل  مل  للوفاء 
�لتي يخو�شها فتيات  �لودية  �لدولية  �لبطولة  خالل 
�لمار�ت با�شم �كادميية فاطمة بنت مبارك تطلعا لرد 

�جلميل .

انطلق بطولة جمعية ال�سحفيني وات�ساالت الرم�سانية لكرة القدم للإعلميني اليوم
 1990 مبونديال  �لفائز  �أملانيا  منتخب  قائد  �أك��د 
ل��دي��ه ما  ل��ي�����س  ب����الده  �أن منتخب  م��ات��ي��و���س  ل��وث��ار 
يخ�شاه يف مو�جهة �لرب�زيل يف ن�شف نهائي مونديال 

2014لكرة �لقدم �لثالثاء �ملقبل.
�ملنتخب  �إن  ���ش��ب��ورت  ���ش��ك��اي  ل��ق��ن��اة  م��ات��ي��و���س  وق����ال 
���ش��وى يف  متميز  ب�����اأد�ء  فعليا  ي��ظ��ه��ر  �ل��رب�زي��ل��ي مل 
�ل�شوط �لأول من مبار�ته مع كولومبيا )2-1 يف ربع 
�لنهائي �جلمعة(، وعد� عن ذلك مل �أر �لكثري �شوى 
رمبا �حلما�شة يف �لبالد، ولي�س لدينا ما نخ�شاه على 

�لإطالق يف مو�جهة هذ� �لفريق .
موؤيد  بالطبع  �أن��ا  �ل�شابق:  �لأمل���اين  �لنجم  و�أ���ش��اف 

�لفوز  �أن  �أعتقد  �ل�شبب  لهذ�  ورمب��ا  ب��الدي،  ملنتخب 
�لإ�شايف  �لوقت  يف  ورمب��ا  وب�شعوبة،  لأملانيا  �شيكون 
�أ�شلوب �للعب غري �ملبهر لفريق نا�شيونال  �أما عن   .
ن�شتطيع  ع��ام��ا(:   53( ماتيو�س  ف��ق��ال   ، مان�شافت 
�أن ما  �شابقا، غري  و�أظهرنا ذلك  ب�شكل جيد،  �للعب 
يهم )�ملدرب( يو�كيم لوف ر�هنا هو �لنتيجة، ولذلك 
يلجاأ �ىل �أ�شاليب �أخرى، وحتى �ل�شاعة �لنتائج تظهر 

�أنه على حق .
على  �لر�بع  �لنهائي  ن�شف  �ىل  تاأهلت  �أملانيا  وكانت 
�لتو�يل يف كاأ�س �لعامل بعد فوزها على فرن�شا �أم�س 

�لول �جلمعة يف �شتاد مار�كانا 1-�شفر.

ماتيو�ش: ال داعي للخوف من الربازيل

حر�س على لقاء امل�ساركني يف بداية ال�سباق �عند خط النهاية

حمدان بن حممد ي�سهد �سباق اجلري يف دورة ند ال�سبا الريا�سية
تكرمي خا�س لالعبات منتخب الإمارات للفتيات حتت ١٧ �سنة مل�ساركتهن يف احلدث

االحتاد الن�سائي العام يكرم منتخب ال�سيدات لكرة ال�سلة 
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�أكد �ملد�فع �لكولومبي خو�ن ت�شونيغا، 
�لذي ت�شبب باإ�شابة �لرب�زيلي نيمار 
ب�شربة بالركبة يف �ملبار�ة �لتي فازت 
 1-2 كولومبيا  على  �ل��رب�زي��ل  فيها 
�أنه   ،2014 نهائي مونديال  ربع  يف 
مل يرد �إيذ�ء جنم بر�شلونة �لإ�شباين 

�لذي �شيغيب حتى نهاية �ملونديال.
�لتفلزيونية  وقال ت�شونيغا للمحطة 
فعل  ردة  ك��ان��ت   : غلوبو  �ل��رب�زي��ل��ي��ة 
على  نية  �أي  ل��دي  تكن  مل  طبيعية، 
�ل���الع���ب، وعندما  �لط����الق لإي�����ذ�ء 
�أك�����ون ع��ل��ى �أر������س �مل��ل��ع��ب �أب�����ذل كل 
ع���ن قمي�س  ل���ل���دف���اع  و���ش��ع��ي  م���ا يف 
�أي نية للتعر�س لأي  بلدي من دون 
و�أ�شاف لعب نابويل   . لعب خ�شم 
�لإيطايل: كانت مبار�ة �أر�د �لفريقان 
�لفوز فيها، وهو ما ز�د بع�س �ل�شيء 
من حماوتها، وكانت هناك �حتكاكات 
�أي�شا،  �ل��رب�زي��ل��ي  قوية م��ن �جل��ان��ب 
�أنفذ �حلركة  و�أن��ا مل  وه��ذ� طبيعي، 
�إ���ش��اب��ت��ه )ن��ي��م��ار( يف عموده  ب��ه��دف 
�ل��ف��ق��ري . وت���اب���ع: ك��ن��ت �أد�ف������ع عن 
ح�شل  وم���ا  ب����الدي،  منتخب  �أل�����و�ن 
حمزن، و�آمل لالعب باملعونة �لإلهية 
�أك����رث خ��ط��ورة لأن  �أل ي��ك��ون �لأم����ر 
موهبة  ي�شكل  �أن���ه  يعرفون  �جلميع 

كبرية للرب�زيل .

رودريغي�����ز 
ينتقد احلكم 
�لكولومبي  �ملنتخب  جن��م  �ن��ت��ق��د 
خامي�س رودريغيز �حلكم �ل�شباين 
�لذي  كاربايو  فيال�شكو  كارلو�س 
�لرب�زيل  م���ع  ب����الده  م���ب���ار�ة  ق���اد 
ربع  �ل�����دور  يف   )2-1( �مل�����ش��ي��ف��ة 

�لنهائي من مونديال 2014.
وقال رودريغيز �لذي ودع نهائيات 
خم�س  يف  �شاد�س  بهدف  �ل��رب�زي��ل 
مباريات: ل�شوء �حلظ، �حلكم مل 
�ىل  منه  ����ش��ارة  ، يف  كثري�  ي�شاعد 
�لذي  �لقا�شي  �لدفاع  معاناته من 

فر�س عليه يف �للقاء.
�للعب  ن��و����ش��ل  �ن  �ردن����ا  وو�����ش���ل 
ح�شنا،  ل���ك���ن  ج����ي����دة،  ب���ط���ري���ق���ة 
�شكر�  ج����ي����د.  ف����ري����ق  �ل������رب�زي������ل 
لنا  دعمك  على  �شكر�  لكولومبيا. 
د�ئما على  وبف�شلك حافظنا  هنا، 
م�شو�رنا  م��و����ش��ل��ة  ن��ري��د  �لم����ل. 
وت���اب���ع �شانع  �ل��ط��ري��ق��ة(  )ب���ه���ذه 
�ل��ف��رن�����ش��ي �لذي  �ل���ع���اب م��ون��اك��و 
فر�س نف�شه �حد �ف�شل �ن مل يكن 
�لكروي  �ل��ع��ر���س  يف  لع��ب  �ف�شل 
�ن  لكن  باحلزن  ن�شعر  �لرب�زيلي، 
يجب �ن نكون فخورين �ي�شا لأننا 

قاتلنا لكي نتو�جد هنا .

مي�سي يتمنى 
�سفاء نيمار 

ليونيل  �لأرجنتيني  �لنجم  متنى 
�لعاجل  �ل�������ش���ف���اء  �م�������س  م��ي�����ش��ي 
�لإ�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  يف  ل��زم��ي��ل��ه 
يف  �أ�شيب  �ل��ذي  نيمار،  �لرب�زيلي 
�لقدم  لكرة  ب��الده  منتخب  مبار�ة 
�لتي فاز فيها على كولومبيا 1-2 

. يف ربع نهائي مونديال 2014 
�لإ�شبانية  باللغتني  مي�شي  وكتب 
على  �شفحته  ع��ل��ى  و�لإن��ك��ل��ي��زي��ة 
�لجتماعي  �ل����ت����و������ش����ل  م����وق����ع 
�أن  �أمت���ن���ى  ن���ي���م���ار،   : ف��اي�����ش��ب��وك 
�لتعليق  مرفقا   ، �شريعا  تتعافى 
ب�شورة لالعبني بقمي�س بر�شلونة 
�حدى  يف  لك�شر  ن��ي��م��ار  وت��ع��ر���س 
ف��ق��ر�ت ظ��ه��ره خ���الل �مل���ب���ار�ة مع 
�أنه  كولومبيا، و�أظهرت �لفحو�س 
يعاين من ك�شر يف �لفقرة �لقطنية 
حتى  و�شيغيب  ظ��ه��ره،  يف  �لثالثة 
نهاية مونديال �لرب�زيل 2014.

باتت فتاحات قناين حتمل �شورة لعب كرة �لقدم �لروغوياين 
ل��وي�����س ���ش��و�ري��ز �ل���ذي �ث���ار ���ش��دم��ة م��ن خ���الل ع�شه مد�فع 
�يطاليا جورجيو كييليني يف مونديال �لرب�زيل، متو�فرة �لن 
�نه  �شناعي  �ك��د  فيما  �لن��رتن��ت  عرب  �شينية  بيع  مو�قع  على 

�شنع �للف منها.
�ثارت ع�شة �شو�ريز لكتف كييليني خالل مبار�ة �يطاليا  وقد 
ت��ف��اوت��ت بني  ردود فعل  24 ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و  و�لورغ�����و�ي يف 
�ل�شينية  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  عرب  و�ل�شدمة  �لت�شلية 

فيما حاولت بع�س �ل�شركات �ل�شتفادة من هذه �حلما�شة.

�مل��ت��اج��ر �لف��رت����ش��ي��ة على  �لتالية وع���دت ع�����ش��ر�ت  ويف �لي���ام 
قناين متثل  فتاحات  تاوباو عر�س  �لر�ئجة جد�  �لبيع  من�شة 

�لالعب قريبا.
و�شعار�ت  مركبة  ب�شور  م�شتعينة  �ملقبل  للمنتج  روج��ت  وق��د 
م�شتوحاة من �حلادثة لكن ب�شبب �لتاأخر يف �لنتاج مل تتو�فر 
�لفتحات �ل يف �ليام �لخرية على من�شة تاوباو �ملوقع �لتابع 
لعمالق �لنرتنت �ل�شيني علي بابا و�لذي يربط بني �ل�شركات 

و�لفر�د.
ل�شو�ريز  ���ش��ورة  يحمالن  من��وذج��ني  �ل  ج��ي  �شركة  وت��ع��ر���س 

�شنعت من �ملطاط وبطريقة كاريكاتورية مع ��شتبد�ل �ل�شنان 
لدى  مماثلة  قطع  وت��و�ف��رت  �ل��ق��ن��اين.  لفتح  معدنية  ب��د�ئ��رة 

�شركات �خرى على �ملن�شة نف�شها.
يف  �شناعية  �شركة  �شاحب  وهو  جون�شانغ  بينغ  �كد  جهته  من 
غو�نغدونغ )جنوب( �نه �نتج و�شلم ما ل يقل عن خم�شة �لف 
فتاحة حتمل �شورة �شو�ريز على ما نقلت عنه �شحيفة ت�شاينا 
عرب  �ل�شاخرة  �لتعليقات  �نت�شرت  وقد  �ل�شبت  �لر�شمية  ديلي 
تتوقعو�  فال  �شينية  فتاحات  �نها  ومنها  �ل�شني  يف  �لنرتنت 

نوعية متينة كمثل ��شنان �شو�ريز .

فتاح���ات قنان����ي م�ستوح���اة من ع�س����ة �سواري�����ز 

زعزعت �إ�شابة نيمار و�لإعالن عن غيابه حتى نهاية مونديال 2014 لكرة 
�إح��ر�ز كاأ�س عاملية �شاد�شة على رغم �لتاأهل  �لقدم �لآم��ال �لرب�زيلية يف 

�ىل ن�شف �لنهائي للمرة �لأوىل منذ 12 عاما.
�لثالثة  �لفقرة �لقطنية  وقد تعر�س نيمار )22 عاما( لك�شر يف 
يف ظهره �ثر تعر�شه ل�شربة بالركبة من قبل �ملد�فع �لكولومبي 

فيها  ف��ازت  �لتي  �مل��ب��ار�ة  �نتهاء  من  دقيقتني  قبل  ت�شونيغا  خ��و�ن 
�لرب�زيل على كولومبيا 2-1 �جلمعة يف فورتاليز�.

