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عربي ودويل

اأحمد بن طحنون: اخلدمة الوطنية 

�رشف وواجب وطني مقد�ص

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

االأحزاب التون�صية ت�صتعد لالنتخابات 

.. واملجتمع املدين يدق ناقو�ص اخلطر..!

•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�شمو  و  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن  و �شمو 
نهيان ممثل  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  و�شمو  �ملالية  وزير 
�لرم�شانية  �لإف��ط��ار  م��اأدب��ة  �لغربية..  �ملنطقة  يف  �حلاكم 
�لتي �أقامها معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يف ق�شره يف �لبطني م�شاء 

�أم�س �لول تكرميا ل�شموهم.
و  نهيان  �آل  حممد  بن  �شرور  �ل�شيخ  �ملاأدبة..�شمو  وح�شر 
�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني 
و �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ل���أع��م��ال �خلريية 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  و  و�لإن�شانية 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

البحرين تطلب من م�ساعد وزير اخلارجية 
الأمريكي لل�سوؤون الدميقراطية مغادرة البالد فورا

•• املنامة-وام:

قررت وز�رة �خلارجية �لبحرينية �إعتبار توما�س مالينو�شكي م�شاعد 
�لإن�شان  وحقوق  �لدميقر�طية  لل�شوؤون  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر 

و�لعمل �شخ�شا غري مرحب به وطالبته مبغادرة �لب�د فور�.
�إن  �م�س  �لبحرين  �أنباء  بثته وكالة  بيان �شحفي  �ل��وز�رة يف  وقالت 
هذ� �لقر�ر جاء نتيجة تدخله يف �ل�شوؤون �لد�خلية ململكة �لبحرين 
�شيا�شة  يبني  �أخ��رى مبا  �أط���ر�ف  دون  ط��رف  مع  �إجتماعات  وعقده 
�ل��ت��ف��رق��ة ب��ني �أب��ن��اء �ل�شعب �ل��و�ح��د ومب���ا ي��ت��ع��ار���س م��ع �لأع����ر�ف 

�لدبلوما�شية و�لع�قات �لطبيعية بني �لدول.
مل��ا ج��اء يف تو�شيات  �ل��ق��ر�ر ج��اء ك��ذل��ك تنفيذ�  �أن ه��ذ�  و�أو���ش��ح��ت 
من  يوليو  يف  عقدت  �لتي  �ل�شتثنائية  جل�شته  يف  �لوطني  �ملجل�س 
�لوليات  مع  و�لثابتة  �ملتينة  �لع�قات  متانة  موؤكدة  �ملا�شي  �لعام 
مبا  �ل�شو�ئب  ه��ذه  مثل  ت�شوبها  ل  �أن  و���ش��رورة  �لأمريكية  �ملتحدة 

يعكر �شفوها وتطورها يف خمتلف �ملجالت.

الكويت متنع اأي م�سريات اأو اعت�سامات خمالفة للقانون
•• الكويت-وام:

�أو �عت�شامات  �أكدت وز�رة �لد�خلية يف دولة �لكويت منع �أي م�شري�ت 
و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على  حفاظا  كانت  منطقة  �أي  يف  للقانون  خمالفة 

�لعامة و�خلا�شة وعدم تعطيل م�شالح �ملو�طنني و�ملقيمني.
 ونقلت وكالة �لأنباء �لكويتية كونا عن �لوز�رة بيانها �ل�شادر �لليلة قبل 
�ملا�شية �أن �أجهزة �لأمن �ملعنية فرقت م�شرية غري مرخ�شة وخمالفة 
و�أ�شافت  �لعا�شمة.  حمافظة  يف  �لتجارية  �ملنطقة  �شهدتها  للقانون 
�أن �مل�شاركني يف �مل�شرية مل ين�شاعو� للند�ء�ت بف�شها على �لرغم من 

منا�شدة �أجهزة �لأمن لهم مر�ر� وتكر�ر� بف�س تلك �مل�شرية .

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد يف حو�ر خ�ل ح�شورهما ماأدبة �لإفطار �لرم�شانية �لتي �أقامها معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك

حممد بن را�سد وحممد بن زايد وال�سيوخ يح�سرون ماأدبة اإفطار نهيان بن مبارك

اجتماع اأمني جزائري م�سري تون�سي ملواجهة متدد طاعون داع�ش..؟
•• الفجر- تون�ص - خا�ص

�ملخابر�ت  م��ن  م�شوؤولني  �أّن  �إع�مية  تقارير  تناقلت 
و�لأم����ن يف ت��ون�����س وم�����ش��ر و�جل���ز�ئ���ر، �ج��ت��م��ع��و� نهاية 
حذرت  غربية  �أمنية  تقارير  لدر��شة  �ملا�شي،  �لأ�شبوع 
من �نتقال جماعة �لدولة �لإ�ش�مية يف �لعر�ق و�ل�شام 

�أو ما ي�شمى بد�ع�س للعمل يف ليبيا. 
وك�شف م�شدر �أمني جز�ئري �أن �نتقال د�ع�س �إىل ليبيا 
بات م�شاألة وقت فقط، م�شيفا: تلقينا تقارير ت�شري �إىل 
عودة جهاديني ليبيني و�آخرين من تون�س �إىل بلد�نهم 

خللق فروع لد�ع�س يف �شمال �إفريقيا.
م�����ش��ر وتون�س  �لأم�����ن يف  م�����ش��ال��ح  ب�����د�أت  �مل���ق���اب���ل،  يف 
و�جلز�ئر يف �لتح�شري و�لتجهز لحتمال �نتقال �لقتال 
�لعر�ق  �لإ�ش�مية يف  �لدولة  �لد�ئر حاليا بني جماعة 

�ملو�لني  �جلهاديني  �ل�شلفيني  من  ومعار�شيها  و�ل�شام، 
للظو�هري يف �شوريا �إىل ليبيا.

�خلرب  �شحيفة  نقلته  م��ا  ح�شب  ع��ل��ي��م،  م�����ش��در  وق���ال 
�إن �جتماعات تن�شيقية بد�أت   ، �أم�س �لثنني  �جلز�ئرية 
قبل �أقل من �أ�شبوع بني م�شوؤولني كبار يف �أجهزة �لأمن 
�لت�شدي  ملف  يف  للنظر  وت��ون�����س  و�جل��ز�ئ��ر  م�شر  يف 
يهدف  دويل  ج��ه��د  �إط����ار  يف  ليبيا  يف  د�ع�����س  جل��م��اع��ة 
حل�شار جماعة د�ع�س �لتي يتزعمها �أبو بكر �لبغد�دي، 
بعد  ليبيا  ق���دم يف  م��وط��ئ  ع��ل��ى  م��ن �حل�����ش��ول  ومنعها 
ت���د�ول ت��ق��اري��ر �أم��ن��ي��ة غربية حت��ذر م��ن �ن��ت��ق��ال �شريع 
�أن  �إىل  �لتقارير  �آخر  وت�شري  ليبيا.  �إىل  د�ع�س  جلماعة 
تاأييده  �أعلن  �لإ�ش�مي  �ملغرب  ب�د  �لقاعدة يف  تنظيم 
لدولة �خل�فة، كما �أن �جلماعات �ل�شلفية �جلهادية يف 

تون�س �شارت على نف�س �ملنو�ل

�للو�ء �لركن جنم عبد �هلل علي

�لرئي�س �لفل�شطيني خ�ل لقائه و�لد �لطفل �ل�شهيد حممد �أبو خ�شري

•• عوا�صم-وكاالت: 

����ش��ت�����ش��ه��د ت�����ش��ع��ة م���ق���اوم���ني يف 
ق�شف �إ�شر�ئيلي ��شتهدفهم �شرق 
مدينة رفح وخميم �لربيج و�شط 
�لق�شام  كتائب  و�أعلنت  �لقطاع. 
��شت�شهاد �شبعة من عنا�شرها يف 
ق�شف ��شتهدف نفقا يف حمافظة 
وق���ال  �لول.  �م�������س  ف��ج��ر  رف����ح 
�أ�شرف �لقدرة �لناطق با�شم وز�رة 
�ملقالة  �ل�شحة - يف حكومة غزة 
يف  قت�  �للذين  �ل�شهيدين  �أن   -
�لربيج و�ش� م�شت�شفى �لأق�شى 
�أ�شارت  فيما  متفحمة..  �أ���ش���ء 
�أحد  �أن  �إىل  فل�شطينية  م�شادر 
عبد  لكتائب  ينتمي  �ل�شهيدين 
جمموعة  وه��ي  �حل�شيني  �لقادر 
تابعة حلركة فتح .. بينما ينتمي 
جمموعات  �إح�����دى  �إىل  �ل���ث���اين 
�ل�شلفية �جلهادية. وبذلك يرتفع 
�إىل  �لفل�شطينيني  �ل�شهد�ء  عدد 
11 �شهيد� بعد ��شت�شهاد عاملني 
�خلمي�س  م�����ش��اء  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
جر�ء ده�شهما على يد م�شتوطن 
فل�شطني  �شمال  حيفا  مدينة  يف 
�ملحتلة. و�أ�شاف �لقدرة �أن خم�س 
م�شت�شفيات  و���ش��ل��ت  �إ����ش���اب���ات 
�لقطاع جر�ء �لق�شف �لذي طال 
مناطق متفرقة يف غزة من بينهم 

•• بغداد-وكاالت:

قتل قائد كبري باجلي�س �لعر�قي 
يف م���ع���ارك م���ع م�����ش��ل��ح��ني قرب 
بغد�د �م�س يف �لوقت �لذي يقاتل 
فيه �جلي�س لبعاد �مل�شلحني عن 

�لعا�شمة �لعر�قية بغد�د.
�لعر�قي  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  وق����ال 
�للو�ء  �إن  ب��ي��ان  �مل��ال��ك��ي يف  ن���وري 
قائد  �هلل علي  �ل��رك��ن جن��م عبد 
باجلي�س  �ل�������ش���اد����ش���ة  �ل����ف����رق����ة 
�مل�����ش��وؤول��ة ع��ن �ل���دف���اع ع��ن جزء 
�شاحة  يف  ����ش��ت�����ش��ه��د  ب���غ���د�د  م���ن 
�لظ�ميني  يقاتل  وه��و  �مل��ع��رك��ة 

و�لإرهابيني.
�لع�شكري  �ملتحدث  مكتب  وق��ال 
ب��ا���ش��م �مل��ال��ك��ي يف وق���ت لح���ق �إن 
قذ�ئف  �شقطت  عندما  قتل  علي 
بن  �إب��ر�ه��ي��م  منطقة  يف  م��ورت��ر 
 16 نحو  بعد  على  �لو�قعة  علي 

كيلومرت� �إىل �شمال غرب بغد�د.
ق�شفه  �لعر�قي  �لطري�ن  وج��دد 
�ملو�شل  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى  �جل�������وي 
�شمايل �لب�د �لتي �شيطر عليها 

�مل�شلحون قبل ث�ثة �أ�شابيع.
للق�شف  م�شاهد  �شور  و�أظ��ه��رت 

�لذي تعر�شت له مدينة  �جلوي 
�ملو�شل، و�آث��ار �لدمار يف منطقة 
�لر�شيدية باملدينة. ووفق م�شادر 
ملقتل  �أدى  �لق�شف  ف���اإن  حملية 
كلهم   17 �أ�شخا�س وجرح  �أربعة 

من �ملدنيني.
وقتل ع�شرة �أ�شخا�س على �لأقل 
�آخ���ري���ن يف ق�شف   13 و�إ���ش��اب��ة 
�ل��ع��ر�ق��ي ع��ل��ى ناحية  ل��ل��ط��ري�ن 

�لقريو�ن غرب �ملو�شل.
�أن  وذك��������رت م���������ش����ادر ع����ر�ق����ي����ة 
مع�شكر �لغزلين جنوبي �ملو�شل 
غربي  �لكني�شة  ح��اوي  ومنطقة 
�مل���دي���ن���ة ت��ع��ر���ش��ا ل��ق�����ش��ف جوي 

�شنته طائر�ت ب� طيار.
ك���م���ا ق���ت���ل ���ش��خ�����س ع���ل���ى �لأق�����ل 
نفذه  ق�شف  يف  ثمانية  و�أ���ش��ي��ب 
�ل��ط��ري�ن �ل��ع��ر�ق��ي ع��ل��ى مدينة 
ط���وز خ��ورم��ات��و ج��ن��وب كركوك 

�شمايل �لعر�ق.

ث�ث �إ�شابات يف رفح. 
م��ن ج��ه��ة �خ���رى �ع���رتف ث�ثة 
�لإ�شر�ئيليني  �مل���ت���ه���م���ني  م����ن 
و  بارتكابهم جرمية حرق  �ل�شتة 
ق��ت��ل �ل��ط��ف��ل حم��م��د �أب���و خ�شري 
�لقتل  فيما قامو� بتمثيل عملية 
�عرت�فهم  ب��ع��د  �ل�����ش��رط��ة  �أم�����ام 
�لقناة  وذك��رت  �جلرمية.  بتنفيذ 
�لإ�شر�ئيلي  للتلفزيون  �لعا�شرة 
�أن �ملتهمني �لث�ثة �لذين �أعادو� 
�ملتهمون  ه���م  �جل���رمي���ة  مت��ث��ي��ل 
�عرتفو�  حيث  فيها  �لرئي�شيون 
�أبو  �لطفل  وقتل  وح��رق  بخطف 
�ن��ت��ق��ام��ا خل��ط��ف وقتل  خ�����ش��ري 
ث����ث���ة ���ش��ب��ان ي���ه���ود خ��ا���ش��ة �أن 

قتل �لفل�شطيني عمل �شهل وفقا 
لع��رت�ف��ه��م و�أن��ه��م �أق��دم��و� على 
رماده  يتطاير  ك��ي  �لطفل  ح��رق 
�إمعانا منهم يف  �لقد�س  يف جبال 

�لتنكيل و�لنتقام.
م�����ن ج����ان����ب����ه ت���ع���ه���د �ل���رئ���ي�������س 
�لفل�شطيني حممود عبا�س �م�س 
�لدولية  �مل��ح��اك��م  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء 
تقوم  م��ا  على  �إ�شر�ئيل  ملحا�شبة 
ب���ه ���ش��د �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني خ�ل 
�أبو  حممد  �لفتى  بعائلة  لقائه 
�أن  �ل�شرطة  ت�شتبه  �لذي  خ�شري 

م�شتوطنني قتلوه بعد خطفه.
�أمام  �ل��ل��ق��اء  خ���ل  عبا�س  وق���ال 
ن�شكت  ل�����ن  �لإع������������م  و�����ش����ائ����ل 

ع���ن ه����ذه. ل���ن ن�����ش��ك��ت ع���ن هذه 
�جل��رمي��ة �ل��ب�����ش��ع��ة. ول���ن ن�شكت 
ه����ذه �جلر�ئم  ع��ل��ى  �ل���ي���وم  ب��ع��د 
ولي�س  �شعبنا  بحق  ترتكب  �لتي 
و�لتعذيب  �ل��ق��ت��ل  ج��ر�ئ��م  ف��ق��ط 
وهجمات  �ل����ش���ت���ي���ط���ان  و�إمن�������ا 
و�لعتد�ء  و�خلطف  �مل�شتوطنني 
على  و�لع��ت��د�ء  �ل�شجار  وقطع 

�مل�شاجد.
و�أ�شاف هذه �لق�شية وغريها من 
مكان  �أبعد  �إىل  �شت�شل  �لق�شايا 
�شياأخذ كل  �لعامل وعند ذلك  يف 

و�حد حقه. ولزم ناأخذ حقنا.
وعرث على جثة �أبو خ�شري )16 
عاما( حمرتقة يف غابة بالقد�س 
�لقب�س  و�ألقي  �ملا�شي.  �لأ�شبوع 
على �شتة يهود ت�شتبه �ل�شرطة يف 
قتلهم �إياه للثاأر بعد خطف وقتل 

ث�ثة فتية يهود.
عائلة  مطالبة  على  عبا�س  ورد 
�لق�شية  بنقل  خ�شري  �بو  �لفتى 
ر�ح  بالقول  �لدولية  �ملحاكم  �ىل 
نروح )�شنذهب( �إىل �ملحاكم. هم 
�للي  نروح.  )��شر�ئيل( ما بدهم 
�ملحاكم عليه  ي��روح على  ب��ده  م��ا 

�أل يعتدي على �لنا�س.
وكان و�لد �لطفل حممد يجل�س 
يحمل  وه����و  ع��ب��ا���س  ج���ان���ب  �إىل 

مل�شقا ل�شورة �بنه.

جتدد الق�صف على املو�صل والفلوجة

مقتل قائد الفرقة امل�سوؤولة عن حماية بغداد

مواقــيت ال�صالة
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اكت�صاف عملية ن�صب يف تذاكر مونديال الربازيل
الفيفا لن يعاقب الكولومبي زونيجا خل�سونته �سد نيمار 
قال �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )�لفيفا( �م�س �لثنني �إنه لن يعاقب كاميلو زونيجا لعب كولومبيا على 
�للعبة �خل�شنة �لتي قام بها �شد نيمار مهاجم �لرب�زيل وت�شبب يف �إ�شابته بك�شر يف فقر�ت �لظهر و�إنهاء 
م�شاركته يف كاأ�س �لعامل. و�أ�شاف �لفيفا يف بيان �أن �للجنة �لتاأديبية �لتابعة له ق�شت باأنه ل ميكن �تخاذ 

�أي �إجر�ء باأثر رجعي لأن �للعبة وقعت حتت �أنظار �حلكام يف �أر�س �مللعب.
و�أ�شاف يف هذه �حلالة بالذ�ت ل ميكن للجنة �لتاأديبية �تخاذ �إجر�ء باأثر رجعي مبا �أن �حلكام مل يفتهم 
�لتدخل من �ل�عب �لكولومبي كاميلو زونيجا. وخروجا عن تقاليده عرب �لفيفا عن خيبة �أمله لغياب 

نيمار وهم �أهم لعبي �لرب�زيل �لبلد �مل�شيف حتى نهاية �لبطولة ب�شبب تلك �لإ�شابة.
لكن �لحتاد �لدويل قال �إن خطورة �لإ�شابة و�شهرة �ل�عب �أ�شياء ل دخل لها بقو�عد �لن�شباط.

تذ�كر  لبيع  �حتيال �شخمة  �كت�شاف عملية  �إنهم متكنو� من  �لرب�زيل  �خر قال حمققون يف  على �شعيد 
مباريات �ملونديال. و�أ�شاف �ملحققون �أن عملية �لحتيال تلك ل متثل �شوى جزء �شغري من ق�شية �أكرب.

و�ألقي �لقب�س على ع�شابة تبيع �آلف �لتذ�كر �ملخ�ش�شة ملدرجات كبار �ل�شخ�شيات. نيمار يتاأمل عقب تدخل خ�شن من �لكولومبي زونيجا

•• �صنعاء-وكاالت:

قتل 50 جنديا يف �جلي�س �ليمني، و�أكرث من 240 
مو�قع  ع��دة  �ل��ط��رف��ني يف  ب��ني  ��شتباكات  يف  ح��وث��ي��اً 
مب��ح��اف��ظ��ة ع���م���ر�ن ���ش��م��ايل �ل��ي��م��ن، خ����ل 3 �أي���ام 

�ملا�شية، بح�شب م�شوؤول باملحافظة.
حمافظة  وكيل  �ل�شعر،  عبد�لرحمن  �ل�شيخ  وق��ال 
عمر�ن �إن 50 جندياً يف �جلي�س �ليمني قتلو� خ�ل 
ث�ثة �أيام ما�شية بينهم 18 قتلو� يوم �أم�س �لأول، 
خ�ل  قتلو�  حوثياً   240 من  �أك��رث  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�أم�س  ي��وم  قتلو�  مائة  �أك��رث من  بينهم  ذ�تها  �لفرتة 

�أغلبهم يف ق�شف للطري�ن. 
و�أو�شح �ل�شعر �أن �لو�شع يف �ملحافظة ماز�ل متوتر�ً 
ب�شكل كبري رغم هدوء �ل�شتباكات يف �جلبال �ملطلة 

على مدينة عمر�ن �لتي �شهدت ��شتباكات عنيفة بني 
�جلي�س و�حلوثيني خ�ل �لأيام �ملا�شية، م�شري�ً �إىل 
�أطر�ف  يف  ت��غ(   9:40  ( حاليا  ت��دور  ��شتباكات  �أن 
نقطة  وق��رب  �لليل  �شوق  ح��ي  بينها  ع��م��ر�ن  مدينة 
من  م��رت  كيلو   4 نحو  بعد  على  �لع�شكرية،  �ل���ورك 
مدينة عمر�ن، ومناطق بني ميمون و�شحب وذيفان 
باملحافظة. وقال �إن ��شتباكات �أي�شاً تدور بني �أهايل 
�مل��دي��ن��ة و�حل��وث��ي��ني يف ب��ع�����س �لأح���ي���اء، م���وؤك���د� �أن 
�ملدينة،  �أحياء  من  �أي  على  ي�شيطرو�  مل  �حلوثيني 
م�شيطرين  �شبه  باتو�  �أن �حلوثيني  �أو�شح  �أن��ه  غري 
�لفقيه، وه��و ح��ي �شغري يف  ( بيت  على ح��ارة )ح��ي 
و�شلت  ع�شكرية  تعزيز�ت  �أن  �ل�شعر  وتابع  �ملدينة. 
عمر�ن  مدينة  �إىل  �شنعاء  �لعا�شمة  من  �أم�س  ي��وم 

مل�شاندة �جلي�س يف قتاله مع �حلوثيني.

واحلوثيني اليمني  اجلي�ش  مبواجهات  قتيل   300

حممد بن را�صد يلتقي القيادات الع�صكرية وال�صرطية والأمنية يف الدولة

جمل�ش الوزراء يعتمد ا�سرتاتيجية قطاع التكنولوجيا والت�سالت بالدولة حتى العام 2021 
•• اأبوظبي-دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
و�لتكنولوجيا  �لت�����ش��الت  ق��ط��اع  �أن  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
بالدولة يعد ركيزة �قت�شادية وحمركا للنمو وم�شدر� للدخل �لوطني و�ن 
تطويره �شيكون م�شئولية كو�درنا �ملو�طنة خ�ل �لفرتة �لقادمة. و��شاف 
�شموه باأن �لتكنولوجيا و�لت�شالت �أ�شبحت �ليوم جزء� من �حلياة وحقا 
تطوير  يف  �شي�شهم  �لقطاع  ه��ذ�  وتطوير  �لأ�شا�شية  �لإن�شان  حقوق  من 
�حلياة لكافة فئات �ملجتمع. جاء ذلك خ�ل تروؤ�س �شموه جلل�شة جمل�س 
��شرت�تيجية  �عتماد  مت  حيث  �لرئا�شة  بق�شر  �م�س  عقدت  �لتي  �ل��وزر�ء 

�لتكنولوجيا و�لت�شالت يف دولة �لإمار�ت حتى �لعام 2021 .
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �إلتقى �شاحب  من جهة �خرى 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل يف ق�شر  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
يف  و�لأمنية  و�ل�شرطية  �لع�شكرية  �لقياد�ت  �م�س  م�شاء  زعبيل  يف  �شموه 
�أن  �لقدير  �لعلي  �لف�شيل ودعو� �هلل  بال�شهر  �شموه  �لذين هناأو�  �لدولة 
ر�أ�شها  وعلى  �لر�شيدة  وقيادتنا  �شموه  على  �ملباركة  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد 
�لقائد  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
دولتنا  وعلى  و�لعافية  �ل�شحة  وموفور  باخلري  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 

�حلبيبة و�شعبنا �لعزيز بدو�م �لت�حم و�ل�شتقر�ر و�لرخاء.
)�لتفا�شيل �س2(

املتهمون بقتل الطفل اأبو خ�صري يعرتفون بجرميتهم.. وعبا�س يتعهد باللجوء للمحاكم الدولية

ت�سعة �سهداء فل�سطينيني بنريان الحتالل يف غزة 

تتقدم  الأوك��ران��ي��ة  القوات 
النف�سالية دونيت�سك  نحو 

•• دونيت�صك-اأ.ف.ب:

لرو�شيا  �ملو�لون  �ملتمردون  ي�شتعد 
�لرئي�شي  م��ع��ق��ل��ه��م  ع����ن  ل���ل���دف���اع 
دون���ي���ت�������ش���ك، ف��ي��م��ا ت���ت���ق���دم ق����و�ت 
ك��ي��ي��ف ن��ح��و ه����ذه �مل��دي��ن��ة ب��ع��د �ن 
���ش��ي��ط��رت ع���ل���ى م�����دن �خ������رى من 
�خ�ها  �ل��ت��ي  �ش�فيان�شك  بينها 

�ملتمردون بدون معارك.
ق���ادة �لنف�شاليني  و�ك���د ع��دد م��ن 
معركة  خو�س  على  �لت�شميم  على 
ب��ع��د �لن�������ش���ح���اب �ل��ت��ك��ت��ي��ك��ي ه���ذ�، 
ديني�س  �ح��ده��م  بح�شب  م��وؤك��دي��ن 
دونيت�شك،  �لدفاع عن  �ن  بو�شيلني 
�لغني  دونبا�س  حو�س  مدن  كربى 
بالفحم، �شي�شكل منعطفا يف نز�عهم 
م��ع ك��ي��ي��ف. يف �مل��ق��اب��ل، �ف����اد وزير 
ميخائيلو  �ل�شابق  �مل��وؤق��ت  �ل��دف��اع 
�لثاين  �ل��رج��ل  ك��وف��ال، وه��و حاليا 
يف جمل�س �لمن �لوطني و�لدفاع، 
و�شعها  �ل��ت��ي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ن 
بفر�س  تق�شي  بنف�شه  بورو�شنكو 
و�ملدينة  دون��ي��ت�����ش��ك  ع��ل��ى  ح�����ش��ار 
لوغان�شك.  �مل����ت����م����ردة  �لخ��������رى 
�لكامل  �حل�������ش���ار  ه����ذ�  و���ش��ي��ج��رب 
على  �ل�ش�ح  �لقاء  على  �ملتمردين 

ما �عترب يف مقابلة تلفزيونية.

ب���وت���ني ي�����س��ع��ى ل���زي���ادة 
ال�سالح  من  رو�سيا  �سادرات 

•• مو�صكو-رويرتز:

نقلت وكالة �لإع�م �لرو�شية �م�س 
ف�دميري  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  ع��ن 
بوتني قوله �إن على رو�شيا تعزيز 
للم�شاعدة  �ل�ش�ح  من  �شادر�تها 
يف �لرتقاء بهذه �ل�شناعة وزيادة 
�ل��وظ��ائ��ف ذ�ت �مل����ردود �ل��ع��ايل يف 

�شوق �لعمل.

�سقيا الإمارات ت�سهد جتاوبا منقطع النظري 
•• دبي-وام: 

�ألف   500 بقيمة  دبي تربعا  �لإ�ش�مية يف  �لبهرة  قدمت جالية 
�ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �لإم����ار�ت  �شقيا  حلملة  دعما  دره��م 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي.                                 )�لتفا�شيل �س3(



الثالثاء  -  8   يوليو    2014 م   -   العـدد    11144
Tuesday   8  July   2014  -  Issue No   11144

02

اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد وال�سيوخ يح�سرون ماأدبة اإفطار نهيان بن مبارك
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�أول �شمو  رع��اه �هلل و�لفريق  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت �مل�شلحة و �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي و �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�ملالية و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أقامها  �لتي  �لرم�شانية  �لإفطار  ماأدبة  �لغربية.. 

�خلريية  ل���أع��م��ال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد  �ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�شانية 
موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية وذوي �لإحتياجات �خلا�شة.  كما 
�لتعليم  �آل نهيان وزير  �ملاأدبة.. معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك  ح�شر 
�لعايل و�لبحث �لعلمي ومعايل �ل�شيخة لبنى بنت خالد �لقا�شمي وزيرة 
�لرومي  خلفان  حممد  بنت  م��رمي  وم��ع��ايل  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �لتنمية 
وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية ومعايل �شقر بن غبا�س وزير �لعمل ومعايل 
بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  و  دول��ة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  رمي 
نائب  �لزعابي  جمعة  �أحمد  معايل  و  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �شلطان  �أحمد 

بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع يف ق�شره يف 
�لبطني م�شاء �أم�س �لول تكرميا ل�شموهم.  وح�شر �ملاأدبة.. �شمو �ل�شيخ 
�شرور بن حممد �آل نهيان و �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار 
�لأمن �لوطني و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ل�أعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�ي��د  �ل�شيخ �شيف بن  �شمو 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو  �لد�خلية 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

مدير  �لفتان  ر��شد  بن  م�شبح  �لفريق  ومعايل  �لرئا�شة..  �شوؤون  وزي��ر 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  مكتب �شاحب 
دبي و �شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة 

يف دبي.
�ل����وزر�ء وك��ب��ار رجالت  �إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن �ل�شيوخ و�أ���ش��ح��اب �مل��ع��ايل 
�لدولة من مدنيني وع�شكريني. وقد تبادل �شموهم �لأحاديث �لودية و 
�لتهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان �ملبارك.. د�عني �ملوىل عز وجل �أن يعيد 
هذه �ملنا�شبة على دولة �لإمار�ت قيادة و�شعبا مبزيد من �خلري و�لتقدم 

و�لرخاء.

�سقيا الإمارات جتمع 8.8 مليون عرب الر�سائل الن�سية وتتخطى حاجز ل�� 100 مليون درهم
مليون �إن�شان يف �لدول �لنامية عن طريق حفر �لآبار وتوفري �مل�شخات 

وتزويد �ملناطق �ملحتاجة باأدو�ت تنقية �ملياه.
�خلري  بلد  �لإم�����ار�ت  �أن  حمليا  �حلملة  م��ع  �لكبري  �ل��ت��ج��اوب  وي��وؤك��د 
�لعاملي  �لإن�����ش��اين  للعطاء  ف��ري��د  من���وذج  �لر�شيدة  وقيادتها  و�ل��ع��ط��اء 
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 
�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 �لإع�م دور �لإمار�ت �لتي �أم�شت بحق عا�شمة ل�إن�شانية 

وطاقة �أمل ينهل منها كل فقري وحمتاج.

مببلغ 300 �ألف درهم لتوفري مياه �ل�شرب �لنظيفة ل�� 12 �آلف �شخ�س 
يف �لدول �لنامية.