وتلعب �لرب�زيل مع منتخب �ملاين قوي يف ن�شف �لنهائي �لثالثاء 
�ملقبل يف بيلو هوريزونتي، من دون جنم خط �لهجوم و�أي�شا بغياب 

�لعمود �لفقري للدفاع قائد �لفريق �ملوقوف ثياغو �شيلفا.
و�شعية  يف  فريقه  �أن  �شكولري  فيليبي  لويز  �ل��رب�زي��ل  م��درب  و�أق���ر 

ملحاولت  �أ�شفه  عن  معربا   ، �أملانيا  مع  �مل��ب��ار�ة  �ىل  بالن�شبة  �شعبة 
مر�ر�  منه  ح��ذر  م��ا  وه��و  �ل�شابقة،  �مل��ب��اري��ات  يف  نيمار  ��شطياد 

م�شتنكر� حماولت �إحلاق �لأذية بالالعبني .
لتجنب  ب��ال��ت��ايل  ���ش��ك��ولري  �شيفعل  م���اذ�  ه��و  �لآن،  و�ل�����ش��وؤ�ل 
تد�عيات �لف�شل يف �لفوز بلقب �أهم حدث كروي للمرة �لثانية 

10 �أهد�ف  4 من  �أر���س �ل��رب�زي��ل. وك��ان نيمار �شجل  على 
و�حد  ه��دف  ج��اء  فيما  �مل��ون��دي��ل،  يف  �ل�شاعة  حتى  لفريقه 
غري  �ملنتخب  مهاجمي  من  �ملتبقية  �ل�شتة  �لأه���د�ف  من 

�ملوفقني �ىل حد �لآن.
�شيلفا  وثياغو  لويز  د�فيد  �لدفاع  قلبا  وكان 

مو�جهة  يف  �ل����رب�زي����ل  ه����ديف  ���ش��ج��ال 
كولومبيا، و�شكلت �ل�شر�كة بني 

�لأ�شا�س  ح��ج��ر  �ل��الع��ب��ني 
ل����ن����ج����اح����ات �ل�����رب�زي�����ل 
بقيادة �شكولري يف 18 

و�ليوم،  م�����ش��ت.  ���ش��ه��ر� 
حتى هذه �ل�شمانة �شتنزع 

من �لت�شكيلة �لرب�زيلية بغياب �شيلفا.
جاهزين  لعبني  وج��ود  �ىل  يطمئن  �أن  لويز  وح���اول 

للعب متاما مثلي ومثل �شيلفا ، يف �إ�شارة �ىل �لبديلني �ملحتملني 
�شنفتقد  و�أ���ش��اف:  �لأمل���اين.  ب��اي��رن ميونيخ  ود�ن��ت��ي لع��ب  هريكي، 
�ل�شوؤ�ل  �أن  غري   . كبار  بالعبني  مدربنا  على  �أنعم  �هلل  لكن  قائدنا، 
�لذي ي�شعب على �شكولري �لإجابة عليه، هو من �شيحل حمل منيار، 

نظر� �ىل �خليار�ت �ملحدودة لدى �ملدرب �لرب�زيلي يف �خلط �لأمامي. 
و�ملهاجم �لوحيد �ىل جانب نيمار �لذي هز �ل�شباك يف �ملونديال حتى 

�ل��ه��دف ج��اء يف م��ب��ار�ة �شهلة ن�شبيا  �ل�شاعة ه��و ف��ري��د، وح��ت��ى ه��ذ� 
ف�شل لعب  وق��د  �لأول )1-4(  �ل���دور  �ل��ك��ام��ريون يف  م��ع  للرب�زيل 
كولومبيا  مو�جهة  يف  مقنعا  يكون  �أن  يف  ج��دي��دة  م��رة  فلومينن�شي 

�لعام  �ل��ق��ار�ت  كاأ�س  ه��د�ف  �ل��ذي جعله  �لأد�ء  �شيحتاج ل�شتعادة  وه��و 
كاهله. ويحافظ  �لآن ملقاة على  �لتهديف  باتت مهمة  بعدما  �ملا�شي، 
فريد )30 عاما( على موقعه يف �لت�شكلية �لأ�شا�شية يف ظل تر�جع �أد�ء 
زميله جو وكان فريد ��شتبدل بجو يف م�شعى من �شكولري للت�شجيل يف 

مبارتي ت�شيلي و�ملك�شيك، لكن �ملهاجم �لبديل ف�شل يف هز �ل�شباك، 
وه���و مل ي��ك��ن ح��ت��ى م��ن ب��ني �ل��الع��ب��ني �خلم�شة �ل��ذي��ن �ختريو� 

�لذي  �ل��ث��اين  �ل����دور  يف  ت�شيلي  م��ع  �ل��رتج��ي��ح  رك���الت  لت�شديد 
ح�شمته �لرب�زيل من خالل تلك �لركالت. وعندما كان منتخب 
�ل�شامبا يف حاجة �ىل بطل خ�شو�شا خالل ركالت �لرتجيح، 

�لهدف  �أع�شاب  ب��ربودة  �ل��ذي تقدم ليحقق  نيمار هو  ك��ان 
�خلام�س لبالده حتت �أنظار 200 مليون من مو�طنيه 

�لذين كانو� يتابعون بقلق جمريات مبار�ة 
�لدور �لثاين.

و�ليوم، بات �لعتماد على رباطة جاأ�س جنم 
بر�شلونة �لإ�شباين و�أد�ئه �لرفيع ميزة حرم 

خطوتني  بعد  على  وه��م  �ل��رب�زي��ل��ي��ون  منها 

ن�شخها على  �لرب�زيل يف  �لثالث يف  �لرئي�شية  �ل�شحف  وكتبت  �ملجد.  من 
�لإنرتنت نيمار يتعر�س لك�شر يف فقر�ت �لظهر و�شيغيب 
عن مباريات كاأ�س �لعامل وطغى ذلك على �لفوز على 

كولومبيا و�لتاأهل للدور قبل �لنهائي.
�لتي  للو�قعة  �ل�شحف عدة �شور متتالية  ون�شرت 
�شهدت �إ�شابة نيمار بعد تدخل من كاميلو زونيجا 
�لأ�شو�ء  ذل���ك  خ��ط��ف  ب��ع��دم��ا  كولومبيا  م��د�ف��ع 
لويز من  ديفيد  �شجله  �ل��ذي  �لر�ئع  �لهدف  من 
ركلة حرة و�شمن �لفوز للفريق وقال فابيان رويز 
وهو طالب عمره 19 عاما وكان مي�شي يف �شارع 
قمي�س  وي��رت��دي  هوريزونتي  بيلو  مبدينة 
�ل��رب�زي��ل ه��ذ� خ��رب م��زع��ج. ه��ذ� �أ�شو�أ 
لنا.   ج��د�  نيمار مهم  خرب ممكن. 
�شيكون  ن��ي��م��ار  ب����دون  و�أ����ش���اف 
ب��اق��ي �ل��الع��ب��ني يف ح��اج��ة �إىل 
�شتكون  �أك����رب.  ب�شكل  �ل��ق��ت��ال 
�لأمور �شعبة جد� �أمام �أملانيا. 
كبرية  جمموعات  و�حت�شدت 
م���ن �جل���م���اه���ري خ�����ارج مقر 
�ل���رب�زي���ل يف  منتخب  ف��ن��دق 
نيمار  نقل  حيث  ف��ورت��ال��ي��ز� 
هتافات  و�أط��ل��ق��و�  هناك  �إىل 

م�شاندة لالعب.
�لتو��شل  م��و�ق��ع  و�م���ت���الأت 
ب��ر���ش��ائ��ل حول  �لج��ت��م��اع��ي 
�لبع�س  وطالب  �لو�قعة  هذه 
�ل���دويل )�لفيفا(  م��ن �لحت���اد 
بنف�س طريقة  زونيجا  مبعاقبة 
مهاجم  �شو�ريز  لوي�س  معاقبة 
ع�����س مد�فعا  �ل���ذي  �أوروج������و�ي 

�إيطاليا.
وو���ش��ف ك��ات��ب م��ق��ال ه��ذ� �لتدخل 
�أ����ش���ب���ه بهجوم  ب���اأن���ه  م���ن زون���ي���ج���ا 
�جلامعي  �لأ����ش���ت���اذ  وك���ت���ب  وح�����ش��ي 
على  �شفحته  على  تافاري�س  فابري�شيو 
منت�شرة  نظر  وجهة  ع��ن  يعرب  م��ا  في�شبوك 
�لعامل  كاأ�س  خارج  نيمار  �لرب�زيلي  بال�شارع 

ب�شبب �خلطاأ �جلبان من لعب كولومبيا. 
لنيمار  �ل���ت���ع���ايف  ���ش��رع��ة  �جل��م��ي��ع  ومت���ن���ى 
مي�شي  ل���ي���ون���ي���ل  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي  وم���ن���ه���م 
�ل���رب�زي���ل���ي يف �شفوف  �ل���الع���ب  زم��ي��ل 
رئي�شة  رو�شيف  ديلما  وحتى  بر�شلونة 
ملطالبة  تويرت  ��شتخدمت  �ل��رب�زي��ل 
نيمار  خلف  بالتوحد  �لرب�زيليني 
و�مل����ن����ت����خ����ب �ل����وط����ن����ي وحت�����دث 
�لأرجنتيني دييجو مار�دونا عن 
حمطة  يف  وق��ال  نيمار  �إ�شابة 
ت��ل��ف��زي��ون ف��ن��زوي��ل��ي��ة ه���ذ� ل 
�لرب�زيليني  ق���ل���ق  ي���ث���ري 
ك��ل من  �أي�شا  ب��ل  فقط 
ي���ح���ب ك������رة �ل����ق����دم. 
�لعامل  ك��اأ���س  كانت 
وكان  �أر���ش��ه  على 
مي�������ل�������ك �آم�������������ال 

كبرية. 

اأ�سيب بك�سر يف العمود الفقري

غياب نيمار عن املونديال �سربة قا�سمة للربازيل
ت�سونيغ���ا ينف����ي نيت����ه اإي����ذاء نيم������ار 

�أكدت قناة تي يف 3 �لكتالونية 
�أن نادي ليفربول �لإجنليزي 

و�فق على �لعر�س �لذي 
تقدم به نادي بر�شلونة، 
لوي�س  م�����ع  ل���ل���ت���ع���اق���د 

منتخب  مهاجم  �شو�ريز 
�أوروج��������������و�ي خ������الل ف���رة 

�جلارية  �ل�شيفية  �لنتقالت 
مليون   63 م����ق����اب����ل 

�إ�شرتليني.
وذك���������������رت �ل�����ق�����ن�����اة 
�إد�رة  �أن  �لكتالونية 
تقدمت  �ل����ب����ار�����ش����ا 

�ملايل  �ل��ع��ر���س  ب��ه��ذ� 
ب������ع������د م�����ف�����او������ش�����ات 
�شباح  ج��رت  مطولة 
بعدما  �جل�����م�����ع�����ة، 
رف���������س م�������ش���وؤويل 
�لإجنليزي  �لنادي 
�لأول  �ل����ع����ر�����س 
�لذي بلغت قيمته 
مليون   55.7

جنيه �إ�شرتليني.
�أن  و�أ�������ش������اف������ت 

بر�شلونة  ن��ادي 
و�شول  ينتظر 
����������ش���������و�ري���������ز 
�إ�شبانيا  �إىل 

�ل�شاعات  خالل 
�لقادمة،  �ل��ق��ل��ي��ل��ة 

لإج����������������ر�ء �ل����ف����ح����و�����س 
�ل����ط����ب����ي����ة، ق����ب����ل ت���وق���ي���ع 

�شفوف  �إىل  �ن�شمامه  عقد 
خم�شة  مل�������دة  �ل����ب����ل����وج����ر�ن����ا 

مو��شم.
ق��ال��ت �شحيفة  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 
مرتو �ن نادي ليفربول �أعلن 
�أن��ه ل��ن يفرط  يف وق��ت �شابق 
لوي�س  وه���د�ف���ه  م��ه��اج��م��ه  يف 
 75 �أق���ل م��ن  ���ش��و�ري��ز ب�شعر 
مليون �إ�شرتليني، �إل �أن رغبة 
�لالعب �ل�شديدة يف �لرحيل، 
دف����ع����ت م�����������ش�����وؤويل �ل����ري����دز 
للمو�فقة على بيعه بثمن �أقل 

من �لرقم �مل�شتهدف.

بر�سلونة ي�سرتي �سواريز 
ب�63 مليون اإ�سرتليني
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تياجو  �ملنتخب  مب��د�ف��ع��ي  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  �ل�شحف  �أ���ش��ادت 
�شيلفا ودي��ف��ي��د ل��وي��ز �ل��ل��ذي��ن �أح����رز� ه���ديف �ل��ف��وز على 
مونديال  من  �لنهائي  رب��ع  مبار�ة  يف  كولومبيا  منتخب 

.2014
�أن  �لإلكرتونية  مو�قعها  على  �ملحلية  �ل�شحف  و�أب��رزت 
�لتي  �مل��ب��ار�ة  خ��الل  �لهدفني  �شاحبا  كانا  و�شيلفا  لويز 
�أن  م�شيفة  �ملهاجمني،  على  فيها  معقودة  �لآم��ال  كانت 
�لتاأهل ي�شمح للمنتخب بتجاوز �لتوتر �لذي يعانيه منذ 
مبار�ة ت�شيلي يف ثمن �لنهائي و�لتي �شهدت بكاء �شيلفا 

ولويز عقب �لفوز بركالت �لرتجيح.

فقد جاءت عناوين �ل�شحف �لإلكرتونية �ل�شادرة �شباح 
�ليوم كالآتي و�شط تاألق �ملد�فعني، �ملنتخب يفوز ويقابل 
�لأملان يف ن�شف �لنهائي ، و �لثنائي �لذي يبكي ويح�شم ، 
و �ملد�فعون يقودون �لرب�زيل �إىل �لفوز ون�شف �لنهائي 
، و �لرب�زيل حتتوي �ل�شغط وت�شل لن�شف �لنهائي ، و 
ن�شف  يف  �أملانيا  وتو�جه  �ملد�فعني  بهديف  تفوز  �لرب�زيل 

�لنهائي .
ولويز  �شيلفا  �أن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  )لن�����س(  �شحيفة  وك��ت��ب��ت 
�لعنيف  �لكولومبي  �ل�شغط  �أمام  �أحرز� هدفني و�شمد� 

يف �لدقائق �لأخرية من �ملبار�ة.