كما تربع رجل �لعمال زياد �لغز�ل مببلغ 250 �ألف درهم لتوفري مياه 
�ل��دول �لنامية .. حماكم دبي  10 �آلف �شخ�س يف  ل�  �ل�شرب �لنظيفة 
مببلغ 250 �آلف درهم لتوفري مياه �ل�شرب 10 �آلف �شخ�س .. مركز 
فخري مببلغ 52 �آلف درهم مبا ي�شهم بتوفري مياه �ل�شرب �لنظيفة ل� 
2080 �شخ�شا .. هيئة �ل�شحة يف دبي مببلغ مليون درهم مبا ي�شاهم 
�لأكرث  �ل���دول  يف  �إن�����ش��ان  �أل��ف   40 ل���  �لنظيفة  �ل�شرب  مياه  توفري  يف 

عط�شا.
جدير بالذكر �ن حجم قيمة �مل�شاهمات يف حملة �شقيا �لإمار�ت قفز �إىل 
�لعام حيث جنحت  �لهدف  �ملائة من  83 يف  مر�حل متقدمة وحققت 
�حلملة حتى �ليوم يف جمع 103.252 مليون درهم ل�شقيا 4.130 

�لكرمي  �أي��ام �شهر رم�شان  �أول  دب��ي - يف  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
لتوفري مياه �ل�شرب �ل�شاحلة خلم�شة م�يني �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 9 �آلف 
و863 �إن�شانا ميوتون يوميا ب�شبب �لعط�س �أو �لأمر��س �لناجمة عن 
�ملياه. وجاء يف ح�شيلة �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �لتي تربعت للحملة .. تربع 
ي�شاهم يف توفري مياه  فاعل خري عن و�لديه مببلغ مليون دره��م مبا 
يو�شف  �لعمال  رجل  كما تربع   .. �إن�شان  �أل��ف   40 ل�  �لنظيفة  �ل�شرب 
علي مببلغ مليون درهم عن �شركات �ميكا لدعم حملة �شقيا �لإمار�ت 
..وتربعت جالية �لبهرة �لإ�ش�مية يف دبي مببلغ 500 �لف درهم مبا 
ي�شاهم يف �شقاية 20 �لف �شخ�س .. وجمل�س �إد�رة �لأوقاف �جلعفرية 

•• دبي-وام: 

بلغت قيمة �لتربعات حلملة �شقيا �لإمار�ت عرب �لر�شائل �لن�شية �إ�س 
8.8 مليون درهم قدمها �ملتربعون  �إ�س من �شركتي دو و �ت�شالت  �إم 
�ل�شرب  مياه  توفري  ي�شاهم يف  �لدولة مبا  و�ملقيمني يف  �ملو�طنني  من 

�لنظيفة ل� 352 �ألف �شخ�س يف �لدول �لنامية.
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� 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

برئا�صة حممد بن را�صد 

جمل�ش الوزراء يعتمد ا�سرتاتيجية قطاع التكنولوجيا والت�سالت بالدولة حتى العام 2021 
•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لت�شالت  ق��ط��اع  �أن  دب���ي  ح��اك��م 
يعد  ب����ال����دول����ة  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
للنمو  وحم��رك��ا  �قت�شادية  رك��ي��زة 
وم�������ش���در� ل��ل��دخ��ل �ل���وط���ن���ي و�ن 
تطويره �شيكون م�شئولية كو�درنا 
�لقادمة.  �ل��ف��رتة  �مل��و�ط��ن��ة خ���ل 
�لتكنولوجيا  ب���اأن  �شموه  و����ش��اف 
جزء�  �ليوم  �أ�شبحت  و�لت�شالت 
م�����ن حقوق  م�����ن �حل�����ي�����اة وح����ق����ا 
وتطوير  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة  �لإن���������ش����ان 
تطوير  يف  �شي�شهم  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ� 
جاء  �ملجتمع.  فئات  لكافة  �حلياة 
ذل��ك خ���ل ت��روؤ���س �شموه جلل�شة 
عقدت  �ل����ت����ي  �ل�����������وزر�ء  جم���ل�������س 
�م�����س ب��ق�����ش��ر �ل��رئ��ا���ش��ة ح��ي��ث مت 
�لتكنولوجيا  ��شرت�تيجية  �عتماد 
و�لت�������ش���الت يف دول�����ة �لإم������ار�ت 
حتى �لعام 2021 وذلك بح�شور 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�شموه  و��شتهل  �ل��رئ��ا���ش��ة.  ���ش��وؤون 
�لتهاين  �أ���ش��م��ى  ب��رف��ع  �لج��ت��م��اع 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  و�لتربيكات 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة عليها.  ك��ف��ي��ل��ة  ط���رق 
�ل���وزر�ء يف جل�شته  وو�ف��ق جمل�س 
�لتنفيذية  �ل���ئ��ح��ة  �إ���ش��د�ر  على 
للقانون �لحتادي �خلا�س بتنظيم 
مهنة �لكاتب �لعدل �لتي تت�شمن 
هذه  تنظيم  يف  ج��دي��دة  منهجية 
�مل��ه��ن��ة و����ش��ت��ح��د�ث م���ا ي�����ش��م��ى ب�� 
�ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل �خل��ا���س وح���ددت 
�لخت�شا�شات  من  ع��دد�  �ل�ئحة 
و�لأحكام منها �خت�شا�شات و�أحكام 
�ل���ع���دل و����ش���روط منحه  �ل��ك��ات��ب 
�أنظمة  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��رتخ��ي�����س 
وق��و�ع��د م��ز�ول��ة ه��ذه �ملهنة �لتي 
مهنة  و�أه��م��ي��ة  يتنا�شب  ت��اأت��ي مب��ا 
�لكاتب �لعدل يف �ملمار�شات �ليومية 
لها.  �مل�شتمرة  وحاجته  للمجتمع 
جل�شته  خ�ل  �ملجل�س  �عتمد  كما 
�حل���������ش����اب �خل����ت����ام����ي ل���ربن���ام���ج 
لل�شنة  ل����إ����ش���ك���ان  ز�ي������د  �ل�����ش��ي��خ 
�ملالية 2012 و�حل�شاب �خلتامي 
للهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�ش�مية 
�ملنتهية  �مل��ال��ي��ة  لل�شنة  و�لأوق�����اف 
�شياق  ويف   .2012  12  31 يف 
�لتفاقيات �لدولية �شدق �ملجل�س 
�لتفاقيات  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة مع 
جمموعة من �لدول بهدف تعزيز 
�ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك وت��ط��وي��ر �آفاق 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �لتبادلت 
�لتعاون  �ل���دول وتطوير  ه��ذه  م��ع 

�لدبلوما�شي معها.

�لدولة  لرئي�س  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان 
�ل�شعوب  �لإم��ار�ت ولكافة  ول�شعب 
�لإ���ش���م��ي��ة ك��م��ا رح���ب ���ش��م��وه يف 
�جلدد  بالأع�شاء  �لجتماع  بد�ية 
م��ع��رب��ا عن   .. �ل�����وزر�ء  يف جمل�س 
ما  على  �ل�شابقني  ل��ل��وزر�ء  �شكره 
بذلوه من جهود يف خدمة وطنهم 
يف �أثناء فرتة توليهم م�شوؤولياتهم 
�ل����وز�ري����ة. وج����اء �ع��ت��م��اد جمل�س 
قطاع  ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �ل����������وزر�ء 
و�لت�شالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
�أعدتها  و�لتي   2021 �لعام  حتى 
�لت�شالت  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  جل��ن��ة 

ل��ل��دول��ة ح��ي��ث ي��رت��ب��ط ك��ل موؤ�شر 
منها مبجموعة من �ملبادر�ت �لتي 
�ع��ت��م��اده��ا وف���ق ج����دول زمني  مت 
وتت�شمن   .  2021 �ل���ع���ام  ح��ت��ى 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة جم��م��وع��ة كبرية 
�شرعات  زي��ادة  منها  �ملوؤ�شر�ت  من 
يف  �شعفا   15 �ل��ع��ري�����س  �ل��ن��ط��اق 
�لدولة وزيادة عدد �خلو�دم �لآمنة 
�ل�شرت�كات  وزي����ادة  �شعفا   20
يولد  �أن  وي��ت��وق��ع  �أ���ش��ع��اف   5 �إىل 
�أل������ف وظ���ي���ف���ة بني   45 �ل���ق���ط���اع 
2014 و 2021 . وقال �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 

2015 وهي �تفاقية تعنى  �ملقبل 
للوحد�ت  �ل��دويل  �لنظام  بتطبيق 
معايري  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  و����ش���ت���ع���م���ل 
�لقيا�س �ملختلفة لحتياجات كافة 
و�لتجارية  �ل�شناعية  �لقطاعات 
�ل���دول���ة وغريها  و�خل��دم��ات��ي��ة يف 
�ملجل�س يف  و�ف���ق  �مل��ز�ي��ا. كما  م��ن 
�أحكام  بع�س  تعديل  على  جل�شته 
��شتغ�ل  ب�شاأن  �لقانون �لحت��ادي 
�ملائية  �ل����رثو�ت  وتنمية  وح��م��اي��ة 
وتتلخ�س  �ل������دول������ة.  يف  �حل����ي����ة 
�لتعدي�ت �ملقرتحة على �لقانون 
�لحتادي رقم 23 ل�شنة 1999م 

توجيهات  ع���ل���ى  ب���ن���اء  ب����ال����دول����ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
تعزيز  بهدف  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�لنجاحات �ل�شابقة يف هذ� �لقطاع 
�لقطاع  ه��ذ�  مكونات  كافة  ورب��ط 
للحكومة  �ل�شرت�تيجية  باخلطة 
 .2021 �ل����ع����ام  ح���ت���ى  وروؤي����ت����ه����ا 
موؤ�شر   36 ت��ط��وي��ر  وق���د مت  ه���ذ� 
حتى  �خلطة  يف  ��شرت�تيجيا  �أد�ء 
2021 يف جم��الت �جلودة  �لعام 
و�لبنية  و�لأ�����ش����ع����ار  و�ل�������ش���رع���ة 
و�لتعليم  و�ل���ت���وظ���ي���ف  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لعاملي  �لت�شنيف  ورف��ع  و�لبتكار 

تكنولوجيا  ق����ط����اع  م���ك���ت���وم  �آل 
و�مل���ع���ل���وم���ات و�لت���������ش����الت ميثل 
�لب�شرية  م��و�ردن��ا  لتطوير  �أ�شا�س 
و�أ�شا�س  �قت�شادنا  لنمو  و�أ���ش��ا���س 
�أي�����ش��ا ل��ت��ط��وي��ر ج����ودة �حل���ي���اة يف 
حمل  تطويره  و�شيكون  جمتمعنا 
ومن   . �هلل  ب��اإذن  م�شتمرة  متابعة 
�لوزر�ء  جمل�س  و�ف��ق  �آخ��ر  جانب 
هيئة  �ن�شمام  على  جل�شته  خ���ل 
و�ملقايي�س  للمو��شفات  �لإم����ار�ت 
خ����ل  م����ن  �مل������رت  �ت���ف���اق���ي���ة  �إىل 
ل����أوز�ن  �ل���دويل  �ملكتب  ع�شوية 
�لعام  من  �عتبار�  �آةذح  و�ملقايي�س 

وتنمية  وحماية  ��شتغ�ل  �شاأن  يف 
�لرثو�ت �ملائية �حلية يف �لدولة يف 
�إجر�ء �لتعدي�ت على بع�س مو�د 
�لقانون مبا يتما�شى و��شرت�تيجية 
�حلكومة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�����وز�رة 
��شتغ�ل  جم�����ال  يف  �لحت�����ادي�����ة 
�ملائية  �ل����رثو�ت  وتنمية  وح��م��اي��ة 
�مل���و�د �لتي  �حل��ي��ة و�إ���ش��اف��ة بع�س 
�لتي  �مل�������ش���ت���ج���د�ت  م����ع  ت����ت�����ءم 
�ملجالت  ه��ذه  يف  �ل��ع��امل  ي�شهدها 
مبا يحقق حماية وتنمية �لرثو�ت 
�مل��ائ��ي��ة �حل��ي��ة م���ن خ����ل تنظيم 
�ل������رثو�ت وو�شع  ه����ذه  ����ش��ت��غ���ل 

حممد بن را�سد يلتقي القيادات الع�سكرية وال�سرطية والأمنية يف الدولة
•• دبي-وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل م�شاء 
�م�س �لقياد�ت �لع�شكرية و�ل�شرطية و�لأمنية يف �لدولة �لذين هناأو� �شموه 
�ملباركة  �ملنا�شبة  هذه  يعيد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  ودع��و�  �لف�شيل  بال�شهر 
على �شموه وقيادتنا �لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة باخلري وموفور 
�لت�حم  ب���دو�م  �لعزيز  و�شعبنا  �حلبيبة  دولتنا  وعلى  و�لعافية  �ل�شحة 

و�ل�شتقر�ر و�لرخاء.
وقد جتاذب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بح�شور �شمو 

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
تاأ�شي�شها  منذ  �ملظفرة  دولتنا  م�شرية  ح��ول  و�حل�شور  �حل��دي��ث  �أط���ر�ف 
على يد �ملغفور له باإذن �هلل تعايل �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه بعون ودعم 

وم�شاندة �أخيه �ملغفور له باإذن �هلل تعايل �ل�شيخ ر��شد طيب �هلل ثر�ه.
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  حديث  وتناول 
و�لأمنية حتلي� ل�أو�شاع  و�ل�شرطية  �لع�شكرية  �لقياد�ت  �إىل  دبي  حاكم 
تزعزع  م��ت��غ��ري�ت  م��ن  حولنا  ي���دور  وم��ا  �ملنطقة  يف  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�شيا�شية 
�إ�شتقر�ر �ملنطقة و�أمنها موؤكد� �شموه �أن دولتنا بخري بف�شل ت�حم �شعبنا 
�لع�شكرية  دولتنا  �أج��ه��زة  وجهوزية  ويقظة  �لر��شخة  �لوطنية  ووح��دت��ه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ورئي�شنا  قائدنا  قيادة  حتت  و�ل�شرطية  و�لأمنية 

وبكل  به  يبارك  �أن  �هلل  ندعو  �ل��ذي  �هلل  نهيان حفظه  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
خطو�ته وقيادته �حلكيمة وبات �شموه رمز� للنجاح و�لإجن��از�ت �لوطنية 

�لتي حتققت ل�شعبنا يف �ملجالت كافة وعلى خمتلف �ل�شعد.
ودعا �شموه حمدثيه من �لقياد�ت وكبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة 
و�لأمن �إىل �لتحلي دوما بال�شرب و�لثقة بالنف�س و�لإميان باهلل وبالوطن 
و�شعة  �ل�شرب  بتعلمه  �شموه  منوها  و�إ���ش��ر�ر  بعزمية  �لتحديات  ملو�جهة 
�لر�حل  ومعلمنا  ق��ائ��دن��ا  م��ن  و�ل�شعب  �لأر�����س  وح��ب  و�ل��ت��ح��دي  �ل�����ش��در 
�ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه �لذي ر�فقته يف �أ�شفاره ورح�ته د�خل �لدولة 
وخارجها وتعلمت منه رحمه �هلل كيف يكون �لقائد حكيما و�شبور� ومعطاء 
ل�شعبه ول�شعوب �لعامل �لفقرية �لتي مل ين�شاها من عطفه وعطائه و�أيادية 

�لبي�شاء.

حو�ره  ختام  يف  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��ار 
�ل�شعب  وفئات  �شر�ئح  خمتلف  مع  �لرم�شانية  لقاء�ته  �أن  �إىل  و�حل�شور 
�لقيادة  بني  و�لن�شاين  �لإجتماعي  �لتو��شل  �أهمية  توؤكد  �إمن��ا  و�ملجتمع 
و�ل�����ش��ع��ب خ��ا���ش��ة يف م��ث��ل ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ات �ل��دي��ن��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة ب��ع��ي��د� عن 
�لر�شميات و�لربوتوكول. ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ومعايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة 
�لدفاع  �ل��ب��و�ردي وكيل وز�رة  �أحمد  دب��ي ومعايل حممد  �لعام يف  و�لأم��ن 
و�شعادة �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية و�شعادة �لفريق 
و�شعادة  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  �لرميثي  ثاين  حممد  حمد  �لركن 
�لفريق حممد عبد�لرحيم �لعلي �لوكيل �مل�شاعد يف وز�رة �لدفاع وعدد من 

قادة �أفرع ووحد�ت �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة و�لمن.
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سفارة الدولة لدى الربتغال تبداأ توزيع مري اخلري يف �سواحي ل�سبونة 
من �ملهاجرين �لأفارقة وغالبيتهم من دول غينيا بي�شاو وغينيا 

كوناكري و�ل�شينغال �ىل جانب �لربتغاليني �ملعتنقني ل�إ�ش�م.
وثمن رئي�س �جلمعية �لإ�ش�مية ل�شينرت� مامادو باه هذه �لبادرة 
�لطيبة �لتي تقوم بها موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان ل�أعمال 
عدد  منها  ي�شتفيد  و�لتي  �لتو�يل  على  �لر�بعة  لل�شنة  �لإن�شانية 

كبري من �مل�شلمني يف جميع �نحاء �لربتغال .
. موؤكد� �أن هذ� �لنوع من �لأعمال �خلريية يقرب �مل�شلمني من 
�أو��شر �لخ��وة و�لرت�حم يف هذ�  بينهم  �لبع�س وتوطد  بع�شهم 

�ل�شهر �لف�شيل. 

•• ل�صبونة -وام:

بد�أت �شفارة �لدولة لدى �لربتغال توزيع مري �خلري �لذي ت�شرف 
يف  �لإن�شانية  ل�أعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  عليه 

�مل�شاجد �ملوجودة يف �شو�حي ل�شبونة.
�لري�شي  �أحمد  نا�شر  �شقر  �شعادة  كلفها  �لتي   - �للجنة  وقامت 
�شفري �لدولة لدى �لربتغال - بتوزيع كميات من �لتمور و�ملو�د 
�لغذ�ئية يف م�شجد �شينرت� �لذي يبعد بحو�يل 30 كيلومرت� عن 
�لعا�شمة ل�شبونة. يذكر �أن منطقة �شينرت� تقطنها جالية كبرية 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  غرفة  �إد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �نتخابات  على  �لإ���ش��ر�ف  جلنة  �عتمدت 
�نتخاب  خ�لها  مت  و�لتي  �لإع���ادة  جولة  يف  �أعلنت  �لتي  �لنتائج  لعام2014 
نهائية  تعترب  �إنها  وقالت  �ملو�طنني  غري  من  و�ثنني  مو�طنا  مر�شحا   13
يونيو   26 بني  �لفرتة  �ملحددة يف  �لطعون  ف��رتة  �نتهاء  بعد  وذل��ك  ومعتمدة 
�ملا�شي و�لثالث من يوليو �جلاري و�لتي ��شتلمت خ�لها �للجنة ث�ثة طعون 
مت قبولها �شك� ورف�شها مو�شوعا لعدم ثبوتها. وكان رئي�س جلنة �لإ�شر�ف 
على �نتخابات غرفة �أبوظبي �شعادة �لقا�شي �مل�شت�شار �شلطان �لنيادي �ملنتدب 
من د�ئرة �لق�شاء قد �أعلن م�شاء يوم 26 يونيو �ملا�شي �كتمال �جلولة �لثانية 
 .2014 �أبوظبي لعام  �إد�رة غرفة  �أع�شاء جمل�س  لعملية �لت�شويت لنتخاب 
كما �أعلن �شعادته �أ�شماء �ملر�شحني �لفائزين يف �لنتخابات و�لذين ح�شلو� على 

13 ع�شو� من  �لعملية �لنتخابية وجمموعهم15 ع�شو�  �لأ�شو�ت يف  �أعلى 
�ملو�طنني وع�شو�ن من غري �ملو�طنني. وقد �أ�شاد �شعادة رئي�س �للجنة باجلهود 
ه�ل  حممد  �شعادة  برئا�شة  بالغرفة  �لنتخابات  تنظيم  جلنة  بذلتها  �لتي 
�ملهريي مدير عام غرفة �أبوظبي وجميع �أع�شاء �للجنة �لذين �أظهرو� ن�شاطا 
ملحوظا يف تنظيم ح�شود �لناخبني وتقدمي �ل�شرح لهم حول كيفية �لت�شويت 
و�لقرت�ع يف �أجو�ء مهنية وت�شهي�ت متميزة وفريق عمل على درجة عالية من 
و�لتقنية  �لفنية  و�لتجهيز�ت  �ل�شتعد�د�ت  �أن  �شعادته  وقال   . و�لكفاءة  �ملهارة 
يف  مبا�شرة  وب�شورة  �شاهمت  �لنتخابات  لإج���ر�ء  �لغرفة  �إد�رة  وفرتها  �لتي 
�إجناح هذه �لعملية �لنتخابية و�لتجربة �ملتميزة لقطاع �ملال و�لأعمال يف �إمارة 
و�ملعد�ت  و�خلدماتية  �لفنية  �لت�شهي�ت  كافة  �لغرفة  وف��رت  حيث  �أبوظبي 
و�مل�شتلزمات و�أجهزة �لكمبيوتر �لتي �شاهمت م�شاهمة فعالة يف �شمان ح�شن 

�شري �لنتخابات وجناحها و�إظهارها بال�شورة �مل�شرفة �لتي ظهرت عليها.

•• املنطقة الغربية-وام:

�ملنطقة  يف  �حلاكم  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  ��شتقبل 
دي��و�ن ممثل  وموظفي  �ملو�طنني  ع��دد� من  �م�س  �لنخيل  بق�شر  �لغربية 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية �لذين قدمو� لل�ش�م على �شموه مبنا�شبة �شهر 

رم�شان �لكرمي.
 .. و�ملغفرة  �لرحمة  ب�شهر  و�لتربيكات  �لتهاين  �حل�شور  و  �شموه  وتبادل 
ودولتنا  �لر�شيدة  ولقيادتنا  و�ل�����ش��ع��ادة  �ل�شحة  م��وف��ور  ل�شموه  متمنني 

�لعزيزة دو�م �خلري و�ملنفعة و�لعزة.
يعيد هذه  �أن  ع��ز وج��ل  د�ع��ني �هلل  ���ش��ادق م�شاعرهم  ع��ن  �ملهنئون  وع��رب 
�ملنا�شبة على دولة �لإمار�ت وهي تنعم يف ظل قيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
و�لتقدم  ب��اخل��ري  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 

و�لإزدهار و�لأمن و�لأمان.
ح�شر �للقاء عدد من كبار �مل�شوؤولني و �ل�شفر�ء �ملعتمدين لدى �لدولة.

حمدان بن زايد يعزي حممد �سلمان املزروعي بوفاة والدته

�سفارة الدولة لدى كولومبو تبداأ تنفيذ م�سروع 
اإفطار �سائم يف �سريالنكا واملالديف

�سقيا الإمارات ت�سهد جتاوبا منقطع النظري من قبل الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية واملجتمعية ورجال الأعمال

�سلطان بن طحنون يزور جناح الحتاد الن�سائي العام يف مبادرة رم�سان اأبوظبي 

•• املنطقة الغربية-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
حممد  �ل�شيد  �إىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج���ب  �لغربية  �ملنطقة  يف 
و�لدته  ب��اإذن �هلل  لها  �ملغفور  وف��اة  �مل��زروع��ي يف  �شلمان 

وذلك مبنزل �لعائلة يف مدينة ز�يد باملنطقة �لغربية. 
و�أعرب �شموه عن �شادق �لعز�ء و�ملو��شاة لأ�شرة �لفقيدة 
و�أن  رحمته  بو��شع  يتغمدها  �أن  وج��ل  عز  �هلل  د�عيا   ..
�ل�شرب  وذوي��ه��ا  �أهلها  يلهم  و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنها 

و�ل�شلو�ن.  

•• كولومبو-وام:

بد�أت �شفارة �لدولة لدى كولومبو بالإ�شر�ف على تنفيذ 
بن  موؤ�ش�شة خليفة  تنظمه  �لذي  �إفطار �شائم  م�شروع 
ز�يد �آل نهيان ل�أعمال �لإن�شانية وهيئة �له�ل �لأحمر 
�لإمار�تي وجمعية د�ر �لرب وجمعية �ل�شارقة �خلريية 

يف كل من جمهوريتي �شري�نكا و�ملالديف.
�لإفطار عدد�  فيها مو�ئد  �أقيمت  �لتي  �ملو�قع  و�شملت 
�لقر�آن  حتفيظ  وم��د�ر���س  �لأي��ت��ام  ودور  �مل�شاجد  م��ن 

�شري�نكا  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق  يف  وذل�����ك  �ل���ك���رمي 
و�ملالديف.

وتاأتي هذه �مل�شاريع حتقيقا لر�شالة �ملوؤ�ش�شات �خلريية 
�ل�شقيقة  �ل�����ش��ع��وب  ب���ني  �ل���ع����ق���ات  ت��ع��زي��ز  �أج����ل  م���ن 
�أعباء �حلياة على  �لتخفيف من  و�ل�شديقة من خ�ل 

�ملحتاجني خ�ل �شهر رم�شان �ملبارك.
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  ب��دور  �مل�شتفيدة  �جل��ه��ات  و�أ���ش��ادت 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  و�لتقدير  �ل�شكر  �ل��دول��ة ووج��ه��ت  يف 

و�لقائمني على هذه �ملوؤ�ش�شات �خلريية. 

•• باري�ص-وام:

منح فخامة فر�ن�شو� هولند رئي�س 
�جلمهورية �لفرن�شية �شعادة حممد 
�شفري  �ل���رئ���ي�������ش���ي  �هلل  ع���ب���د  م����ري 
�ل��دول��ة ل���دى ب��اري�����س و���ش��ام جوقة 
يعد من  �ل��ذي  قائد  برتبة  �ل�شرف 
فرن�شا  يف  �لوطنية  �لأو���ش��م��ة  �أرف���ع 
تقدير� للجهود �لكبرية �لتي بذلها 
�لع�قة  وتر�شيخ  لتوثيق  �شعادته 
و�جلمهورية  �لإم������ار�ت  دول����ة  ب��ني 

�لفرن�شية.
�أمني  �ش�ل  بيار  جان  �ل�شيد  وقلد 
�لفرن�شية  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  ع����ام 
�لو�شام خ�ل  �لدولة  �شفري  �شعادة 
�لفرن�شية  �خلارجية  مبقر  �حتفال 
ح�شره �ل�شيد ديدير جابريت نائب 
مدير �إد�رة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أفريقيا و�ل�شيد حمد عبيد �إبر�هيم 
�شفارة  �لأول يف  �ل�شكرتري  �لزعابي 
�لإم��ار�ت يف باري�س وع��دد من كبار 
و�ألقى  �خل��ارج��ي��ة.  وز�رة  م�شوؤويل 
جان بيار �ش�ل كلمة عرب فيها با�شم 

�متنانه  ع��ن  �لفرن�شية  �حل��ك��وم��ة 
�ل�شفري  ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  ل��ل��خ��دم��ات 
حممد �لرئي�شي على �شعيد تطوير 
�لإ�شرت�تيجية  �لع�قات  وتر�شيخ 
ب���ني ف��رن�����ش��ا و�لإم����������ار�ت .. وق���ال 
�جلهود  ي��ك��ر���س  �ل��ت��ك��رمي  ه���ذ�  �إن 
يف  مهمتكم  وجن��اح  بذلتموها  �لتي 
�لعميقة  �شد�قتكم  ويجدد  باري�س 
وثقافتها  ولغتها  لبلدنا  و�ملخل�شة 
. و�أ�شاف �أمني عام وز�رة �خلارجية 
ياأتي  �ل��ت��ك��رمي  ه���ذ�  �أن  �لفرن�شية 
على  �شخ�شكم  ع��رب  للتاأكيد  �أي�شا 

�ل��ت��ي �شهدتها  �ل��ك��ب��رية  �ل��ن��ج��اح��ات 
�لع�قات بني فرن�شا و�لإمار�ت .

من جانبه �أعرب �شعادة حممد مري 
عبد �هلل �لرئي�شي يف كلمة له خ�ل 
���ش��ك��ره وتقديره  ب��ال��غ  �حل��ف��ل ع��ن 
للرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� هولند 
ع��ل��ى م��ن��ح��ه ه����ذ� �ل���و����ش���ام. وعرب 
�شفري�  بعمله  �شعادته  عن  �لري�شي 
باري�س حيث مل�س عر�قة  للدولة يف 
�ل��ف��رن�����ش��ي وق��ي��م �جلمال  �ل��ت��اري��خ 
ف��رن�����ش��ا يف كافة  و�ل��ث��ق��اف��ة وث�����ر�ء 

�ملجالت. 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  �شلطان بن طحنون  �ل�شيخ  ز�ر معايل 
و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  رئي�س  �لنقل  د�ئ��رة 
�ملبادرة  فعاليات  �شمن  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  ج��ن��اح 
�نطلقت  �لتي  �أبوظبي  رم�شان  �لجتماعية  �حلكومية 
�م�س �لول وتنظمها �لمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي 
لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي مب�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن �جل��ه��ات �لتابعة 
مبحتويات  �عجابه  معاليه  و�ب��دى   . �أبوظبي  حلكومة 
�ل��ق��دمي��ة وما  �لتقليدية  ي��ق��دم �حل���رف  �ل���ذي  �جل��ن��اح 
للمحافظة  جهد  م��ن  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  ب��ه  يقوم 
على �لرت�ث و�إحياء تر�ث �لآباء و�لأجد�د حيث ��شتمع 
ملعلومات حول �لأك�ت �ل�شعبية و�حلرف �ليدوية �لتي 
�لتلي  ومنها  �ل�شابق  �ل��زم��ن  يف  �مل����ر�أة  بها  ت��ق��وم  ك��ان��ت 
�لن�شائي  و�حل��ن��ا و�خل��ي��اط��ة. وج���اءت م�شاركة �لحت���اد 
�لمار�تية  �مل��ر�أة  لدور  تعزيز�  �ملبادرة  فعتايات  �لعام يف 
�لدولة  ب��رت�ث  �خلا�شة  �حلرفية  �ل�شناعات  جم��ال  يف 
�ل�شناعات  لوجهة  �لوىل  �لتعريف  بطاقة  باعتبارها 
�لتقليدية ل�إمار�ت �لتي متثل تر�ث �لدولة يف خمتلف 
�مل�شاركة  تلك  ت��ات��ي  كما  و�ل��دول��ي��ة.  �ملحلية  �ملنا�شبات 
وبتوجيهات  �لعام  �لن�شائي  من منطلق حر�س �لحتاد 
�لحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 

و�لطفولة  ل�أمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية 
ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة ح��ام��ي��ات �ل����رت�ث يف م��ث��ل ه���ذه �ملحافل 
�ملهمة يف �لدولة حيث �ن م�شاركتهم تعك�س تر�ث دولة 
�مل��ر�أة يف  ل��دور  �لم��ار�ت �لعريق بالإ�شافة �إىل جت�شيد 
�بر�ز مثل هذه �لعاد�ت و�لتقاليد جي� بعد جيل. ويف 
ت�شويق  �ول  �لعامري �شابط  هذ� �لط��ار قالت �شمرية 
�لعام يعمل على  �لن�شائي  �أن �لحت��اد  ب��اإد�رة �ل�شناعات 
�ب��ر�ز دور �مل��ر�أة يف �حياء �ل��رت�ث �لم��ار�ت��ي من خ�ل 
تقدمه  مبا  �ملختلفة  و�مللتقيات  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة 
�أن �لحتاد  �إىل  م��ن ع��رو���س ح��ي��ة وخم��ت��ل��ف��ة. ون��وه��ت 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  وبتوجيهات  �لعام  �لن�شائي 
�لرت�ث  ه��ذ�  وتخليد  دع��م  على  يحر�س  م��ب��ارك  بنت 
و�إب������ر�زه م��ن خ����ل ����ش��رت�ك��ه��ا يف م��ث��ل ه���ذه �ملعار�س 
يعك�س  و�ملنا�شبات حتى  �ملحافل  و�لفعاليات يف خمتلف 
ت���اري���خ وع���ر�ق���ة ه����ذ� �ل�����رت�ث �ل����ذي ي��ع��د ذخ����ر� لهذ� 
�ملبادرة  �أن  بالذكر  �جلدير  �لقادمة.  و�لجيال  �لوطن 
�حلكومية �لجتماعية رم�شان �أبوظبي �أول مبادرة من 
نوعها يف �شهر رم�شان �ملبارك حيث يتم تنظيمها حتت 
مظلة مكتب �لت�شال �حلكومي �لتابع ل�أمانة �لعامة 
للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي مب�شاركة ت�شع جهات 
مميزة  وفعاليات  �أن�شطة  تقدمي  �ىل  تهدف  حكومية 
ملوظفي حكومة �أبوظبي و�أ�شرهم وكذلك للمقيمني يف 

مدينة �أبوظبي. 