�لتو�زن  �أ�شبوع من �جلدل حول غياب  �أنه بعد  و�أ�شافت 
و�شمن  �مل��ل��ع��ب  د�خ���ل  �ل��ف��ري��ق  رد  �مل��ن��ت��خ��ب،  يف  �لنف�شي 
�للذين  �لدفاع  لثنائي  �لنهائي بهدفني  مقعد� يف ن�شف 

قدما �أد�ء ر�ئعا .
ب�شكل  لعبت  �ل���رب�زي���ل  �أن   )1 )ج���ي  م��وق��ع  ذك���ر  بينما 
متو�زن حيث جت��اوزت �ل�شغط �ل��ذي �أج��رب �مل��درب على 
��شت�شارة طبيب نف�شي بعد بكاء عدد من �لالعبني خالل 

مبار�ة ت�شيلي، وتقدمت بف�شل �أد�ء �ملد�فعني.
وتابع �ملوقع ل ميكن مقاومة �حت�شان طفل يبكي. لكن 
هوؤلء �لالعبني �لرب�زيليني �حت�شنهم 60 �ألف �شخ�س 

من  �ملنتخب  تخل�س  كولومبيا.  على   1-2 �ل��ف��وز  بعد 
�لتوتر بهذ� �لعناق وعادت له �لروح بف�شل �ملد�فعني. مل 
يخل �لأمر من دموع نيمار بعد �شربة �لركبة يف �لظهر 
و�ل��ت��ي �أخ��رج��ت��ه م��ن �مل��ل��ع��ب، وك��ذل��ك ب��ك��اء �لكولومبي 
جيم�س رودريجيز �لذي خ�شر لكنه ما ز�ل يت�شدر ترتيب 

هد�يف �ملونديال .
فقد  جلوبو(  )�أو  �شحيفة  من  �لإلكرتونية  �لن�شخة  �أما 
�أبرزت �أن يوم �أم�س كان مميز� بالن�شبة للدفاع �لرب�زيلي 
�لذي ق�شى على م�شكلة غياب �لتهديف عن �ملهاجمني، 
�ملنتخبان  يتو�جه  حيث  �لنهائي  لن�شف  �لتاأهل  و�شمن 

لكل  بهدف  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت  و�لأمل����اين.  �ل��رب�زي��ل��ي 
منهما، تياجو �شيلفا وديفيد لويز ي�شنعان �لن�شر. �لنباأ 
�ل�شيء هو نيمار �لذي خرج م�شابا، كذلك تياجو �شيلفا 
�لثالثاء  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�شف  خ��و���س  م��ن  يتمكن  ل��ن  �ل���ذي 
�ملقبل يف بيلو هوريزونتي بعد ح�شوله على بطاقة �أخرى 
�شفر�ء . ومل يتاأهل �ملنتخب �لرب�زيلي �إىل ن�شف نهائي 
�ملونديال منذ �لن�شخة �لتي ��شت�شافتها كوريا و�ليابان يف 

2002 حينما فاز �ل�شيلي�شاو باللقب.
ومن �ملقرر �أن يو�جه �ل�شيلي�شاو يف �لدور �ملقبل �ملنتخب 

�لأملاين، �لذي فاز على فرن�شا بهدف نظيف.

�ل��ع��ا���ش��رة و�ل��ن�����ش��ف م�شاء  جت���ري يف 
�لريا�شية  �لقبة  مبلعب  �لحد  �ليوم 
بفندق ق�شر �لمار�ت مبار�تني �شمن 
مناف�شات �ملجموعة �لوىل يف �لن�شخة 
لكرة  ز�ي��د  بن  من�شور  لكاأ�س  �لثالثة 
حتى  مناف�شاتها  متتد  و�ل��ت��ي  �ل��ق��دم 
14 يوليو �جلاري ، و�لتي تقام �شمن 
بر�مج �لن�شطة �لريا�شية يف �تفاقية 
�شوؤون  وز�رة  بني  و�ل�شر�كة  �لتعاون 
�لرئا�شة وجمل�س �بوظبي �لريا�شي .

مت�شدر  �لوىل  �مل������ب������ار�ة  وجت����م����ع 
�ملجموعة وبطل �لن�شختني �ملا�شيتني 
ق��ط��اع �خل��دم��ات �مل�����ش��ان��دة م��ع قطاع 
يلتقي  ح����ني  يف   ، �مل��ج��ت��م��ع  �����ش����وؤون 
بالثانية فريقي د�ئرة �لق�شاء ومركز 
خ��دم��ات �مل��ز�رع��ني ب��اأب��وظ��ب��ي، �شمن 
و�لخرية  �لثالثة  �جل��ول��ة  مناف�شات 
يف دور �ملجموعات. وت�شتكمل مباريات 
غ����د �لثنني  ي�����وم  �ل���ث���ال���ث���ة  �جل����ول����ة 
بلقاء�ت فرق �ملجموعة �لثانية ، حيث 
�ملبار�ة �لوىل فريق مكتب  يالقي يف 
ويالعب  �يبيك،  فريق  �لعام  �لم��ني 
و�مل�شرتيات  �مل��ال��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  ق��ط��اع 

جهاز �بوظبي للرقابة �لغذ�ئية .
و����ش��ف��رت ن��ت��ائ��ج �جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 

فريق  مو��شلة  عن  �لثانية  �ملجموعة 
وم�شو�ره  تاألقه  �ل��ع��ام  �لم��ني  مكتب 
�ملميز يف �لن�شخة �لثالثة بفوزه �لثاين 
على �لتو�يل على قطاع �ل�شوؤون �ملالية 
�ه����د�ف مقابل  ب��اأرب��ع��ة  و�مل�����ش��رتي��ات 
�لالعب  �له������د�ف  ���ش��ج��ل   ، ه���دف���ني 
و�لفرن�شي  ك��رك��ار  ك���رمي  �جل���ز�ئ���ري 
فيما   ، هدفني  و�دري���ان   ، جريجوري 
جاءت �هد�ف قطاع �ملالية عن طريق 

�حمد �شامل وعبد �هلل �حلب�شي .
وب��ف��وزه �ل��ث��اين ت�����ش��در ف��ري��ق مكتب 
�لثانية  �ملجموعة  ف��رق  �لعام  �لم��ني 
باقتنا�س  وجن���ح  ن��ق��اط   6 ب��ر���ش��ي��د 
�لذهبي  ل���ل���م���رب���ع  �ل���ع���ب���ور  ب���ط���اق���ة 
للبطولة �لتي ت�شهد بن�شختها �لثالثة 
�شر�عا مثري� ومناف�شة حمتدمة بني 
�لتاأهل  �مل�شاركة بهدف  �لثمان  �لفرق 
�لفوز  بطموح  مم��ي��زة  نتائج  وح�شد 

باللقب .
�لثانية متكن فريق جهاز  �ملبار�ة  ويف 
�لفوز  من  �لغذ�ئية  للرقابة  �بوظبي 
ع��ل��ى ف���ري���ق �ي��ب��ي��ك ب��ث��الث��ة �ه����د�ف 
�ل�شبيبي  �هلل  عبد  �شجلهما  لهدفني 
ه���دف���ني ، وه�����دف ل���ب���در �ل�����ش��ب��ي��ب��ي ، 
فيما �حرز هديف �يبيك عن حمرتف 
�جلزيرة �ل�شابق توين و�لالعب �حمد 

�ل�شناوي .

�لكرة  خلما�شيات  �ل�����ش��و�ح��ل  ح��ر���س  ف��ري��ق  ت�����ش��در 
�لوطن  �زده�����ار  ح��م��اة  ل��ب��ط��ول��ة  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 
�لتي ينظمها جهاز  �ل�شابعة  �لرم�شانية  �لريا�شية 
�شعادة  برعاية  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شاآت  حماية 
�ملزروعي  ف��ار���س خلف خلفان  �ل��رك��ن ط��ي��ار  �ل��ل��و�ء 
و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شاآت  حماية  ج��ه��از  رئي�س 
�لأول علي فريق حر�س �حلدود  �أم�س  بفوزه م�شاء 
بنتيجة 3-1 ر�فعا ر�شيده �إىل 6 نقاط من فوزين 
�ملركز  �حل��دود يف  فريق حر�س  بقى  ،فيما  متتالني 
�لثاين و�شيفا بر�شيد 3 نقاط من مبار�تني ،وقد 
�لظهوري  عبد�هلل  �لفريق  ه��د�ف  لل�شو�حل  �شجل 
)ه���دف���ني( وه���دف���ا ل��الع��ب ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �حلمادي 

و�شجل هدف فريق حر�س �حلدود بدر فايز .
و�ن��ت��ه��ت �مل���ب���ار�ة �ل��ث��ان��ي��ة �ل��ت��ي جمعت ب��ني فريقي 
معهد حماية �ملن�شاآت و�شركة �أدما �لعاملة بالتعادل 
يف  �ملعهد  فريق  ر�شيد  لي�شبح  فريق  لكل  بهدفني 
�أول ظهور �شمن فرق �ملجموعة �لتي ت�شم 5 فرق 
نقطة و�حده ،كذلك �حلال ر�شيد فريق �شركة �أدما 
يف  خ�شارته  بعد  ر�شيده  يف  نقطة  �أول  و�شع  �ل��ذي 
�فتتاح مباريات �ملجموعة �مام فريق حر�س �حلدود 
بني  �حل�شم  جولة  �لليلة  �ملجموعة  تلك  وت�شهد   ..
فرق �ملجموعة عندما يفتتح حر�س �حلدود ومعهد 
ح��م��اي��ة �مل��ن�����ش��اآت م��ب��اري��ات ت��ل��ك �مل��ج��م��وع��ة، و�لتي 
يدخلها فريق �ملعهد بر�شيد نقطة و�حده وحلر�س 
�حلدود 3 نقاط من مبار�تني و�شتحدد مبار�ة �ليوم 
مو�جهة  قبل  �ل��ث��اين  �ل���دور  يف  �ل�شتمر�ر  يف  �مله 
فريق �شركة جا�شكو خام�س �ملجموعة بدون ر�شيد 
�ملجموعة  �لتمهيدي لفرق  �لدور  يف ختام مباريات 

�لتحدي علي  .. ويف ختام مباريات �جلولة �شيكون 
�لوطنية  �أب���و ظ��ب��ي  ب���رتول  ���ش��رك��ات  ف���رق  م�شتوى 
�لرم�شانية  �لبطولة  �إجن��اح  يف  �مل�شاركة  )�أدن���وك( 
بر�شيد  �لعاملة  �أدم���ا  �شركة  ف��ري��ق  يلتقي  عندما 
نقطة و�حدة مع فريق �شركة جا�شكو �لر�بع �لأخري 
بدون ر�شيد و�لتي يدخلها ب�شعار �أكون �أو ل �أكون .

��شتئناف  �مل��ج��اور  �لريا�شي  �ملجمع  �شالة  وت�شهد 
مباريات  ختام  يف  �لطائرة  �ل��ك��رة  بطولة  مباريات 
�لدور �لتمهيدي لفرق �ملجموعة �لأوىل �لتي �شمن 
 4 �ملت�شدر بر�شيد  �أدك��و  �شركة  �لتاأهل منها فريق 
حر�س  فريق  يو�جه  �أن  ،قبل  �نت�شارين  من  نقاط 
�حلدود يف �ملبار�ة �لثانية �لليلة ،و�لتي يدخلها فريق 
وخ�شارة  ف��وز  من  نقطتني  بر�شيد  �حل��دود  حر�س 
لتحديد  للفريقني  �ليوم  مبار�ة  �أهمية  يوؤكد  مما 

�أدنوك  �شركة  ت�شبقها مبار�ة  ،و�لتي  �ل�شد�رة  �شكل 
يدخلها  ،و�ل��ت��ي  �جل��ه��از  رئ��ا���ش��ة  وق��ي��ادة  �لرئي�شية 
فريق �أدنوك بر�شيد نقطتني بفوز وخ�شارة ويتطلع 
�لدور  يف  �ملناف�شة  �شلب  يف  ليبقي  للفوز  �لفريق 
خ�شر  فقد  �جلهاز  رئا�شة  قيادة  فريق  ،�أم��ا  �لثاين 
�أن يودع �لبطولة بفوز  �ملبار�تني �ل�شابقتني وياأمل 
�شريف.. �ما �ملجموعة �لثانية لبطولة �لكرة �لطائرة 
يف  فيقف  �لثنني  غد  يوم  مبارياتها  ت�شتاأنف  �لتي 
�ملن�شاآت  وح��ر���س  �لوطنية  �حلفر  �شركة  �شد�رتها 
بنف�س ر�شيد �لنقاط مع فارق نقاط �ل�شو�ط بني 
�ل�شو�حل  وحر�س  �جلهاز  معهد  ،ويلعب  �لفريقني 
تبد�أ  �آخ���ر  .. م��ن ج��ان��ب  �لنقاط  ب���دون ر�شيد م��ن 
�لتي  �ليومية  �جل��و�ئ��ز  من  �لثانية  �ملرحلة  �لليلة 

ر�شدتها �للجان �ملنظمة للبطولة للجماهري .

ال�سح���ف الب����رازي��ل��ي�������ة ت�سي����د ب���دف�������اع ال�س�������امب��������ا

�لدويل  م��د�ف��ع��ه��ا  �ىل  �ل�شكر  �لمل��ان��ي��ة  �ل�شحف  وج��ه��ت 
م��ات�����س ه��وم��ل�����س ���ش��اح��ب ه���دف �ل��ف��وز يف م��رم��ى فرن�شا 
)1-�شفر( يف مبار�ة �ملنتخبني يف بر�زيليا من �لدور ربع 
وب��د�أت حتلم  �لرب�زيل،  �لعامل يف  كاأ�س  لنهائيات  �لنهائي 

)لقب  يوغي  نعم،  نعم،  نعم،  باللقب.   بالفوز  �لآن  من 
�لأوىل  �ل�شفحة  ت�شدر  ع��ن��و�ن   ، ل��وف(  يو�كيم  �مل���درب 
و�أ�شافت  هومل�س.  للمد�فع  �شورة  مع   ، بيلد  ل�شحيفة 
ل��ل��م��درب يف  �ملنتقدين  �أب���رز  م��ن  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�شحيفة 

�أي�شا  هو  �لنهائي  ن�شف  �ىل  �لو�شول  �لأخ���رية:  �ملرحلة 
�نت�شر ليوغي لوف .