•• دبي-وام: 

�لإ�ش�مية  �لبهرة  جالية  قدمت 
�ألف   500 بقيمة  ت��ربع��ا  دب���ي  يف 
�لإمار�ت  �شقيا  دعما حلملة  درهم 
�لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ملياه  لتوفري  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء 
�ل�شاحلة لل�شرب خلم�شة م�يني 

�شخ�س حول �لعامل.
�لدين  ج��م��ال  ك��ن��ان��ة  �ل�شيد  وق���ام 
ممثل �شلطان �لبهرة رئي�س جالية 
و�لوفد  دبي  �لإ�ش�مية يف  �لبهرة 
�إىل  �لتربع  �شيك  بت�شليم  �مل��ر�ف��ق 
�لزرعوين  �حل��اج  �هلل  عبد  حممد 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه���ل  مدير 
�ل�����ش��ي��د كنانة  و�أك�������د  دب������ي.  ف�����رع 
ج��م��ال �ل��دي��ن �أن ه���ذ� �ل��ت��ربع هو 
للمبادرة  و����ش��ت��ج��اب��ة  م�����ش��اه��م��ة 
�أطلقها  �لتي  و�لإن�شانية  �لطيبة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم وحتمل ر�شالة حب 
�أجمع وتركز  �لعامل  �إىل  و�إن�شانية 
على �أف�شل �ل�شدقات يف �شقي �ملاء 

كما ورد يف �حلديث �ل�شريف.
يف غ�شون ذلك قدم رجل �لأعمال 
يو�شف علي تربعا با�شم جمموعة 
مليون   1 �إمي���ك���ا مب��ب��ل��غ  ���ش��رك��ات 
�لإمار�ت  �شقيا  لدعم حملة  دره��م 
�شعيد  حممد  لقائه  خ���ل  وذل��ك 
�ل���رم���ي���ث���ي م����دي����ر ف������رع �ل���ه����ل 

�لأحمر يف �أبوظبي.
و�أ�شاد �لرميثي باملبادر�ت �لإن�شانية 
�مل�شتمرة  �خل���ريي���ة  و�مل�������ش���اع���د�ت 
�شركات  ت��ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة  �ل��ت��ي 
�ل�شر�كة  �شمن  تاأتي  و�لتي  �إميكا 
�لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة بني 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه���ل  هيئة 
و�خلا�شة  �ل��ر���ش��م��ي��ة  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
ج�شور  م�����د  �إيل  ت�������ش���ع���ى  �ل����ت����ي 
�لتكافل و�لتو��شل بني �ملت�شررين 
و�لفقر�ء و�شحايا �جلوع و�لعط�س 

�أينما كانو�.
وتقدير  �شكر  عن  �لرميثي  وع��رب 
�ل��ه��ي��ئ��ة علي  �ل��ع��ل��ي��ا يف  �ل���ق���ي���ادة 

�سفارة الدولة لدى مدريد تبداأ 
تنفيذ م�سروع اإفطار �سائم يف اإ�سبانيا 

•• مدريد-وام:

�إ�شبانيا  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفارة  ب���د�أت 
�لذي  �شائم  �إف��ط��ار  م�شروع  تنفيذ 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  ترعاه موؤ�ش�شة 
نهيان ل�أعمال �خلريية وموؤ�ش�شة 
نهيان ل�أعمال  �آل  ز�يد  بن  خليفة 
بتوزيع  �ل�شفارة  وقامت  �لإن�شانية. 
حقيبة  �آلف  ث�����ث����ة  م����ن  �أك�������رث 
�مل�شلمة  �لأ���ش��ر  على  �شائم  �ف��ط��ار 
يف �ملدن �ل�شبانية �ملختلفة لإفطار 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ�����ل  �ل�����ش��ائ��م��ني 
قامتا  �ملوؤ�ش�شتني  �أن  يذكر  �ملبارك. 
�إي�شال  ع��ل��ى  ع����دة  ���ش��ن��و�ت  خ�����ل 
�مل��ح��ت��اج��ة بني  �لأ����ش���ر  �إىل  �خل����ري 
�أبناء �جلاليات �لعربية و�ل�ش�مية 
من �أجل تعزيز �لت�حم و�لرت�حم 
بني �مل�شلمني خا�شة يف هذ� �ل�شهر 
�لدولة  �شفارة  و�شتو��شل  �لكرمي. 
�لعينية  �مل�شاعد�ت  توزيع  مبدريد 
�لكرمي لت�شل  خ�ل �شهر رم�شان 
يومي  ب�شكل  �مل�����ش��اج��د  ج��م��ي��ع  �ىل 
لإدخال �لفرحة و�ل�شرور على قلوب 

�مل�شلمني يف هذ� �ل�شهر �لعظيم.

�لتي  �ملتو��شلة  �مل��ادي��ة  �مل�شاعد�ت 
تقدمها �شركات يو�شف علي لدعم 
م�شاريع �له�ل �لأحمر �لإن�شانية 
�لتعاون  �أه���م���ي���ة  ت��ع��ك�����س  و�ل����ت����ي 
يف  �لإن�����ش��اين  �ملجتمعي  و�لتكاتف 

م�شاندة �ل�شعفاء و�ملحتاجني.
�أع�����رب رج���ل �لعمال  م���ن ج��ه��ت��ه 
يو�شف علي عن �شعادته للم�شاركة 
و�شكره  �لإم�����ار�ت  �شقيا  حملة  يف 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه���ل  لهيئة 
علي جهودها �لإغاثية و�لإن�شانية 
�مل�شرتكة �لتي تقدمها للمت�شررين 

من �لكو�رث �لطبيعية.
و�أ������ش�����اد ب������دور �ل����ه�����ل �لأح���م���ر 
وجهوده �خلريية و�لإن�شانية د�خل 
بالعطاء  ومتيزها  �لإم���ار�ت  دول��ة 

�لإن�������ش���اين ب���اخل���ارج خ�����ش��و���ش��ا يف 
تلك �لدول �لتي تعاين من نق�س 

مياه �ل�شرب و�أ�شر�ر �جلفاف.
�إىل ذلك �شلمت حماكم دبي �شيكا 
لهيئة  دره����م  �أل����ف   250 ب��ق��ي��م��ة 
�له�ل �لأحمر ل�شالح حملة �شقيا 
�لإمار�ت مبا ي�شاهم يف توفري مياه 
�شخ�س  �آلف   10 ل�  لل�شرب  نقية 

يف �لدول �لنامية.
�����ش����ع����ادة ط�����ار������س عيد  و�أو�������ش������ح 
دبي  حماكم  ع��ام  مدير  �ملن�شوري 
�شقيا  مل��ب��ادرة  �ملحاكم  ��شتجابة  �أن 
�لإمار�ت تنطلق من حر�شها على 
تعزيز مفهوم �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
م���ن خ�����ل م���ا ت��غ��ر���ش��ه م���ن قيم 
بني  و�لتكافل  و�لت�شامن  �لعطاء 

موظفيها و�ملتعاملني معها.
�شاحب  م����ب����ادرة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
�لتي  �ل��ب��ارزة  �مل��ب��ادر�ت  مكتوم من 
د�أب  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لقيم  ت��ع��زز 
�شهر  خ���ل  �إط���ق��ه��ا  على  �شموه 

رم�شان �لف�شيل.
ولفت �إىل �أن دولة �لإمار�ت �شباقة 
يف  للمحتاجني  �ل��ع��ون  ي��د  م��د  يف 
ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل خ��ا���ش��ة يف 
�لتي  �ل�شعبة  �ل��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل 
حيث  �ل�شعوب  من  �لكثري  تعانيها 
�ل�شرب  م���ي���اه  ن�����درة  م�����ش��ك��ل��ة  �أن 
�لعامل  دول  �لعديد من  �زد�دت يف 
خ�ل �لعقود �لأخرية �لأمر �لذي 

يهدد حياة م�يني �لب�شر.

جلنة الإ�سراف على انتخابات غرفة اأبوظبي لعام 2014 تعتمد النتائج النهائية لالنتخابات

حمدان بن زايد ي�ستقبل عددا من املواطنني وموظفي ديوان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية

الرئي�ش الفرن�سي مينح �سفري الدولة بباري�ش و�سام جوقة ال�سرف برتبة قائد 

•• اأبوظبي-وام: 

جناح  لإد�رة  �لتابعة  �جل���وي  �لإ���ش��ع��اف  ط��ائ��رة  ق��دم��ت 
ر�شيع  لطفل  �لطبية  �لعناية  �أبوظبي  �شرطة  يف  �جلو 
ل�شوء  �ل��رح��ب��ة  م�شت�شفى  �إىل  دمل���ا  ج��زي��رة  م��ن  نقلته 
�م��ر�أة م�شنة ونقلتها من  �أ�شعفت  �ل�شحية. كما  حالته 
ر�أ�س  يف  �شقر  م�شت�شفى  �إىل  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى 
�خليمة �شمن جمموعة من �ملهام �لإن�شانية �شملت نقل 

�مر�أه مو�طنة ورجل م�شري �إىل م�شت�شفى تو�م حيث 
�ل�شويب يف  تعر�شت �لأوىل حلادث م��روري يف منطقة 

�لعني و�لثاين بحادث مروري مبنطقة �لهري.
وقدمت طائرة �لإ�شعاف �جلوي �لعناية �لطبية لرجلني 
من �جلن�شية �لباك�شتانية �إثر تعر�شهما حلادث مروري 
ومت  طريف  باجتاه  �أبوظبي  من  �ل�شريع  �لطريق  على 
و�لثاين  �لأر����ش���ي  ب��الإ���ش��ع��اف  ط��ري��ق  ع��ن  �لأول  ن��ق��ل 

بالإ�شعاف �جلوي �إىل م�شت�شفى �ملفرق.

جناح جو �سرطة اأبوظبي تقدم الرعاية الطبية لر�سيع وم�سنة
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية الكندي يبحثان اآفاق التعاون بني البلدين

هيئة الهالل الأحمر ومنظمة التعاون الإ�سالمي تبحثان تن�سيق جهودهما الإن�سانية

•• كندا-وام:

ب��ح��ث ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
و  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د 
معايل جون بريد وزير �خلارجية 
بني  �لثنائية  �ل��ك��ن��دي..�ل��ع���ق��ات 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
بتطويرها  �لكفيلة  و�ل�شبل  وكند� 
وت����ع����زي����زه����ا خل�����دم�����ة �مل�������ش���ال���ح 
ذلك  جاء  �لبلدين.  بني  �مل�شرتكة 
�لتي  �مل���ب���اح���ث���ات  ج��ل�����ش��ة  خ������ل 
�لكندي  �لوزير  مع  �شموه  عقدها 
يف مدينة كالغري يف �إطار �لزيارة 
�لر�شمية �لتي يقوم بها �شموه �إىل 
كند� حاليا..وذلك بح�شور �شعادة 
وزير  م�شاعد  �لغيث  غ��امن  خ��ال��د 
�لإقت�شادية  ل��ل�����ش��وؤون  �خل��ارج��ي��ة 
�آل �شالح  �أح��م��د  و���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل 
و�شعادة  �لإق��ت�����ش��اد  وز�رة  وك��ي��ل 
�ل�شحي  ه��������ل  ����ش���ي���ف  حم����م����د 
�شعادة  و  كند�  ل��دى  �لدولة  �شفري 
�لكندي  �ل�����ش��ف��ري  لين  ل  ع��ري��ف 
ل����دى �ل���دول���ة وع�����دد م���ن ممثلي 

�ملعنية  �ل�������ش���رك���ات  ب����ني  �مل���ب���ا����ش���ر 
يف �ل��ب��ل��دي��ن ل��ت��ن�����ش��ي��ط �مل���ب���ادر�ت 
�مل�شروعات  لإق���ام���ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل�������ش���رتك���ة وت�������ش���ج���ي���ع �لأع����م����ال 
�لقت�شادي  و�ل���ت���ع���اون  �خل��ا���ش��ة 
�ملتبادلة  �ل��ت��ج��ارة  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
��شتعر��س  مت  كما  �لبلدين.  ب��ني 
�ل�شاحتني  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �آخ���ر 
�لإقليمية و�لدولية و�لق�شايا ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك. 
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل ن��ه��ي��ان ح��ر���س دول���ة �لإم����ار�ت 
��شرت�تيجية  ع���ق��ات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
مع كند� و�أهمية مو��شلة �لبلدين 
�ل�شرت�تيجية  ���ش��ر�ك��ت��ه��م��ا  ب��ن��اء 
للم�شتقبل. كما �أكد �شموه �أن دولة 
�لمار�ت �أ�شبحت وجهة ��شتثمارية 
للم�شتثمرين  وق���ب���ل���ة  ع���امل���ي���ة 
ما  بف�شل  و�لعامليني  �لإقليميني 
��شتثمارية  ب��ي��ئ��ة  م���ن  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع 
�لو�عدة  ب��ال��ف��ر���س  ت��زخ��ر  ف��ري��دة 
خمتلف  يف  �ق��ت�����ش��ادي��ا  و�مل���ج���زي���ة 
حتتية  ب���ن���ي���ة  ووج��������ود  �مل�����ج�����الت 

�ل�شيد ناهيد نيت�شي عمدة مدينة 
�للقاء  خ�����ل  وج�����رى  ك���ال���غ���ري. 
ع�قات  ح�����ول  �حل����دي����ث  ت����ب����ادل 
�ل�������ش���د�ق���ة و�ل���ت���ع���اون ب���ني دول���ة 
كند�  و  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
خا�شة  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل 
فيما يتعلق باجلو�نب �لإ�شتثمارية 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة. و�أع���رب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
مدينة  ب��زي��ارة  �شعادته  ع��ن  نهيان 
�أهمية  �إىل  �شموه  م�شري�  كالغري 
�ملتوفرة  �لإمكانات  من  �ل�شتفادة 
�لتطوير  يف  �مل��ت��ب��ادل��ة  و�خل�����رب�ت 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف �مل������دن �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لفر�س  و�إي��ج��اد  كالغري  ومدينة 
�ملنا�شبة لإقامة �لرب�مج و�مل�شاريع 
�مل�شرتكة �لتي تعود بالفائدة على 
�ل�شديقني.  و�ل�شعبني  �لبلدين 
�لزيار�ت  مو��شلة  �إن  �شموه  وق��ال 
ب����ني �جل���ان���ب���ني مهمة  �مل���ت���ب���ادل���ة 
�لبلدين  م�����ش��ل��ح��ة  يف  وت�������ش���ب 
و�أفكار�  ج��دي��دة  تفاهمات  وتخلق 
متنوعة لتنمية �لع�قات �لثنائية 

و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
يف �ل���دول���ة وع����دد م��ن �ل������وزر�ء يف 
�حل��ك��وم��ة �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة م��ن بينهم 
معايل كارل د�ل�س وزير �لع�قات 
�ل���دول���ي���ة وم���ع���ايل رون�����ا �م����ربوز 
وزيرة �ل�شحة.  ومت خ�ل �جلل�شة 
بحث جم���الت �ل��ت��ع��اون ب��ني دولة 
�لتجارية  كند� خا�شة  و  �لإم���ار�ت 
و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة و�لق���ت�������ش���ادي���ة و 
�ل�شحة و�لتعليم و�لبنية �لتحتية 
�إ�شافة �إىل �لزر�عة و�لأمن �لغذ�ئي 
حيث  و�لبديلة  �ملتجددة  و�لطاقة 
مت���ت���ل���ك دول�������ة �لإم������������ار�ت خ���ربة 
�لبديلة  �لطاقة  جم��ال  يف  و��شعة 
من خ�ل مدينة م�شدر . وبحث 
�ل���ل���ق���اء فر�س  �جل���ان���ب���ان خ�����ل 
و�إمكانات  �لتجاري  �لتبادل  زي��ادة 
�ل�شتثمار�ت  جم���ال  يف  �ل��ت��ع��اون 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ات ك��اف��ة م��ن خ�ل 
و�لتعريف  �لبلدين  بني  �لتن�شيق 
خمتلف  يف  �ل�شتثمارية  بالفر�س 
�لبلدين.. يف  �حليوية  �لقطاعات 
ب���ج���ان���ب ت���اأك���ي���د �أه���م���ي���ة �حل�����و�ر 

ح��دي��ث��ة وم���ت���ط���ورة..�إ����ش���اف���ة �إىل 
�لإ�شرت�تيجي  �جل���غ���ر�يف  �مل���وق���ع 
و�إلتقاء  و���ش��ل  كنقطة  و�حل��ي��وي 
تتمتع  �ل����ع����امل..وم����ا  ق������ار�ت  ب���ني 
و�أمني  �شيا�شي  ����ش��ت��ق��ر�ر  م��ن  ب��ه 
ت�شريعية  م���ن���ظ���وم���ة  ووج����������ود 
�ق��ت�����ش��ادي��ة م��ع��ا���ش��رة. م��ن جانبه 
ب���ريد وزي����ر �خلارجية  �أك����د ج���ون 
تلعبه  �ل��ذي  �لبناء  �ل��دور  �لكندي 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
و�لتحديات  �لق�شايا  معاجلة  يف 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة. وق���ال بريد 
دولة  م��ع  قوية  ع���ق��ات  لدينا  �إن 
معا  ونت�شاور  نتعاون  و  �لإم����ار�ت 
�لق�شايا..م�شري�  م��ن  ع��دد  ب�شاأن 
�إىل �أن دول��ة �لإم���ار�ت تعد و�حدة 
من �أكرب �ل�شركاء �لتجاريني لكند� 
يف منطقة �خلليج �لعربي و�لعامل 
�لكندي  �ل��وزي��ر  �ل��ع��رب��ي..وو���ش��ف 
�شهدتها  �لتي  و�لإجن���از�ت  �لتقدم 
�ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����ل  �ل��دول��ة 
باأنها مذهلة .  و�لتقى �شمو �ل�شيخ 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بعد ذلك 

•• اأبوظبي-وام: 

ب����ح����ث ������ش�����ع�����ادة ح����م����ي����د ر������ش����د 
�لعام  �لأم������ني  ن���ائ���ب  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
ل���������ش����وؤون �مل���������ش����اع����د�ت �ل���دول���ي���ة 
بالإنابة يف هيئة �له�ل �لأحمر و 
�لأمني  بخيت  �ملنان  �ل�شفري عطا 
�لإن�شانية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام 
�لإ�ش�مي..  �ل��ت��ع��اون  منظمة  يف 
وتن�شيق  �ل�شر�كة  تعزيز  �إمكانات 
�لإن�شانية  و�ل�����رب�م�����ج  �جل����ه����ود 
�ملناطق  يف  �مل��ي��د�ن��ي��ة  و�ل��ع��م��ل��ي��ات 

�لتي ت�شهد �أزمات �إن�شانية حادة. 
ج����اء ذل����ك خ�����ل �ل����زي����ارة �لتي 
برئا�شة  �مل��ن��ظ��م��ة  وف����د  ب��ه��ا  ق����ام 
�ل�����ش��ف��ري ع��ط��ا �مل���ن���ان ب��خ��ي��ت �إىل 
�أ�شاد  حيث  �لأح��م��ر  �ل��ه���ل  مقر 
�لتي  �لإن�شانية  باجلهود  �ل�شفري 
تبذلها هيئة �له�ل �لأحمر على 
�لهيئة  �إن  �لدولية. وقال  �ل�شاحة 
ب����ارز� و  �إن�����ش��ان��ي��ا  �أ���ش��ب��ح��ت معلما 
تنوع  بف�شل  كبري�  خرييا  �شرحا 
�مليد�نية  حت��رك��ات��ه��ا  و  ب��ر�جم��ه��ا 
�أن  ع���ل���ى  م�������ش���دد�  م����ك����ان  ك����ل  يف 

ون��اق�����س �جل��ان��ب��ان �لآل���ي���ات �لتي 
مي��ك��ن م��ن خ���ل��ه��ا ت��ب��ن��ي بر�مج 
تطلعات  حتقق  م�شرتكة  ميد�نية 
�جلانبني يف حت�شني �حلياة ورفع 
�مل��ع��ان��اة ع���ن �مل��ت��اأث��ري��ن م���ن تلك 
�لأح�������د�ث ب��ج��ان��ب �لت���ف���اق على 
لتعزيز  �لآر�ء  و  �لأف���ك���ار  ت���ب���ادل 
وخدمة  �لإن���������ش����اين  �ل���ت�������ش���ام���ن 
عطا  و�أط��ل��ع  �مل�شرتكة.  �لأه����د�ف 
�ملنان �مل�شوؤولني يف �له�ل �لأحمر 
على �لإجر�ء�ت �لتح�شريية للقمة 
�لإن�شانية �لعاملية �لتي تعقد خ�ل 
و�شع  �إىل  وت���ه���دف   2016 ع���ام 
�مل�شتقبلية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأج���ن���دة 
معربا عن �أمله يف ترقية �لرب�مج 
�ملنظمة  ب���ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  و 
و�لهيئة خدمة للق�شايا �لإن�شانية 
�لعاجلة و �ملحلة يف �ملنطقة . من 
�ل�شام�شي  ح��م��ي��د  رح����ب  ج��ان��ب��ه 
بزيارة وفد �ملنظمة للهيئة موؤكد� 
�أنها تفتح جمالت �أرحب للتن�شيق 
�أجل  �لتعاون بني �جلانبني من  و 
�أف�����ش��ل وح���ي���اة كرمية  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
ل�شحايا �حلروب و�لكو�رث �لذين 

�د�رة  �أن  ي��ذك��ر  �لإد�رة.  م��ن�����ش��ق 
منظمة  يف  �لن�����ش��ان��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
�ل��ت��ع��اون �لإ���ش���م��ي �أن�����ش��ئ��ت قبل 
���ش��ت ���ش��ن��و�ت ف��ي��م��ا ت��ق��وم بو�شع 
و��شحة  �إن�����ش��ان��ي��ة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شية  �لقدر�ت  وتعزيز  �ملعامل 
و �ل��ت��ق��ن��ي��ة ل���ل���دول �لأع�������ش���اء يف 
�مل���ن���ظ���م���ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م����ع ح����الت 
�لتعر�س  م��ن  �حل���د  و  �ل���ط���و�رئ 
بجانب  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة..  ل���ل���ك���و�رث 
تطوير �آليات �لتن�شيق مع خمتلف 
�جل��ه��ات �لإغ��ث��اي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
و�لتن�شيق  �ملتحدة  �لأمم  وك���الت 
م����ع �ل�������ش���ن���ادي���ق و�ل�����رب�م�����ج ذ�ت 
�ل�شلة يف �ملنظمة من �أجل تقدمي 
للمحتاجني  �لإن�شانية  �مل�شاعدة 
�لإن�شانية  �لإد�رة  و�فتتحت  لها. 
�ملكاتب يف كل  للمنظمة عدد� من 
من �ل�شومال و�ليمن و�أفغان�شتان 
�لهر�شك و  �لبو�شنة و  �إىل  �إ�شافة 
و�ندوني�شيا  و�شري�ليون  �لنيجر 
فل�شطني..وذلك  و  ب��اك�����ش��ت��ان  و 
�لعمل  لت�شهيل مهمتها يف تن�شيق 

�لإن�شاين يف �لدول �لأع�شاء. 

مبادر�ت �لهيئة �خل�قة يف �ملجال 
لتوثيق  �لإن�شاين حدت مبنظمته 
بالهيئة وتعزيز �شر�كتها  �ش�تها 
�لتعاون بني  �أن  �إىل  و�أ�شار   . معها 
�جل��ان��ب��ني ق��ائ��م منذ وق��ت طويل 
�لرب�مج  م��ن  �لعديد  ع��ن  و�أ���ش��ف��ر 
�لتي تركت �شدى طيبا  �مل�شرتكة 
ذ�ت  �لإن�شانية  �ل�شر�كة  جمال  يف 
�لأثر �ملبا�شر على حياة �أ�شد �لفئات 
�شعفا.. لفتا �إىل �أن �لزيارة تاأتي 
لدعم هذ� �لتعاون ودفع �لع�قات 
�أرحب  �إىل جمالت  بني �جلانبني 
يف جم������الت �ل���ع���م���ل �لإن�������ش���اين. 
�أنه  �ملنان  �ل�شفري  �شعادة  و�أو���ش��ح 
على  �لرتكيز  �لجتماع  خ���ل  مت 
على  وتد�عياتها  �ل�شورية  �لأزم��ة 
�إ�شافة  �ملنطقة  دول  و  �ملت�شررين 
�جلارية  �لأح�����د�ث  ت��د�ع��ي��ات  �إىل 
و�نعكا�شاتها  �لو�شطى  �إفريقيا  يف 
�لإن�شانية  �ل��ظ��روف  ت��ف��اق��م  ع��ل��ى 
�ملبا�شر  دوره����ا  و  ه��ن��اك  ل��ل�����ش��ك��ان 
�للجوء  و  �ل��ن��زوح  تز�يد حركة  يف 
و  �شعبة  �إن�شانية  �أو���ش��اع  ظ��ل  يف 

معقدة. 

يو�جهون ظروفا �إن�شانية �شعبة.. 
�جلانبني  ت��ع��اون  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
للعمل  ج�����دي�����د�  ب����ع����د�  ي�������ش���ي���ف 
�لإن�شاين �ملوؤ�ش�س وتعزيز �ل�شر�كة 
يف و�حدة من �أهم جمالت �لعمل 
�له�ل  هيئة  �أن  و�أك��د  �لإن�شاين. 
�لأحمر لن تدخر و �شعا يف �شبيل 
ترقية �لتعاون و جمالته �ملختلفة 
م����ع �مل���ن���ظ���م���ة م��ث��م��ن��ا دوره��������ا يف 
بالعمل  تهتم  �لتي  �ملبادر�ت  تبني 
�ملنطقة  يف  �مل�����ش��رتك  �لإن�������ش���اين 

ودفعه �إىل �لأمام.  
جانب  م�����ن  �لج�����ت�����م�����اع  ح�������ش���ر 
�لأح��م��ر.. حممد م�شبح  �ل��ه���ل 
�مل�شاريع  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شام�شي 
رئي�س  �لعامري  حممد  ومن�شور 
�لدكتور  و  �لإغ���اث���ة  ب��ر�م��ج  ق�شم 
عبد �لكرمي بن �شي علي م�شت�شار 
ح�شره  �لدولية..فيما  �لع�قات 
م��ن �مل��ن��ظ��م��ة �ل�����ش��ف��ري ف����وؤ�د على 
�لعام  �لأم�����ني  م�����ش��ت�����ش��ار  �مل��زن��ع��ي 
عبد  و�شليمان  �لإن�شانية  لل�شوؤون 
�ل�شوؤون  �إد�رة  �لعو�شي مدير  �هلل 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و �أجم���د ع��ي��اد مو�شى 

وطرح م�شاريع مبتكرة يف جمالت 
جانبه  من  �لطاقة.  منها  متعددة 
كالغري  م���دي���ن���ة  ع����م����دة  �أع��������رب 
�ل�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان و�لوفد 
�مل��ر�ف��ق �إىل �مل��دي��ن��ة.. م��وؤك��د� �أنها 
�شت�شهم يف تعزيز ع�قات �لتعاون 

بني  �لقائمة  و�ل�شر�كة  و�ل�شد�قة 
�لإم�������ار�ت وك���ن���د�.. م�شري�  دول����ة 
�إىل ما تتمتع به دول��ة �لإم���ار�ت و 
مدنها من تطور وتقدم ت�شاهي به 
مدن عاملية خمتلفة وهو ما ي�شهم 
وتبادل  �لتعاون  فر�س  من  ويعزز 
و�لتجارب  و�خل�����رب�ت  �مل��ع��ل��وم��ات 

�ل��ت��ي ت��خ��دم �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك. و 
�شجل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
يف  كلمة  �للقاء  ختام  يف  نهيان  �آل 
كالغري  م��دي��ن��ة  زو�ر  ك��ب��ار  �شجل 
باملدينة  �إع��ج��اب��ه  خ���ل��ه��ا  �أب�����دى 
تقدم  ك��ل  ول�����ش��ك��ان��ه��ا  ل��ه��ا  متمنيا 

و�زدهار. 

�سيف بن زايد يطلع على خطط تطوير ا�سرتاتيجية مكافحة املخدرات
�لت�شدي لهذه �لآفة وفق �أف�شل �ملمار�شات و�ملنهجيات 
تنظيمية  وح��د�ت  با�شتحد�ث  يتعلق  ما  منها  �ملعتمدة 
مرتبطة  و�أخ����رى  متخ�ش�شة  ك���و�در  وت��وف��ري  ج��دي��دة 
�إل��ك��رتون��ي��ة م��ت��ط��ورة. وبحث  ب��ر�م��ج و�أن��ظ��م��ة  بتوفري 
مع  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  تعزيز  جهود  �لجتماع 
�لوقاية  �مل��ج��ت��م��ع ل���ش��ت��ث��م��اره��ا يف  �أف�����ر�د وم��وؤ���ش�����ش��ات 
م��ن خم��اط��ر �لإدم�����ان و���ش��ب��ل م��و�ج��ه��ة �آف���ة �ملخدر�ت 
�لجتماع  ح�شر  �مل��دم��رة.  �آث��اره��ا  من  �ملجتمع  حلماية 
.. �لفريق �شيف عبد �هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية 
و�ل���ل���و�ء �ل��دك��ت��ور �أح���م���د ن��ا���ش��ر �ل��ري�����ش��ي م��دي��ر عام 

حممد  و�لعميد  �أبوظبي  �شرطة  يف  �ملركزية  �لعمليات 
�شرطة  يف  �لقيادة  ���ش��وؤون  ع��ام  مدير  �لظاهري  خلفان 
�أب��وظ��ب��ي و�ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ب��ن دمل���وج �ل��ظ��اه��ري مدير 
�لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �لأد�ء  وتطوير  �ل�شرت�تيجية  ع��ام 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
مكافحة  عام  مدير  �ل�شويدي  �هلل  عبد  �شعيد  و�لعقيد 
�لد�خلية و�لعقيد في�شل  �ملخدر�ت �لحتادية يف وز�رة 
�لأد�ء يف  وتطوير  �ل�شرت�تيجية  �إد�رة  �ل�شعيبي مدير 
�إد�رة  مدير  �ل�شاعدي  �شعود  و�لعقيد  �أبوظبي  �شرطة 

�شكرتارية مكتب �شمو �لوزير وعدد من �ل�شباط.

•• اأبوظبي-وام:

�طلع �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
خطط  �ل��د�خ��ل��ي��ة..ع��ل��ى  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل������وز�رة يف مكافحة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث 
�ملخدر�ت وفقا ملا و�شلت �إليه �آخر �ملمار�شات �لعاملية يف 

هذ� �ملجال. 
و�عتمد �شموه خ�ل �جتماع عقد �م�س يف مقر �شرطة 
�ل�شرت�تيجية يف قطاع  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  ع���دد�  �أب��وظ��ب��ي 
م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت و�ل��ت��ي ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا �أث���ر يف جهود 

وزيرة ال�سحة الباك�ستانية ت�سيد بجهود ومبادرات خليفة وحممد بن زايد يف دعم القطاع ال�سحي يف بالدها
•• اإ�صالم اآباد -وام:

�ل��دول��ة للخدمات �ل�شحية يف  ت���ار�ر وزي���رة  �أف�����ش��ل  �أ���ش��ادت م��ع��ايل ���ش��ارة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وم��ب��ادر�ت  بجهود  �لإ�ش�مية  باك�شتان  جمهورية 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�لعديد من  بناء  باك�شتان من خ�ل  �ل�شحي يف  �لقطاع  �مل�شلحة..يف دعم 
�مل�شاريع �ل�شحية يف خمتلف �أقاليم �لب�د. وقالت �لوزيرة يف ت�شريحات 
لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �إن دعم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لباك�شتان 
�آل نهيان طيب  ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �أي��ام �ملغفور له  كان منذ 
�هلل ثر�ه �لذي كان خري معني و�شديق لباك�شتان حيث �أمر ببناء م�شت�شفى 
�مل�شت�شفيان  وهما  كويتا  �آخ��ر يف مدينة  وم�شت�شفى  ز�ي��د يف له��ور  �ل�شيخ 
�للذ�ن �شاهما يف تلبية حاجة �ملر�شي للع�ج و�لتد�وي و �شد حاجة �شكان 

بعيدة بهدف �لو�شول �إىل �لع�ج . وحول تقرير منظمة �ل�شحة �لعاملية 
�لذي يظهر �أن باك�شتان هي �لدولة �لوحيدة يف �لعامل �لتي ل يز�ل ينت�شر 
بها مر�س �شلل �لأطفال حيث �رتفعت حالت �لإ�شابة من 58 خ�ل عام 
هذه  بالفعل  �أف�شل  �لوزيرة  قالت   2013 عام  �إ�شابة   91 �إىل   2012
�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  وطبقا  �زدي���اد  يف  �لأط��ف��ال  �شلل  ف��ح��الت  حقيقة 

فباك�شتان هي �لدولة �لوحيدة �مل�شدرة ملر�س �شلل �لأطفال . 
�شلل  مر�س  من  خالية  باك�شتان  من  �ملائة  يف   90 ح��و�يل  �أن  �إىل  ولفتت 
�لأطفال حيث �أن �أكرب �إقليم هو �لبنجاب وهو بالفعل خال من مر�س �شلل 
�لأطفال بالإ�شافة �إىل �إقليم بلو�ش�شتان..�إل �أن �ملر�س مرتكز يف كر�ت�شي 
وبي�شاور و�شمال وزير�شتان. وقالت �إن باك�شتان تعد �لدولة �لوحيدة �لتي 
�أهد�فا  28 من �لعاملني مبجال منع �شلل �لأطفال فقد كانو�  مات فيها 
�لعمليات  ب�شبب  �شتان  وزي��ر  يف  �لو�شع  خطورة  من  حم��ذرة  للقتل  �شهلة 
�لأمنية ومنع دخول �لتطعيمات �شد �ملر�س �إىل �ملنطقة من قبل �لأطر�ف 

تلك �ملدن من �خلدمات �ل�شحية. 
و�أعربت عن �شكرها وتقديرها ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�لفريق �أول 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان لهتمام �شموهما �لكبري وم�شاندتهما 
�إط�ق  باك�شتان من خ�ل  يف �قت�ع مر�س �شلل �لأطفال من جمهورية 
حملة �لإمار�ت للتطعيم �شد �شلل �لأطفال بالتعاون مع �جلي�س �لباك�شتاين 
.. لفتة �إىل �أن وز�رة �ل�شحة �لباك�شتانية تعترب من �ل�شركاء �لأ�شا�شيني 
يف هذه �حلملة. ونوهت �لوزيرة �لباك�شتانية باأن م�شت�شفى �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك �لذي يتم بناوؤه يف جنوب وزير �شتان يعترب من �مل�شاريع �لذي 
كانت باك�شتان يف حاجة ما�شة لها يف هذه �ملنطقة فهو م�شت�شفى متكامل 
به �لعديد من �لتخ�ش�شات منها ق�شم للحو�دث و�لطو�رئ وق�شم للن�شاء 
و�لولدة و�لأطفال وق�شم لغ�شيل �لكلي وكذلك م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة بن 
�مل�شت�شفيني  لهاذين  �أم�س �حلاجة  �ننا يف  �شو�ت موؤكدة  نهيان يف  �آل  ز�يد 
م�شافات  يقطعون  �لذين  �ملر�شى  معاناة  من  �لتخفيف  يف  �شاهما  �للذين 

مع  �لباك�شتانية  �ل�شحة  وز�رة  به  تقوم  �ل��ذي  �لتن�شيق  وب�شاأن   . �ملت�شددة 
وجلنة  �ل����وز�رة  م��ن  �أع�����ش��اء  �أن  معاليها  �ل��ع��امل��ي��ة..�أك��دت  �ل�شحة  منظمة 
منظمة  مع  بالتن�شيق  يقومون  و�لأقاليم  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س  مكافحة 

�ل�شحة �لعاملية خا�شة يف جمال مر�س �شلل �لأطفال . 
وحول �لتعاون بني وز�رتي �ل�شحة �لإمار�تية و�لباك�شتانية .. �أكدت �لوزيرة 
بالإمار�ت  �ل�شحة  وز�رة  مع  �لتعاون  ع�قة  تطوير  �شرورة  �أف�شل  �شاره 
�إىل  �إ�شافة  ب�دها  يف  �لأط��ف��ال  �شلل  مر�س  مكافحة  ف��رق  عمل  لت�شهيل 
�لتعاون يف �ملجالت �ل�شحية �لأخرى وتوقعت �لوزيرة �لباك�شتانية تن�شيقا 
وتعاونا �أكرب بني �لبلدين يف �جلانب �ل�شحي �إ�شافة �إىل عقد �جتماعات 
�أهم �لتحديات  بني م�شوؤويل �لقطاع �ل�شحي من �جلانبني . وبخ�شو�س 
و�مل�شاكل �لتي تو�جهها وز�رة �ل�شحة يف باك�شتان قالت علينا �لرتكيز على 
عمليات �لتطعيم �ملعتادة �إىل جانب �لرتكيز على �جلودة وت�شعري �لأدوية 

لتكون وفقا للمعايري �لدولية. 