�ل�شحيفة كتبت يف ن�شرتها �للكرتونية  وكانت 
�أنت   ! مات�س  ���ش��ك��ر�،  �مل���ب���ار�ة:  �ن��ت��ه��اء  بعد 

�للقب،  ب��خ�����ش��و���س  م�����ش��ي��ف��ة   ، ك��ن��ز 
و�و�شحت   . ه��ن��ا  ن��ح��ن  ح������ذ�ري، 
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة �لك������رث ���ش��ع��ب��ي��ة يف 
موقع  على  تغريدتها  يف  �ملانيا 

تويرت:  �لجتماعي  �لتو��شل 
ربع  �ل����دور  يف  1-�شفر  ب��ع��د 
�لنهائي �أمام فرن�شا، �أ�شبحنا 
ع���ل���ى ب���ع���د م����ب����ار�ت����ني من 
�ملونديال  يف  �ل��ر�ب��ع  �ل��ل��ق��ب 
�����ش����اخ����رة م�����ن خ���ي���ب���ة �أم�����ل 
�خل�شارة  عقب  �لفرن�شيني 
هذه  �لتعليق:  هذ�  بن�شرها 
عقب  �لوىل  �ل���ف���ع���ل  ردة 
�لأل����و�ن  �ملنتخب  �خل�����ش��ارة 
ب�شورة  م���رف���ق���ا  �ل���ث���الث���ة 
�لكوميدي  �لفرن�شي  للمثل 
فيني�س  دو  لوي�س  �ل�شهري 

غا�شبا.
وتابعت ود�عا �لزرق! يف عام 
هزمنا   1986 و   1982
�لأمة �لكبرية )�للقب �لذي 
فرن�شا(،  على  غالبا  يطلق 

و�لأمر كذلك �لآن .
فلت  دي  �شحيفة  و�أك�����دت 
�ل����دور  ل���ه  �مل�����درب ك����ان  �أن 
�حل���ا����ش���م يف ف������وز �لأمل�������ان 

�أم�����س �جل��م��ع��ة. وك��ت��ب��ت: نحن 
لي�س  م��درب��ن��ا  �أن  �لآن  ن��ع��رف 

�لدفاعي  �لأد�ء  وبعد  عنيد�، 
�ل�شعيف مع �جلز�ئر، كانت 
 . مكانها  يف  ل��وف  فعل  ردة 
�أن  �ىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�ملنا�شب  لوف �تخاذ �لقر�ر 

ف��ي��ل��ي��ب لم يف  ب��و���ش��ع 
م�������رك�������ز �ل����ظ����ه����ري 

�لأمين على وجه 
�خل�شو�س.
ول��ف��ت��ت دي 

ف��ل��ت �ىل 
ن  �أ

ذكرت  لكنها  �أرجنتيني-�أملاين،  بنهائي  يحلمون  كثريين 
مان�شافت  نا�شيونال  م�شو�ر  �أن 
 2006 يف  ت������وق������ف 
ن�شف  ع��ن��د  و2010 
وخل�شت  �ل���ن���ه���ائ���ي.  
�ىل �أن �جليل �لذهبي 
حول لم و)با�شتيان( 
يغر  ين�شتا �شفا
مي����ك����ن����ه وع���ل���ي���ه 
�أن������ه  ي����ث����ب����ت  �أن 
+غريزة  �لآن  ك���ون 
�شحيفة  �أم��ا   . �لقاتل+ 
������ش�����ودوت�����������ش�����ه زي����ت����ون����غ 
ميونيخ،  يف  ت�����ش��در  �ل��ت��ي 
د�ئما  �لنهائي  رب��ع  ف��ق��ال��ت: 
م��ا ي�شكل مفرتق ط��رق يف كل 
و�أ�شافت   . �ل��ك��ربى  �ل������دور�ت 
�ل�شحيفة: �أملانيا يف �جلنة يف 
�ن مدرب  ، م�شرية �ىل  ري��و 
لوف  ي���و�ك���ي���م  �مل���ان�������ش���اف���ت 
فر�س  يف  برغبته  �مل��ع��روف 
�أ���ش��ل��وب �ل��ل��ع��ب، ع���رف كيف 
يتخلى عن مبادئه �لتكتيكية 

للح�شول على �لفوز.
وبالن�شبة ل� �شودوت�شه زيتونغ 
، م��ا م��ن م���درب ���ش��وى لوف 
لديه فريق من هذه �لنوعية، 
ميلكون  ع��دة  لع��ب��ني  ي�شم 
�لأب������ط������ال  دوري  خ�������ربة 
وف��ي��ه��م تكمن  �لأوروب�������ي، 
باملونديال  �لفوز  معادلة 
�للعب  ف����ق����ط  ول����ي���������س 
من  �لثالث  �مل��رك��ز  على 
ه����ن����اأت جملة  ج��ه��ت��ه��ا، 
مبد�فع  ���ش��ب��ي��غ��ل  دي�����ر 
ب���ورو����ش���ي���ا دورمت����ون����د 
�لذي  هومل�س  م��ات�����س 
م���ك���ن���ت ر�أ�����ش����ي����ت����ه من 
�لدور  �أملانيا �ىل  قيادة 

ن�شف �لنهائي .
و�أ�������ش������اف������ت ف���رن�������ش���ا 
�لرغم  ع��ل��ى  �أق�����ش��ي��ت 
�شوطا  ت���ق���دمي���ه���ا  م����ن 
لقد  ج��������ي��������د�،  ث�����ان�����ي�����ا 
�إ�شطدمت مبانويل نوير 
�ملنتخب  م��رم��ى  ح��ار���س 
�لمل�����������اين �ل���������ذي �أن����ق����ذ 
بت�شد  خ�شو�شا  م��رم��اه 
�ل���وق���ت بدل  ح��ا���ش��م يف 
ت�شديدة  �ث���ر  �ل�����ش��ائ��ع 
ب����ن����زمي����ة من  ل����ك����رمي 
و�كدت  �ملنطقة  د�خ��ل 
�ل�شحيفة �ن �ملنتخب 
�لمل��������اين ب���ل���غ �ل�����دور 
ن�شف �لنهائي للمرة 
�لر�بعة على �لتو�يل 

يف كاأ�س �لعامل .
�شحيفة  وك���ت���ب���ت 
�لتي  ت��اغ�����ش��ب��ي��غ��ل 
ت�شدر يف 

ال�سحف االأملانية ت�سكر هومل�ش وحتلم باللقب 

ل���دى ����ش��ت��ع��ر����س جن���وم �مل��ان��ي��ا بعد 
�ل����رب�زي����ل  م����ون����دي����ال  �ىل  ت���اأه���ل���ه���ا 
2014 لكرة �لقدم كانت تربز ��شماء 
وماركو  ���ش��ف��اي��ن�����ش��ت��اي��ج��ر  ب��ا���ش��ت��ي��ان 
ولوكا�س  �وزي������ل  وم�����ش��ع��ود  روي�������س 
يتوقع  �حد  يكن  لكن مل  بودول�شكي، 
نوير  م���ان���وي���ل  �ل���ث���الث���ي  ي�����ش��ك��ل  �ن 
كرو�س  وت�����وين  ه��وم��ي��ل�����س  وم���ات�������س 
�لدور  نحو  للفريق  �لفقري  �لعامود 

قبل �لنهائي.
فرن�شا  م����ب����ار�ة  يف  �ل���ث���الث���ي  ت����األ����ق 
على  �ل��ث��م��ان��ي��ة  دور  يف  )1-�شفر( 
فت�شدى  �ل�شطوري،  مار�كانا  ملعب 
ل��ك��رة حا�شمة لكرمي  ن��وي��ر  �حل��ار���س 
كانت  �ل���ق���ات���ل  �ل����وق����ت  يف  ب���ن���زمي���ة 
، بعد  �إىل �لتعادل  كفيلة بجر �ملبار�ة 
بتمريرة  �لت�شجيل  هوميل�س  �فتتاح 
حا�شمة من كرو�س، ليتاأهل نا�شيونال 
مان�شافت �إىل قبل �لنهائي لر�بع مرة 

على �لتو�يل.
�ثبت نوير )28 عاما( �نه بني �ف�شل 
فلم  حاليا،  �لعامل  يف  �ملرمى  حر��س 
ي��خ��ط��ئ �م������ام ف��رن�����ش��ا ب���ع���دم���ا لعب 
�م���ام �جل��ز�ئ��ر مذكر�  �ل��ل��ي��ب��ريو  دور 
بالقي�شر فر�نز بكنباور، و�نقذ فريق 
�مام  كارثة  ل��وف من  �مل��درب يو�خيم 

��شالم �شليماين ورفاقه.
�لدولية  م���ب���ار�ت���ه  يف  ن���وي���ر  �خ������رج 
موهبة،  من  جعبته  يف  ما  �خلم�شني 
بي�شر�ه  فالبوينا  ماتيو  ك��رة  فابعد 
يف نهاية �ل�شوط �لول، و�لتقط كرة 
ف��ار�ن قبل �ن تخرتق ز�ويته  ر�فايل 

حرم  ثم  �لنطالقة،  على  �شاعة  بعد 
ب��ن��زمي��ة م��ن �ه���م ه���دف يف م�شريته 

�لدولية.
�أل��ه��م ���ش��ف��اء ح��ار���س ب��اي��رن ميونيخ 
دف��اع��ه ف��خ��ي��م �ل���ه���دوء ع��ل��ى منطقة 
�لفرن�شية  �مل��و�ج��ه��ة  و�نتهت  �جل���ز�ء 

من دون �خطاء.

هوميل�س يف كل مكان
ت��خ��وف �لمل���ان م��ن ����ش��اب��ة هوميل�س 
بالنفلونز�، لكن رد عمالق بورو�شيا 
معظم  عنه  تبحث  �ل���ذي  دورمت��ون��د 
حلق  مدويا.  كان  �لطليعية،  �لندية 

يف �لعايل مبتلعا فار�ن و�طلق ر�أ�شية 
عودته  فر�شت  ل��وري�����س.  عنها  عجز 
مقاعد  على  مريتي�شاكر  ب��ري  �ب��ق��اء 
�لبدلء يف خطوة لن يلوم �حد �ملدرب 
�لعك�س  �شيحدث  ك��ان  �ذ  ل��وف عليها، 
لو خ�شر �لملان على �شبيل �ملثال، فلم 
يف  �ل��ه��و�ء  تن�شق  م��ن  بنزمية  يتمكن 

منطقة �لعمليات.
رد �بن �خلام�شة و�لع�شرين، فت�شدى 
ك���ر�ت مهاجم  و���ش��ت��ت معظم  �أب��ع��د   ،
ري����ال م���دري���د �ل����ش���ب���اين وم����ا تبقى 
بها  تكفل  �لخ����رية  غ���ر�ر  ع��ل��ى  منها 
نوير. مل يكتف بال�شيطرة على عرين 

�لملان بل وقع بر�أ�شه هدف �لق�شاء 
�لثالث لفرن�شا على يد �ملان�شافت بعد 

1982 و1986.
م�شدر  م(   1،92( هوميل�س  ��شبح 
�لف  له  وب��ات يح�شب  خطر هجومي 
ح�شاب، �ذ رفع ر�شيده �لت�شجيلي �ىل 
4 �هد�ف يف 34 مبار�ة بعد �لول يف 
�ملونديال �حلايل يف مرمى �لربتغال 

ومن كرة ر�أ�شية �ي�شا.

كر��س يف قلب املعركة
ب���ت���م���ري���رت���ه �حل���ا����ش���م���ة �ل���ث���ال���ث���ة يف 
�ل������رب�زي������ل ب���ع���د رك���ن���ي���ة �ل���ربت���غ���ال 

كرو�س  �ك��د  لوزي����ل،  غ��ان��ا  وعر�شية 
لوف،  ت�شكيلة  يف  �ل���ش��ا���ش��ي  م��وق��ع��ه 
و�����ش���ب���ح ث�����اين �ف�������ش���ل مم�����رر بعد 

�لكولومبي خو�ن كو�در�دو )4(.
ورفاقه  ع��ام��ا(   24( ك��رو���س  �شيطر 
على منت�شف �مللعب يف �ل�شوط �لول 
-2-4 وكان �شانع �للعب يف ت�شكيلة 

جانب  �ىل  ب��ال��ك��ر�ت  فانطلق   ،1-3
فيما  �ي�����ش��ا،  �مل��ت��األ��ق  خ�شرية  �شامي 
عدة  طالته  �لذي  �شفاين�شتايجر  بد� 
��شابات يف ظل �لثنائي �ملذكور. تفوق 
ب����ول بوجبا  �ل��ث��الث��ي �لمل�����اين ع��ل��ى 
وبليز ماتويدي ويوهان كاباي، وتابع 
�ملتفجر  �ل��ب��دي��ل  �ل��ن��اج��ح��ة  �مل�����ش��رية 
�لو�شط  �ن��دري �شوريل ليعو�س خط 
غ���ي���اب �ل���ن���ج���م م����ارك����و روي���������س عن 

�لنهائيات ل�شابته.
ري��ال مدريد  �ملطارد من  قال كرو�س 
بر�أيي  ف��رن�����ش��ا:  م��ع  �مل��و�ج��ه��ة  ع�شية 
يف  وف��زن��ا  �ل��و���ش��ط  ع��ل��ى  �شيطرنا  �ذ� 
�لمر  ه��ذ�  �شيوؤثر  �لثنائية،  �مل��ع��ارك 
�نهم  نعرف  �لنهائية.  �لنتيجة  على 
كنا  �ذ�  لكن  �لقطاع  ه��ذ�  يف  مميزون 
يف يومنا �عتقد �ن فريقنا �ف�شل لكن 
ي��ج��ب ت��اأك��ي��د ه���ذ� �لم����ر ع��ل��ى �ر�س 

�مللعب .
هد�ف  ه��و  مولر  توما�س  �ن  �شحيح 
�ملنتخب مع 4 حماولت ناجحة، بيد 
نوير-هوميل�س- �لثالثي  ت��اأث��ري  �ن 

ك���رو����س ع��ل��ى �خل���ط���وط �ل��ث��الث��ة يف 
�مل��ان��ي��ا ي��ع��زز �م��ك��ان��ي��ة �ح�����ر�ز لقبها 

�لعاملي �لر�بع.