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية وبنك اأبوظبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وق��ع��ت 
�آل ن��ه��ي��ان ل���أع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة و 
�لتمويل  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 
�لإ���ش���م��ي م��ذك��رة ت��ف��اه��م لدعم 
بها  تقوم  �لتي  �لإن�شانية  �لأعمال 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني �ملحلي 
و�خل���ارج���ي. وق���ال ���ش��ع��ادة حممد 
حاجي �خلوري مدير عام موؤ�ش�شة 
بعد  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل���أع��م��ال  خليفة 
�أبوظبي  بنك  �مل��ذك��رة..�إن  توقيعه 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  ي��ع��ت��رب  �ل���وط���ن���ي 

و�جل��ه��ات �ل��ر�ئ��دة يف دع��م �لعمل 
�لإن�شاين يف �لدولة و�إنه يقدم على 
مد�ر �لعام دعما لأن�شطة موؤ�ش�شة 
�لدولة  د�خ����ل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  خليفة 
و�مل�شاعدة  �ل����ع����ون  ت���ق���دم  ح���ي���ث 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل���د�ر����س  يف  للطلبة 
رعاية �لأ�شر �ملو�طنة �لتي ت�شارك 
�أن�شطة موؤ�ش�شة خليفة يف حت�شري 
وجبات �إفطار �ل�شائم خ�ل �شهر 
رم�شان ووجبات �ملقا�شف �ملدر�شية 
وتقدميها للط�ب باأ�شعار رمزية. 
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال �ل�������ش���ي���د فهد 
يف  �ملنتدب  �لع�شو  �ل�شاعر  �أح��م��د 

�لتمويل  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك 
�مل��ذك��رة.. توقيعه  بعد  �لإ���ش���م��ي 
�إن بنك �أبوظبي �لوطني د�أب على 
�لإن�شانية  �لأن�����ش��ط��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لدولة  يف  �خل��ريي��ة  للموؤ�ش�شات 
�لإن�شانية  �جل���ه���ود  ي��ث��م��ن  وه����و 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  تبذلها  �ل��ت��ي 
ز�يد �آل نهيان ل�أعمال �لإن�شانية 
و�لتي ت�شمل �لفئات �ملحتاجة من 
�ملجتمع وتركز �أي�شا على قطاعي 
�لأ�شر  ورع��اي��ة  و�لتعليم  �ل�شحة 
وطني  �إن�شاين  عمل  وهو  �ملو�طنة 

ي�شتحق �لدعم و�مل�شاندة.
ون���وه ب���اأن ب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �لوطني 
�شنويا  يقدم  �لإ���ش���م��ي  �لتمويل 
و�أن�شطة  مل�����ش��اري��ع  ن��ق��دي��ة  دع���م���ا 
موؤ�ش�شة خليفة ل�أعمال �لإن�شانية 
كما ي�شارك يف رعاية هذه �لأن�شطة 
ودعمها مبا�شرة ماديا �أو معنويا . 

فرع الهالل الأحمر يف راأ�ش اخليمة يقيم خيمة اإفطار با�سم ال�سهيد طارق ال�سحي
•• راأ�ص اخليمة -وام:

ر�أ���س �خليمة خيمة  �لأحمر يف  �له�ل  �أق��ام فرع هيئة 
�أمام م�شجد  �ل�شهيد طارق �ل�شحي  �إفطار �شائم با�شم 
وذل���ك �شمن  ر�أ����س �خل��ي��م��ة..  �ل��ق��دمي يف مدينة  �شعم 
ب��رن��ام��ج �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��رم�����ش��اين ل��ت��ق��دمي وج��ب��ات �إفطار 
نائب  �ملن�شوري  مبارك  ر��شد  �شعادة  وقال  لل�شائمني. 
�لأمني �لعام لل�شوؤون �ملحلية يف هيئة �له�ل �لأحمر..

 200 حل��و�يل  تت�شع  �ل�شحي  ط��ارق  �ل�شهيد  خيمة  �إن 
وطيلة  يوميا  رم�شانية  وج��ب��ة   200 وت��ق��دم  �شخ�س 
فروعها  عرب  كثفت  �لهيئة  �أن  وذك��ر  �لف�شيل.  �ل�شهر 
و�خلريية  �لإن�شانية  جهودها  �لدولة  مدن  خمتلف  يف 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �مل���ب���ارك م��ن خ����ل حملتها 
�ملري  م�شاريع  تت�شمن  �لتي  �لف�شيل  لل�شهر  �ملو�شمية 
�لرم�شاين و�إفطار �ل�شائم وك�شوة �لعيد وزكاة �لفطر 
تقدمي  �ل��ر�غ��ب��ني يف  �ملح�شنني  م��ع  ب��ال��ت��و����ش��ل  وذل���ك 
�ملتنوعة  ب��امل�����ش��اع��د�ت  و�ل��و���ش��ول  جهة  م��ن  تربعاتهم 
مل�شتحقيها من �لأ�شر �ل�شعيفة و�ملتعففة د�خل �لدولة 

من جهة �أخرى.  و�أو�شح �أن م�شروع �إفطار �ل�شائم يعد 
و�حد� من �أهم �مل�شاريع �لرم�شانية �لتي تنفذها �لهيئة 
يف مدن �لدولة كافة عرب فروعها �أو من خ�ل مكاتبها 
�ملنت�شرة يف �لعديد من دول �لعامل . و�أ�شار �إىل �أن �لهيئة 
123 خيمة علي م�شتوى  �إفطار �شائم  جهزت مل�شروع 
�ل�شائمني  �ل��دول��ة ل�شتقبال  م��دن  م��وزع��ة يف  �ل��دول��ة 
م���ن خم��ت��ل��ف ���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع وي��ب��ل��غ ع����دد �لوجبات 
 723 رم�شان  �شهر  ط��و�ل  تقدمها  �لتي  �لرم�شانية 
�ألفا و 624 وجبة.  و�أو�شح �أن عدد �خليام �لرم�شانية 
36 خيمة ويف  يبلغ  يا�س و�شو�حيها  وبني  �أبوظبي  يف 
�ل�����ش��ارق��ة بجانب ث���ث يف  �أرب���ع خ��ي��ام وخم�س يف  دب��ي 
عجمان وخيمة و�حدة يف �أم �لقيوين و 10 خيام يف ر�أ�س 
�خليمة و 11 خيمة يف �لفجرية. و�أ�شاف �أنه يف �لعني 
�ملنطقة  ويف  28خيمة  �لهيئة  ن�شرت  فقد  و�شو�حيها 
25 فيما تختلف  �لغربية بلغ عدد �خليام �لرم�شانية 
�شعة �خليام بح�شب �ملوقع و�لكثافة �ل�شكانية �أو �ملناطق 
�لتي �شيدت فيها منها يت�شع ملائة �شائم و�أخرى لنحو 

و�ل�شناعية. �لتجارية  �ملناطق  يف  �شائم   400

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/165  ت عمل - م ر-ت-ع ن (
طالب �لتنفيذ/ حممد �دري�س عبيد �حلق �جلن�شية: بنغ�د�س �ملنفذ �شده : 
موؤ�ش�شة حلم �ل�شباح للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �ع�نه /

موؤ�ش�شة حلم �ل�شباح للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن : بالن�شر 
�لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  �ن طالب  مبا 
رقم 708-2013 عم جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
�لد�ئرة  �لتنفيذ  فانت مكلف باحل�شور �مام  2014/7/21 موعد� لنظر طلب 
�لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �ع�ه  تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
  قلم املحكمة                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اأخبـار الإمـارات

تقرير التعاون الدويل: حجم م�ساريع الإمارات للمياه جتاوز مليار درهم يف 61 دولة حول العامل

يف حوار مع جملة درع الوطن 

اأحمد بن طحنون: اخلدمة الوطنية �سرف وواجب وطني مقد�ش
التدريبات والتمارين الع�صكرية والأمنية التي �صيخ�صع لها املجندون متثل 
م�صــدرًا اأ�صــا�صيًا لتطويرهـم ومتكينهـم و�صقـل مهاراتـهم وزيـادة كفاءتهـم

�ل�شحي  �ل�شرف  وخ��دم��ات  �ملياه  �إم���د�د�ت  على  �حل�شول  فر�س  وحت�شني 
وحت�شني معي�شة �شكان �لأحياء �لفقرية .. �إل �أنه ماز�ل هناك 748 مليون 
�شخ�س يف �لعامل ل يح�شلون على مياه �شرب نظيفة و�شليمة.. فيما ميوت 
�ل�شرب  مياه  بو��شطة  �ملنقولة  �لأم��ر����س  ب�شبب  طفل   400 و  �أل��ف  يوميا 
�مللوثة �أو عدم كفاية �ملر�فق �ل�شحية. و�أ�شار �لتقرير �لذي �أ�شدرته �لوز�رة 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �إط���ق �شاحب  مو�كبة مع 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل موؤخر� مبادرة �شقيا 
40 يف �ملائة من �لأ�شخا�س �لذين ل يح�شلون  �أن حو�يل  �لإم��ار�ت .. �إىل 
على مياه �شرب نظيفة يعي�شون يف �أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء..وذلك بح�شب 
�لأمم  وب��رن��ام��ج  �ليوني�شف  ل���أط��ف��ال  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  منظمة  �إح�شائيات 
�لإم����ار�ت يف تقدمي  دول���ة  ج��ه��ود  �لتقرير  و��شتعر�س  �لإمن���ائ���ي.   �مل��ت��ح��دة 
من  �ملمولة  �ملياه  م�شاريع  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  حيث  للمياه  �خلارجية  �مل�شاعد�ت 
و�لتحاق  ب��امل��د�ر���س  �لت�ميذ  �لتحاق  ن�شبة  حت�شني  يف  �أ�شهمت  �لإم����ار�ت 
وبالأخ�س  �لأط��ف��ال  ينخرط  حيث  �لأمية  حمو  بف�شول  و�لن�شاء  �لفتيات 
�لعامل يوميا يف رحلة  �أنحاء  �لريفية يف جميع  �ملناطق  �لن�شاء و�لفتيات يف 

للبحث عن �ملاء ويق�شون فيها �شاعات طويلة مما يفقدهم فر�س �حل�شول 
�ملقدمة  �ملياه  م�شاريع  �أن  �لتقرير  و�أو�شح  و�شعهم.  وحت�شني  �لتعليم  على 
�لفقرية  و�ملجتمعات  �لنامية  �ل��دول  من  للعديد  كم�شاعد�ت  �لإم���ار�ت  من 
�لأمر��س  م��وؤ���ش��ر�ت  و�ن��خ��ف��ا���س  �ل�شخ�شية  �ل��ن��ظ��اف��ة  حت�شن  يف  �شاهمت 
�ملياه  على  �حل�شول  وقت  توفري  على  ف�ش�  �ل�شخ�شية  بالنظافة  �ملتعلقة 
من �لأمهات لتقدمي �لرعاية لأطفالهم ولأ�شرهم مما �أدى �إىل �لتح�شن يف 
�شحة �لأمومة و�لطفولة وتوفري زمن �إ�شايف ل�أ�شرة ل�نخر�ط يف �أعمال 
تزيد من �لدخل. ونوه باأن توفري �ملياه �أدى لتقليل �لنز�عات حول م�شادر 
61 دول��ة حول  �أك��رث من  �أ�شهم توفري �لإم���ار�ت م�شادر مياه يف  �ملياه وقد 
�لعامل يف تقليل �لنز�عات وتوفري �لأمن و�لطماأنينة. و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن 
م�شاعد�ت دولة �لإمار�ت يف �إن�شاء �شدود وم�شاريع مائية كبرية مل ينح�شر 
دورها فقط على مياه �ل�شرب و�إمنا تعد�ها �إىل توفري مياه للزر�عة وتوليد 
�ملثال  �شبيل  فعلى  �لكبري  �لأث��ر  �مل�شاريع  لهذه  وك��ان  �لكهرومائية  �لطاقة 
�لإم���ار�ت يف متويله يف توفري  �ل��ذي �شاهمت  �ل�شود�ن  �شاهم �شد م��روي يف 
�ألف هكتار من �مل�شاريع   300 250 ميغاو�ط وري  �ألف و  �لطاقة مبقد�ر 

•• اأبوظبي-وام:

مياه  �إم���د�د�ت  م�شاريع  ت�شييد  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أ�شهمت 
�لعامة  و�ل�شحة  و�ملياه  �لأنهار  �أحو��س  وتطوير  و�لآب��ار  �لأ�شا�شية  �ل�شرب 
و�حلفاظ على �ملو�رد �ملائية يف حو�يل 61 دولة بقيمة جتاوزت مليار درهم و 
ذلك خ�ل �لفرتة من عام 2009 وحتى 2013. و�أكد تقرير وز�رة �لتنمية 
و�لتعاون �لدويل �لذي �أ�شدرته �م�س �أن �أكرث �لدول �مل�شتفيدة من م�شاريع 
�ملياه هي �أفغان�شتان وباك�شتان ولبنان و�ل�شومال و�ل�شود�ن كما حظيت دول 
غرب �أفريقيا مثل �لنيجر ومايل وبوركينافا�شو وبنني و�شري�ليون و�شاحل 
�إىل  �لتقرير  و�أ�شار  �لإم��ار�ت.  �لعاج وبوروندي مب�شاريع مياه نفذتها دولة 
�لزمنية  �ملدة  �ملياه �لإمار�تية ل ينح�شر فقط على تقليل  �آثار م�شاريع  �أن 
�ل�زمة للح�شول على �ملياه من م�شادرها و�إمنا يتعد�ها �إىل �لأثر �ل�شحي 
و�لجتماعي و�لتعليمي و�لقت�شادي .  و�أ�شاف �أنه رغم �لتقدم �مللحوظ يف 
ب� �شمان �ل�شتد�مة  �أه��د�ف �لإمنائية و�خلا�س  �ل�شابع من  حتقيق �لهدف 
�لبيولوجي  �لتنوع  وتاأثر  �لبيئة  �مل��و�رد  فقد�ن  من  للحد  و�لهادف  �لبيئية 

طرق وموا�سالت دبي توعي �سائقي 
املركبات الثقيلة بال�سالمة املرورية

•• دبي-وام:

بال�ش�مة  �ملخت�شة  تري�شتار  و�شركة  و�مل��و����ش���ت  �ل��ط��رق  هيئة  نظمت 
و�حلاف�ت  �ل�شاحنات  �شائقي  ق��در�ت  لتطوير  توعويا  برناجما  �مل��روري��ة 
على �لقيادة �لآمنة. و�أكد �ملهند�س ح�شني �لبنا مدير �إد�رة �ملرور يف موؤ�ش�شة 
�ملرور و�لطرق..�أهمية تطوير مهار�ت �لقيادة عند �ل�شائقني خا�شة �شائقي 
�لثقيلة  للمركبات  �مل��روري��ة  �حل��و�دث  لأن  �لثقيلة  و�ل�شاحنات  �حلاف�ت 
�لوفيات و�لإ���ش��اب��ات فيما توؤكد  �أك��رب ع��دد من  غالبا ما تت�شبب يف وق��وع 
�لح�شائيات �أن �شائقي �ل�شاحنات و�حلاف�ت هم �أكرث م�شتخدمي �لطريق 
خطورة.  و�أ�شار �إىل حر�س �لإد�رة على تلقي �شائقي �ملركبات �لثقيلة �ملزيد 
من �لتدريب و�لتاأهيل بعد ح�شولهم على رخ�شة �لقيادة وذلك من خ�ل 
�لتعاون مع �ملر�كز �ملتخ�ش�شة يف �ل�ش�مة �ملرورية و�شركات �لنقل �لكبرية 
�ل�شائقني.  ل��دى  �مل���روري  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  يف  �ل��ت��ع��اون  �شبل  لتكثيف 
و�أو�شح مدير �إد�رة �ملرور �أن بر�مج �لتوعية �ملرورية ت�شتهدف جميع فئات 

�ملجتمع �إل �أن �لرتكيز على �شائقي �ل�شاحنات يعترب من �أولويات �لإد�رة .

يعادلها  ما  �أو  �لعامة  �لثانوية  على 
�لإناث  �أم��ا  �أ�شهر  ت�شعة  مدة  فاأعلى 
�أ�شهر  ت�شعة  �خلدمة  م��دة  ف�شتكون 
�لعلمي  �مل���وؤه���ل  �ل��ن��ظ��ر ع���ن  ب��غ�����س 
على  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة  و�شت�شتمل 
ع�شكرية  ومت��اري��ن  تدريبية  ف��رت�ت 
و�أمنية وحما�شر�ت توعوية ودينية 

ووطنية. 
ويف �شوؤ�ل �آخر حول هل تعترب مدة 
خدمة  من  ج��زء�  �لوطنية  �خلدمة 
�أن مدة  �أك����د   .. �حل��ك��وم��ي  �مل��وظ��ف 
�خلدمة �لوطنية للمجندين �لذين 
�أثناء مدة خدمتهم  يتم تعيينهم يف 
�ل���وط���ن���ي���ة ب�������ال�������وز�ر�ت و�ل�����دو�ئ�����ر 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
و�لقطاع  و�ملحلية  �لحتادية  �لعامة 
�خل���ا����س ت��ع��ت��رب ك���اأن���ه���ا ق�����ش��ي��ت يف 
خ��دم��ة ه��ذه �جل��ه��ات وحت�شب هذه 
�ملدة من �شمن �لأقدمية و��شتحقاق 
�لزياد�ت �ملقررة وكذلك �حلال �إذ� مت 
�خلدمة  �نق�شاء  بعد  �ملجند  تعيني 
�لوطنية لدى �لدو�ئر �حلكومية �أو 
�خلا�شة فاإنه يتم �شم مدة �خلدمة 
�لوطنية �إىل خدمته �لفعلية �ملحددة 
لأغر��س �ملكافاأة و�ملعا�س �لتقاعدي 
و�لمتياز�ت  �حل��ق��وق  م��ن  وغ��ريه��ا 
و�لعمل  �ل���وظ���ي���ف���ة  ع����ن  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  ت��ت��ح��م��ل  �أن  ع��ل��ى 
�لقو�نني  ح�����ش��ب  �ل�����ش��م  ت��ك��ال��ي��ف 
و�لأن��ظ��م��ة. وح��ول ح��الت ��شتدعاء 
�أخرى  م���رة  �إىل خل��دم��ة  �مل��ج��ن��دي��ن 
�لوطنية  �خل��دم��ة  هيئة  رئي�س  ق��ال 
حالت  �إىل  بالن�شبة  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة 
كل  �شينقل  فانه  �ملجندين  ��شتدعاء 
م���ن �ن��ت��ه��ت خ��دم��ت��ه �ل��وط��ن��ي��ة �إىل 
���ش��ج���ت �لح��ت��ي��اط ووف��ق��ا لأحكام 
�لحتياط  ��شتدعاء  وي��ت��م  �ل��ق��ان��ون 
�لتمرين  �أو  �ل���ت���دري���ب  لأغ����ر������س 
�لتاأهيلية  ب����ال����دور�ت  ول���ل��ت��ح��اق 
على  �لتجارب  ولإج���ر�ء  ل�حتياط 
�أو  �لعامة  للتعبئة  �ملتخذة  �لتد�بري 
�لتعبئة �جلزئية ويف حالت �لتعبئة 
�لعامة �أو �لتعبئة �جلزئية �أو �حلرب 
�أي  �أو  �ل��ع��رف��ي��ة  �لأح���ك���ام  �إع�����ن  �أو 
�ل��دول��ة ل ق��در �هلل ويف  خطر يهدد 
�حلالت �لأخرى �لتي يقدرها نائب 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. 
وب���������ش����اأن �مل����ك����اف����اآت و�لم����ت����ي����از�ت 
�ل���ت���ي مت��ن��ح ل��ل��م��ج��ن��دي��ن م���ن غري 
�إذ� كان �ملق�شود  �أنه  �ملوظفني.. بني 
ب��غ��ري �مل��وظ��ف��ني ف��ئ��ة �ل��ع��اط��ل��ني عن 
�أن���ه �شتحدد  �ل��ع��م��ل ف��ال��ق��ان��ون �أك���د 

طبقا  �لتجنيد  من  موقفه  لتحديد 
لأحكام هذ� �لقانون وفقا لل�شو�بط 
و�لإج��ر�ء�ت �ملعمول بها. و�أ�شار �إىل 
�أنه من �ملقرر �أن ت�شع هيئة �خلدمة 
�لوطنية و�لحتياطية بالتن�شيق مع 
�مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �ملعنية  �لوحد�ت 
مو�عيد  فيه  حت��دد  برناجما  �شنويا 
�شن  بلغو�  �ل��ذي��ن  �ملجندين  فح�س 
�لتجنيد �أو من تقرر جتنيدهم ويتم 
وحول  �ملتاحة.  بالو�شائل  �إع�نهم 
�ملنافع و�لمتياز�ت �لتي �شتعود على 
�أكد   .. �لوطنية  �خل��دم��ة  منت�شبي 
نهيان  �آل  طحنون  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
�أن خدمة �لوطن مل تكن ولن تكون 
جميع  يعي  �أن  ويجب  مبقابل  يوما 
ب��اأد�ء �خلدمة  �ملكلفني  �لوطن  �أبناء 
عظيم  �شرف  �خلدمة  �لوطنية..�أن 
ي���ردون من  وو�ج���ب وط��ن��ي مقد�س 
جمائل  م��ن  ب�شيطا  ج���زء�  خ���ل��ه��ا 

�لوطن عليهم. 
من  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لم��ت��ي��از�ت و�مل��ن��اف��ع �مل��رتت��ب��ة على 
مقدمتها  ويف  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل���دم���ة 
�لع�شكرية  و�ل��ت��م��اري��ن  �ل��ت��دري��ب��ات 
���ش��ي��خ�����ش��ع لها  �ل����ت����ي  و�لأم�����ن�����ي�����ة 
�أث��ن��اء �خل��دم��ة و�لتي  �مل��ج��ن��دون يف 
لتطويرهم  �أ�شا�شيا  م�����ش��در�  متثل 
ومت��ك��ي��ن��ه��م و�إك�������ش���اب���ه���م �خل�����رب�ت 
و�مل���������ع���������ارف �جل��������دي��������دة و����ش���ق���ل 
و�شدد  كفاءتهم.  وزي���ادة  مهار�تهم 
و�لدو�ئر  �ل�����وز�ر�ت  جميع  �أن  على 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
�لعامة و�لحتادية و�ملحلية و�لقطاع 
�خلا�س ملزمة بالحتفاظ للمجند 
من موظفيها �أو عمالها بوظيفته �أو 
م�شاو  �أو عمل  ب��اأي وظيفة  �أو  عمله 
�خلدمة  ف�����رتة  �ن���ت���ه���اء  ح����ني  �إىل 
�ل��وط��ن��ي��ة و����ش���ي���وؤدى ل��ل��م��وظ��ف من 
م�����دة �خلدمة  ط��ي��ل��ة  ع��م��ل��ه  ج���ه���ة 
رو�ت���ب  م��ن  ي�شتحقه  م��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
وع���و�ت وبدلت وترقيات وزياد�ت 
توفري  و�شيتم  وملحقاته  �لر�تب  يف 
للمجندين  ونفقاته  �لطبي  �لع�ج 
وف���ق���ا ل����أن���ظ���م���ة �مل���ع���م���ول ب���ه���ا يف 
فيها �خلدمة  ت���وؤدى  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات 
�خلدمة  م�����دة  وح������ول  �ل���وط���ن���ي���ة. 
�ل���ذك���ور  �إىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لتي  و�لإن��اث و�لرب�مج و�لتدريبات 
�لذكور  �أن  �أو���ش��ح   .. عليها  ت�شتمل 
�أقل  علمي  م��وؤه��ل  على  �حلا�شلني 
�شيخدمون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  م���ن 
�حلا�شلون  و���ش��ي��خ��دم  ���ش��ن��ت��ني  مل���دة 

�لوطنية  �خل���دم���ة  ق���ان���ون  ����ش���دور 
�لفعل  ردود  ت���و�ل���ت  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة 
وتعتربه  عليه  تثني  �لتي  �ل�شعبية 
خ��ط��وة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ه��م��ة حيث 
�أكد �شباب �لوطن �أنهم ل ينتظرون 
�أرو�حهم  �أو قانونا ليقدمو�  ت�شريعا 
�ملو�طن  ع���ق��ة  لأن  ل��ل��وط��ن  ف����د�ء 
وثيقة  ع����ق���ة  ب��وط��ن��ه  �لإم�����ار�ت�����ي 
و�لتقدير  �لثقة  على  تقوم  ور��شخة 
و�لح����رت�م �مل��ت��ب��ادل وق��د ك��ان لهذه 
نفو�شنا  يف  �لأث������ر  ع��ظ��ي��م  �ل�������ردود 
�لت�حم  �شور  �أ�شمى  ج�شدت  لأنها 
�ل�شتثنائية  و�ل���ع����ق���ة  �ل�����ش��ع��ب��ي 
�لتي تربط �شعب �لإم��ار�ت بوطنهم 

وقيادتهم. 
ويف ����ش���وؤ�ل ح���ول ك��ي��ف ي���رى �ل���دور 
ول�شيما  �لإع����������م  ي��ل��ع��ب��ه  �ل�������ذي 
�ل��ع�����ش��ك��ري يف دع���م قانون  �لإع������م 
وذلك  وم�شاندته  �لوطنية  �خلدمة 
�لع�شكري  �لإع����م  تنظيم  �شوء  يف 
موؤخر� ندوة بعنو�ن قانون �خلدمة 
و�ل��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز �ل��ه��وي��ة.. ثمن 
�لإع�م  لو�شائل  �ملتميزة  �لتغطية 
مر�حله  م���ن���ذ  ل���ل���ق���ان���ون  �مل���ح���ل���ي���ة 
�لتغطية  �أن  �إىل  م�شري�   .. �لأوىل 
قد �أ�شهمت يف �إذكاء �ل�شعور �لوطني 
�لوطنية  �خلدمة  �أهمية  و�أو�شحت 
�لدفاع  ع��ل��ى  ق����ادر  ج��ي��ل  �إع������د�د  يف 
ع���ن وط���ن���ه وق����ت �حل���اج���ة وقدمت 
�ملو�طنني  لأ���ش��ئ��ل��ة  ���ش��اف��ي��ة  �إج���اب���ات 
و��شتف�شار�تهم حول قانون �خلدمة 
�ل��وط��ن��ي��ة و����ش���روط���ه. وق����د قامت 
ب���دور متميز يف  �ل��وط��ن  جم��ل��ة درع 
�مل��ج��ال م��ن خ���ل �فتتاحياتها  ه��ذ� 
�لفعال  دورها  ومقالتها ف�ش� عن 
�لوطنية  �خل��دم��ة  ن���دوة  تنظيم  يف 
�ل��ت��ي ع��ق��دت م��ن��ذ �أ���ش��ب��وع��ني و�لتي 
�ألقت �ل�شوء  ت�شمنت حماور مهمة 
ع��ل��ى ق���ان���ون �خل���دم���ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�ملتحدة.  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لعاملني يف  �أي��دي  ن�شد على  ونحن 
�لإع�م  وخا�شة  �لإع���م��ي  �حلقل 
�لع�شكري وعلى �ملو�طنني �لنا�شطني 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  يف 
لإبر�ز  �ملنابر  هذه  ��شتثمرو�  �لذين 
جهة  م��ن  �لوطنية  �خل��دم��ة  �أهمية 
و�نتمائهم  ولئ���ه���م  ع���ن  و�ل��ت��ع��ب��ري 
للوطن وقيادته �لر�شيدة. وكلنا �أمل 
�أن تو��شل و�شائل �لإع�م �لإمار�تية 
ممار�شة �لدور �ملنوط بها و�أن ترتقي 
مبا  �لإع���م��ي��ة  م��و�ده��ا  مب�شامني 

يتنا�شب و�لآمال �ملعقودة عليها  .