و�شفت �ل�شحف �لفرن�شية لعبي 
�ملنتخب �لفرن�شي بالعاجزين بعد 
نهائي  رب��ع  يف  �شفر-1  خ�شارتهم 
يف  �لقدم  لكرة  �لرب�زيل  مونديال 
 ، �لو�قعية  فائقة  �أمل��ان��ي��ا  مو�جهة 
لكنها �أ�شرت على �أن م�شو�ر �لزرق 
ب��ع��د ع��ام��ني يف كاأ�س  و�ع����د ج����د� 
�لتي   2016 �لأوروب�����ي�����ة  �لأمم 

�شتحت�شنها فرن�شا.
ليكيب  ���ش��ح��ي��ف��ة  وج����ه����ت  وق������د 
�لالعبني  م�����ش��رية  �ىل  �ل��ت��ح��ي��ة 
�لذين خرجو� بدرجة  �لفرن�شيني 
�شدرت  �ل�����ذي  �ل���ي���وم  يف  ت��ق��دي��ر 
�لفرن�شية.  �لبالكوريا  نتائج  فيه 
وكتب فابري�س جوهو يف �فتتاحية 
�لعر�س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة:  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
�ل����ذي ق���دم���وه يف �ل����رب�زي����ل �أث����ار 
�لعامني  خ��الل  �شري�فقهم  زخ��م��ا 

�ملقبلني .
�أما �شحيفة ليبري��شيون فعنونت: 
�أملانيا و�شعت  �أن  ، ور�أت  ود�عا ريو 
�لرب�زيلية  للمغامرة  بق�شوة  حد� 
على  �ل����ذي  �ل��ف��رن�����ش��ي  للمنتخب 
رغم ذلك �أعاد �لربيق �ىل �شورته 

خ�����الل �ل���ب���ط���ول���ة. وك���ت���ب �إري�����ك 
خ�شر  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه:  يف  دوك����وت����ي 
م��ن��ت��خ��ب ف��رن�����ش��ا، م��ث��ل ك���ل مرة 
�أملانيا يف كاأ�س �لعامل،  يو�جه فيها 
�أم����ام �لأق���وى  خ�شر ب��ك��ل ب�����ش��اط��ة 
�أي�شا من  و�لأكرث خربة، وموهبة 

دون �أدنى �شك .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ك��ت��ب��ت ���ش��ح��ي��ف��ة لو 
�لأحو�ل!  كل  يف  �شكر�   : باريزيان 
لالعبي منتخب فرن�شا. وبالن�شبة 
�ل�شحيفة،  يف  �ألبوي  �شتيفان  �ىل 
م��ر�دف لالأمل  ه��ذه �خل�شارة هي 

يف  كتابتها  يجب  جديدة  ومللحمة 
فرن�شا.  يف  �لأوروب��ي��ة  �لأمم  كاأ�س 

و�ملوعد يف 2016! 
�أملانيا  �أن  ف���ي���غ���ارو  ل���و  و�ع����ت����ربت 
. و�أ�شف  �لزرق  و�شعت حد� لآمال 
�لفوز  لكون  تريار يف مقالته  �إي��ف 

�أمام �أملانيا بكرة �لقدم هو من دون 
�ىل  �لرت��ق��اء  ب�شعوبة  �شك  �أدن���ى 

م�شتوى �أد�ئها �لقت�شادي .
وب��ال��ن�����ش��ب��ة �ىل جم��ل��ة ���ش��وف��وت ، 
�لفرن�شية  �خل�شارة  تف�شري  يكمن 
يف �لو�قعية لدى �ملان�شافت ، �لذي 
�لأف�شلية  من  �ل�شتفادة  يف  جنح 
�لتي منحها هدف مات�س هومل�س 
�أن ينطلق  ي�شاأ  رب��ع نهائي مل  ، يف 
موقعها  على  �ملجلة  ولفتت  فعليا 
�أن هزمية فرن�شا  �للكرتوين �ىل 
و�شط لهيب مار�كانا ل يقف عند 
�شاد�شة،  نهائية  ن�شف  مبار�ة  حد 
ب��ل �إن �ل����زرق خ�����ش��رو� م��وع��د� مع 
�لثاأر  من  عجزو�  بعدما   ، �لتاريخ 

لأ�شالفهم يف 1982 و1986 .
و�أ����ش���اءت ل��و م��ون��د ع��ل��ى موقعها 
على �لنرتنت على �لدور �حلا�شم 
حل���ار����س ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ �لأمل����اين 
م���ان���وي���ل ن���وي���ر �ل�����ذي ب���ره���ن عن 
حرفيته ب�شده بيد و�حدة ت�شديدة 
�لوقت  ب��ن��زمي��ة يف  ل���ك���رمي  ق���وي���ة 
ليدفن   ، ���ش��ائ��ع  ب����دل  �مل��ح��ت�����ش��ب 

بذلك �لآمال �لفرن�شية نهائيا .

نوير وهوميل�ش وكرو�ش .. مثلث احل�سم االأملاين

ال�سح���ف الفرن�سي���ة ت�س���ف الدي���وك بالع��اجزي����ن

مكتب الأمني العام يتاأهل لن�سف نهائي البطولة 

اليوم وغدًا.. 4 مواجهات يف ختام اجلولة الثالثة لكاأ�ش من�سور بن زايد لكرة القدم
بطولة ازدهار الوطن الريا�سية الرم�سانية ال�سابعة
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فنادق اإنرتكونتيننتال ت�سارك 
يف حملة دعم احلياة واحلب يف لبنان

يف  �خ��رى  فنادق  و�شتة  ب��ريوت  �إنرتكونتيننتال  فنادق  جمموعة  ت�شارك   
�حلياة  دع��م  بعنو�ن  حملة  لدعم  ب��ريوت  ملدينة  ترويجية  �شياحية  حملة 
و�حلب يف لبنان و هي حملة �ل�شيف �لرتفيهية �لعاملية �لتي �أطلقتها وز�رة 
�ل�شياحة �للبنانية هذ� �ل�شهر. وتركز �حلملة على عرو�س ف�شل �ل�شيف 
و�لأ�شدقاء  للعائالت  ت��روق  �لتي  طويلة  �أو  ق�شرية  عطالت  ت�شمل  �لتي 
و�ملغامر�ت  بالعياد  و�لحتفال  �لأ�شيلة  �لثقافة  يحبون  �لذين  و�لأزو�ج 

�لربية �أو ��شتك�شاف �لطبيعة �لر�ئعة من �جلبل �إىل �لبحر. 
وتاتي هذه �حلملة يف �عقاب ت�شنيف مدينة بريوت بانها و�حدة من �كرث 
�لر�ئعة  �لت�شوق  �ماكن  بني  جتمع  �نها  �ذ  �لعامل  يف  جاذبية  مدينة   25

و�ملاكولت �ملتعددة و�لثقافات �لعديدة و�لغنية.

�حلي  فريج  عر�س  يف  �ملحبوبة  �ل�شخ�شيات  تقوم 
�أبوظبي، تبهج فيها  ، بجولة يف مدينة  حلم عبود 
�لأطفال يف هذه �لإمارة. و�شوف يقدم عر�س فريج 
�ملبا�شرة حلم عبود ، �لذي ت�شت�شيفه هيئة �ل�شياحة 
و�لثقافة يف �أبوظبي وتنظمه �شركة فال�س للرتفيه، 
يف فندق ق�شر �لإمار�ت �عتبار�ً من 31 يوليو حتى 
2 �أغ�شط�س، ويف نادي �ل�شباب و�لثقافة يف �ملنطقة 
�لعني  بلدية  ويف  �أغ�شط�س،  و8   7 يومي  �لغربية 
 12 تاريخ  وحتى  �أغ�شط�س.   13 ولغاية   11 من 
�لعر�س  مل�شاهدة  �لفر�شة  �أمامكم  تز�ل  ل  يوليو، 
�حل���ي ح��ل��م ع��ب��ود يف ق�����ش��ر �لإم������ار�ت م��ن خالل 
يف  بوقتكم  وت�شتمتعون  مت��رح��ون  ك��ي��ف  �إخ��ب��ارن��ا 
مو�شم �شيف �أبوظبي. �شاركونا خططكم �ل�شيفية 
وكيف مترحون يف مو�شم �ل�شيف �حلار على تويرت 
و�إن�شتاغر�م من خالل �لو�شم #ADsummer و 
�أثارت  وق��د   .ADSUMMERSEASON@
و�أم  �شعيد  و�أم  خما�س  �أم  وج��ّد�ت��ه  عبود  �شخ�شية 
مدر�شة  يف  �حلا�شرين  �إعجاب  �شلوم،  و�أم  ع��الوي 
�مل�شرق وح�شانة �أطفال �أبوظبي و�أكادميية جيم�س 
�لعاملية يوم �لأربعاء �ملا�شي، �إ�شافة �إىل 600 طفل 
وقامت  �خلمي�س.  يوم  �لبتد�ئية  �ملنى  مدر�شة  يف 
ه���ذه �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �مل�����ش��ت��وح��اة م��ن ع��ائ��ل��ة �ملوؤلف 
حممد �شعيد حارب �حلقيقية، بالتقاط �ل�شور مع 
�لأطفال وتوزيع �لبالونات و�ملن�شور�ت عليهم. كما 
دو يوم �خلمي�س  توقفت �شخ�شيات فريج يف قاعة 
�مل�شجعني  مل�شاركة  يونيو   28 و�ل�شبت  يونيو   26
�أم�شى  كذلك  �ل��ع��امل.  كاأ�س  ببطولة  �حتفالتهم 
�أنف�شهم  عن  للرتويح  �جلمعة  ي��وم  وعائلته  فريج 
مع حمبيهم يف منتجع يا�س ووترورلد يف �أبوظبي. 
وت��ت��وف��ر ت��ذ�ك��ر ل��ل��ع��ر���س �حل���ي ح��ل��م ع��ب��ود فندق 
�ل�شباب  ن��ادي  ويف  �لعني  وبلدية  �لإم����ار�ت،  ق�شر 
www. �ملوقع   على  �لغربية  �ملنطقة  يف  و�لثقافة 
ومتاجر فريجن ميغا�شتور.  ticketmaster.ae

اأ�سبوع االحتفال باخلدمة يف هوليداي اإن دبي – الرب�ساء
تربيته على �لظهر �أو كلمة عمل طيب عندما يوجهها �ملدير لفريق �لعمل جديرة باأن حتدث �أثر� كبري� يف رفع معنويات �أي موظف حتى �أكرثهم 
يونيو   12-5 �أ�شبوع �لحتفال باخلدمة من  �لأم��ام مليئة باحلما�س، و خ�ش�س  �إن دبي-�لرب�شاء خطا خطوة �ىل  نف�شه. وهوليد�ي  ثقة يف 

2014 تقدير� للمجهود �لكبري �لذي يبذله �لزمالء.
�أ�شبوع �لحتفال باخلدمة مبادرة عاملية طرحتها جمموعة فنادق �إنرتكونتننتال للرتفيه عن �ملوظفني �لذي يعملون بال كلل من �أجل �إر�شاء 

�ل�شيوف و��شعادهم.
هذ� �لأ�شبوع هو خم�ش�س لفريقنا �لذي عمل جاهد�ً يوماً بيوم لي�شاعدنا لتحقيق هدفنا باأن نكون �لأو�ئل ل�شيوفنا، �ملالك و �لزمالء.

يقول ز�مري عبا�شي، مدير �ملو�رد �لب�شرية و �لتدريب، �إنه: كما يدل �ل�شم، مو�شم �لحتفال باخلدمة يهدف بالأ�شا�س �إىل �إدر�ك وتقدير �لعمل 
�ل�شاق، روح �لفريق و�خلدمة �ملثالية لأع�شاء فريق عملنا �لذين يجعلون من هوليد�ي �إن دبي – �لرب�شاء �ل�شم �ملطلوب �أكرث من غريه يف 

�شناعة �ل�شيافة. ومتنح �ملبادرة �لفر�شة لكل �أع�شاء هذه �ملنظمة للتو��شل فيما بينهم كعائلة و�حدة وبناء عالقات .
مثل �لأعو�م �ل�شابقة، مت �لتخطيط لحتفالت �أعدت بعناية حافلة بالكثري و�لكثري من �ملرح و�لإثارة. و�أ�شاف ز�مري �أن: �لحتفالت �شملت 
جل�شات ت�شوير ممتعة، غد�ء و�إفطار تقدمه �لإد�رة، �شفاري يف �ل�شحر�ء، رحالت بحرية، زيارة للحو�س �ملائي بدبي، مهرجان ريا�شي د�خلي، 

ليلة كارووكي و ليلة مل�شاهدة فيلم وجتمع كبري لكل �لعاملني .

عرو�ش كاأ�ش كيدزانيا 2014
�ملوجهة  و�لتعليمية  �لرتفيهية  �لأل��ع��اب  مدينة  كيدز�نيا،  زو�ر  �شيحظى 
لالأطفال و�حلائزة على �لعديد من �جلو�ئز �لعاملية، من �ل�شبيان و�لبنات 
بفر�شة �للعب مع جنومهم �ملف�شلني من لعبي كرة �لقدم يف كاأ�س كيدز�نيا 
وقد �شممت كيدز�نيا ملعب كرة قدم �شمن مدينتها �مل�شّغرة    .  2014
حيث �شتقام بطولت يومية حتى 28 �أغ�شط�س. و�شيح�شل �لفريق �لفائز 
�لأن�شطة  ملحبي  بالن�شبة  و�أم��ا  �مل�شاهري.  قاعة  �إىل  وين�شم  �لكاأ�س،  على 
�ليدوية  و�حل��رف  �لفنون  �أن�شطة  من  �لعديد  عقد  يتم  �شوف  �خلارجية، 
�ملجوهر�ت  و�شناعة  �لوجبات  طهي  عن  ف�شاًل  �ل��ق��دم،  بكرة  �ل�شلة  ذ�ت 

االحتاد للطريان حتتفل باإجناز هام مع 
الت�سليم املتزامن للطائرتني رقم 100 و101

�حتفلت �لحتاد للطري�ن، �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�لأ�شرع منّو�ً  باإجناز هام جديد ب�شفتها �شركة �لطري�ن  �لفائت،  �لأ�شبوع 
100 و101 يف  �لتجاري مع ت�شّلمها لطائرتيها رقم  يف تاريخ �لطري�ن 

يوم و�حد.
 231-A321 �إيربا�س  ط��ر�ز  من  وه��ي  مئة،  رق��م  �لطائرة  ت�شليم  ومت 
�إيربا�س فينكنويردر  A6-AEC(، من قبل مرفق  �جلديدة )ترخي�س 
يف هامبورغ. ولدى و�شولها �إىل �أبوظبي، ��شتقبلت �لطائرة من قبل �أكرث 
من 500 موظف وموظفة من �لحتاد للطري�ن من خالل �لتقاط �شور 

جماعية مت تنظيمها �حتفاء بتلك �ملنا�شبة �ملميزة.
و�لرئي�س  �ملجموعة  رئي�س  ه��وج��ن،  جيم�س  حت��ّدث  �خل�شو�س،  ه��ذ�  ويف 
�لتنفيذي يف �لحتاد للطري�ن، قائاًل: يعترب هذ� �ليوم، يوًما هاًما بالن�شبة 
ل�شركة مل مي�س على تاأ�شي�شها ع�شر �شنو�ت ونّيف. ومع مو��شلة �لحتاد 
�أم��ام مزيد من  �لطريق  بتمهيد  تقوم  فاإنها  و�زده��اره��ا،  للطري�ن منّوها 
�لبتكار ومزيد من �لرتقاء باخلدمة و�لكفاءة. نقوم �ليوم بت�شغيل �أكرث 
�لطائر�ت تقدًما على �ل�شعيد �لتقني وكفاءة من حيث ��شتهالك �لوقود، 

و��شعني معايري جديدة للر�حة و�ملوثوقية. 