م��دت��ه��ا م�شاوية  وت��ك��ون  �إم��ك��ان��ي��ات��ه 
منها  ويعفى  �لوطنية  �خلدمة  مل��دة 
عدم  يثبت  م��ن  ك��ل  نهائية  ب�����ش��ورة 
�للجنة  م���ن  ب���ق���ر�ر  ط��ب��ي��ا  ل��ي��اق��ت��ه 
�ل��ط��ب��ي��ة ب�����ش��ف��ة د�ئ���م���ة وت������وؤدى يف 
�لقو�ت �مل�شلحة ووز�رة �لدفاع وز�رة 
�لد�خلية جهاز �أمن �لدولة �لهيئات 
�لع�شكري  �ل��ن��ظ��ام  ذ�ت  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وغ���ريه���ا و�ل���ت���ي حت����دد ب���ق���ر�ر من 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�خلدمة  يف  �مل��ج��ن��دي��ن  �أن  ون����وؤك����د 
�أو  لتدريبات  يخ�شعون  ل  �لبديلة 
متارين ع�شكرية ويتم �إعفاوؤهم من 
�ملبيت يف �ملع�شكر�ت وحمل �لأ�شلحة 
باجلهات  يلتحقون  ول  و�ل��ذخ��ائ��ر 

�لبعيدة عن حمل �إقامتهم. 
وعن �إمكانية �لتحاق �ملو�طنني فوق 
�لوطنية..  ب��اخل��دم��ة    30 �ل����  ���ش��ن 
�لوطنية  باأنه ل لأن �خلدمة  �أج��اب 
تفر�س على كل مو�طن من �لذكور 
من    30 ي���ت���ج���اوز  ومل   18 �أمت 
بالقانون  �ل��ع��م��ل  ت���اري���خ  يف  ع���م���ره 
ب�����ش��اأن �خل��دم��ة �لوطنية  �لحت����ادي 
كان  �إذ�  م���ا  وح����ول  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة. 
 - ع�شر  �لثاين  �ل�شف  خلريج  يحق 
�خلدمة  تاأجيل   - �لعامة  �لثانوية 
�لوطنية حلني �لنتهاء من �لدر��شة 
�جل��ام��ع��ي��ة يف ح����ال ح�����ش��ول��ه على 
�أ�شار   .. �ل��دول��ة  خ��ارج  در��شية  بعثة 
�للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن 
طحنون بن حممد �آل نهيان �إىل �أن 
�لقانون مل ين�س على جو�ز �لتاأجيل 
وهذ� �ملو�شوع قيد �لدر��شة و�شيكون 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ق���ر�ر 

و�لحتياطية كل حالة على حدة. 
على  نف�شها  �لعقوبات  تطبيق  وع��ن 
�لوطنية  �خل����دم����ة  يف  �مل���ج���ن���دي���ن 
و�ملعمول  �لع�شكريني  على  �ملطبقة 
�أنه  �مل�شلحة..�أو�شح  �ل��ق��و�ت  يف  بها 
ب��ه ن�س �شي�شري  ي��رد  ك��ل م��ا مل  يف 
�خلدمة  م��دة  ط��ول  �ملجندين  على 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل����ق����و�ن����ني و�ل�����ق�����ر�ر�ت 
و�لتعليمات  و�لأن���ظ���م���ة  و�ل���ل���و�ئ���ح 
�مل��ع��م��ول بها ل��دى �جلهة  و�لأو�م�����ر 
يف  �إليها  و�مل�شار  بها  يخدمون  �لتي 

�لقانون. 
ردود  ر���ش��د  كيفية  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  ويف 
حيال  و�لوطنية  �ل�شعبية  �لأف��ع��ال 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ق���ان���ون  ����ش���دور 
و�لح��ت��ي��اط��ي��ة �أج�����اب رئ��ي�����س هيئة 
�أنه  و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة 
�لإع�����ن عن  يف �حلقيقة ومب��ج��رد 

�ل��دول��ة حتى عودتهم  ذوي��ه��م خ��ارج 
من �خلارج .. قال �إن �لقانون ين�س 
بلغ  �لذكور  �أن كل مو�طن من  على 
�ل� 18  ومل يتجاوز �ل� 30  يف تاريخ 
�لعمل بالقانون يجب �أن يتقدم �إىل 
�لتي  بالتجنيد  �ملخت�شة  �جل��ه��ات 
 30 خ���ل  �لعامة  �لقيادة  حتددها 
�إب����غ���ه لتحديد  ت���اري���خ  ي��وم��ا م���ن 
لأحكام  طبقا  �لتجنيد  م��ن  موقفه 
لل�شو�بط  ووف����ق����ا  �ل���ق���ان���ون  ه�����ذ� 
�بتد�ء  و�لإج��ر�ء�ت �ملعمول بها هذ� 
وب���ال���ت���ايل ك����ل م����ن ه����و يف �خل�����ارج 
عليه  ��شمه يجب  عن  �لإع����ن  ومت 
�أو  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ارة  �إىل  ي��ت��وج��ه  �أن 
�لتي  �لدولة  يف  �لع�شكرية  �مللحقية 
و�أ�شاف  �ل���زم.  يقيم فيها لإج��ر�ء 
�خلدمة  ت��اأج��ي��ل  �إىل  بالن�شبة  �أن����ه 
حالت  عليه  �نطبقت  �إذ�  جائز  فهو 
�لتاأجيل �لو�ردة باملادتني  14 و15  
�لأبناء  ك��ان  �إذ�  ومنها  �لقانون  م��ن 
��شتيعابهم يف �خلدمة لدى  يتم  مل 
�جلهات �ملبنية يف �مل��ادة  6  من هذ� 
ل�شنو�ت  �ل��ت��اأج��ي��ل  ف��ي��ك��ون  �ل��ق��ان��ون 
�إذ� كان ه��وؤلء �لأبناء من  �أو  لحقة 
خارج  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ط��ل��ب��ة 
على  ح�شولهم  ح��ني  و�إىل  �ل��دول��ة 
ب�شببه  �ل��ت��اأج��ي��ل  مت  �ل����ذي  �مل���وؤه���ل 
�أعمارهم   يتجاوز  �أل  ب�شرط  ولكن 
�جل����ام����ع����ات  ل���ط���ل���ب���ة  ع�����ام�����ا    29
�لتدريب  ومر�كز  و�ملعاهد  و�لكليات 
�لتي تكون مدة �لدر��شة �أو �لتدريب 
فاأكرث وح�شولهم على  �شنتني  فيها 
�ل���ع���ام���ة مبعدل  �ل���ث���ان���وي���ة  ����ش���ه���ادة 
بلغ  و�إذ�  �مل��ائ��ة  90  يف  ع��ن  ي��ق��ل  ل 
يكمل  ومل  18عاما  ���ش��ن  �ل��ط��ال��ب 
�لثانوية �لعامة وما ز�ل م�شتمر� يف 
�لدر��شة �ل�شباحية و�إذ� بلغ �لطالب 
�لأق�شى  �حل��د  �لنهائية  �ملرحلة  يف 

�شن  29  عاما. 
وما  �لبديلة  باخلدمة  يتعلق  وفيما 
هي طبيعتها و�شروطها .. �أو�شح �أن 
�خلدمة �لبديلة هي �خلدمة �لبديلة 
عن �خلدمة �لوطنية وتوؤدى يف مدة 
تنطبق  مل  مم����ن  حم������ددة  زم���ن���ي���ة 
باخلدمة  �لل��ت��ح��اق  ���ش��روط  عليهم 
�ل��وط��ن��ي��ة وي�����ش��رتط ف��ي��م��ن ي����وؤدي 
�خلدمة �لبديلة �أن يكون لئقا طبيا 
ل�لتحاق بها وفقا ملا حتدده �للجنة 
وم���و�ف���ق���ة جل��ن��ة �خلدمة  �ل��ط��ب��ي��ة 
يوؤدي  حيث  و�لحتياطية  �لوطنية 
�أو  �لإد�ري���ة  �لأعمال  خ�لها  �ملجند 
مع  تتنا�شب  �لتي  �لفنية  �أو  �ملدنية 

�ملالية  �مل���ك���اف���اآت  �حت�����ادي  مب��ر���ش��وم 
وبالن�شبة  و�مل�شتدعني  للمجندين 
�أ�شحاب �حلرف و�لعاملني  �إىل فئة 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  �أو  �حل��رة  �ملهن  يف 
�إل��ي��ه��م مكافاآت  ف�����ش��ي��وؤدي  �ل��ف��ردي��ة 
مالية حتدد وفقا ل�ئحة �لتنفيذية 

لهذ� �لقانون. 
من  �شيطلب  ه���ل  ح���ول  ����ش���وؤ�ل  ويف 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �مل���وظ���ف 
و�خل����ا�����س �ل���ت���ق���دم ل��ل��ت��ج��ن��ي��د من 
عمله  جهة  ب��ني  م�شبق  تن�شيق  دون 
قال  بالتجنيد..  �ملخت�شة  و�جلهات 
�إن �لقانون ين�س على �أن كل مو�طن 
م��ن �ل��ذك��ور ب��ل��غ �ل���� 18 م��ن عمره 
ومل يتجاوز �ل� 30  يف تاريخ �لعمل 
�جلهات  �إىل  ي��ت��ق��دم  �أن  ب��ال��ق��ان��ون 
حتددها  �ل��ت��ي  بالتجنيد  �ملخت�شة 
�لقيادة �لعامة خ�ل 30  يوما من 
لتحديد موقفه من  �إب���غ��ه  ت��اري��خ 
�لقانون  هذ�  لأحكام  طبقا  �لتجنيد 
ووفقا لل�شو�بط و�لإجر�ء�ت �ملعمول 
ين�س  �ل���ق���ان���ون  �أن  و�أ�����ش����اف  ب���ه���ا. 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ت��ل��ت��زم  �أن  ع��ل��ى 
�لحتادية و�ملحلية و�لقطاع �خلا�س 
�لعاملني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  ب��ال�����ش��م��اح 
�شروط  عليهم  تنطبق  مم��ن  لديها 
�لوطنية  ب����اخل����دم����ة  �لل�����ت�����ح�����اق 
�لوطنية  ب���اخل���دم���ة  ب���الل���ت���ح���اق 
�لدو�ئر  يف  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  ول�����ش��م��ان 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�خلدمة  هيئة  ب��ني  �لتن�شيق  �شيتم 
�ل���وط���ن���ي���ة و�لح����ت����ي����اط����ي����ة وه�����ذه 
�للتحاق  عملية  لتنظيم  �جل��ه��ات 
كفاءة  على  �خلدمة  توؤثر  ل  بحيث 
و�شت�شع  �جل���ه���ات  ه����ذه  يف  �ل��ع��م��ل 
�مل�شلحة  ب��ال��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
كل  �ملعنية  �ل��وح��د�ت  م��ع  بالتن�شيق 
ف��ي��ه مو�عيد  ب��رن��اجم��ا حت���دد  ع���ام 
�شن  بلغو�  �ل��ذي��ن  �ملجندين  فح�س 
�لتجنيد �أو من تقرر جتنيدهم ويتم 
وحول  �ملتاحة.  بالو�شائل  �إع�نهم 
�ملالية  �مل�����ش��ت��ح��ق��ات  �ح��ت�����ش��اب  �آل���ي���ة 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  للموظف 
�إىل  بالن�شبة  �أن���ه  �أو���ش��ح  و�خل��ا���س 
�حت�شاب �مل�شتحقات �ملالية فاملوظف 
�حلكومي �حتادي-حملي �شيتقا�شى 
م��دة �خلدمة  م��ن جهة عمله ط��ول 
رو�ت���ب  م��ن  ي�شتحقه  م��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
وع���و�ت وبدلت وترقيات وزياد�ت 
وحت�شب  وم���ل���ح���ق���ات���ه  �ل�����ر�ت�����ب  يف 
�ملدة  �شمن  �لوطنية  �خل��دم��ة  م��دة 
�ملعا�س  �أو  �ملكافاأة  لأغر��س  �ملحددة 
م���ن �حلقوق  وغ���ريه���ا  �ل��ت��ق��اع��دي 
�لوظيفة  عن  �لنا�شئة  و�لم��ت��ي��از�ت 

�أو �لعمل. 
�لقطاع  يف  �مل��وظ��ف  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ل�شهري  �أج��ره  �شيتقا�شى  �خلا�س 
ع�و�ت  م��ن  يت�شمنه  وم��ا  �ل�شامل 
وب��������دلت وحت�������ش���ب م�����دة �خل���دم���ة 
�ل���وط���ن���ي���ة ����ش���م���ن �مل��������دة �مل����ح����ددة 
لأغر��س �ملكافاأة �أو �ملعا�س �لتقاعدي 
و�لمتياز�ت  �حل��ق��وق  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لنا�شئة عن �لوظيفة �أو �لعمل. ويف 
رده على �شوؤ�ل حول �إمكانية تاأجيل 
�خل���دم���ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ق��ي��م��ني مع 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  ط���ي���ار  �ل���رك���ن  �ل����ل����و�ء  �أك�����د 
�أح�����م�����د ب�����ن ط���ح���ن���ون ب�����ن حممد 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  �آل 
�لقيادة  يف  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
خدمة  �أن  �مل�شلحة..  للقو�ت  �لعامة 
�لوطن �شرف عظيم وو�ج��ب وطني 
مقد�س يرد من خ�لها �أبناء �لوطن 
عليهم  ج��م��ائ��ل��ه  م��ن  ب�شيطا  ج����زء� 
�ل��ب��دي��ل��ة هي  �أن �خل���دم���ة  و�أو����ش���ح 
يف  ويوؤديها  �لوطنية  �خلدمة  بديل 
م��دة زمنية حم��ددة م��ن مل تنطبق 
باخلدمة  �لل��ت��ح��اق  ���ش��روط  عليهم 
�ل��وط��ن��ي��ة و ي�����ش��رتط ف��ي��م��ن ي���وؤدي 
�خلدمة �لبديلة �أن يكون لئقا طبيا 
ل�لتحاق بها وفقا ملا حتدده �للجنة 
وم���و�ف���ق���ة جل��ن��ة �خلدمة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لوطنية و�لحتياطية. وثمن رئي�س 
هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 
يف حو�ر مع جملة درع �لوطن �أجر�ه 
�لر�ئد ركن يو�شف  رئي�س حتريرها 
�ملتميزة  �لتغطية  �حل����د�د..  جمعه 
للقانون  �ملحلية  �لإع�����م  ل��و���ش��ائ��ل 
�أ�شهمت  حيث  �لأوىل  مر�حله  منذ 
و�أو�شحت  �لوطني  �ل�شعور  �إذك��اء  يف 
�إعد�د  يف  �لوطنية  �خل��دم��ة  �أه��م��ي��ة 
ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى �ل���دف���اع ع��ن وطنه 
وقت �حلاجة وقدمت �إجابات �شافية 
و��شتف�شار�تهم  �مل��و�ط��ن��ني  لأ���ش��ئ��ل��ة 
�لوطنية  �خل����دم����ة  ق����ان����ون  ح�����ول 
و����ش���روط���ه. وف��ي��م��ا ي��ل��ي �حل�����و�ر ..  
�لقانون  و  �أه����د�ف �خل��دم��ة  وح���ول 
 2014 ل�شنة    6 رق����م   �لحت�����ادي 
ب�شاأن �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 
�لركن  �ل��ل��و�ء  ق���ال  حتقيقها..  �إىل 
�إن  طحنون  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  طيار 
�لتي  �لوطنية هي �خلدمة  �خلدمة 
ي��ج��ب ع��ل��ى م���ن ت���ق���رر جت��ن��ي��ده �أن 
زمنية  ملدة  �لوطن  �شبيل  يف  يوؤديها 
حمددة وفقا لأحكام �لقانون. و�أ�شار 
�إىل �أن �لأهد�ف �لتي ي�شعى �لقانون 
ما  ومتنوعة  ع��دي��دة  حتقيقها  �إىل 
و�لأمني  و�ل��دي��ن��ي  �لجتماعي  ب��ني 
على  ومنها  و�لقت�شادي  و�ل�شيا�شي 
�حل�شر..�لتن�شئة  ل  �مل��ث��ال  �شبيل 
�لوطن  لأب���ن���اء  �ل�شليمة  �ل��وط��ن��ي��ة 
وغ�����ر������س ق���ي���م �ل���������ولء و�لن����ت����م����اء 
نفو�شهم  يف  وتر�شيخها  و�لت�شحية 
مببادئ  �لوطنية  �لقيم  ه��ذه  ورب��ط 
دي��ن��ن��ا �حل��ن��ي��ف وت��ه��ي��ئ��ة ج��ي��ل قوي 
�ل�شخ�شية  م��ق��وم��ات  ميتلك  و�ث���ق 
�لن�شباط  ح���ي���ث  م����ن  �ل���ق���ي���ادي���ة 
�مل�شئولية  وحت�����م�����ل  و�لل��������ت��������ز�م 
و�لع����ت����م����اد ع���ل���ى �ل��ن��ف�����س و�ل���ق���وة 
وتقدير  �لقانون  و�ح���رت�م  �لبدنية 
وبوطنه  بنف�شه  ي��ث��ق  ج��ي��ل  �ل��وق��ت 

وبقياد�ته ومبوؤ�ش�شات �لوطن. 
ب�شورة  ي�شهم  �ل��ق��ان��ون  �أن  و�أ���ش��اف 
�لوطن  �أب�����ن�����اء  ح���م���اي���ة  يف  ف���اع���ل���ة 
�لن�شياق  خ��ط��ر  م���ن  وحت�����ش��ي��ن��ه��م 
�لهد�مة  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ع��ت��ق��د�ت  ور�ء 
و�لتيار�ت �لدينية �ملتطرفة و�شيكون 
له دور كبري يف �إبر�ز �لدور �لريادي 
�لأمنية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شلحة  للقو�ت 

�لأخ���������رى يف �حل����ف����اظ ع���ل���ى �أم����ن 
�لوطن وحماية �إجناز�ته و�إن �لدور 
�خلدمة  �إىل  �ملنت�شبون  يوؤديه  �لذي 
للدور  �م�����ت�����د�د�  ي��ع��ت��رب  �ل���وط���ن���ي���ة 
و�ملوؤ�ش�شات.  �جلهات  لهذه  �لوطني 
�شوؤ�ل حول من يطبق  ويف رده على 
�خلدمة �لوطنية وما حالت �لإعفاء 
�أن �خلدمة  �أو����ش���ح  �خل���دم���ة..  م��ن 
�لوطنية تفر�س على كل مو�طن من 
يتجاوز  عاما ومل   18 بلغ   �ل��ذك��ور 
30  عاما من �لعمر يف تاريخ �لعمل 
ل�شنة    6 رق���م   بالقانون �لحت���ادي 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ب�����ش��اأن   2014
  17 ب��ل��غ   م��ن  ك��ل  �أي  و�لحتياطية 
عاما ويوما و�حد� فما فوق و�ل�شرط 
نف�شه فيما يتعلق بالإناث �ملو�طنات 
�أن �لتحاقهن باخلدمة �ختياري  �إل 

م�شروط مبو�فقة ويل �لأمر. 
و�أ�شاف �أنه فيما يتعلق بالإعفاء من 
نوعان  ف��الإع��ف��اء  �لوطنية  �خل��دم��ة 
وي�شتفيد  �ل��ن��ه��ائ��ي  �لإع���ف���اء  �لأول 
منه كل من تثبت عدم لياقته طبيا 
�للجنة  م���ن  ب���ق���ر�ر  د�ئ���م���ة  ب�����ش��ف��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة و�لب�����ن �ل��وح��ي��د لأب���ي���ه �أو 
�لثاين  �ل��ن��وع  �أم���ا  لكليهما  �أو  لأم���ه 
منه  وي�شتفيد  �مل��وؤق��ت  �لإع��ف��اء  فهو 
�لبن �ملعيل لأبيه �أو لأمه �أو لكليهما 
�لقادر  غ��ري  لأب��ي��ه  �لوحيد  و�لعائل 
لأمه  �لوحيد  و�لعائل  �لك�شب  على 
�أو  بائنا  ط�قا  �ملطلقة  �أو  �لأرم��ل��ة 
لأم���ه �مل��ت��زوج��ة يف ح��ال ك��ان زوجها 
و�لعائل  �ل��ك�����ش��ب  ع��ل��ى  ق�����ادر  غ���ري 
لإخ����وت����ه غري  �أو  لأخ���ي���ه  �ل���وح���ي���د 
�أو  لأخته  �أو  �لك�شب  على  �لقادرين 
�أو غري  �مل���ت���زوج���ات  لأخ����و�ت����ه غ���ري 
لبع�س  �لوحيد  و�لعائل  �لعام�ت 
باإعاقة  �مل�شابني  فروعه  �أو  �أ�شوله 
�أم����ر������س مت��ن��ع��ه��م من  �أو  ���ش��دي��دة 
باإعالة  يتكفل  وم��ن  �أنف�شهم  �إع��ال��ة 
�مل�شتحقني لن�شيب يف معا�س �شهيد 
�مل�شتحقني  و�أك���رب  حكمه  يف  م��ن  �أو 
ب�شبب  �ملفقودين  �أبناء  للتجنيد من 
�أو  �ل�شرطية  �أو  �حلربية  �لعمليات 
�أحكام  �لأمنية ومن يف حكمهم وفق 
�أبناء  لديهم  يكن  مل  و�إن  �ل��ق��ان��ون 
يتبني موقف  �إخ��وت��ه��م حتى  ف��اأك��رب 
ه�����وؤلء �مل��ف��ق��ودي��ن و�مل���ح���ك���وم عليه 
�ملحبو�س  �أو  للحرية  مقيدة  بعقوبة 
�لعقوبة  �حتياطيا طيلة مدة تنفيذ 
يثبت  وم��ن  �لح��ت��ي��اط��ي  �حلب�س  �أو 
موؤقتة  ب�شفة  �لطبية  لياقته  ع��دم 
حالت  ج��م��ي��ع  �أن  �ل��ت��اأك��ي��د  وي��ج��ب 
�لإعفاء �ل�شابق ذكرها يجب �أن تثبت 
ب���اأور�ق ر�شمية ���ش��ادرة ع��ن �جلهات 

�ملخت�شة بالدولة. 
وب���ال���ن�������ش���ب���ة خل�����ط�����و�ت �لل���ت���ح���اق 
ب��اخل��دم��ة �ل��وط��ن��ي��ة.. ق��ال �إن���ه على 
18 ومل يتجاوز  �ل�  بلغ  كل مو�طن 
ت��اري��خ �لعمل  30  م��ن عمره يف  �ل��� 
ب��ال��ق��ان��ون �لحت����ادي رق���م 6  ل�شنة 
�لوطنية  �خل���دم���ة  ب�����ش��اأن   2014
و�لحتياطية..�أن يتقدم �إىل �جلهات 
حتددها  �ل��ت��ي  بالتجنيد  �ملخت�شة 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة 
خ�ل  30  يوما من تاريخ �إب�غه 

مبادرة قافلة ال�سواب تنظم حفل اإفطار
 للم�سنني والأيتام يف املركز الثقايف يف مدينة كلباء

�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعبيديل  يو�شف  وتقدم   . دبي  وتنهيها يف  و�ل�شارقة  وعجمان 
ملوؤ�ش�شة كوتوبيا للم�شوؤولية �لإجتماعية �لع�شو يف موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية 
�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة وهي �جلهة �ملنظمة للمبادرة بال�شكر للموؤ�ش�شة على 

رعايتها لقافلة �ل�شو�ب �لرم�شانية ودعمها ملبادر�ت �مل�شوؤولية �لإجتماعية . 
�شاحب  توجيهات  نتيجة  تاأتي  عام  بعد  عاما  تكرب  �لتي  �ملبادرة  هذه  �أن  و�أ�شاف 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لتي متثل  �ل�شريحة  و�لإطمئنان لهذه  �لر�حة  �أق�شى درجات  بتوفري  دبي  حاكم 
جيل �لآباء و�لأجد�د �لذين عا�شو� وترعرعو� على �أر�س �لإمار�ت �لطيبة و�أ�شهمو� 

ب�شربهم وكفاحهم يف و�شع �للبنات �لأوىل يف بناء �لدولة �لع�شرية. 

•• دبي -وام: 

يف  �لثقايف  �ملركز  يف  �لول  �أم�س  م�شاء  �لرم�شانية  �ل�شو�ب  قافلة  مبادرة  نظمت 
مدينة كلباء حفل �إفطار جماعي للم�شنني و�لأيتام تخلله فعاليات تر�ثية ودينية. 
ومت خ�ل �حلفل �لذي �شارك فيه جمموعة من �ملتطوعني و�لوجوه �لإع�مية 
و�جلهات �لر�عية .. توزيع �لهد�يا على �مل�شنني وك�شوة �لعيد على �لأيتام . وتنظم 
�ملبادرة موؤ�ش�شة كوتوبيا للم�شوؤولية �لجتماعية لل�شنة �لر�بعة .. برعاية موؤ�ش�شة 
دبي  مركز  ومب�شاركة  و�لإن�شانية  �خلريية  ل�أعمال  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
وكلباء  �خليمة  ور�أ����س  �لفجرية  يف  تبد�أ  حمطات  �شت  �لقافلة  للتطوع..وجتوب 

مالية عجمان تنظم
 حملة )�سحتك تهمنا(

•• عجمان-وام:

نظمت د�ئرة �ملالية يف عجمان حملة �شحتك تهمنا بالتعاون 
�ملبادر�ت  �شمن  وذل��ك  عجمان  يف  �لطبي  �مل��د�ر  مركز  مع 
�لرم�شانية �لتي تنفذها �لد�ئرة. ت�شمنت �حلملة ندو�ت 
تثقيفية عن �لعاد�ت �ل�شحية يف رم�شان و�لتوعية مبخاطر 
مر�س �ل�شكر و�رتفاع �شغط �لدم و�أمر��س �لقلب.. بجانب 
�إجر�ء �لعديد من �لفحو�شات �لطبية ملوظفي وموظفات 
�مل��رك��ز ن�شائح طبية  �أط��ب��اء  �ل��د�ئ��رة فيما ق��دم طاقم م��ن 

للموظفني خ�ل �شهر رم�شان �لف�شيل.

�سفارة الدولة يف جاكرتا وجمعية دار الرب 
تقيمان اإفطارًا لألف �سائم يف جاوا الغربية

•• جاكرتا-وام:

�لدول������ة  �ش���������فارة  مع  بالتع�������اون  �لرب  د�ر  جمعي������ة  نظمت 
لأل�����ف  جماعي�������اً  �إفط����������ار�ً  �لإندوني�ش�����ية  �جلمهوري��������ة  يف 
يف  �ل�ش����ن  وكب������ار  و�ملحتاج�������ني  �لفق���������ر�ء  م��ن  �شائ������م 
يف  �ل��غ��رب��ي��ة  ج����او�  م��ق��اط��ع��ة  يف  �مل��ك��رم��ة  جام������ع  م�ش������جد 

�إندوني�شيا . 
فيما   .. �لندوني�شيني  �مل�شوؤولني  من  عدد  �لإفطار  وح�شر 
�أعرب �مل�شتفيدون عن خال�س تقديرهم للم�شاعد�ت �ل�شخية 

�لتي تقدمها دولة �لإمار�ت �إىل �إندوني�شيا.

اخلدمة البديلة عن اخلدمة الوطنية توؤدى يف مدة زمنية 
حمددة ممن مل تنطبق عليهم �سروط اللتحاق باخلدمة الوطنية
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العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تر��شكو لد�رة �لنفايات ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1182132 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لع�ن / �جمايل من 4*3 �ىل 0.90*0.55

تعديل ��شم جتاري:من/تر��شكو لد�رة �لنفايات ذ.م.م
TRASHCO WASTE MANAGEMENT LLC

�ىل/�شيتا تر��شكو للحلول �لبيئية و�د�رة �لنفايات ذ.م.م
SITA TRASHCO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AND WASTE MANAGMENT LLC

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بتك موبايل ذ.م.م - فرع 

�بوظبي 2  رخ�شة رقم:CN 1792442 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لع�ن / �جمايل من 0.50*0.30 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�بتك موبايل ذ.م.م - فرع �بوظبي 4
APTEC MOBILE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 4

�ىل/�بتكال موبايل ذ.م.م - فرع �بوظبي 1
ABETCAL MOBILE LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

على كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن 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)ابوظبي(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتبة د�ر طيبة

رخ�شة رقم:CN 1191207 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لع�ن / �جمايل من 12*1 �ىل 4*1

تعديل ��شم جتاري:من/مكتبة د�ر طيبة
DAR TAYBA BOOKSTORE

�ىل/مطعم ومطبخ هويامال �ل�شعبي
HOYAMAL TRANIONAL RESTURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطبخ �عد�د �لولئم للحف�ت )5621002(
تعديل ن�شاط/��شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �دو�ت �لقرطا�شية - بالتجزئة )4761003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �لدو�ت �ملكتبية و�دو�ت �لكتابة و�لر�شم - باجلملة )4649018(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن 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)ابوظبي(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة حول �خلليج �لكهربائية ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1009107 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لع�ن / �جمايل من 4.4*2.2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة حول �خلليج �لكهربائية ذ.م.م
PAN GULF ELECTRICAL CO LLC

�ىل/ناتك�س للمك�شر�ت ذ.م.م
NUTEX NUTS LLC

تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني �ل�شناعية بناية حممد �حمد �ملحمود �ىل �لعني 
�لعني بو�دي مول )نايل وبن حرمل ل��شتثمار ذ.م.م(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملك�شر�ت - بالتجزئة )4721039(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - بالتجزئة )4752006(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن 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)العني(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة نور در�ز للنجارة و�حلد�دة 

�مل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1136175 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبيد علي �حمد دوره �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نور در�ز خان جمعه د�ر خان
تعديل وكيل خدمات/حذف قا�شم غريب حارب �شعيد �لدرعي

تعديل لوحة �لع�ن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة نور در�ز للنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة

NOOR DARAZ RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH EST

�ىل/موؤ�ش�شة عبيد علي �لكعبي للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
OBAID ALI AL KAABI BLACKSMTIH & REINFORNCED CARPENTRY

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن 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)العني(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لحتاد �ك�شرب�س للتجاره

 رخ�شة رقم:CN 1019152 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة علي �شامل جمعه حممد �لر��شدي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شيف �شامل جمعه حممد �لر��شدي من مالك �ىل �شريك 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شيف �شامل جمعه حممد �لر��شدي من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 300000
تعديل لوحة �لع�ن / �جمايل من 0.50*0.15 �ىل 0.3*0.2

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�لحتاد �ك�شرب�س للتجاره

ETIHAD EXPRESS TRADING
�ىل/�لحتاد �ك�شرب�س للتجارة ذ.م.م

ETIHAD EXPRESS TRADING LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن 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 )ابوظبي(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ فاين كري لل�شيانة 

CN 1088832:لعامة وخدمات �لتنظيف رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة هناء �حمد حممد �ل�شقاع %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
 حذف �بوبكر علي عبد�هلل �شامل �ل�شقاع

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن 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 )ابوظبي(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �شركة يا�س مارت للتجارة 

CN 1145814:لعامة �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل جن�شية �ل�شركاء

ر�شاد علي حممد �شنان من �ليمن �ىل �لبحرين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد نا�شر �شعيد عثمان �لو�حدي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 حذف �شيف حممد �شيف بن عابد �ملهريي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن 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 )ابوظبي(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �حللول �ملتكاملة ل��شت�شار�ت 

�لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1354960 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

خالد جا�شم �حمد خمي�س �حلو�شني من 51% �ىل %15
تعديل ن�شب �ل�شركاء

علي حممد �شليمان عبد�لرحيم �لربجو من 49% �ىل %40
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 ��شافة خوله عبد�هلل �شعيد �ملنذري %45
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خ�ل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ توب ف��س ل�لكرتونيات 

و�لهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1344954 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر�شاء �لكرمي �شيكد�ر زهور �حمد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد �شالح عبد�هلل �شالح عبد�هلل �لقا�شمي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 حممد �شالح عبد�هلل �شالح عبد�هلل �لقا�شمي من 100% �ىل %0
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خ�ل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن �د�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:مطعم ق�شر �ل�شاورما
QASR ALSHAWARMA طلب لت�شجيل بيانات �لع�مة �لتجارية: ق�شر �شاورما 

�ملودعة بالرقم:209644       بتاريخ:2014/4/10 م
با�ش��م:مطعم ق�شر �ل�شاورما

وعنو�نه:�بوظبي �لعنو�ن: م�شفح �شناعية م 37 ق 190 + 191 حمل رقم 24 �س.ب: 41035 هاتف: 025558546 
فاك�س: 025516195 �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطعم . 
و�شف �لع�مة:�لع�مة عبارة عن نافذة خلفيتها باللون �لحمر ومن د�خل �بي�س ومبنت�شف �لنافذة �شيخ 
 .  QASR ALSHAWARMA شاورما باللون �لبني يعلوه �شعلتني من �لنار و��شفله كلمة ق�شر �ل�شاورما�

�ل�ش��رت�طات:. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

تعلن �د�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�س. �ملكرم ل�شناعة �ملو�د �لعازلة ذ.م.م
HI STICK :طلب لت�شجيل بيانات �لع�مة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:204924       بتاريخ:2014/1/23 م
با�ش��م:�س. �ملكرم ل�شناعة �ملو�د �لعازلة ذ.م.م

وعنو�نه:�شناعية رقم 15 خلف �شارع �ملحلية �س.ب: 24756 �ل�شارقة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�ل�شمغ  باملطاط(  �شبيهة  )م��ادة  �لغوتابر�شا  �ملطاط  بالفئة:17  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�حلرير �ل�شخري )�ل�شب�شتو�س( �مليكا و�ل�شناف �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �مل�شنفة �شمن فئات �خرى 
�لب��شتيك �مل�شكل بالبثق ل��شتعمال يف �ل�شناعة �ملو�د �لتغليف و�ل�شد و�حل�شو و�لعزل �ملو��شري �ملرنة غري 

�ملعدنية . 
مكتوبة  لتينية  كلمة  وهي  مميزة  بطريقة  عنكبوتية  خيوط  وحتتها   HI STICK:لع�مة� و�شف 

بطريقة مميزة . 
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

تعلن �د�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:بر��س �ليكيرتيكال ما�شينز ليمتد - �بوظبي  
BRUSH :طلب لت�شجيل بيانات �لع�مة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:207145       بتاريخ:2014/3/3 م
با�ش��م:بر��س �ليكيرتيكال ما�شينز ليمتد - �بوظبي

وعنو�نه:�بوظبي �س.ب: 107729 هاتف: 0503832034 .
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37 تركيب و�شيانة �ملولد�ت و�ملحولت �لكهربائية. 

�لد�كن  �لزرق  باللون  بخط  حم��اط  �ل�شفر  باللون  �لعلى  ز�وي��ة  من  منحني  �لع�مة:م�شتطيل  و�شف 
وبو�شطه كتب عبارة BRUSH باللون �لزرق �لد�كن وباللغة �لجنليزية . 

�ل�ش��رت�طات:. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/�ملحامي:
Caotina :بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:198696       بتاريخ:2013/9/29 م
با�ش��م:�ل�شيد/ �إعجاز برويز �أحمد

وعنو�نه:دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �س.ب: 41090 هاتف: 2354850 04 فاك�س: 2354870 04
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات:

�مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو  �لتابيوكا  �لرز  �ل�شطناعية  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة 
من �حلبوب �خلبز و�لفطائر و�حللويات �حللويات �ملثلجة ع�شل �لنحل و�لع�شل �ل�شود �خلمرية وم�شحوق 

�خلبيز �مللح �خلردل �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل( �لبهار�ت �لثلج . 
�لو�قعة بالفئة: 30

و�شف �لع�مة:هي عبارة عن علبة ��شطو�نية �ل�شكل باللون �لبني مكتوب عليها كلمة - باحلروف �ل�تينية 
باللون �لبي�س و��شفلها يف منت�شف �لعلبة �شورة لقطعتني من �ل�شيكولته باللون �لبني و�لحمر �ملتدرج 

ب�شكل معني . 
�ل�ش��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  ك�يد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

بتاريخ: 2013/01/17م    �ملودعة حتت رقم:  185198 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

 با�ش��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه
وعنو�نه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�مل�ب�س و�أغطية �لر�أ�س ولبا�س �لقدم و�أحزمة للم�ب�س.
�لو�ق�عة بالفئة:  25

و�شف �لع�مة:  كتبت عبارة "SURF HOLLISTER" باللغة �ل�تينية.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  ك�يد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

بتاريخ: 2013/09/04م    �ملودعة حتت رقم:  197443 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2013/06/14م 

  با�ش��م:  تي �ر هولدينج، �ل �ل �شي )دي�وير ليمتد ليابيليتي كومباين( 
 وعنو�نه: 609 غرينيت�س �شرتيت، 3/�ف، نيويورك، �ن و�ي 90014، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أخرى؛  �ل��و�ردة يف فئات  �مل��و�د غري  �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه 
حقائب �ليد؛ حقائب �لكتف؛ حقائب �لذر�ع؛ حمافظ نقود؛ حقائب �لظهر؛ حقائب �حلمل؛ حقائب �ل�شفر؛ 
حمافظ جلدية م�شطحة للوثائق و�مل�شتند�ت؛ حقائب �لكتب؛ �حلقائب �لن�شجية؛ حقائب �حلمل متعددة 
حمافظ  �ملعدنية؛  �لعم�ت  جز�دين  �ل�شفر؛  حقائب  �ل�شاطئ؛  حقائب  �جليمنازيوم؛  حقائب  �لأغ��ر����س؛ 
فارغة؛ حقائب  تباع  �لتي  �لتو�ليت  �لأعمال؛ حقائب  بطاقات  �ملظ�ت؛ حقائب  �ملفاتيح؛  �جليب؛ حقائب 
م�شتح�شر�ت �لتجميل �لتي تباع فارغة؛ حقائب �شغرية مل�شتح�شر�ت �لتجميل تباع فارغة؛ حقائب بطاقات 

�لئتمان؛ حقائب بطاقات �لت�شال.
�لو�ق�عة بالفئة:  18

و�شف �لع�مة:  تتكون �لع�مة من �حلرفني �ل�تينيني "T" و"R" مكتوبني ب�شكل مميز وك�هما د�خل 
د�ئرة كما يو�شح يف �ل�شكل �مل�شاحب للطلب.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  ك�يد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

بتاريخ: 2013/09/04م    �ملودعة حتت رقم:  197444 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2013/06/14م 

  با�ش��م:  تي �ر هولدينج، �ل �ل �شي )دي�وير ليمتد ليابيليتي كومباين( 
 وعنو�نه: 609 غرينيت�س �شرتيت، 3/�ف، نيويورك، �ن و�ي 90014، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مل�ب�س؛ �أغطية �لر�أ�س؛ �مل�ب�س �خلارجية؛ �مل�ب�س �لد�خلية؛ �مل�ب�س وحتديد� �لقم�شان وقم�شان ن�شف كم )تي �شريت( 
وقم�شان علوية بدون �أكمام وقم�شان علوية بدون �أكمام مع �أربطة حول �لعنق وقم�شان حتتية وكنز�ت مغزولة مفتوحة من 
�لأمام و�أثو�ب من �ل�شوف و�ل�شر�ويل و�جلينز وم�ب�س �شفلية و�شر�ويل حتت �لركبة و�لرد�ء �ل�شرو�يل وثوب من قطعة 
و�حدة ل كم له وبدلت من قطعة و�حدة و�شر�ويل فوق �لركبة و�ل�شرت�ت و�لكنز�ت �لف�شفا�شة و�ل�شر�ويل �لف�شفا�شة 
و�ل�شد�ر�ت  و�ل�شرت�ت  و�لف�شاتني  و�لتنانري  و�لبلوز�ت  �ملطاطة  و�ل�شر�ويل  و�لدثار  �لركبة  فوق  و�ل�شر�ويل  �لركبة  فوق 
وم�ب�س  و�لبدل  �لف�شفا�شة  و�ل�شرت�ت  و�ملعاطف  و�جلاكيتات  �أكمام  بدون  و�ل�شرت�ت  �أكمام  بدون  و�لكنز�ت  و�لبلوفر�ت 
�ل�شباحة و�ل�شر�ويل �لق�شرية على �لركبة وم�ب�س �ل�شاطئ و�لقبعات و�أ�شرطة �لر�أ�س و�أغطية �لر�أ�س و�لأو�شحة و�ملناديل 
�لتي تلف حول �لعنق و�ملناديل و�لأحزمة و�حلمالت وربطات �لعنق و�مل�ب�س �لد�خلية وم�ب�س �لنوم �لن�شائية وحمالت 
)بوك�شر(  �لرجالية  �لد�خلية  و�مل�ب�س  �لن�شائية  �لد�خلية  و�مل�ب�س  �لتحتية  و�مل�ب�س  و�ملباذل  �مل�شاء  وم�ب�س  �ل�شدر 
وم�ب�س �لنوم و�لبيجاما و�أثو�ب �لليل وقم�شان �لليل و�شر�ويل �لنوم وم�ب�س �ل�جنريي وقطع قما�س تكتنف �جلزء 

�لأ�شفل من �جل�شم و�جلو�رب و�جلو�رب �لتي تغطي �ل�شاقني فقط دون �لقدم و�لقفاز�ت و�لقفافيز ولبا�س �لقدم.
25 �لو�ق�عة بالفئة:  

"T" و"R" مكتوبني ب�شكل مميز وك�هما د�خل د�ئ��رة كما  تتكون �لع�مة من �حلرفني �ل�تينيني  و�شف �لع�مة:  
يو�شح يف �ل�شكل �مل�شاحب للطلب.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  ك�يد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

بتاريخ: 2013/09/04م    �ملودعة حتت رقم:  197442 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2013/06/14م 

  با�ش��م:  تي �ر هولدينج، �ل �ل �شي )دي�وير ليمتد ليابيليتي كومباين( 
 وعنو�نه: 609 غرينيت�س �شرتيت، 3/�ف، نيويورك، �ن و�ي 90014، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
علب  �ل�شم�شية؛  �لنظار�ت  �لطبية؛  �لنظار�ت  ب�شرية؛  منتجات  ب�شرية؛  عد�شات  ب�شرية؛  و�أدو�ت  �أجهزة 
للهو�تف  �أحزمة  �ل�شم�شية؛  و�لنظار�ت  �لطبية  للنظار�ت  �إط��ار�ت  �ل�شم�شية؛  و�لنظار�ت  �لطبية  �لنظار�ت 
�لرقمية  و�مل�شاعد�ت  �خللوية  للهو�تف  حماية  وعلب  �أغطية  �ل�شخ�شية؛  �لرقمية  و�مل�شاعد�ت  �لنقالة 

�ل�شخ�شية و�حلو��شيب �ملحمولة وم�شغ�ت �لو�شائط �ملحمولة.
�لو�ق�عة بالفئة:  9

و�شف �لع�مة:  تتكون �لع�مة من �حلرفني �ل�تينيني "T" و"R" مكتوبني ب�شكل مميز وك�هما د�خل 
د�ئرة كما يو�شح يف �ل�شكل �مل�شاحب للطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144

  
يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون ل��شت�شار�ت

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 196721          بتاريخ :2013/8/21م   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   201م

با�ش��م: حمد �لعوي�س لتجارة �ملكائن
وعنو�نه: �س  ب: 374.   دبي  - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 / �آلت قطع، مطاحن  بالغاز،  تد�ر  للقطع  نفخ  �أنابيب  �لكهربائي،  بالقو�س  �أجهزة قطع  )�آلت(،  قطاعات 

جمار�س كهربائية
،�آلت �شن، دو�ليب لل�شن  �آلت �شن )�شحذ(  �آلت(،  �آلت طحن، حجارة طحن )�أج��ز�ء   ، �ملزلية،  ل�أغر��س 

)�ل�شحذ( )�أجز�ء �آلت( ،  يف �لفئة 7 .
و�شف �لع�مة:7

�لع�مة �لتجارية TAILIN / موؤلفة من كلمة و�حدة TAILIN/ تايلني وهي مكتوبة باللون �لأحمر 
�لقاين، ويوجد على ميينها ر�شم باللون �لحمر ي�شبه �إىل حد كبري �لرقم )6( من حيث �ل�شكل،  ويوجد 

خلف هذ� �ل�شكل ر�شم باللون �لأزرق يف هيئة مكعب �شغري.
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  8  يوليو 2014 العدد 11144 العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

اعادة اعالن احل�سور بالن�سر
 رقم الدعوى  2014/1331 ايجارات

يف  �لر�بعة(  )�للجنة  �لبتد�ئية  �ل��د�ئ��رة  من  �ل�شادر  �لقر�ر  على  بناء 
�ملنعقدة بتاريخ )2014/7/1  �لدعوى )2014/1331( �يجار�ت بجل�شتها 
( باع�ن �ملدعي عليه/ جمعه حممد بن �شبيب- �د�رة جمعه حممد بن 
�شبيب للعقار�ت  فانه نعلمكم بان �ملدعي/ رز� جيربو حبتو  قد �قامت 
�لدعوى قبلكم بطلب ) جتديد �لعقد بنف�س �لقيمة و�ل�شروط + كافة 
م�شاريف �لدعوى( و�لتي  �شتنظر بجل�شة )2014/7/20( يوم )�لحد( 
�ل�شاعة )�لو�حدة( مبقر �ملركز يف مبنى بلدية دبي فعليه يرجى منكم 

�حل�شور وتقدمي مالديكم من دفاع �و م�شتند�ت. 
 ويف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �لد�ئرة �شوف تتخذ كافة �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ل�زمة.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية    

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبار ال�ساعة: طموح الإمارات نحو املركز الأول ترجمة لروؤية تنموية �ساملة
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن طموح دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة نحو 
و�إمن��ا ترجمة لروؤية تنموية  �شعار�  �لأول يف �ملجالت كافة لي�س  �ملركز 
2021 �لتي ت�شعى  �شاملة للحا�شر و�مل�شتقبل ج�شدته روؤية �لإم��ار�ت 
جلعل �لإمار�ت و�حدة من �أف�شل دول �لعامل يف �لعيد �ل� 50 لإن�شائها .. 
م�شرية �إىل �أن هذ� ما �أعاد تاأكيده �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
موؤخر� لدى �إط�ق م�شروع مول �لعامل بقوله و�ثقون بقوة �قت�شادنا 

ومتفائلون مب�شتقبل ب�دنا وم�شتمرون يف تو�شيع روؤيتنا . 
�إن م�شروع مول  �لأول قالت  �ملركز  �لإم��ار�ت نحو  وحتت عنو�ن طموح 
�لعامل �لذي يعترب �لأ�شخم من نوعه عامليا يف جمال �ل�شيافة و�ل�شياحة 

�إىل  كافة  �مل�شتويات  و��شتقر�ر على  �أمن  به من  تتمتع  ملا  بالنظر  �أجمع 
جانب متتعها ببنية حتتية ت�شاهي �إن مل تكن تفوق �مل�شتويات �لعاملية 
�ل��دول��ة من مقومات  به  �مل��ج��الت ع���وة على ما تزخر  �لعديد من  يف 
�شياحية متنوعة و�شورة �إيجابية يف خمتلف دول �لعامل.  و�أو�شحت �أن 
�لأجندة �لوطنية ل�أعو�م �ل�شبعة �لقادمة و�لتي �أطلقت يف �شهر يناير 
�ملجالت  يف  �لأول  �مل��رك��ز  لتحقيق  �لإم����ار�ت  طموح  ع��ن  ع��ربت  �ملا�شي 
عامليا يف  �لأول  �ملركز  �لإمار�تية يف  تكون �حلكومة  �أن  تريد  فهي  كافة 
�خلدمات �لذكية بحلول عام 2021 و�أن تكون �لإمار�ت يف �ملركز �لأول 
عامليا يف جمال جودة �لبنية �لتحتية يف �لنقل �جلوي و�لبحري وجودة 
�لتي  �مل��ج��الت  من  �لعديد  وغريها  �لأع��م��ال  ممار�شة  و�شهولة  �لطرق 
جت�شد فل�شفة �لتنمية يف �لإمار�ت و�ملقومات �لتي ترتكز عليها من �أجل 
مو��شلة �لتفوق و�لريادة �إقليميا وعامليا. وقالت �إن نظرة �شريعة �إىل ما 

�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ي�شتهدف كما قال �شاحب  و�لت�شوق 
مكتوم جعل �لإمار�ت �لعا�شمة �لقت�شادية و�ل�شياحية و�لثقافية مللياري 
ن�شمة يعي�شون حولنا لأنه بالفعل عبارة عن مدينة متكاملة ت�شم �لعديد 
من مر�كز �لت�شوق و�أحدث و�شائل �لرتفية ومناطق للم�شارح و�لفعاليات 
مليون   180 ل�شتقبال  جمهز  �أن��ه  كما  �لع�جية  و�ل�شياحة  �لثقافية 
�لإمار�تي  �ل�شياحة  لقطاع  نوعية  نقلة  �شيمثل  فاإنه  ولهذ�  �شنويا  ز�ئر 
�لقت�شادية  �لقاعدة  تنويع  جمال  يف  �لقطاعات  �أهم  �أحد  يعترب  �لذي 
وجعل  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  يف  �لنمو  ��شتد�مة  يف  و�شي�شهم  �ل��دخ��ل  وم�����ش��ادر 
�لتي ي�شدرها  �لن�شرة  و�أ�شافت  �لإم��ار�ت.  �لعام كله مو�شما �شياحيا يف 
مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �لإ�شرت�تيجية ..�أن ما ي�شاعف من 
�أهمية وجدوى م�شروع مول �لعامل �أن �لإمار�ت متتلك بالفعل �ملقومات 
للعامل  و�ل�شياحية  �لقت�شادية  �لعا�شمة  تكون  لكي  �ل�زمة  �لأ�شا�شية 

حققته �لإمار�ت من مر�تب متقدمة يف �ملوؤ�شر�ت و�لتقارير �ل�شادرة عن 
منظمات وهيئات دولية تقي�س خمتلف مظاهر �لنمو و�لتطور يف �لدول 
و�ملجتمعات يف �لآونة �لأخرية توؤكد بو�شوح �أن �لإمار�ت مت�شي بخطى 
و�ثقة نحو حتقيق �ملركز �لأول يف �ملجالت كافة .  و�أ�شارت �أخبار �ل�شاعة 
�أن �لإم��ار�ت حلت يف �ملركز �لأول عامليا  �إىل  يف ختام مقالها �لفتتاحي 
يف موؤ�شر �لتما�شك �لجتماعي �ل�شادر يف �شهر �إبريل �ملا�شي عن �ملعهد 
�لأول يف  �ملركز  ذ�ت��ه على  �ل�شهر  �لإد�ري���ة وح�شلت يف  للتنمية  �ل��دويل 
موؤ�شر �حرت�م �ملر�أة �ل�شادر عن جمل�س �لأجندة �لدويل �لتابع للمنتدى 
�ل��ت��ي حققتها على  �مل��ت��ق��دم��ة  �مل��ر�ت��ب  �ل��ع��امل��ي ف�ش� ع��ن  �لق��ت�����ش��ادي 
�ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي يف موؤ�شر�ت �لر�شا و�ل�شعادة و�ل�شتقر�ر 
و�لتنمية �لب�شرية وهذ� يوؤكد �أن �لإمار�ت قادرة على حتقيق طموحاتها 

�لتنموية �مل�شتقبلية �لتي تت�شمنها روؤية �لإمار�ت 2021.

حرب الف�صائيات ت�صتعل

مناف�سة درامية رم�سانية وامل�ساهد يعانى من الكرثة والغفلة 
•• حتقيق- رم�صان عطا 

�لف�شائية  �ل��ق��ن��و�ت  تقلب  عندما 
در�مية  زح��م��ة  �أم����ام  ب��اأن��ك  ت�شعر 
تت�شارع  م�����ش��ل�����ش���ت  م���ن  ك���ب���رية 
وبر�مج  م�����ش��اه��دة  �أك����رث  لت�شبح 
بال�شهر  مرتبطة  �أ�شبحت  مقالب 
ث���ورة ل معقولة  �ل��ك��رمي وه��ن��اك 
تناق�س غري  ل  در�مية  �أعمال  من 
�ملو��شيع �ملكررة متيل �ىل �لهزلية 
جمرد  على  �ملتفرج  ي�شحك  حتي 
�شناعة  �أ�شبحت  فهل   ، �شخافات 
بالكم  ت��ه��ت��م  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�����در�م�����ا 
وت��ت��و�ف��ق م��ع  ت��ز�ي��د ع��دد �ل�شكان 
؟ �ما �أنها جتارة ر�بحة للمنتجني 
�لعربي  �مل��و�ط��ن  �شعور  ه��و  وم��ا  ؟ 
�جت���اه ه��ذه �ل��ظ��اه��رة �ل��ت��ى تظهر 
ع��ام ؟و�لفجر  ك��ل  م��ن  يف رم�شان 
لكي  �ملو�شوع  هذ�  لقر�ئها  تك�شف 
�لظاهرة  هذه  �أ�شباب  على  نتعرف 
ور�أي �ملخت�شني و�لر�أي �لجتماعي 
ملا  �لعربي  �مل�شاهد  ور�ي  و�لديني 

يحدث يف �ل�شاحة �لإع�مية.

الأهم هي املادة
�ملمثلة  ت������رى  �ل����ب����د�ي����ة  *وف��������ى 
�لإم������ار�ت������ي������ة) ف�������ش���ة ع���ب���د �هلل 

�ملحريبى ( حيث قالت
عمل  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  �لف�شائيات 
مهمتها  لي�شت  وه��ذه  ��شتعر��شي 
�لأ�شا�شية بل يجب �أن تهتم بطرح 
�لعام  �ل��ر�أي  ت�شغل  �لتي  �لق�شايا  
،وهناك  �ملجتمع  ومعاجلة م�شاكل 
قنو�ت ماز�لت حتافظ على �لهوية 
�ملحلية  �ل���ق���ن���و�ت  م��ث��ل  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�أي�شا )�م بى �شى( و هذه �لقنو�ت 
�لطابع  وه���ى  و�ح���د  ���ش��ئ  يربطها 
على  ت��ظ��ل  �آن  ،و�أمت���ن���ى  �خلليجي 
ه���ذ� �ل��ط��ري��ق ،�آم����ا �ل��ق��ن��و�ت �لتي 
تقدم مادة لي�س لها �أي قيمة توؤدى 
�إىل تبلد �لعقل ، ويف رم�شان تكرث 
�مل�����ش��ل�����ش���ت و�ل���رب�م���ج ول �أق���ول 
ولكن  �شحي  غ��ري  �شلوك  ه��ذ�  �ن 
�لأه��م هي �مل��ادة نف�شها �لتي تقدم 
للم�شاهد  �لرم�شانية  �ملائدة  على 

�لعربي.
 7 عمره  �ب��ن  يل  ف�شة:�آنا  وتتابع 
�لف�شائيات  يتابع   فهو   ، �شنو�ت 
يجد  ولكنه  �لرتكية  و�مل�شل�ش�ت 
�شيئاً غريباً ل يعرفه مثل م�شاهد 
و�ل��ط��ف��ل يف هذ�   ، ت��ق��ب��ي��ل وح����ب 
�ل�����ش��ن ي��ج��ب �أن ي��ت��ع��رف ع��ل��ى ما 
�لأ�شئلة يف  ي��دور حوله وهو كثري 
�لتليفزيون  و�شا�شة   ، �ل�شن  ه��ذ� 
�قرب �شئ له يف �حلياة،  فبالتاأكيد 
بال�شلب  ع��ل��ي��ه  ي���وؤث���ر  �لأم�����ر  ه���ذ� 
وخا�شة يف هذه �ل�شن �لذي يجب 
ت��ن��ا���ش��ب عمره  �أ���ش��ي��اء  ي�����ش��اه��د  �أن 
�حلاجة  باإ�شد  فهو  ذك���اءه  وتنمى 

�إىل هذ� .

الأفكار واملفاهيم
موظف  �شعد(  )�إ���ش���م  *وي��و���ش��ح 
،على �أن �لف�شائيات �تبعت �أ�شلوبا 
جديد� مل يكن موجو�د يف �ملا�شي 
�لأخرية،  �ل�شنو�ت  يقول:يف  حيث 
�نت�شرت مو�شة �لإذ�عة �حل�شرية 
�شا�شات  على  �لتلفزيونية  للدر�ما 
�لعربية، حيث حتاول كل  �لعر�س 

حمطة �أن تختار بع�س �مل�شل�ش�ت 
على  ح�شريا  لتقدمها  و�لأع��م��ال 
و�لتميز  �لتفرد  لتحقيق  �شا�شتها 
�لإع�نات،ولهذ�  جلب  �أج���ل  م��ن 
��شبح �مل�شوؤولون لكل قناة يلهثون 
للنجم  �لأف�������ش���ل،  �مل�����ش��ل�����ش��ل  ور�ء 
�لأف�شل و�لأ�شهر ،حتى يقدم على 
�جلمهور  ي��ج��ذب  ح��ت��ى  �شا�شتهم 
حديثة  يف  وي�شتطرد  �ل��ق��ن��اة  �إىل 
عن  ع��ب��ارة  �مل��و���ش��وع  قائ�:��شبح 
ف��ق��ط ل  وم���ايل  ت�شويقي  م��ف��ه��وم 
غري ، حيث يف �ملا�شي كان �ملفهوم 
�أن يكون  ق��ب��ل  وت��رب��وي��ا  �أخ���ق��ي��ا 
�لإن�شاين  �لتطور  هو  وه��ذ�  ماديا 
وت��غ��ري �لأف���ك���ار و�مل��ف��اه��ي��م يف هذ� 

�لزمان.

�صناعة عربية
�إع�مية  �أك�����رم(  )م��ن��ى  *وت���وؤك���د 
�أ�شبحت  �لآن  �لف�شائيات  �أن  على 
�أول  كاإع�مية  نظري  وجهه  م��ن 
لأي  �ل��ب��وم  مثل  ثانيا  وكم�شاهدة 
فنان ،حيث �أ�شبحت �لآن مت�شابهة 
�لرب�مج  تكون  �أن  تكاد  فهي  ج��د� 
يف  برنامج  �آي  تطابق  ق��ن��اة  �أي  يف 
وت�شابها  فكرثتها  ثانية  ف�شائية 
وجد  و�إذ�  �جل���ودة  نق�س  �إىل  �أدى 
وت�شدم  تكت�شف  ج��م��ي��ل  ب��رن��ام��ج 
�نه برنامج �أجنبي وقد مت تعربيه 
بالآ�شي  ي�شيبني  بالطبع  وه��ذ�   ،
�شو  �لتوك  بر�مج  وتعد  وبالآ�شف، 
هي �لأ�شهر و�لف�شل �لتى تناق�س 
وهى  للمجتمع  �لفعلية  �لق�شايا 
�فر�د  م��ع  للتو��شل  فر�شة  تتيح 
�مل�شوؤولني،وت�شيف  وم��ع  �ل�شعب 
جند  رم�������ش���ان  يف   ، �أك��������رم  م���ن���ى 
هجوما �شاريا على �مل�شاهد �لعربي 
للم�شل�ش�ت  �مل��ن��ت��ج��ني  ق��ب��ل  م���ن 
ح�شر  ل  ع��دد�  فتجد  �لرم�شانية 
له من �لأعمال �لدر�مية و�مل�شاهد 
يجد نف�شه يف متاهة ل يعرف كيف 
بالكم  نهتم  �أل  منها،علينا  يخرج 
�إىل  نحتاج  بالكيف،ونحن  ونهتم 
�أن تكون  �لإب���د�ع و�لأف��ك��ار ب�شرط 
معدة  ف���اأن���ا  ع��رب��ي��ة  ���ش��ن��اع��ة  ذ�ت 
بر�مج حاليا،ومذيعة �شابقا وهذه 
كاإع�مية  ج��د�  ت�شغلني  �لق�شية 
و�أي�����ش��ا ك��م��ر�ق��ب��ة مل��ا ي��ح��دث على 
تتاأثر  �لعربية  ،و�لآ���ش��رة  �ل�شاحة 
ب��ك��ل م��ا ت���رى وك���ل م��ا ت�شمع ول 
،فاأنا  د�شمة  يقدم لها حاليا وجبة 
�مل�شاهد  ع��ل��ى  م���وؤ�م���رة  �أن��ه��ا  �أرى 
تفكريه  ي�������ش���ط���ح  ل���ك���ي  �ل����ع����رب����ي 
�حلديث   يف  م���ن���ى  وت�����ش��رت���ش��ل   ،
�لكارثة  م��ن  ج��ان��ب  ق��ائ��ل��ة:ه��ن��اك 
يقدم  ف��ال��ك��ب��ار  ب��ال��ط��ف��ل،  يخت�س 

املا�صي القريب
�إبر�هيم(�خت�شا�شي  )ع���ء  *�م��ا 
ع����ل����م �لج�����ت�����م�����اع ي����ت����ح����دث عن 
�لف�شائيات يف �شهر رم�شان ومدى 
�لعربي  �مل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  ت���اأث���ريه���ا 
�ل�شهر  ب�شاير  حتل  ويقول:عندما 
بن�شر  �لف�شائيات  ت�شتعد  �لكرمي 
تزيد  �ل��ت��ي  مل�شل�ش�تها  �ل��دع��اي��ة 
بع�س  ع��ام، مما جعل  �ل�شعف كل 
م�شل�ش�تهم  ل��ت��اأخ��ري  �مل��ن��ت��ج��ني 
�ل�شاحة  لزدح����ام  رم�����ش��ان   لبعد 
�لإع�مية و�لكثافة �لغري معقولة 
يف مدة زمنية تقدر بث�ثني يوما 
�لعربي  �مل�شاهد  جعل  ،مم��ا  فقط 
عزف عن م�شاهدة �لتلفاز يف �شهر 
ي��ق��ع يف حرية  ،ح���ت���ى ل  رم�����ش��ان 
متابعة  �أو  ل���خ��ت��ي��ار  �أم�����ره  م���ن 
�أك��رث من خم�شني م�شل�شل يف يوم 
�لرب�مج  بع�س  ويتخللها  و�ح���د، 

مر�عاة  �لف�شائيات  يف  �مل�شوؤولني 
�لأخ�����ق �لإ���ش���م��ي��ة و�ل��ت��ي تنهي 
�للنب  عن هذ� وحتى ل نبكى على 
�مل�شوؤولون  �أن يتخذ  �مل�شكوب يجب 
ق������ر�ر�ت مب��ن��ع ه���ذه �ل��ق��ن��و�ت من 
دخ���ول �ل��ب��ي��ت �ل��ع��رب��ي �مل��ب��ن��ى على 
وي�شيف مكي  و�لأخ������ق.    �لقيم 
حملية  ق�����ن�����و�ت  :ه�����ن�����اك  ق����ائ����� 
حمرتمة كثرية جيدة منها �لثقايف 
قنو�ت  و�أي�شا  و�لإخباري  و�لعلمي 
وتعلمه  ذكائه  من  تزيد  ل�أطفال 
كيف يفكر ،وهذه �لقنو�ت �أمتنى �أن 
تتز�يد يف �مل�شتقبل حتى ن�شتفيد من 
هذ� �لتطور �لرهيب يف �لف�شائيات 
ونحاول  �لإيجابيات  من  ون�شتفيد 

�آن ن�شلح �ل�شلبيات .  

احلركة الإعالمية
*وعن ر�أيه يتحدث )�شريف �ل�شيد( 

بال�شغار  ب��ال��ك  ف��م��ا  ت��ف��اه��ة  ل��ه��م 
�لن ل ي�شاهدون �ل�شور �ملتحركة  
ت��ر���ش��ي��ه��م ،فهم  ف��ه��ي ل  ف��ح�����ش��ب 
ي���رغ���ب���ون مب�������ش���اه���دة ك����ل م����ا هو 
ل��ل��ك��ب��ار ، ف��ل��م ي��ع��د ل��دي��ن��ا طفولة 
بعاملنا �لعربي، فاأ�شبحت طفولتنا 
ك��ب��رية ف������الأولد �أ���ش��ب��ح��و� رجال 
ناحية  من  ن�شاء  �أ�شبحو�  وبناتنا 
�ل����رب�ءة يف  �أمل���ح  ف��اأن��ا ل  تفكريهم 
مز�جهم فهم يريدون �أن ي�شاهدو� 
كل �شيء معنا لذلك يجب �أن تعاد 

خريطة �لرب�مج �لتي تقدم.
��شتفهام  ع���م��ة  �أط����رح  و�أخ�����ري�   
و�أط���ل���ق ���ش��رخ��ة �أق�����ول: ك��ف��ا هذ� 
�شيئاً  ،ن���ري���د  ب��ع��ق��ول��ن��ا  �ل��ت�����ش��ط��ي��ح 
�شمرينا  وي��ح��اك��ى  عقلنا  ي��ح��اك��ى 
وثقافتنا نحن �أنا�س مثقفون فهم 
وينا�شب  ينا�شبنا  م��ا  يعطونا  مل 

ثقافتنا .

قائ�:�شر�ع  ب��اجل��ام��ع��ة  ط���ال���ب 
�لف�شائيات على �هتمام �مل�شاهد يف 
�لقنو�ت  كرثة  مع  تز�منا  رم�شان 
قوة  ت��ت��ز�ي��د  وت��ع��دده��ا  �لف�شائية 
�ملناف�شة فيما بينهما، حيث حتاول 
�لتي  م�شل�ش�تها  �نتقاء  منها  كل 
�لتناف�شية،  نظرها  وج��ه��ة  ت��خ��دم 
�لرب�مج  م��ن  �لعديد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لتي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �ل��ن��ك��ه��ة  ذ�ت 
تنتجها بع�س هذه �لقنو�ت بجانب 
�أخرى ت�شرتيها ويقول �ل�شيد،هذه 
�ل����ف���������ش����ائ����ي����ات �أث�����������رت �حل����رك����ة 
�لإع���م��ي��ة و�أ���ش��ب��ح��ت ن��اف��ذة نور 
�أي  يف  �لعربي  �مل�شاهد  منها  يطل 
،مع  بلدة  ق�شايا  على  وج��د  مكان 
�لرغم من وجود بع�س �لف�شائيات 
�لإن�شانية  �ل��ق��ي��م  ت��ر�ع��ي  ل  �ل��ت��ي 
على  وحت�����س  للمتفرج  و�ل��ذه��ن��ي��ة 

�لف�شاد �ملجتمعي و�لأخ�قي .