فندق كري�ستال اأبوظبي يرحب باالأيتام 
من الهلل االأحمر يف اإفطار خا�ش

�مل�شئولية �ملجتمعية  �إطار مبادرة  يف 
لالأعمال �خلا�شة بفنادق ومنتجعات 
رم�شان  ����ش���ع���ار  حت����ت  ك���ري�������ش���ت���ال 
كري�شتال  فندق  ��شت�شاف  للذكرى، 
�أبوظبي حفل �إفطار خا�س لع�شرين 
ي��ت��ي��م��ا ر���ش��ح��ه��م �ل���ه���الل �لأح���م���ر. 
بالإ�شافة �إىل بوفيه �لإفطار �ل�شهي، 
ر�ئعة من  باأم�شية  �لأطفال  ��شتمتع 
�ملرح، �لألعاب و�لرتفيه �حلي مبا يف 

ذلك �لعر�س �ل�شحري.
ح�����ش��ر �مل��ن��ا���ش��ب��ة ك���م���ال ف���اخ���وري، 
ومنتجعات  فنادق  �لتنفيذي،  �ملدير 
مر�دف  رم�����ش��ان  وق���ال:  كري�شتال. 
باأن  �شعد�ء  ونحن  و�لطيبة،  للكرم 
نفتح قلوبنا و�أبو�بنا لهوؤلء �لأطفال 
�لفر�شة  ل��ه��م  ل��ن��ت��ي��ح  ح��ظ��ا  �لأق�����ل 

للتمتع بوقت طيب .
للذكرى  رم�����ش��ان  �خل��ا���س  عر�شنا 
تقدم  ب��اأن  لل�شركات  �لفر�شة  يتيح 
ثقة  على  ونحن   .. للمجتمع  �ملزيد 
وتطلبه  قبول  يلقى  �شوف  �أن��ه  م��ن 
�ل��ك��ث��ري م���ن �مل��ن��ظ��م��ات يف �لإم������ارة 

خالل رم�شان هذ� �لعام .

ع�سائر جوالة جامعة ال�سارقة 
ت�سارك يف حملة �سلمتهم غايتنا

�ل�شارقة  جامعة  مدير  �لنعيمي  جم��ول  حميد  �لربوفي�شور  بتوجيهات 
بالوكالة ومتابعة �لربوفي�شور حممود در�ب�شة عميد �شوؤون �لطلبة �شاركت 
�لدكتور ه�شام عبد �حلليم  بقيادة  �ل�شارقة  وبتميز ع�شائر جو�لة جامعة 
م�شوؤول �لأن�شطة �لطالبية يف حملة �لوقاية من �لإنهاك �حلر�ري، حتت 
�حلملة  وتقدم  عامل  �آلف  خم�شة   5 وت�شتهدف  غايتنا  �شالمتهم  �شعار 
�لدكتور حممد عبد�هلل �لزرعوين مدير منطقة �ل�شارقة �لطبية بالإنابة 

و�لدكتورة �أمينة ها�شم مديرة �لتثقيف و�لتعزيز �ل�شحي .

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�سارقة تكرم جوالة جامعة ال�سارقة
بح�شور �لأ�شتاذ �لدكتور حممود در�ب�شة عميد �شوؤون �لطلبة بجامعة �ل�شارقة كرمت �لأ�شتاذة هنا 

�لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي  �شيف 
و�ملحميات �لطبيعية جامعة �ل�شارقة 
�جلامعة  ج��و�ل��ة  ع�شائر  يف  متمثلة 
فعاليات  تنفيذ  يف  �ملتميزة  مل�شاركتها 
�ل�شابعة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل��ت��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة 
بال�شارقة،  �ل��ربي��ة  �مل��ن��اط��ق  مل��رت��ادي 
عبد  ه�شام  �لدكتور  �لحتفال  ح�شر 
�لطالبية  �لأن�شطة  م�شوؤول  �حلليم 
بجامعة �ل�شارقة وعبد �هلل �حلمادي 
بجامعة  �جل��و�ل��ة  ع�شائر  �أول  ر�ئ���د 

�ل�شارقة .

اأبطال م�سل�سل فريج يبهجون االأطفال يف جولتهم باأبوظبي

موظفو كانون ال�سرق االأو�سط يجمعون التربعات ل�سالح مبادرة »تنبَّ مدر�سة« من »دبي العطاء« يف ال�سنغال

ال�سيف االإماراتية خلود تدرب طهاة فنادق دانات الإعداد االأطباق الرم�سانية
�لتابعة  �لفنادق  طهاة  بتدريب  عتيق  خلود  �لمار�تية  �ل�شيف  قامت 
من  م�شتوحاة  رم�شانية  وج��ب��ات  لع���د�د  �بوظبي  يف  د�ن���ات  ملجموعة 

�لرث�ث �لمار�تي �لتقليدي .
و�و�شحت �ن �لهدف من تنظيم دورة �لطهي �لإمار�تية �لتقليدية هو 
تعريف �لنا�س بالرث�ث �لمار�تي وتقدمي �طباق تالئم �جو�ء �ل�شهر 
�لكرمي. وحتر�س �ل�شيف خلود عتيق، وهي �خت�شا�شية �لطهي يف هيئة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة على تدريب �لطهاة من خمتلف �جلن�شيات 

على �عد�د �لأطباق �لإمار�تية خالل �ل�شهر �لف�شيل .
�عد�د  يف  متخ�ش�شة  �مار�تية  مو�طنة  �أول  عتيق  خلود  �ل�شيف  وتعد 
�لطباق �ملحلية �لتقليدية وتتوىل حاليا مهمة �لإ�شر�ف على �ملر�فق 
�ملطاعم  جميع  يف  و�لإم��ار�ت��ي��ة  �لعربية  �مل���اأك���ولت  بتقدمي  �خل��ا���ش��ة 

�مارة  يف  �ل�شياحي  و�ل�شتثمار  �لتطوير  ل�شركة  �لتابعة  و�ل��ف��ن��ادق 
خربة  على  بالعتماد  تهدف  �نها  د�ن���ات   جمموعة   وقالت  �بوظبي. 
وتطوير  �ملحلي  �لإرث  على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  عتيق  خلود  �ل�شيف 
فنون �لطهي �ملحلي يف �بوظبي �عتماد� علي �ملوروث �ل�شعبي و�لتقاليد 
ب��د�أت خلود م�شريتها  وق��د  �لج��ي��ال.  تتناقله  لكي  �لطهر  �لعريقة يف 
باإعد�د �لأطباق �لإمار�تية منذ طفولتها ولكنها بد�أت تدريبها �ملهني 
برناجمه  يف  علي  لل�شيف  م�شاعدة  عملت  عندما   2008 �ل��ع��ام  يف 
�لعام  وحتى  �لعام  ذل��ك  ومنذ  دب��ي.  �شما  قناة  بثته  �ل��ذي  �لتلفزيوين 
2010، �شغلت خلود من�شب �شيف متخ�ش�س يف �لوجبات �لإمار�تية 
قائمة  و�شعت  حيث  ج��م��ري�،  جمموعة  �شمن  �ل�شالم  مينا  فندق  يف 

بالأطباق �لإمار�تية .

�نطلقت خالل هذ� �لأ�شبوع .
من  �ل����ه����دف  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ارت 
تنظمها  �ل���ت���ي  �مل�������ش���اب���ق���ة  ه�����ذه 
للخدمات  ميديا  �آي��ري�����س  �شركة 
�ل�شحافية باأبوظبي هو �لرتويج 
�ل�����ش��ي��اح��ي ل��دول��ة �لإم������ار�ت من 

�لإم��ار�ت ، كما �كت�شب روؤى و�أفكار�ً 
�ملعتمدة  �خل����ط����ط  ح������ول  ق���ّي���م���ة 
�لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  يف  حم��ل��ي��اً 
للموؤ�ش�شات، مثل مبادرة دبي �لعطاء 
�إحد�ث  ت�شاعد يف  �لتي  تنب مدر�شة 
�ملجتمعات  يف  ملمو�س  �إيجابي  فرق 
�مل��ح��ل��ي��ة �ل��ت��ي مت��ار���س ف��ي��ه��ا كانون 

عملياتها و�أن�شطتها. 

خالل و�شائل �لإعالم �لجتماعية 
وحث �لزو�ر و�لقر�ء على �لبحث 
ع���ن �أه�����م �مل���ع���امل �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
�ل��دول��ة و�ل��ع��امل و�ل��ت��ع��رف �إليها 
و�ل�شياحة  �ل�شفر  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر 

لدى �جلمهور .

�ل�شيد  ق��ال  �مل��ب��ادرة،  على  وبتعليقه 
زينتي: تعك�س م�شاهمة موظفينا يف 
�لقّيمة  �لتعليمية  �ملبادرة  هذه  دعم 
فل�شفة كيو�شي �لتي تنتهجها كانون 
�مل�شرتك  �ل��ع��ي�����س  ع��ل��ى  و�ل���ق���ائ���م���ة 
و�لتعاون �لوثيق ملا فيه خري للجميع. 
وعلى  �لتعليمي،  �لقطاع  دع��م  ي��ع��ّد 
وجه �خل�شو�س يف �لبلد�ن �لنامية، 

عاماًل جوهرياً يف �لرتقاء مب�شتوى 
من  �مل�شتقبل  جيل  وتن�شئة  �ملو�هب 
جهود  وتوؤكد  و�ملبتكرين.  �ملبدعني 
�ملتو��شلة  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ك��ان��ون 
�لجتماعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  جم���ال  يف 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ث��ق��اف��ة �مل��ت��اأ���ش��ل��ة يف 
على  �مل�����ش��وؤول��ة  ل��ل��م��و�ط��ن��ة  �شركتنا 

�ل�شعيد �لجتماعي .

كمبن�سكي بامل جمريا يقيم خيمة 
رم�سانية مميزة لل�سيوف والزوار

كمبين�شكي  وم��ن��ت��ج��ع  ف��ن��دق  �ق���ام 
ب����امل ج���م���ري� ري���زي���دن�������س  خيمة 
باإطاللة  تتمتع  مميزة  رم�شانية 
و����ش���اح���ل جمري�  ع���ل���ى �حل����د�ئ����ق 
�خليمة  زو�ر  وي��ق�����ش��ي  �ل����ه����ادئ، 
�وقاتا ممتعة مع �لهل و�ل�شدقاء 
�أج���و�ء من �ل��رت�ث و �جلل�شات  يف 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �ل��ت��ي تالئم 

�شهر رم�شان �ملبارك.
وتت�شع �خليمة �لرم�شانية �ملت�شلة 
مب��ط��ع��م ب��رون��ي��ل��و حل����و�يل 120 
بوجبات  �ل�شتمتاع  ميكنهم  �شيفا 
مميزة من �لطهي �حلي يف كّل ليلة 
�ملبارك،  رم�شان  �شهر  ليايل  م��ن 
�لأطباق  م��ن  و����ش��ع��ة  ت�شكيلة  م��ع 
تنويع  و�شيتم  �أو���ش��ط��ّي��ة.  �ل�����ش��رق 
يومي  ب�شكل  �ل��ق��ائ��م��ة  حم��ت��وي��ات 
لتقدمي �أكرب جمموعة ممكنة من 
ة بكل دولة  �لأطباق �ل�شهّية �خلا�شّ

من دول �ملنطقة. 

ف���از �لإع���الم���ي �ل��دك��ت��ور �شريف 
م���دي���ر حت���ري���ر جريدة  �ل��ب��ا���ش��ل 
�ل����ف����ج����ر ب�����اأب�����وظ�����ب�����ي ب����ج����ائ����زة 
�ندري�شت  ه��وت��ل  م��وق��ع  م�شابقة 

 hotelandrest.com
و�عرب �لبا�شل عن �شعادته للفوز 
ب���ه���ذه �جل����ائ����زة �ل���ت���ي ت��ت��ي��ح له 
ليلة و�حدة  �ملجانية ملدة  �لإقامة 
م���ع �ل���وج���ب���ات يف ف���ن���دق ك����رو�ن 

بالز� يا�س �أبوظبي .
وق���ام���ت �ل�����ش��ي��دة ح��ن��ني �ل�����د�ود 
�ندري�شت  ه��وت��ل  م��وق��ع  م���دي���رة 
�لبا�شل  �إىل  �جل���ائ���زة  بت�ش���ليم 
مب��ق��ر ���ش��رك��ة �آي��ري�����س م��ي��دي��ا يف 

�أبوظبي .
وق��ال��ت �أن �ل��ب��ا���ش��ل ف���از م��ن بني 
م�شارك  �آلف  خم�شة  م��ن  �أك���رث 
حظاً  ومتنت  موقعنا  م�شابقة  يف 
�مل�شابقات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  �أوف����ر 
�لقادمة من م�شابقة �ملوقع و�لتي 

�ل�شرق  ك����ان����ون  �ل�����ت�����ز�م  �إط��������ار  يف 
�لأو�شط بدعم �ملجتمعات �ملحلية يف 
�أنحاء �ملنطقة، قام موظفو  خمتلف 
�ل�����ش��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ر�ئ���دة مبجال 
�لترّبعات  بجمع  �ل��ت�����ش��وي��ر  ح��ل��ول 
ل�����ش��ال��ح م���ب���ادرة ت��نب م��در���ش��ة �لتي 
�ملوؤ�ش�شة  �ل���ع���ط���اء،  دب����ي  ت��ن��ّظ��م��ه��ا 
ع��ل��ى توفري  �ل��ت��ي تعمل  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
لالأطفال  �ل�شليم  �لأ�شا�شي  �لتعليم 

يف �لبلد�ن �لنامية.
رئي�س  زي��ن��ت��ي،  �شتيفانو  ق���دم  وق���د 
�لنا�شئة يف  �لأ����ش���و�ق  �أع��م��ال  وح���دة 
حل�شور  دب���ي  �إىل   ، �أوروب������ا  ك���ان���ون 
�لتربعات  ب��ج��م��ع  �خل���ا����س  �حل��ف��ل 
م��ن ك��ان��ون �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط لبناء 
م��در���ش��ة �ب��ت��د�ئ��ي��ة ج��دي��دة يف دولة 
يقوم  زي��ارة  �أول  يف  وذل��ك  �ل�شنغال، 
بها �إىل �ملنطقة، بعد تعيينه موؤخر�ً 
زيارته،  وخ���الل  �حل����ايل.  مبن�شبه 
لقاء�ت  يف  زي��ن��ت��ي  �ل�����ش��ي��د  ����ش���ارك 
مب�شوؤولني  ج��م��ع��ت��ه  م��و���ّش��ع��ة  ع��م��ل 
�لأو�شط و كانون  �ل�شرق  من كانون 

�سريف البا�سل يفوز بجائزة موقع هوتل اإندري�ست ال�سياحية



    

مليار تفاعل حول املونديال بفي�سبوك
�ملتعلقة  �لتفاعالت  جمموع  �أن  في�شبوك  �لجتماعية  �ل�شبكة  �أعلنت 
ببطولة كاأ�س �لعامل 2014 و�ملقامة حالياً بالرب�زيل قد تخطت �ملليار 

تفاعل. 
وي�شمل هذ� �لرقم �ل�شخم جميع �لتفاعالت ذ�ت �ل�شلة بكاأ�س �لعامل 
من تعليقات ومن�شور�ت و�عجابات بالفرتة من 12 حزير�ن و حتى 29 

حزير�ن.
وقال م�شادر في�شبوك �إنه مل ي�شبق لأي حدث �أن تخطى هذ� �لرقم من 

قبل من جميع �لأحد�ث �لريا�شية �أوغريها.
�ل��رب�زي��ل وت�شيلي حظيت  م��ب��ار�ة  �أن  �إىل  �أم�س  ي��وم  �أ���ش��ارت تويرت  كما 
�لتغريد حوله  �لتغريد�ت �خلا�شة بحدث ريا�شي يتم  باأعلى عدد من 
16.4مليون  �إر���ش��ال ح��و�يل  �أن��ه مت  �لوقت �حلقيقي حل��دوث��ه، مبينة  يف 

تغريدة عرب تويرت �أثناء �ملبار�ة.