مراعاة الأخالق الإ�صالمية
*وي��ت��ع��ج��ب) خ��ال��د م��ك��ي( م�شمم 
�أع��م��ال ي��دوي��ة ق��ائ���:ه��ن��اك تطور 
�ل���ف�������ش���ائ���ي���ات  يف   ح�������دث  ك����ب����ري 
هذ�  يكون  �أن  يجب  ولكن  �لعربية 
�ل��ت��ط��وي��ر م���درو����ش���ا م�����ش��ب��ق��ا حتى 
�ل���ت���ي حتدث  ت��ظ��ه��ر�ل�����ش��ل��ب��ي��ات  ل 
جتارية  ق����ن����و�ت  ،ف���ه���ن���اك  ح���ال���ي���ا 
خ�ل  م��ن  �مل�شاهد  �ب��ت��ز�ز  هدفها 
�لوهمية  وج���و�ئ���زه���ا  م�����ش��اب��ق��ات��ه��ا 
،و�أ�شبحت  �نت�شرت  �أنها  ول�آ�شف 
رم�شان  �شهر  ويف  ق��ن��اة  م��ن  �أك���رث 
كل  تدخل  عربية  م�شل�ش�ت  جت��د 
�جلن�س  ع��ن  ،تتكلم  �إم���ار�ت���ي  ب��ي��ت 
هناك  و�أي�����ش��ا  �لأخ���ق��ي  و�لف�شاد 
ي�شدقها  ل  �إباحية  غنائية  قنو�ت 

عقل فهل هذ� ي�شح؟
رم�شان  ���ش��ه��ر  م���ك���ي،�ن  وي�����ش��ي��ف 
ه���و ���ش��ه��ر �خل���ري و�ل��رح��م��ة فعلى 

�إبر�هيم  ويتعجب  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة.  
�ملا�شي  �إىل  ننظر  ق��ائ���:ع��ن��دم��ا 
�ل���ق���ري���ب مل ت���ك���ن ت���ل���ك �ل����ث����ورة 
�لإع�مية موجودة ، فنحن تربينا 
على م�شاهدة عمل در�مي �أو �ثنني 
�لأطفال  تخ�س  خفيفة  وب��ر�م��ج 
وجبة  عن  عبارة  وكانت   ، و�لكبار 
د�شمة  �ل��وق��ت  نف�س  ويف  ب�شيطة 
م���ا ي�شعرنا  ،وه�����ذ�  �مل��ت��ل��ق��ي  ت��ف��ي��د 
د�ئما بان �ملا�شي كان �أجمل و�رقي 
�لكبري  و�ل���ت���غ���ري   ، ����ش���يء  ك����ل  يف 
�لعربية  �ملجتمعات  �لذي حدث يف 
�لتي  و�لتقاليد  �لعاد�ت  بكل  ��شر 
قدميا  كنت  فمث�   ، عليها  تربينا 
يف  �ل�شتيمة  ت�شمع  �ن  ت�شتطيع  ل 
فهناك  �لآن  ،�م��ا  م�شل�شل  �أو  فلم 
حرية ل�ألفاظ  �لنابية تدخل كل 

بيت ين�شا عليها �أبنائنا .

عتقاء النار
يقول  �لدينية  �لناحية  م��ن  *�أم���ا 
(باحث  ع����ب����د�هلل  ع���ل���ى  )حم���م���د 
�لإ���ش���م��ي��ة: �شهر  �ل���در�����ش���ات  يف 
ذكره  ورد  ك����رمي،  ���ش��ه��ر  رم�����ش��ان 
�شبحانه  �هلل  وخ�����ش��ه  �ل���ق���ر�آن،  يف 
�لقدر،  ع��ظ��ي��م��ة  ب���ع���ب���ادة  وت���ع���اىل 
ليلة عظيمة  �لأج��ر، فيها  عظيمة 
�مل�ئكة  �أ�شرف  فيها  نزل  �شريفة، 
�ل�شهر  �أ���ش��رف �خل��ل��ق، وه���ذ�  على 
دن�س  م��ن  �أن��ف�����ش��ن��ا  لنطهر  منحة 
�أمامنا  �لتوبة  ومغت�شل  �لع�شيان، 
�إىل �هلل  �ل���رج���وع  م���وج���ود، وب����اب 
�ل�شهر  ه����ذ�  ���ش��ي��م��ا  ول  م���ف���ت���وح، 
�مل��ب��ارك جعله �هلل عز وج��ل مثابة 
�إىل �هلل و��شط�ح مع �هلل  رج��وٍع 
عبد�هلل  وي�شيف  وتعاىل  �شبحانه 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون �لعربي  ي��ق��دم يف  ، م��ا 
عبارة  �ل����ك����رمي  �ل�������ش���ه���ر  ه�����ذ�  يف 
ع���ن ح��رم��ان��ن��ا م���ن ف�����ش��ل وخري 
�أ�شبحت  ،ول�أ�شف  رم�شان  �شهر 
�مل�شل�ش�ت و�لرب�مج ل تناق�س قيم 
ومبادئ �أخ�قية ي�شتطيع �ل�شائم 
�لتعاظ  �أو  منها  �مل��ع��ل��وم��ة  ك�شب 
�ن�شح كل م�شلم يريد  بها،ولذلك 
�مل��ح��ظ��وظ��ني ومن  م���ن  ي��ك��ون  �أن 
عتقاء �لنار يف �شهر رم�شان،  �لبعد 
نهائيا عن �لتلفزيون على �لأقل يف 
هذ� �ل�شهر ويف نهاية حديثي �أقول 
يطل  ن���ور�ين  �شهر  رم�شان  �شهر 
مرة يف �لعام ول يدري �أي منا هل 
عليه  �شيعود  وه��ل  ل؟  �أم  �شيكمله 
يعلم  م��ن��ا  م��ن  ل؟  �أم  �ل�شهر  ه���ذ� 
�لعامل؟  ه����ذ�  م���ن  ���ش��اع��ة رح��ي��ل��ه 
ل  ل��ك��ي  ن��ت�����ش��اب��ق  �أن  علينا  ول��ه��ذ� 
�شهر رم�شان  نهدر يوما و�حد يف 

حل�شد �خلري و�لثو�ب.

ف�سة املحريبي:هناك قنوات مازالت حتافظ على الهوية العربية 
اإ�سالم �سعد: امل�سوؤولون لكل قناة يلهثون وراء امل�سل�سل ذي النجم الأوحد

منى اأكرم: برامج التوك �سو هي الأ�سهر والأف�سل ملناق�سة الق�سايا املجتمعية
خالد مكي: قنوات لالأطفال تزيد من ذكائه وتعلمه كيف يفكر

�سريف ال�سيد: ال�سا�سة ال�سغرية نافذة نور يطل منها امل�ساهد على ق�سايا بلده
عالء اإبراهيم:الآن هناك حرية لالألفاظ النابية تدخل كل بيت ين�ساأ عليها اأبناوؤنا

حممد عبداهلل:هذا ال�سهر منحة لنطهر اأنف�سنا من دن�ش الع�سيان 

بلدية عجمان تبداأ تنفيذ برنامج التدريب ال�سيفي ل� 50 طالبا وطالبة
•• عجمان-الفجر :

��شتقبلت د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
بعجمان �لأحد 50 طالبا وطالبة 
برنامج  يف  قبولهم  مت  �لذين  من 
على  �لد�ئرة  تطبقه  �ل��ذي  �أجيال 
و�جلامعات  �مل���د�ر����س  يف  �ل��ط��ل��ب��ة 
قطاعاتها  ك���اف���ة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�إك�شابهم  وت��دري��ب��ه��م  لتاأهيلهم 
خ����رب�ت م��ه��ن��ي��ة يف خم��ت��ل��ف �ملهن 

�مل�شتقبلية لهم.
�إىل ذلك �أفاد علي حممد �ملويجعي 
�خلدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�لعام  ، و�مل�شرف  بالد�ئرة  �مل�شاندة 
بت�شريح  �ل��ربن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
بتوجيه  �أن�����ه  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  ���ش��ح��ف��ي 
ب��ن حميد  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  م��ن 

�شلوكياتهم �لإيجابية.
�ملتدربني  ت��ع��ري��ف  �ل��ل��ق��اء  وت��خ��ل��ل 
ب��ال��ه��ي��ك��ل �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل���ل���د�ئ���رة 
وم��ر�ف��ق��ه��ا ،وت���وزي���ع م��ه��ام عليهم 
على  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  ل��ت��ح��ف��ي��زه��م 
�ل��ع��م��ل ب��ه��ا م�����ش��ت��ق��ب��� و�لط�����ع 
ع��ل��ى م��ن��ج��ز�ت��ه��ا ك��ق��ط��اع حكومي 
�لهام يف خدمة  دوره��ا  لها  خدمي 
�لإم��ارة ،و�إب��ر�ز منجز�تها �لر�ئدة 
وطنية  ك�������و�در  ب�����اإع�����د�د  ودوره��������ا 
م���درب���ة وم���وؤه���ل���ة خل���دم���ة �إم�����ارة 
ع���ج���م���ان وف�����ق م����ا وج����ه����ت �إل���ي���ه 
�إعد�د  �لإم��ارة ب�شرورة  �لقيادة يف 
�لد�ئرة  �أن  كما  �ملو�طنني  �ل�شباب 
�ملنا�شبة  �لبيئة  توفري  على  عملت 
�لعملي  و�ل���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ع��ل��م  ل��ه��م 
�مل���ي���د�ين وه���ي ب��ذل��ك ت��ه��دف �إىل 

للطلبة  �ل���ت�������ش���ج���ي���ل  ب������اب  ف���ت���ح 
للجامعيني  �ل�����ش��ي��ف��ي  ل��ل��ت��دري��ب 
�لثانوية  باملرحلة  هم  وم��ن  منهم 
�لتوطني  ل�����ش��ي��ا���ش��ة  دع���م���ا  وذل�����ك 
وترجمة لتوجيهات �لقيادة بذلك 

وتعزيز� للهوية �لوطنية.
�أم�س  �ل���د�ئ���رة  ه���ذ� و ق��د ع��ق��دت 
�لطلبة  م��ع  تعريفيا  ل��ق��اء�  �لول 
ق�شم  نظمه  للربنامج  �ملنت�شبني 
�لوظيفي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل���ت���دري���ب 
��شماء  خ����ل���ه  رح���ب���ت  ب���ال���د�ئ���رة 
�ملو�رد  �أحمد مدير  �شهد�د  حممد 
باملتدربني  ب���ال���وك���ال���ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
باأنهم  و�أك��دت  للربنامج  �ملنت�شبني 
�شي�شهمون  �ل��ذي��ن  �مل�شتقبل  ق��ادة 
م�شرية  �لب�شرية  و�لتنمية  بالبناء 
من  �حل����ال����ي����ة  �مل����رح����ل����ة  �أن  �إىل 

ومبتابعة  �لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي 
�أحمد  �إب��ر�ه��ي��م  يحيى  �شعادة  م��ن 
يدعم  �لربنامج  ف��اإن  �لعام  �ملدير 
للد�ئرة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �ل��ت��وج��ه 
ل���ت���ع���زي���ز �ل���ه���وي���ة �ل���وط���ن���ي���ة مبا 
ي����و�ك����ب �ل���ت���وج���ه���ات �لحت����ادي����ة 
�لدولة  مو�طنني  مو�هب  و�شقل 
ت��ع��ري��ف خريجي  ي�����ش��اه��م يف  ك��م��ا 
�ملهنية  ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  �ل��ث��ان��وي��ة 
ممار�شتها  وط���������رق  �مل���خ���ت���ل���ف���ة 
�جلامعي  �لخ���ت���ي���ار  ق��ب��ل  ع��م��ل��ي��اً 
ول��ل��ج��ام��ع��ي��ني ب��ت��ط��ب��ي��ق �مل���ه���ار�ت 
عمليا  يدر�شونها  �لتي  �لأكادميية 
�إىل ج��ان��ب ���ش��رف م��ك��اف��اآت مالية 

للمنت�شبني منهم للربنامج.
وق�����ال �أن�����ه ب��ت��وج��ي��ه م��ب��ا���ش��ر من 
بالد�ئرة  �لعليا  �لقياد�ت  جمل�س 

بحياتهم  �لأه�����م  ت��ع��ت��رب  ع��م��ره��م 
ل��ر���ش��م خ���ط���وط م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م ، ل 
���ش��ي��م��ا و�أن���ه���م ���ش��ي��ع��ي�����ش��ون خ�ل 
�لعمل  �أج��������و�ء  �ل����ت����دري����ب  ف�����رتة 
د�خل �لد�ئرة ملا ت�شكله من حتول 
حمورية يف ت�شميم خارطة طريق 
خرب�ت  تك�شبهم  و�ل��ت��ي  حلياتهم 
ليت�شلحو�  م�شتقبلهم  يف  تفيدهم 
ب���ال���ع���ل���م و�مل�����ع�����رف�����ة و�خل���������رب�ت 
�لد�ئرة  �أن  �إىل  م�شرية  �ملكت�شبة 
يكونو�  ك���ي  ل��ه��م  �لأب��������و�ب  ت��ف��ت��ح 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات وطنيه  ج���زء م���ن 
تعدهم كقادة بناء م�شتقبل �لوطن 
باأوقات  �لل��ت��ز�م  �أهمية  �إىل  لفتة 
�ل����دو�م �ل��ر���ش��م��ي و���ش��اع��ات �لعمل 
ل�شرورة  �إياهم  د�عية  ومتطلباته 
ت������رك �أث�������ر �إي����ج����اب����ي م����ن خ����ل 

�لذي  �لتدريب  نهاية  للمتدربني 
ينتهي  متو�ليني  ل�شهرين  ي�شتمر 

يف �أغ�شط�س �ملقبل.
م�����ن �جل�����دي�����ر ب����ال����ذك����ر �أن��������ه مت 
جمموعتني  �إىل  �ملتدربني  تق�شيم 

عملية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �إع����د�ده����م 
ليكونو�  للوطن  و�لتنمية  �لبناء 
ذوي  من  متمكنني  �مل�شتقبل  ق��ادة 
ب��اأن �مل��ت��درب �شوف  �ل��ك��ف��اءة لفتة 
مينح �شهادة تدريب كدعم وتو�شية 

ك���ل ع��ل��ى ح���دة ل��ع��ق��د ل��ق��اء ثنائي 
�لتدريب  ب��ق�����ش��م  �مل�����ش��ئ��ول��ني  م���ع 
وكيفية  مب���ه���ام���ه���م  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م 
�لقطاعات  خمتلف  على  توزيعهم 

ومر�كز �خلدمة.
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اأخبـار الإمـارات

حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ نهيان 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
، قام  �مل��ج��ت��م��ع  و�ل�������ش���ب���اب وخ���دم���ة 
معايل ح�شني �إبر�هيم �حلمادي وزير 
بت�شليم  �لأح����د  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة 
جائزة عبد �جلليل بن حممد �لفهيم 
 2014 �لتطبيقية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ع�شرين  لأح����د  �ل��ث��ان��ي��ة،  دورت���ه���ا  يف 
�و�ئ����ل ثانويات  ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة م��ن 
يف  وذل���ك  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جممع ز�يد �لتقني باأبوظبي بح�شور 
نائب  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �شعيد  ب��ن  م��ب��ارك 
�أب��وظ��ب��ي للتعليم  م��دي��ر ع���ام م��رك��ز 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني ، و�لدكتور 
عام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �للطيف  عبد 
م��ع��ه��د �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ، 
رئي�س  �لفهيم  عبد�جلليل  وحم��م��د 
�لفهيم  موؤ�ش�شة  وق��ف  �د�رة  جمل�س 
رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة،و�أع�شاء 
�مل� مدير  �هلل  و�أحمد عبد  �ملجل�س، 
�ملعهد،  يف  �لط�بية  �ل�����ش��وؤون  قطاع 

ونخبة من �مل�شوؤولني.
قال  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  ويف 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
�لر�شيدة ممثلة يف  �لقيادة  �أن  نهيان 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل،  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 

ما  �مل�شرتك  �لعمل  نحو  د�ئما  توجه 
بني �لقطاع �لعام و�خلا�س مبا يحقق 
و�ملو�طن،  ل��ل��وط��ن  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل�شلحة 
�لتعليم  ن�����ش��ر  �مل�����ش��ل��ح��ة  ه����ذه  وم����ن 
�لدولة،  �إم������ار�ت  مب��خ��ت��ل��ف  �ل��ت��ق��ن��ي 
تتو�فق  �لفهيم  ف��اإن جائزة  هنا  ومن 
�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  طموحات  مع 
تنظر �ىل �لتو�شع يف �لتعليم �لتقني 
بالدولة ،كهدف وطني هام يف جمال 
�شناعة �لكو�در �لوطنية �لقادرة على 
�ل�شناعية  �لنه�شة  متطلبات  تلبية 
حالياً  �لم����������ار�ت  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل����ت����ي 

وم�شتقبً�.
وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�جلليل  ع��ب��د  ج���ائ���زة  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل 
للتكنولوجيا  �ل��ف��ه��ي��م  حم��م��د  ب���ن 
للتاريخ  �إم���ت���د�د�  ت��اأت��ي  �لتطبيقية 
�مل�شرف ل�شاحبها رحمة �هلل ومن ثم 
يف  رحلته  ليو��شلو�  �أبنائه  جاء  فقد 
تفان  ،بكل  �لمار�تي  �ملجتمع  خدمة 
ي�شاعد على حتقيق  و�إخ������س ومب��ا 
�لوطن،  وف��ت��ي��ات  ���ش��ب��اب  يف  �لأم������ال 
�ل��وط��ن��ي �ملطلوب  �ل�����دور  وه����ذ� ه���و 

جليل �لرو�د و�أبنائهم �ملخل�شني.
وبدوره قال �ملهند�س ح�شني �إبر�هيم 
�أن  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي 
�لقوي  �مل�شدر  هي  �لر�شيدة  �لقيادة 

�لتميز  �أ���ش��ب��اب  ن�����ش��ت��م��د م��ن��ه  �ل����ذي 
�لقيادة  هذه  حتر�س  حيث  و�لتفوق، 
عو�مل  ك��اف��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �لعظيمة 
ومقومات �لجناز ومن هذه �لعو�مل 
�لرت�بط �ملتني �لقائم ما بني �لقطاع 

�حلكومي و�لقطاع �خلا�س.
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وزي������ر  و�أع��������رب 
معايل  لرعاية  تقديرة  عن  �جلديد 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ 
لهذه �جلائزة �لتي حتمل رمز�ً كبري�ً 
حمبا لوطنه عبد �جلليل بن حممد 
�ل��ف��ه��ي��م �ل����ذي ك���ان ح��ري�����ش��اً طو�ل 
حياته �لعامرة، على ت�شجيع �ل�شباب 
�مل��ت��ط��ورة ومنها  �ل��ع��ل��وم  على در����ش��ة 
�لطب و�لهند�شة، و�لتكنولوجيا ومن 
ثم حمل �أجناله لو�ء �لعلم من بعده 
�لفهيم  ع��ب��د�جل��ل��ي��ل  ف��ك��ان��ت ج��ائ��زة 
لتكرمي �ملتفوقني يف �ملد�ر�س �لعامة 
لت�شل  ،و���ش��ول �ىل تطوير �جل��ائ��زة 
ثانويات  لأو�ئ�������ل  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا  �ىل 

�لتكنولوجيا �لتطبيقية.
�مل���ه���ن���د����س ح�شني  م���ع���ايل  و�خ���ت���ت���م 
مثمناً  ك��ل��م��ت��ه  �حل����م����ادي  �إب���ر�ه���ي���م 
ودورها  وجمل�شها  ور�ئ��ده��ا  �جل��ائ��زة 
د�عياً  ب��ال��دول��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  يف 
ع��ام��ة و�لو�ئ�����ل خ��ا���ش��ة �ىل  �لطلبة 
م��و����ش��ل��ة �جل���د و�لج��ت��ه��اد ل�شمان 

�لدر��شية  حياتهم  يف  �لد�ئم  �لتفوق 
ظن  ح�شن  عند  وليكونو�  و�لعملية 
ب�����ش��ب��اب وفتيات  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��م 

�لمار�ت.
وكان �لحتفال قد بد�أ بكلمة حممد 
خ�لها  �أع���رب  �لفهيم  �جلليل  عبد 
ع���ن خ��ال�����س �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �ىل 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�ل�شاملة  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  �هلل،  ح��ف��ظ��ه 
�شوؤون  �ل��وط��ن يف خم��ت��ل��ف  ل���ب��ن��اء 
�لفتية وخ��ا���ش��ة ما  ب��دول��ت��ن��ا  �حل��ي��اة 
ي��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا ب��ال��ت��ع��ل��ي��م، وغ����رية من 
�أول  �ل��ف��ري��ق  �ل��ه��ام��ة و�ىل  �مل��ج��الت 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
، �شاحب  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لع��ل��ى 
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  �ن�����ش��اء  م���ب���ادرة 
�لطلبة  وتخريج  لتاأهيل  �لتطبيقية 
وتوفري  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  �مل���و�ط���ن���ني 
و�جبهم  لأد�ء  لهم  �ملتقدمة  �لفر�س 
�لعلوم  جم������الت  يف  �ل����وط����ن  جت�����اه 
�ل�شكر  �أن  كما  �ملختلفة،  �لتطبيقية 
مو�شول �ىل معايل �ل�شيخ نهيان بن 
�لكرمية  لرعايتة  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
د�ئماً،  مبعاليه  تفخر  �لتي  للجائزة 
و�ىل معايل �ملهند�س ح�شني �إبر�هيم 

�حلمادي �لذي �شرف �لحتفال للعام 
�ل��ت��و�يل مم��ا ي�شري �ىل  �ل��ث��اين على 
�جلائزة  متيكن  على  معاليه  حر�س 
م��ن �أخ��ذ دوره���ا �لوطني �مل��ن��وط بها 

على �لوجه �لأكمل.
�إد�رة موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  و�أو�شح 
�لعام  �ملجل�س  ق��ر�ر  �أن  �لفهيم  وق��ف 
عبد�جلليل  ج��ائ��زة  بتحويل  �ملا�شي 
للمتفوقني  �ل���ف���ه���ي���م  حم���م���د  ب�����ن 
�لأدبي  ب�شقيه  ع�شر  �لثاين  بال�شف 
�لتعليمية  �ملناطق  بجميع  و�لعلمي 
على م�شتوى �لدولة، و�لتي ��شتمرت 
جائزة  ل��ت�����ش��ب��ح  ع�����ام�����اً،   17 ن���ح���و 
�لفهيم  حم���م���د  ب����ن  �جل���ل���ي���ل  ع���ب���د 
بهدف  جاء  �لتطبيقية  للتكنولوجيا 
يف  �لن��خ��ر�ط  على  �ل�شباب  ت�شجيع 
�لذي  و�ملهني  �لتقني  �لتعليم  م�شار 
موؤهلة  كو�دروطنية  بناء  على  يعمل 
و�لتقنيات  �ل��ه��ن��د���ش��ة  جم�����الت  يف 
�ل�شريف  �لتناف�س  وخ��ل��ق  �حل��دي��ث��ة، 
�لد�ء  حت�شيل  �ىل  و�ل�����ش��ع��ي  بينهم 
�لهند�شة  جم���������الت  يف  �مل����ت����م����ي����ز 
و�لذي  �لتطبيقية،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ينعك�س على رفع همم �ملجتمع باأفر�ده 
و�ل�شناعية  �حلكومية  وموؤ�ش�شاته 
ولدعم �لعملية �لتعليمية و�مل�شاهمة 
�ل�شاملة  �لتنمية  �لوطنية يف حتقيق 
لبناء جمتمع �لقت�شاد �ملعريف يف دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة،م�شري� �ىل 
�أن ميز�نية �جلائزة تبلغ مليون درهم 
ويح�شل كل طالب على ع�شرين �لف 
�لدكتور  ق����ال  دره������م.  وم����ن ج��ه��ت��ه 
عام  م��دي��ر  �ل�شام�شي  �للطيف  عبد 
�أن  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد 
و�لقيادة  �لكثري  منا  ي�شتحق  �لوطن 
كافة  �لوق���ات  ك��ل  يف  تقدم  �لر�شيدة 
�ل�زم  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم  �أ�شكال 
يوجب  مما  �لع�شري،  �ملو�طن  لبناء 
و�أف�����ر�ده،  مبوؤ�ش�شاته  �ملجتمع  ع��ل��ى 
�ل�شعي �لد�ئم ل�شمان �إ�شتمر�ر رفعة 
�أن جمل�س  �ىل  �لغايل، لفتاً  �لوطن 
جنح  قد  �لفهيم  وقف  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
يف �أن يقدم �لنموذج �لوطني يف �لدور 
�ملجتمعي �لكبري �لذي يجب �أن تقوم 
ب���ه خم��ت��ل��ف �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�لقطاع �خلا�س لرد �جلميل للوطن 

�لنمو  يحقق  مبا  �لر�شيدة  و�لقيادة 
و�ملجتمعي  و�لق��ت�����ش��ادي  �ل�شناعي 

مبختلف �إمار�ت �لدولة.
و�أ�شاف مدير عام معهد �لتكنولوجيا 
�لتطبيقية فقال �أن �جلائزة تعد من 
لتحقيق  �ل���زم��ة  �لهامة  �خل��ط��و�ت 
بالدولة  �مل��ع��ريف  وت��ط��وي��ر�لق��ت�����ش��اد 
م���ن خ�����ل ت�����ش��ج��ي��ع �ل�����ش��ب��اب على 
�لتكنولوجية  �لتخ�ش�شات  در����ش��ة 
 21 ت�شتهدف  �أن��ه��ا  �إذ  و�لهند�شية، 
من  �لنخبة  ميثلون  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً 
�خلم�س  �مل����ر�ك����ز  ع���ل���ى  �حل���ا����ش���ل���ني 
�لتكنولوجية  �مل�������ش���ار�ت  يف  �لوىل 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ب��ث��ان��وي��ات 
�ل���دول���ة وه���ي �لعلوم  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�لتطبيقية  و�لهند�شة   ، �لهند�شية 
�ملعلومات  و  �لت�����ش��ال  ،وتكنولوجيا 
و�لتكنولوجية،  �ل�شحية  ،و�ل��ع��ل��وم 
ه����وؤلء  �أن  �ىل  ب���ج����ء  ي�����ش��ري  مم���ا 
�شمن  �شيكونون  و�أق��ر�ن��ه��م  �لو�ئ����ل 
�ل��ق��ادرة على حمل  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
كافة  يف  و�لزده����������ار  �ل���ت���ق���دم  ل������و�ء 

قطاعات �لعمل بالدولة. 

�للطيف  ع���ب���د  �ل����دك����ت����ور  و�أخ����ت����ت����م 
خال�س  عن  معرباً  كلمته  �ل�شام�شي 
�ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر مل��ع��ايل ن��ه��ي��ان بن 
ر�ع�����ي �جل���ائ���زة  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
�لتو�يل،  على  �ل��ث��اين  للعام  و�حل��ف��ل 
ملعايل  و�لتربيكات  �لتهاين  وخال�س 
�حلمادي  �إب��ر�ه��ي��م  ح�شني  �ملهند�س 
�لقيادة  ثقة  على  �حل�شول  مبنا�شبة 
�لرتبية  وز�رة  ب���ت���ويل  �ل���ر����ش���ي���دة 
متاماً  حملها  يف  ثقة  و�لتعليم،وهي 
من  �ل��ك��ث��ري  �ل������وز�رة  �شت�شهد  ح��ي��ث 
مثل،  لها  ي�شبق  مل  �لتي  �لجن����از�ت 
�ملهند�س  م���ع���ايل  �أن  �ىل  م�������ش���ري�ً 
ح�����ش��ني �حل���م���ادي ق����دم �ل��ك��ث��ري من 
هذه  �أنتجت  �لتي  �خل�قة  �مل��ب��ادر�ت 
�أو�ئل  من  �ملتقدمة  �لوطنية  �لكو�در 
�لتكنولوجيا  ث���ان���وي���ات  وخ���ري���ج���ي 
�لقمم  م���ن  ول��ي��ك��ون��و�  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
�لرفيعة  و�خللقية  و�لعملية  �لعلمية 
�لتي نفخر بها جميعاً،و�لتي ت�شتحق 
نيل جائزة عبد �جلليل �لفهيم �لتي 
�ل��ر�ئ��دة يف عاملنا  باتت م��ن �جل��و�ئ��ز 

�لعربي كله. 

•• عجمان-الفجر :

�لبلدية و�لتخطيط  د�ئرة  ��شتقبلت 
بعجمان �لأحد 50 طالبا وطالبة من 
�أجيال  �لذين مت قبولهم يف برنامج 
�لطلبة  على  �ل��د�ئ��رة  تطبقه  �ل��ذي 
يف �ملد�ر�س و�جلامعات بالتن�شيق مع 
كافة قطاعاتها لتاأهيلهم وتدريبهم 
و�إك�شابهم خرب�ت مهنية يف خمتلف 
ذلك  �إىل  ل���ه���م.  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �مل���ه���ن 
�أف����اد ع��ل��ي حم��م��د �مل��وي��ج��ع��ي �ملدير 
�مل�شاندة  �لتنفيذي لقطاع �خلدمات 
بالد�ئرة ، و�مل�شرف �لعام على تنفيذ 
�لربنامج بت�شريح �شحفي باملنا�شبة 
ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  بتوجيه  �أن��ه 
�لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن 

�إبر�هيم  �شعادة يحيى  ومبتابعة من 
ف���اإن �لربنامج  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �أح��م��د 
ي����دع����م �ل����ت����وج����ه �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ل��ل��د�ئ��رة 
�لحتادية  �ل��ت��وج��ه��ات  ي���و�ك���ب  مب���ا 
�لدولة  م��و�ط��ن��ني  م��و�ه��ب  و���ش��ق��ل 
خريجي  ت��ع��ري��ف  يف  ي�����ش��اه��م  ك��م��ا 
�ملهنية  ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  �ل���ث���ان���وي���ة 
عملياً  مم��ار���ش��ت��ه��ا  وط���رق  �ملختلفة 
قبل �لختيار �جلامعي وللجامعيني 
�لتي  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل���ه���ار�ت  بتطبيق 
�شرف  جانب  �إىل  عمليا  يدر�شونها 
منهم  للمنت�شبني  م��ال��ي��ة  م��ك��اف��اآت 

للربنامج.
وقال �أنه بتوجيه مبا�شر من جمل�س 
باب  فتح  ب��ال��د�ئ��رة  �لعليا  �ل��ق��ي��اد�ت 

�لت�شجيل للطلبة للتدريب �ل�شيفي 
للجامعيني منهم ومن هم باملرحلة 
ل�شيا�شة  دع���م���ا  وذل������ك  �ل���ث���ان���وي���ة 
�لتوطني وترجمة لتوجيهات �لقيادة 

بذلك وتعزيز� للهوية �لوطنية.
هذ� و قد عقدت �لد�ئرة �أم�س �لول 
�ملنت�شبني  �لطلبة  لقاء� تعريفيا مع 
�لتدريب  ق�����ش��م  ن��ظ��م��ه  ل��ل��ربن��ام��ج 
و�لتطوير �لوظيفي بالد�ئرة رحبت 
�أحمد  �شهد�د  حممد  ��شماء  خ�له 
بالوكالة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  م��دي��ر 
للربنامج  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  ب���امل���ت���درب���ني 
�لذين  �مل�شتقبل  ق��ادة  باأنهم  و�أك��دت 
و�لتنمية  ب���ال���ب���ن���اء  ���ش��ي�����ش��ه��م��ون 
�ملرحلة  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لأهم  تعترب  عمرهم  م��ن  �حل��ال��ي��ة 

م�شتقبلهم  خطوط  لر�شم  بحياتهم 
خ�ل  �شيعي�شون  و�أن��ه��م  �شيما  ل   ،
د�خل  �لعمل  �أج���و�ء  �لتدريب  ف��رتة 
�لد�ئرة ملا ت�شكله من حتول حمورية 
حلياتهم  طريق  خارطة  ت�شميم  يف 
تفيدهم  خ�����رب�ت  ت��ك�����ش��ب��ه��م  و�ل���ت���ي 
بالعلم  ل��ي��ت�����ش��ل��ح��و�  م�شتقبلهم  يف 
و�ملعرفة و�خلرب�ت �ملكت�شبة م�شرية 
لهم  �لأب����و�ب  تفتح  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل 
��شرت�تيجيات  من  ج��زء  يكونو�  كي 
م�شتقبل  بناء  كقادة  تعدهم  وطنيه 
�للتز�م  �أه��م��ي��ة  �إىل  لف��ت��ة  �ل��وط��ن 
و�شاعات  �ل��ر���ش��م��ي  �ل�����دو�م  ب���اأوق���ات 
�إياهم  د�ع���ي���ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه  �ل��ع��م��ل 
ل�شرورة ترك �أثر �إيجابي من خ�ل 
�شلوكياتهم �لإيجابية. وتخلل �للقاء 

تعريف �ملتدربني بالهيكل �لتنظيمي 
ل��ل��د�ئ��رة وم��ر�ف��ق��ه��ا ،وت���وزي���ع مهام 
على  وت�شجيعهم  لتحفيزهم  عليهم 
بها م�شتقب� و�لط���ع على  �لعمل 
خدمي  حكومي  كقطاع  منجز�تها 
لها دوره���ا �ل��ه��ام يف خ��دم��ة �لإم���ارة 
ودورها  �ل��ر�ئ��دة  منجز�تها  ،و�إب����ر�ز 
باإعد�د كو�در وطنية مدربة وموؤهلة 
خلدمة �إمارة عجمان وفق ما وجهت 
ب�شرورة  �لإم������ارة  يف  �ل��ق��ي��ادة  �إل��ي��ه 
�إع�����د�د �ل�����ش��ب��اب �مل��و�ط��ن��ني ك��م��ا �أن 
�لبيئة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  عملت  �ل���د�ئ���رة 
و�لتدريب  ل��ل��ت��ع��ل��م  ل��ه��م  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
تهدف  بذلك  وه��ي  �مليد�ين  �لعملي 
عملية  يف  للم�شاركة  �إع���د�ده���م  �إىل 
ليكونو�  ل��ل��وط��ن  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ب��ن��اء 

ذوي  م��ن  متمكنني  �مل�شتقبل  ق���ادة 
�ل��ك��ف��اءة لف��ت��ة ب����اأن �مل���ت���درب �شوف 
مينح �شهادة تدريب كدعم وتو�شية 
ل��ل��م��ت��درب��ني ن��ه��اي��ة �ل��ت��دري��ب �لذي 

ي�شتمر ل�شهرين متو�ليني ينتهي يف 
�أغ�شط�س �ملقبل.