يحطم �سيارته احتجاجًا على �سركة
�لأمامي  �لزجاج  �إنكليزي  مفتاح  بو��شطة  غز�نكو�ن  يو  �ل�شيني  حطم 
ل�شيارته �جلديدة من نوع تيل�شا وثمنها 120 �ألف يورو لأنه طلبها منذ 
�ملا�شي ومل يت�شلمها ح�شب �شحيفة ت�شاينا رييل  ت�شرين �لأول-�أكتوبر 

تامي .
�أفقدين  فتعاملها  �ل�شركة  على  �حتجاج  باأنها:  فعلته  �ل��زب��ون  وي�شف 
�أع�شابي وت�شبب هذ� �حلادث يف توقف و�شول �شيار�ت تيل�شا �لأمريكية 
�إىل �ل�شني بعدما �حتج عليها هذ� �لزبون وجمموعة �أخرى من �ملرتفني 
حرمو� من �أن يكونو� �أول من يقود �ل�شيارة �لفارهة يف �لبالد، حيث كان 
من �ملفرو�س �أن تدخل ر�شميا �إىل �ل�شوق �ل�شينية يف 22 ني�شان-�أبريل 

2014، لكن ذلك مل يحدث ب�شبب �لتاأخري يف �لت�شنيع.
�ح��ت��ج��ازه��ا م��ن طرف  �ل�����ش��ي��ارة ليو غ��ز�ن��ك��و�ن  ت�شليم  ت��اأخ��ر  م��دة  وز�د 
�جلمارك �ل�شينية ملدة �أ�شبوع، وعن هذ� ي�شيف �لزبون �لغا�شب: وكاأنني 

�رتبط بامر�أة �شبق لها �لزو�ج .
تاأخر  ع��ل��ى  يحتج  م��ن  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  يف  �لتعليقات  و�ن��ق�����ش��م��ت 
�ل�شركات يف �لت�شليم و��شتخفافها بامل�شتهلك، وبني من �شخر من ت�شرف 

يو غز�نكو�ن و�عتربه غنيا مدلال.
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ال�سعودية ت�ستعد لرفع 
اأكرب علم بالعامل

لرفع  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ت�شتعد 
�أكرب علم بالعامل على �شارية يبلغ 
مدينة  يف  م���رت�   170 �رت��ف��اع��ه��ا 

جدة بعد 20 يوما.
و�شيتم ن�شب �لعلم على �شارية يف 
�ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  ميد�ن 
مرت�ً،   1635 م�شاحته  تبلغ  �لذي 
من  مبجموعة  �ل��ع��ل��م  �شيحاط  و 
�لبناء  حت���اك���ي  ب���ي���وت  جم�����ش��م��ات 
�حلجازي، وم�شاحات مزروعة تبلغ 
حماطة  م��رب��ع،  م��رت  �آلف  ت�شعة 
 ،13 ع��دده��ا  يبلغ  خا�شة  ب��اإ���ش��اءة 

كما عدد حمافظات �ل�شعودية .
 500 ق��ر�ب��ة  �ل�شارية  وزن  وي�شل 
ت�شميمها  ومت  �حل��دي��د  م��ن  ط��ن 
يختلف  �أ�����ش����ط����و�ين  ���ش��ك��ل  ع���ل���ى 
ق��ط��ره��ا م��ن ق��ط��ر �أك���رب يف �لقاع 
�إىل ق��ط��ر �أق���ل ع��ن��د �ل��ق��م��ة، وهي 
ومكونة  �حل���دي���د  م���ن  م�����ش��ن��وع��ة 
حمكمة  جميعها  ق��ط��اع��اً   12 م��ن 
مب�����ش��ام��ري ي�����ش��ل جم��م��وع��ه��ا �إىل 

1500 م�شمار.
مكتباً  و  ���ش��رك��ة   42 و�����ش���رتك���ت 
در����ش��ة وت�شميم  ع��ل��ى  ����ش��ت�����ش��اري��اً 
�لعلم،  هذ�  ن�شب  م�شروع  وتنفيذ 
�لأم�����ر �ل����ذي ����ش��ت��غ��رق �أك����رث من 
�أحدث  فيه  و��شتخدمت  �شهر�ً   12
�لتقنيات �لعاملية يف �لهند�شة، وما 
�لأعمال جارية على م�شروع  تز�ل 
�ل��ع��امل على  �شارية علم يف  �أط���ول 
�أمل �أن يتم �فتتاحها بعد 20 يوماً 

من �لآن.

يقود �سيارته م�سافة 160األف كلم بقدميه !
�أوقفت �ل�شرطة �ل�شينية �شائقا يقود �شيارته دون رخ�شة 
ودون يدين، حيث ي�شع قدما على �لدو��شة و�أخرى على 
�شعقة  ب�شبب  �لطفولة  منذ  يديه  �ل�شائق  وفقد  �ملقود. 
كهربائية، لكن ذلك مل مينعه من قيادة �شيارته ل�شنو�ت 

بو��شطة قدميه ودون �حل�شول على رخ�شة قيادة.
160�ألف  م�شافة  قطعت  �أنها  �إىل  �ل�شيارة  ع��د�د  وي�شري 
كيلومرت. و�ألقي �لقب�س على �ل�شائق من طرف �شرطة 
هوباي  مقاطعة  يف  كزيانتاو  ملنطقة  �لطرقية  �ملر�قبة 
مالية  غر�مة  �إىل  ت�شل  �حلالة  ه��ذه  يف  �لعقوبة  وكانت 
ي��وم��ا يف   15 ي����ورو( وق�����ش��اء  ي��ن )235   2000 ق��دره��ا 
�ل�شائق فدفع  تعاطفت مع حالة  �ل�شرطة  لكن  �حلب�س، 

500 ين فقط )59 يورو(.
وتعترب �ل�شبكة �لطرقية بال�شني من �أخطر �ل�شبكات يف 

�لعامل، كما �أن �ل�شائقني ل يحرتمون قانون �ل�شري.

يلتهم 61 �سطرية نقانق يف 10 دقائق
لقبه  على  كاليفورنيا،  ولي��ة  من  �أمريكي  رج��ل  حافظ 
�أقيم  �شنوي  �شباق  يف  �لنقانق  ل�شطائر  ملتهم  ك��اأك��رب 
�لوطني  �ل��ع��ي��د  مبنا�شبة  ب��ن��ي��وي��ورك  ك���وين  ج��زي��رة  يف 
 61 30 ع��ام��اً(  �لأم��ري��ك��ي.  و�ل��ت��ه��م ج��وي �شي�شتنوت ) 
�شطرية خالل 10 دقائق، وهو رقم يعترب �أقل من �لرقم 

�لقيا�شي �لذي �شجلة �لعام �ملا�شي بتناول 69 �شطرية.
وفاز �لأمريكي مات �شتوين )22 عاماً( بقلب ثاين �أكرب 
 10 خ��الل  �شطرية   56 �لتهم  بعدما  لل�شطائر  ملتهم 
ميكي  �لأمريكية  ف��ازت  �ل�شيد�ت،  م�شابقة  ويف  دق��ائ��ق. 
�لنقانق  ل�شطائر  ملتهمة  �أك��رب  بقلب  عاماً(   28( �شودو 
متفوقه  دق��ائ��ق،   10 خ��الل  �شطرية   34 �لتهمت  بعدما 
بذلك على حاملة �للقب �شونيا توما�س )46 عاماً( �لتي 
�لتهمت 27 �شطرية. وي�شار �إىل �أن �أول م�شابقة للتهام 
1916، عندما  �أمريكا نظمت يف عام  �شطائر �لنفانق يف 
يف  �مل�شابقة  ب��اإق��ام��ة  لنف�شه  �ل��رتوي��ج  ن��اث��ان  مطعم  ب���د�أ 

جزيرة كوين يف نيويورك. 

تواأم ملت�سق بعمر ال� 62 عامًا 
بتخطيه  �لحتفال  �لعامل  يف  ملت�شق  ت��و�أم  �أك��رب  يعتزم 
عام  باحتفال  �مللت�شقة  للتو�ئم  �لأ�شلي  �ملتوقع  �لعمر 

يقام يف ولية �أوهايو.
ويبلغ دوين وروين جاليون من �لعمر 62 عاما وثمانية 
�مللت�شق  �ل��ت��و�أم  ي��ت��ج��اوز�ن  وب��ذل��ك  �أي���ام  وثمانية  �أ�شهر 

ت�شاجن و�إجن بنكر �ملولود يف �شيام وهي تايالند حاليا.
ر�أ�شه  م�شقط  يف  جاليون  للتو�أم  حفل  �إقامة  �ملقر  وم��ن 
�لأخ���و�ن جاليون يف عظم  ب��اأوه��اي��و.. وي�شرتك  د�ي��ت��ون 
�ل�شدر ويت�شاركان �أع�شاء و�شهد� �أزمة منذ �أربع �شنو�ت 
�عتالل  �إىل  �أي�����ش��ا  �أدى  ب��ف��ريو���س  روين  �أ���ش��ي��ب  عندما 

�شحة دوين.
ويعي�س دوين وروين مع �شقيقهما �لأ�شغر جيم جاليون 
وزوجته ماري وقال جيم �إنهما يهدفان �إىل ك�شر �لرقم 
�لقيا�شي �مل�شجل يف مو�شوعة جيني�س لالأرقام �لقيا�شية 
يف  عاما   63 يبلغان  عندما  يعي�س  ملت�شق  ت��و�أم  كاأطول 

�أكتوبر ت�شرين.

م�سوؤول يجه�ش بالبكاء التهامه بالف�ساد
ن�شرت وكالة ��شو�شيتدبر�س �لأمريكية مقطع فيديو �أثار ده�شة و��شتغر�ب �ليابانيني، حيث �نخرط �شيا�شي متهم 

باإهد�ر �ملال �لعام بالبكاء و�لنحيب يف �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقده للرد على �لتهم �ملن�شوبة �إليه. 
و�أ�شارت �إىل �أن �ل�شيا�شي �لياباين ريوتارو نونومور�، ع�شو جمل�س مقاطعة هياوجو، ر�جت حوله �أخري�، �تهامات 
و�ل��رد على  نف�شه  لتربئة  �لفاخرة، فعقد موؤمتر� �شحفيا  و�لإج���از�ت  �ل�شخ�شية  �لعام على رحالته  �مل��ال  باإهد�ر 
�لتهامات لكنه �أجه�س بالبكاء فجاأة وبات ينحب وي�شرخ ويتمتم بكلمات غري و��شحة وي�شرب �لطاولة بقب�شة 

يده. 
وقال نونومور� ب�شوت خمتنق من �لدموع: عر�شت حياتي للخطر من �أجل تغيري �ملجتمع �لياباين .

�ملا�شي  �لعام  �أه��در  نونومور�  �إن  فيه  قالت  تقرير�ً  �ليابانية  �شيمبون  كوبا  ن�شرت �شحيفة  عندما  �لق�شية  ب��د�أت 
�لفارهة، يف حني يخ�ش�س لأع�شاء جمل�س  �ملنتجعات  �ل�شر�ئب لال�شتجمام يف  �أمو�ل د�فعي  3 ماليني ين من 
مقاطعة هياوجو 500 �ألف ين للنفقات �ل�شهرية و�لرحالت �لر�شمية و�لبحث و�لنفقات �ملكتبية، م�شرية �إىل �أن 

نونومور� قام ب� 195 رحلة يف �لعام �ملا�شي، �شملت �لعديد من �لزيار�ت للعا�شمة طوكيو.
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اإمام ي�سلب م�سلني 3.4 مليون دوالر !
�إمام م�شجد كبري يف  �أبعدت موؤ�ش�شة �ل�شوؤون �لدينية �لرتكية 
�أنقرة يق�شده موظفون وم�شوؤولون كبار بالدولة �لرتكية بعد 
ن�شبه و�حتياله على �مل�شلني وح�شوله منهم على �أكرث من 3 

ماليني دولر.
�إن  �خل��رب  �أوردت  �ل��ت��ي  �لرتكية جيهان  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
تنحية �لإمام عن �جلامع كانت يف بد�ية �شهر رم�شان �ملبارك، 
بعد قر�ر رئي�س �ل�شوؤون �لدينية حممد غورماز بالتحقيق مع 
�لإمام بعد تلقي �ملوؤ�ش�شة عدد�ً كبري�ً من �ل�شكاوى من �مل�شلني 

�ملت�شّررين.
�أنه �حتال على �مل�شلني وح�شل  و�أثبتت �لتحقيقات مع �لإم��ام 
بعد  دولر(  مليون   3.4( ت��رك��ّي��ة  ل��رية  م��الي��ني  على7  منهم 
�أرب����اح مرتفعة يف وقت  �لأم�����و�ل م��ع  رّد  ع��ل��ى  ق��درت��ه  ت��اأك��ي��ده 

ق�شري.

مطعم جوال للكلب
يف جمهورية ت�شيكيا يجوب �ل�شو�رع مطعم فريد من نوعه، �إنه 

مطعم جو�ل خم�ش�س لتقدمي �لطعام للكالب.
�لكالب  مطعم  �أي  بي�شتور��س  ����ش��م  �ملطعم  ه��ذ�  على  و�أط��ل��ق 
ب��اإد�رة �لفرع �لت�شيكي من �شركة ديباك  باللغة �لت�شيكية، وهو 

�لأ�شبانية �ملتخ�ش�شة يف غذ�ء �حليو�نات.
وهذه �لن�شخة �لت�شيكية هي �حللقة �لأخرية من �شل�شلة م�شاريع 
مطاعم خا�شة باحليو�نات، �بتد�ء مع م�شروع �لأغذية �لفاخرة 
للحيو�نات يف �لهند، و�نتهاء يف �أملانيا حيث �أن�شئ مطعم ي�شتقبل 

�لقطط، مرور� بالوليات �ملتحدة.
�لنقال  �ملطعم  فكرة  �لإ�شبانية  لل�شركة  �لت�شيكي  �لفرع  و�أطلق 
�لعام �حلايل، وقو�مها خيمة مزدوجة، تتنقل بني  �عتبار� من 

12 مدينة ت�شيكية خالل �ل�شيف.
�لعام  يف  �ل�شركة  يف  �لت�شويق  م��دي��رة  �شيمكوفا  مت��ار�  وت��ق��ول 
�ملا�شي، بد�أنا جولة يف �حلد�ئق لتوزيع عينات من �لطعام على 

�لكالب، وقد �أثرنا �هتمام �لنا�س .
لكالبهم  يهتم  لأن هناك من  �شعد�ء  �لنا�س  كان  لقد  وت�شيف 
�ملرة،  وه���ذه  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  نطلق  �أن  ق��ررن��ا  ول��ذل��ك  وطعامها، 
ن�شبت �خليمة يف معر�س للكالب يف باردوبيت�شه و�شط ت�شيكيا، 
�لتي  نوتي  �لكلبة  غ��ر�ر  على  لزبائنها،  �لطعام  تقدمي  وب���د�أت 
�ختارتها من بني  �ل�شاأن  ث��و�ن قليلة طبقا من حلم  تلتهم يف 

قائمة من خم�شة �أطباق.
طاولة  منهما  كل  يف  خيمتني،  من  �لنقال  �ملطعم  هذ�  ويتاألف 
����ش���ود�ء وع����دد م���ن �لأغ��ط��ي��ة و�ل��و���ش��ائ��د �خل�������ش���ر�ء، ومقعد 

خم�ش�س ملالك �حليو�ن.
ويف �إحدى �لزو�يا و�شعت قائمة �لطعام، وفيها دجاج باخل�شار، 
�لأرز،  �أرن��ب مع  �لأرز، وحلم  �لبطاطا، وحلم مع  �شمك مع  �أو 

وكتل من حلم �لدجاج �ملدهنة.
خباز فل�سطيني يف خميم رفح لالجئني جنوب قطاع غزة يعد القطايف للبيع �هي من املاأكولت احللوة التي تباع 

يف �سهر رم�سان. )يو بي اآي(

اأ�سد يف مركز 
جتاري

�ل��ذع��ر بني  �أ���ش��د جبلي  �أث����ار 
جتاري،  م��رك��ز  يف  �ملت�شوقني 
به  يتجول  �شوهد وهو  بعدما 
يف مدينة �شولت ليك عا�شمة 

ولية يوتا، �لأمريكية. 
وق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة م�����ريور �إن 
ر�أو�  ح��ني  ده�����ش��و�  �ملت�شوقني 
�ل��ك��ب��ري، وه���و يتجول  �ل��ق��ط 
�أمام  م�شرتخيا  ي�شتلقي  ث��م 

مدخل مطعم يبيع �للحوم. 
بال�شرطة  �ملركز  �أمن  و�ت�شل 
�ل�����ت�����ي ح���������ش����رت و�أط����ل����ق����ت 
�لربي،  �لأ���ش��د  على  �ل��ن��ري�ن 
�إن  قالو�  �لعيان  �شهود  �أن  �إل 
من  متكن  �ملفرت�س  �حل��ي��و�ن 
�إنقاذ  فريق  قام  فيما  �لهرب، 

غ�سبت فده�ست رجلني 
ب�شيارتها  رج��ل��ني  �م����ر�أة  ���ش��دم��ت 
يف �إح����دى حم��ط��ات �ل���وق���ود، بعد 
تنتبه  �أن  �أح��ده��م��ا  منها  طلب  �أن 
�لرجل  دخل  �أن  وبعد  يف طريقها، 
حمطة �لوقود خوفاً من �لدخول 
يف م�شادة مع �ملر�أة، و�أثناء خروجه 
�مل���ر�أة  ف��اج��اأت��ه  ���ش��ي��ارت��ه،  لي�شتقل 
ودعمت  ب���ع���ي���د،  م����ن  ب�������ش���ي���ارت���ه���ا 

�لرجلني قبل �أن تفر م�شرعة.

اجلي�ش الت�سيكي دون ذخرية
ك�شف رئي�س �أركان �جلي�س �لت�شيكي 
�جلر�ل بيرت بافل �أن �شيا�شة �شبط 
�لنفقات و�لتقتري �لتي فر�شت على 
�لأع����و�م  خ���الل  �لت�شيكي  �جل��ي�����س 
�نخفا�س  �إىل  �أدت  �ملا�شية  �خلم�س 
ك��ب��ري يف خم����زون �ل���ذخ���رية. وبني 
�جل���ر�ل �أن���ه يف ح��ال ح���دوث �أزمة 
فيها  �لت�شيكي  �جل��ي�����س  وم�����ش��ارك��ة 
ف���اإن �ل��ذخ��رية �ل��ت��ي ل��دي��ه بحوزته 
و�أ�شار  ف��ق��ط.  �أي����ام  ل��ع��دة  �شتكفيه 
يف ح��دي��ث �أم����ام �أع�����ش��اء م��ن جلنة 
�لت�شيكي  �لنو�ب  جمل�س  يف  �لدفاع 
�إي��الم��ا هو  �لأك���رث  �لأم���ر  �أن:  �إىل 
�ل���ربي���ة يف �جلي�س  �ل���ق���و�ت  و���ش��ع 
�لت�شيكي حيث تنق�شه ذخرية تقدر 
قيمتها باأربعة مليار كورون ت�شيكي 
�أن �جلي�س يحتاج �لآن  �إىل  . ولفت 
بال�شتية  ���ش��رتة   2300 ���ش��ر�ء  �إىل 
�شالح  يحتاج  فيما  وخ���وذ�ت،  و�قية 
 1.6 ب���ق���ي���م���ة  ذخ�������رية  �إىل  �جل������و 
جانبها،  من  ت�شيكي.  ك��ورون  مليار 
�أو�شحت �لناطقة با�شم رئا�شة �أركان 
روجيت�شكوفا  يانا  �لت�شكي  �جلي�س 
�أن �لقيمة �لإجمالية للذخرية �لتي 
تنق�س �جلي�س �لآن تبلغ 13 مليار 
كورون، �أي 650 مليون دولر منها 

مليارين للتدريب.

اأف�سل تطبيقات ويندوز فون لهذا االأ�سبوع
�شورك،  على  كرتونية  تاثري�ت  �إ�شافة 
باحرت�فية  م��ع��اجل��ت��ه��ا  ع����ن  ن���اه���ي���ك 
�أف�شل  �ل��ه��ات��ف.. ه��ذه بع�س  لكن ع��رب 

تطبيقات ويندوز فون لهذ� �لأ�شبوع.
�ل�شريعة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  �أك�������و�د  ق������ر�ءة 

 Zapper
ب�����د�أ �ل��ك��ث��ري م���ن �مل�����ش��ت��خ��دم��ني حول 
�ل�شتجابة  �أكو�د  بالعتماد على  �لعامل 
من  و�ل���ت���ي   QR Codes �ل�����ش��ري��ع��ة 
خاللها يتم ت�شمني ن�س �أو ر�بط وكل 
�شوئي  م�شح  هو  �مل�شتخدم  يحتاجه  ما 
�ملحتوى  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �ل���ك���ود  ل���ه���ذ� 
مل�شتخدمي  ومي��ك��ن  ���ش��م��ن��ه.  �مل���وج���ود 
ه���و�ت���ف وي���ن���دوز ف���ون جت��رب��ة تطبيق 
م��ن خالله  و�ل���ذي  �مل��ج��اين   Zapper
مُي��ك��ن ق�����ر�ءة ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �لأك�����و�د 

و�لتعرف على حمتوياتها.
 Cool �ب���د�أ  �شا�شة  �إىل  �أدو�ت  �إ���ش��اف��ة 
عن  ف��ون  وي��ن��دوز  ن��ظ��ام  يتيّمز   Tiles
�لهو�تف  ت�����ش��غ��ي��ل  �أن���ظ���م���ة  م���ن  غ����ريه 

�لذكية بنظام �ملربعات و�شا�شة �بد�أ.

�لتي  �لكمبيوتر�ت  يف  �حل��ال  ه��و  فكما 
�إ�شافة  ميكن   8 وي��ن��دوز  بنظام  تعمل 
لبع�س  ���ش��غ��رية  ���ش��ا���ش��ات  �أو  ُم��رب��ع��ات 
دون  ح��ي  ب�شكل  ملتابعتها  �لتطبيقات 
�إىل ت�شغيلها ميكن مل�شتخدمي  �حلاجة 
ه���و�ت���ف وي���ن���دوز ف���ون جت��رب��ة تطبيق 
Cool Tiles �لذي ُيقدم �أكرث من 50 

�أد�ة لال�شتفادة منها يف �شا�شة �بد�أ.
 App م����رور  بكلمة  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ق��ف��ل 
ت�شغيل  ن���ظ���ام  �أي  لي���وف���ر   Locker
�لرب�مج  بقفل  ت�شمح  �أد�ة  �لآن  ح��ت��ى 
و�لتطبيقات بكلمة مرور، حيث د�ئماً ما 
�إ�شافية  �إىل تطبيقات  يحتاج �مل�شتخدم 
 App وتطبيق  �لعملية.  ه��ذه  لإمت���ام 
�لتطبيقات  ه���ذه  �أح����د  ه���و   Locker
�لتي ت�شمح للم�شتخدم قفل �لتطبيقات 
بكلمة مرور، حيث ل ميكن ت�شغيلها �إل 

بعد كتابة كلمة �ملرور ب�شكل �شحيح.
 Adobe Photoshop ف��وت��و���ش��وب 

 Express
لربنامج  �مل��ط��ورة  �أدوب���ي  �شركة  عملت 

ن�شخة  توفري  على  �ل�شهري  فوتو�شوب 
م��ن �ل��ربن��ام��ج ل��الأج��ه��زة �ل��ذك��ي��ة �لتي 
و�أندرويد.  �إ����س  �أو  �آي  ب��اأن��ظ��م��ة  تعمل 
فون  وي��ن��دوز  �أج��ه��زة  م�شتخدمي  لكن 
تطبيق  تثبيت  موؤخر�ً  باإمكانهم  �أ�شبح 
 Adobe Photoshop Express
�مل���ج���اين و�ل�����ذي ُي���ق���دم جم��م��وع��ة من 
�ل�شور  مل��ع��اجل��ة  �لح��رت�ف��ي��ة  �لأدو�ت 
من �لهاتف مبا�شرًة. تاأثري�ت كرتونية 
 Photo Booth Face عند �لت�شوير
مل�شتخدميه  م��اك  نظام  ُي��ق��دم   Effect
ب����رن����ام����ج م���ت���خ�������ش�������س ب����ال����ت����اأث����ري�ت 
�ل��ك��رت��ون��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��م �إ���ش��اف��ت��ه��ا على 
ميكن  وبالتايل  �لتقاطها،  قبل  �ل�شور 
�لتاأثري�ت  ه��ذه  معاينة  للم�شتخدمني 
و�لتاأكد من وجودها يف �ملكان �ل�شحيح. 
ومي����ك����ن مل�������ش���ت���خ���دم���ي وي�����ن�����دوز ف���ون 
 Photo Booth ل�شتفادة من تطبيق�
Face Effects �ملجاين و�لذي ُيقدم 
�ل��ك��ث��ري م���ن �ل����ت����اأث����ري�ت �ل���ت���ي مُيكن 

��شافتها �إىل �ل�شورة قبل ت�شويرها.

�ساكريا ت�سيد باأداء كولومبيا 
�أ�شادت �لفنانة �لكولومبية �شاكري� باد�ء منتخب بالدها بعد خروجه من ربع نهائي 

مونديال �لرب�زيل 2014 لكرة �لقدم ب�شعوبة �مام �لرب�زيل �مل�شيفة 2-1 .
وكتبت �لفنانة �للبنانية �ل�شل على موقع تويرت : لدي �لدموع يف عيني و�لفخر يف 

قلبي، لبلدي، ملوهبته و�ف�شل �د�ء لكولومبيا يف تاريخ كاأ�س �لعامل .
للمونديال  �خلتامي  �حلفل  بيكيه،  �ل�شباين  باملد�فع  �ملرتبطة  �شاكري�،  و�شتحيي 
ريو دي جانريو، لكن لن يكون  13 متوز-يوليو �حل��ايل يف ملعب مار�كانا يف  يف 
مبقدورها �ن ت�شاهد لو�س كافيتريو�س يف �مللعب �ل�شهري بعد توديعهم �لنهائيات 
من �لدور ربع �لنهائي وذلك بعدما تاأهلو� �ىل هذه �ملرحلة لول مرة يف تاريخهم.