�أن��ه مت تق�شيم  بالذكر  م��ن �جل��دي��ر 
على  ك��ل  جمموعتني  �إىل  �ملتدربني 

حدة لعقد لقاء ثنائي مع �مل�شئولني 
بق�شم �لتدريب لتعريفهم مبهامهم 
ع���ل���ى خمتلف  ت���وزي���ع���ه���م  وك���ي���ف���ي���ة 

�لقطاعات ومر�كز �خلدمة.

حتت رعاية نهيان بن مبارك اآل نهيان

وزيرالتعليم اجلديد ُي�سلم جائزة الفهيم ل� 21 من اأوائل التكنولوجيا التطبيقية
نهيان: تعاون القطاع العام واخلا�س يحقق امل�صلحة العليا للوطن واملواطن

احلمادي: قيادتنا هي امل�صدر القوي الذي ن�صتمد منه اأ�صباب التميز والتفوق 
الفهيم: هدفنا العمل امل�صرتك لتحقيق طموحات القيادة يف �صباب وفتيات الوطن
ال�صام�صي:اجلائزة لأوائل العلوم الهند�صية والتطبيقية وال�صحية وتكنولوجيا الت�صال واملعلومات 

بلدية عجمان تبداأ تنفيذ برنامج التدريب ال�سيفي ل� 50 طالب وطالبة

••عجمان -وام: 

�لعامة  �لقيادة  �لفجرية على جتربة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وفد  �طلع 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  ب���  بفوزها  �ملتعلقة  عجمان  ل�شرطة 
و�آلية عملها  �لتميز  �إعد�د ملفات  �ملتميز وجتربتها يف  ل�أد�ء �حلكومي 
على  للح�شول  �أهلتها  و�ل��ت��ي  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  تطبيق  على  �لقائمة 
ذل��ك خ�ل  و�ل��ع��امل��ي��ة.  ج��اء  �ملحلية و�لإقليمية  م��ن �جل��و�ئ��ز  �ل��ع��دي��د 
��شتقبال �شعادة �لعقيد عبد�لعزيز �ل�شام�شي مدير �إد�رة �ل�شوؤون �ملالية 
يف �شرطة عجمان بح�شور �شعادة �لعقيد عبد�هلل �حلمر�ين مدير �إد�رة 
�ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء و�ملقدم �شعيب كاجور �لنعيمي مدير �إد�رة 
�لأد�ء  �لإ�شرت�تيجية وتطوير  �إد�رة  و�لدوريات وعدد من �شباط  �ملرور 

�شعيد  �شليمان  �لدكتور  �لعقيد  �شعادة  برئا�شة  �لفجرية  �شرطة  وفد   ..
�لعقيد  وق��دم  �لفجرية.  ل�شرطة  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  مدير  �ملر�شدي 
�ل�شام�شي للوفد نبذة تعريفية عن �آلية عمل �شرطة عجمان فيما يتعلق 
�لعديد من  نيلها  ذلك يف  ودور  �لتميز  للم�شاركة يف جو�ئز  بالإ�شتعد�د 
�جلو�ئز �ملرموقة ومنها جائزة حممد بن ر��شد ل�أد�ء �حلكومي �ملتميز 
فئة �لإد�رة �لإحتادية �ملتميزة و�ملنهجيات �مل�شتخدمة يف �آليات �لعمل يف 
�لتميز و�لإب��د�ع و�لعمل  �إن  و�أق�شام �شرطة عجمان. وقال  �إد�ر�ت  جميع 
بجودة بات نهجا تعمل لتطبيقه �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان وجزء� 
�إىل تبوء  �أدى  �لنا�س و�لوطن �لأمر �لذي  من م�شوؤوليتها �لعامة جتاه 

�لقيادة مركز� مرموقا حيث يعود ذلك �إىل روؤية وز�رة �لد�خلية. 
�أكد �شعادة �لعقيد عبد�هلل �حلمر�ين حر�س �شرطة عجمان  من جانبه 

م��ن خ�ل  عالية  وك��ف��اءة  ب��ج��ودة  للعمل  �ملمكنة  �ل�شبل  ك��ل  توفري  على 
باملو�رد  وم��دع��م��ة  �لإب����د�ع  على  وم�شجعة  للعمل  م�ئمة  بيئة  ت��وف��ري 
�أن  �إىل  و�أ���ش��ار  متقدم.  و�أد�ء  عالية  ب��ج��ودة  �خل��دم��ات  لتقدمي  �ل���زم��ة 
�ل�شرطة تعمل على حتفيز �ملبدعني وت�شجيع تبادل �لآر�ء وتقدمي �لقدوة 
�حل�شنة بجانب تعزيز �لعمل مع �ل�شركاء و�ل�شعي لكل ما ميكن تطبقه 
�لب�شرية  �مل��و�رد  ر�شا  لتحقيق  �ملتقدمة  و�لتقنيات  �حلديثة  �لنظم  من 

و�ل�شركاء و�ملتعاملني و�ملجتمع ما �أهلها حل�شد �لعديد من �جلو�ئز. 
و�أ�شاف �حلمر�ين �أن �لف�شل يف �لإجناز�ت �ملتو��شلة يف �شرطة عجمان 
يعود �إىل �لعمل �ل��دوؤوب �لقائم على ثقافة �جلودة لدى �لعاملني كافة 
�لإ�شرت�تيجية  �لأه�����د�ف  م��ن خ���ل��ه  ع��م��ل يحقق  ن��ه��ج  ذل���ك  و�ع��ت��ب��ار 
�ملختلفة و�لر�مية مبجملها �إىل تطوير �خلدمات وزيادة ر�شا �ملتعاملني 

�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  جم��ال  يف  و�لعاملية  �ملحلية  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق 
�لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  ب��ارك مدير  �ملعرفة. من جهته  ون�شر  و�لوظيفي 
�إجن��از�ت على خمتلف  �شرطة عجمان من  �لفجرية ما حققته  ل�شرطة 
�ل�شعد ومنها �لفوز بجائزة حممد بن ر��شد ل�أد�ء �حلكومي �ملتميز .. 
لفتا �إىل �أن �لزيارة تاأتي من منطلق �لتعاون �لد�ئم بني �شرطة عجمان 
�لإحتادية  للحكومة  �لعامة  �لإ�شرت�تيجية  تطبيق  �إط��ار  ويف  و�لفجرية 
�إىل حت�����ش��ني جودة  ت��ه��دف��ان  و�ل��ل��ت��ان  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�خلدمات وتطوير �لأد�ء �لأمني و�خلدمي. 
و�لهدف من �لزيارة هو �لإط�ع على �أف�شل �ملمار��شات و�لتطبيقات �لتي 
�أهلت �شرطة عجمان حل�شد �لعديد من �جلو�ئز و�لإ�شتفادة من خربتها 

يف هذ� �ملجال مبا يحقق �ل�شالح �لعام.

�س���رط����ة الفجي����رة تطل�����ع على منهجي�����ة متي�����ز نظريته�����ا يف عجم��������ان

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

�إد�رة  مدير  �لنعيمي  ها�شم  �لدكتور  ك�شف 
حماية �مل�شتهلك يف وز�رة �لإقت�شاد عن عدم 
بالن�شبة  �لأ�شعار  �رتفاع  من  �شكاوى  وج��ود 
لل�شلع �لغذ�ئية خ�ل �شهر رم�شان �ملبارك 

يف ر�أ�س �خليمة .
�لتي  �لتفتي�شية  �جل��ول��ة  خ����ل  ه���ذ�  ج���اء 
�لتجاري  �للولو  مركز  يف  �لنعيمي  بها  ق��ام 
�لأم�س  �شباح  �خليمة،  ب��ر�أ���س  م��ول  ر�ك  يف 
�لإقت�شاد  وز�رة  م��ك��ت��ب  م��ن  وف���د  ي��ر�ف��ق��ه 

بر�أ�س �خليمة وعدد من �لإع�مني.
�مل�شتهلك  م��ب��ادرة  �ن  �إىل  �لنعيمي  و�أ����ش���ار 
�مل���ر�ق���ب �ل����ذي ي��ق��وم ب����دور �مل���ر�ق���ب �لعام 
ل���أ���ش��و�ق ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح��ق��وق��ه وحقوق 
ل��وز�رة �لقت�شاد  غريه عرب �لب�غ �ملبا�شر 
عن �ملخالفات �ملختلفة م�شري� �إىل �ن جناح 
�ملبادرة بد� و��شحا يف عدد �لإت�شالت �لتي 

ز�دت %80 بعد هذه �ملبادرة �لنوعية.
و�أكد مدير �إد�رة �مل�شتهلك يف وز�رة �لإقت�شاد 
�ختفاء ظاهرة �ل�شكاوى من �رتقاع �لأ�شعار 
خ����ل �شهر رم�����ش��ان �مل���ب���ارك، م���ربر� ذلك 

�لنوعية  �مل�شتهلك  �ح��ت��ي��اج��ات  ك��ل  ب��ت��وف��ر 
معظم  قدمتها  متميزة  ب��ع��رو���س  و�لكمية 
منافذ �لبيع خا�شة �لكربى منها، ويت�شمن 
�إ�شافة  �ملختلفة  �لغذ�ئية  �ل�شلع  �لأم��ر  هذ� 
�لتي   ، و�ل��ف��و�ك��ه  و�خل�����ش��رو�ت  �للحوم  �إىل 
تناف�شية،  و����ش��ع��ار  منا�شبة  بكميات  تتوفر 
مع  �لتن�شيق  ع��ل��ى  �ل�����وز�رة  ح��ر���ش��ت  ح��ي��ث 
جلنة �خل�شرو�ت و�لفو�كه يف دبي وغريها 

يف كل �لدولة.
�ن وز�رة  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �ل��دك��ت��ور ه��ا���ش��م  وق����ال 
�لإقت�شاد قد حر�شت على توفري خ�شومات 

بر�أ�س  �لبيع  منافذ  يف  �شلعة   230 �شملت 
�خل���ي���م���ة، وو����ش���ل���ت ن�����ش��ب��ة �خل�������ش���م على 
رم�شان  �شهر  خ�ل  �لغذ�ئية  �ل�شلع  بع�س 
 120 تثبيت  مت  ك��م��ا   ،50% �إىل  �مل��ب��ارك 
ي�شمن  �لإقت�شاد  وز�رة  عليها  ت�شرف  �شلعة 
حتى  �شعرها  وث��ب��ات  د�ئ���م  ب�شكل  ت��و�ج��ده��ا 
�لوز�رة  �ن حر�س  2014م، كما  نهاية عام 
ل��ت��وع��ي��ة �مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني ت�����ش��م��ن خ��ط��ة لن�شر 
�ن  ينتظر  �مل�شتهلك  حلقوق  م�شور  فيديو� 
ت�شمل 3000 �شا�شة عر�س يف 460 منفذ 

يف �لدولة.

•• ال�صارقة -الفجر:

ل��ت��وج��ي��ه��ات ح�����ش��رة ���ش��اح��ب �ل�شمو  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى ل�حتاد حاكم �ل�شارقة 
، بتفعيل �لن�شاط �لثقايف يف �ملنطقة �لو�شطى 
بال�شارقة ، و��شر�ك �ملجتمع و�أفر�ده يف �لفعل 
�لثقايف �مل�شتد�م �لذي تدعمه وترعاه �ل�شارقة 
���ش��م��ن م�����ش��روع��ه��ا �ل��ث��ق��ايف و�ل����ري����ادي نحو 
ومد�ركه  �لفكرية  و�شويته  بالفرد  �لإرت��ق��اء 

�مل��ع��رف��ي��ة؛ ت��ن��ظ��م د�ئ�����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�لإع������م 
�شل�شلة من �ملحا�شر�ت و�لندو�ت و�لأم�شايات 
�ملنطقة  �مل�����ش��رح��ي��ة يف  و�ل��ع��رو���س  �ل�����ش��ع��ري��ة 
�ل��و���ش��ط��ى ، وذل���ك ب���دء م��ن �لأرب���ع���اء �لقادم 

باملركز �لثقايف .
بو�شع �خلطط  �ل�شارقة يف  ثقافية  وبا�شرت   
�لثقافية وتفعيل �لن�شاط من خ�ل م�شاركة 
و�لفنانني  و�مل���ب���دع���ني  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ف��ع��ل  رو�د 
�حلياة  يف  �إمن��وذج��اً  �لثقايف  �لفعل  وتكري�س 
و�لتو�فق  �لتكامل  على  حر�شاً  �لإجتماعية 

جمتمع  ����ش���ي���اغ���ة  يف  و�ل����ث����ق����ايف  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�لد�ئرة  �إد�ر�ت  ذلك  وت�شرتك يف  وو�ٍع  مثقٍف 

بالتن�شيق مع �إد�رة �ملركز �لثقايف بالذيد.
كما �أن �لرب�مج و�لفعاليات و�لأن�شطة يف كافة 
مدن �إمارة �ل�شارقة ، هي نتاج �لروؤية �لباحثة 
يف ت��ع��زي��ز �مل���ه���ار�ت و�ل���ق���در�ت ودع���م �لإب����د�ع 
وعلى  و�لتدبر  �لتفكر  على  �لفرد  وحتري�س 
�ملحيط  وع��ل��ى  نف�شه  على  و�ل��ت��ع��رف  �لبحث 
من خ���ل جت��ارب �لآخ��ري��ن وم��ن خ���ل فعل 
�ل��ت��ق��ارب ب��ني �ل��ث��ق��اف��ات و�حل�������ش���ار�ت �لذي 

تكر�شه �لن�شاطات ويرثية �ملفكرين و�ملثقفني 
و�ملخت�شني من �أكادميني ومبدعني .

بتو�فر  تتمتع   ، �لو�شطى  �ملنطقة  �أن  �جلدير 
�لظروف و�لبنى �لتحتية من م�شارح ومر�كز 
�لثقايف  �لن�شاط  �إق��ام��ة  تتيح  وفنية  ثقافية 
�مل��ح��ط��ات �ملهمة  �أن��ه��ا م��ن  ب��ن��ج��اح، ك��م��ا  فيها 
و�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ك��رثة �مل��ب��دع��ني و�مل��ه��ت��م��ني يف 
فر�شة  ميثل  مبا  �لت�شكيلية،  و�لفنون  �ل�شعر 
لحت�شان �ملو�هب وتعزيز �لإمكانات من �أجل 

نتاج ثري يدعم �مل�شهد �لثقايف يف �لإمارة . 

•• دبي-وام:

دبي  �لإم���ار�ت يف  �شركة غاز  �أطلقت 
�أ�شطو�نة  �ل��ت��وع��وي��ة  حملتها  �م�����س 
�آم��ن��ة .. �أ����ش���رة �آم��ن��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لوطنية  �لإم�������ار�ت  ب����رتول  ���ش��رك��ة 
�لإم��ار�ت للمنتجات  �ينوك و �شركة 

�لبرتولية �يبكو يف �إطار م�شوؤولياتها 
���ش��ه��ر رم�شان  خ����ل  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�ملبارك. تهدف حملة �أ�شطو�نة �آمنة 
.. �أ�شرة �آمنة �إىل زيادة �لوعي �لعام 
حول �لإجر�ء�ت �ل�شليمة �لتي ينبغي 
�تخاذها �أثناء �لتعامل مع �أ�شطو�نات 
�ملنازل  يف  ��شتخد�مها  وكيفية  �لغاز 

توعوية  من�شور�ت  توزيع  يتم  حيث 
�لإجر�ء�ت  باأهم  �ل�شائقني  لتعريف 
�لتابعة  �خلدمة  حمطات  يف  �لآمنة 
لآينوك و �يبكو خ�ل �شهر رم�شان 
م�شتخدمو  يح�شل  كما   .. �مل��ب��ارك 
هذه �لأ�شطو�نات على هذه �لن�شائح 
�لوقائية من قبل موزعي �لغاز خ�ل 
ه��ذه �ل��ف��رتة.  و�أك���د زي��د �لقفيدي 
�لتنفيذي للت�شويق يف �ينوك  �ملدير 
غاز  �ل��ت��ز�م  ل��ه  ���ش��ح��ايف  ت�شريح  يف 
ممار�شات  �أف�شل  باعتماد  �لإم���ار�ت 
�أ�شطو�نات  �لتعامل مع  �ل�ش�مة يف 
�نط�قا  �مل���������ش����ال  �ل�����ب�����رتول  غ������از 
م��ن ح��ر���ش��ه��ا �ل���د�ئ���م ع��ل��ى �ش�مة 
�حلملة  �إن  وق��ال  �لعم�ء.  ورفاهية 
��شتخد�م  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ش��اع��د 
زيادة  يف  وت�شاهم  �ل��غ��از  �أ���ش��ط��و�ن��ات 
�لآمن  �ل�شتخد�م  باأهمية  �لتوعية 
ل��ل��غ��از. وذك���ر ه�����ش��ام ع��ل��ي م�شطفى 
يف  �ل���غ���از  ت�����ش��وي��ق  �إد�رة  �أول  م��دي��ر 
�ي���ن���وك ورئ���ي�������س ت��ط��وي��ر �لأع���م���ال 
�لدولية ومدير عام غاز �لإمار�ت �أن 
مبادر�ت �لتوعية �لتي قامت بها غاز 
�لإمار�ت على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية 
�شاهمت يف �حلد من حو�دث �حلريق 
ب�شكل و��شح ف�ش� عن دورها �ملهم 
كافة.   �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  ت��وع��ي��ة  يف 
مبادر�ت  �عتماد  �شرورة  على  و�شدد 
ب�شكل  �ل�ش�مة  ب��اإج��ر�ء�ت  �لتوعية 
�لنا�س  تنبيه  ل�شمان  منتظم  دوري 
مع  �لتعامل  ط��رق  ح��ول  وتثقيفهم 

�أ�شطو�نات �لغاز. 

د.ها�سم النعيمي: ال�سلع الغذائية متوفرة بكميات كبرية وباأ�سعار خمف�سة يف رم�سان 

فعاليات ثقافية متنوعة يف املنطقة الو�سطى 
بال�سارقة خالل �سهر رم�سان 

غاز الإمارات تطلق حملتها التوعوية اأ�سطوانة اآمنة.. اأ�سرة اآمنة 

العدد 11144 بتاريخ 2014/7/8

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
�لبحري(  �لنقل  )ق��ط��اع  للمو��ش�ت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�دناه �شيتم ت�شجيلها حتت علم  بياناتها  �ملذكورة  �ل�شفينة  بان 

�لدولة:

 

�ل�شفينة مر�جعة  على كل من له �عرت��س على ت�شجيل هذه 
مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خ�ل مدة �ق�شاها 60 يوما من 

تاريخ هذ� �لع�ن.
 In case of any objection، please contact the Registration
 Office- Abu Dhabi within  maximum 60 days from the
announcement date

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

                 اإ�صم ال�صفينة                      رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
                          Previous Flag    Previous Registration No.                 Vessel Name

         مباركة 1                                        جديدة                          جديدة
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ور�شة  �بوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
�جلامعات  طلبة  م��ن  ملائة  تعريفية 
�ل��ذي��ن �لتحقو�  و�ل��ك��ل��ي��ات و�مل��ع��اه��د 
�ل�شيفي  للتدريب  �حل��ايل  باملو�شم 

يف �لبلدية.
خليفة  ر������ش����د  رح������ب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�ل��رم��ي��ث��ي �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
بالإنابة  و�مل�����ش��ان��دة  �ل��دع��م  خ��دم��ات 
�إياهم  ب��ال��ط���ب و�ل��ط��ال��ب��ات د�ع��ي��اُ 
لتعزيز  �لفر�شة  ه��ذه  ��شتثمار  �إىل 
ق���در�ت���ه���م وخ���رب�ت���ه���م ، و�خل������روج 
مبح�شلة معرفية وعملية ت�شاعدهم 
ومهام  وظ��ائ��ف  ل�شغل  �ل��ت��اأه��ل  على 

موؤثرة يف م�شتقبلهم �لعملي. 
�لتي  كلمته  خ���ل  �لرميثي  و�أ���ش��ار 
�فتتح بها ور�شة �لعمل �إىل �أن بلدية 
مدينة �أبوظبي حققت ريادة يف جمال 
ت��ن��ظ��ي��م �ل�������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة �لتي 
��شتقطبت �أعد�د� كبرية من �لط�ب 
و�لطالبات يف �ملو��شم �ل�شابقة وذلك 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  ل���دع���م  جت�����ش��ي��د� 
�لتي  �لفائقة  و�لرعاية  �ل�حمدود 
�إر�شاء  توليها للمو�طنني من خ�ل 
و�لنهو�س  �ملجتمعية  �لتنمية  بر�مج 
�ىل  بهم  و�لرت��ق��اء  �لطلبة  ب��ق��در�ت 
لقيادة  ت��وؤه��ل��ه��م  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ت��وي��ات 

م�شاريع �لتنمية. 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  �لبلدية  �أن  و�أو���ش��ح 

تاأ�شي�س  ن��ح��و  ���ش��ع��ت  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة 
و�لتو��شل  �ل���ت���ك���ام���ل  م����ن  ق����اع����دة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  و�لتفاعل 
ب��ال��دول��ة م��ن خ���ل �إر���ش��اء م�شروع 
ح�شاري ر�ئد يهتم بتنمية �لطاقات 
�لب�شرية �ملو�طنة و�ملتمثل باحت�شان 
�لطلبة  م����ن  مل���ج���م���وع���ة  �ل������د�ئ������رة 
تدريبية  مناهج  �شمن  و�ل��ط��ال��ب��ات 

�شيفية متكاملة.
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت�����ه �أ�����ش����ار حممد 
�ملو�رد  �إد�رة  مدير  �لرميثي  خلفان 
�بوظبي  مدينة  بلدية  �أن  �لب�شرية 
تدريبية  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
مثالية ومنا�شبة، وتقدمي �لإمكانات 
�لتدريب  ب���ر�م���ج  ب���اإجن���اح  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 
�لتدريب  روؤي��ة  تطوير  �إىل  و�ل�شعي 

جديدة  �أ�شاليب  خ�ل  من  و�أهد�فه 
و�عتبارهم  �ملتدربني  �لتعامل مع  يف 
جزء� ل يتجز�أ من �لهيكل �لتنظيمي 
ل��ل��د�ئ��رة ، وم��ن هنا فقد جاء  �ل��ع��ام 
ر�ئد�  وعنو�نا  مميز�  �ل��د�ئ��رة  جن��اح 
و�لذي  �ل�شيفي  �لتدريب  جم��ال  يف 
كافة  عرب  و�لتفاعل  باجلدية  �ت�شم 

دور�ته.
على  حري�شة  �ل��ب��ل��دي��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
�إعطاء �لطلبة خ�ل فرتة �لتدريب 
�ل�������ش���ي���ف���ي �أك�������رب ق������در مم���ك���ن من 
�شمن  وو�شعهم   ، �لعملية  �خل��رب�ت 
وذلك  �حلقيقية  �لعمل  بيئة  �إط���ار 
بهدف تهيئتهم ب�شكل عملي ملو�جهة 
متطلبات �شوق �لعمل بعد تخرجهم 
ول��ي��ك��ون��و� معززين  �جل��ام��ع��ات  م��ن 

توؤهلهم  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ب���اخل���رب�ت 
للعمل ب�شكل �إيجابي وفعال .

ويف �لإطار ذ�ته �أكدت خولة �جلنيبي 
و�لتطوير  �ل���ت���دري���ب  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
ببلدية  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد  �إد�رة  يف 
بلدية  ب��رن��ام��ج  �أن  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
�ل�شيفي  للتدريب  �بوظبي  مدينة 
باملهار�ت  �ملتدربني  تزويد  ي�شتهدف 
�لنظرية  للدر��شات  �ملكملة  �لعملية 
وت��ط��وي��ر ق��در�ت��ه��م م���ن و�ق����ع بيئة 
�لعمل و�شقل ح�شيلتهم �لأكادميية 
ب����اخل����ربة �لأم�������ر �ل������ذي ي���رف���ع من 
م�شرية  يخدم  مب��ا  �ملخرجات  ج��ودة 
�لدولة، وكذلك  �ل�شاملة يف  �لتنمية 
�إىل جانب  �إك�شابهم خرب�ت متنوعة 
�لتخ�ش�شية،  ودر����ش��ت��ه��م  خ��رب�ت��ه��م 

لهوؤلء  �لبلدية  ��شتقبال  �أن  م�شرية 
�إطار  �شمن  ياأتي  �ملتدربني  �لطلبة 
وم�شاهمتها  �ملجتمعية  م�شوؤوليتها 
ببناء  ي�شهم  م��ا  ك��ل  دع��م  �لفاعلة يف 
ويعك�س  م�����ش��ت��د�م��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
حر�شها على تاأهيل وتدريب �لكو�در 
�ملو�طنة خللق جيل متميز قادر على 
�ل�شاملة  �لتنمية  متطلبات  مو�كبة 

�حلالية و�مل�شتقبلية.
�لتدريب  ب���رن���ام���ج  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
 2014 �حل���ايل  للمو�شم  �ل�شيفي 
�ملا�شي  26 يونيو  ب��د�أ ر�شميا يف  قد 
�أغ�����ش��ط�����س مبعدل   24 يف  وُي��خ��ت��ت��م 
�ملتو��شل،  �ل���ت���دري���ب  م���ن  ���ش��ه��ري��ن 
و�لطالبات  �لطلبة  ت��وزي��ع  مت  وق���د 
و�لأق�شام  و�لإد�ر�ت  �لقطاعات  على 

ح�شب حاجة �لعمل مع �لأخ��ذ بعني 
وم�شاقات  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  �لع���ت���ب���ار 

�لتدريب �ملنا�شبة.
�ل����ور�����ش����ة  �أن  ب�����ال�����ذك�����ر  �جل������دي������ر 
�لتدريب  لطلبة  �لأوىل  �لتعريفية 
�لعديد  ���ش��ه��دت   2014 �ل�����ش��ي��ف��ي 
تعريفي  بعر�س  متثلت  �مل��ح��اور  من 
قدمته  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ح��ول 
���ش��احل��ة �ل�����ش���م��ي، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ت����ق����دمي ب����رن����ام����ج ت���ع���ري���ف���ي ح���ول 
و�ل�ش�مة  و�ل�شحة  �لبيئة  �إر�شاد�ت 
�لذيباين،  نبيلة  �ملهند�شة  قدمتها 
�لتدريب  �إر�شاد�ت  وورقة عمل حول 
�حلامد،  خ���ل���ود  ق��دم��ت��ه��ا  �ل�����ش��ي��ف��ي 
تن�شيطية  ف��ع��ال��ي��ات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

وترفيهية �أخرى . 

•• ال�صارقة-الفجر:

�مل�����ش��ارك��ون يف ثالث  �أج��م��ع �مل��ت��ح��دث��ون 
ملركز  �ل���رم�������ش���اين  �مل��ج��ل�����س  ج��ل�����ش��ات 
م�شاء  �أقيمت  �لتي  �لإع���م��ي،  �ل�شارقة 
�لأحد يف مركز �إك�شبو �ل�شارقة، بح�شور 
�ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي، رئي�س 
�أهمية  على  �لإع���م��ي،  �ل�شارقة  مركز 
على  �ملحافظة  يف  �لثقافات  بني  �حل��و�ر 
�لتو��شل  وتعزيز  �ملجتمعات،  ��شتقر�ر 

�حل�شاري ل�شالح �لق�شايا �لإن�شانية.
و�شارك يف �جلل�شة �لتي �أد�رها �لإع�مي 
ت��رك��ي �ل��دخ��ي��ل، وح��م��ل��ت ع���ن���و�ن حو�ر 
لنا  د.  م����ع����ايل  م����ن  ك�����ٌل   ، �ل���ث���ق���اف���ات 
م��ام��ك��غ، وزي����رة �ل��ث��ق��اف��ة �لأردن���ي���ة، ود. 
ملنتدى  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لفقيه،  �ل�����ش��ادق 
ب�����ارود، �ملحامي  �ل��ف��ك��ر �ل��ع��رب��ي، وزي����اد 
�للبناين  و�ل��ب��ل��دي��ات  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ووزي����ر 
�لرتكية  �لرو�ئية  �شفق،  و�أليف  �لأ�شبق، 
�مل���ع���روف���ة.  و�أك������د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�ل��ذي يلعبه  �ل��دور  �لقا�شمي على  �أحمد 
�حل���و�ر ب��ني �ل��ث��ق��اف��ات يف �إر���ش��اء دعائم 
�ل�شعوب،  ب����ني  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر  �ل�������ش����م 
و�لجتماعي  �لفكري  �لتو�فق  وتر�شيخ 
�إىل  �ل���ع���امل، و�أ����ش���ار  ب���ني خم��ت��ل��ف دول 
ي�شكل  �لرم�شاين  �ل�شارقة  جمل�س  �أن 
�لتي  �جل��ادة  �ملو�شوعات  ملناق�شة  من�شة 
تلتقي على مبد�أ تر�شيخ �حلو�ر كو�شيلة 
ل��ل��ت��ف��اه��م و�ل���ت���ع���اون م���ن �أج�����ل حتقيق 
�لأمن و�ل�شعادة لأفر�د �ملجتمع، م�شيفاً 
على  د�ئ��م��ة  حري�شة  �ل�شارقة  �إم���ارة  �أن 
تنظيم �لفعاليات �لتي حتقق �ملزيد من 

�لتقارب و�لتو�فق بني �ل�شرق و�لغرب.
وح�����ش��ر �جل��ل�����ش��ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة ك���ل من 
�شعادة �أ�شامة �شمرة، مدير مركز �ل�شارقة 
�لإع�مي، و�لدكتورة ح�شة لوتاه، ��شتاذ 
�جلماهريي-  �لت�����ش��ال  ق�����ش��م  م�����ش��اع��د 
نادين  و�ل���دك���ت���ورة  �لم��������ار�ت،  ج��ام��ع��ة 
�شاعرة  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  �إع����م���ي���ة  �لأ����ش���ع���د 
و�لدكتورة  جامعية،  و�أ���ش��ت��اذة  ورو�ئ��ي��ة 
بروين حبيب، �ل�شاعرة ومقدمة برنامج 
و�لفنان  دب���ي،  تلفزيون  يف  �ل��ك���م  حلو 
و�لدكتور  �جل�����ش��م��ي،  �أح��م��د  �لإم���ار�ت���ي 
ن��ا���ش��ط وط��ن��ي وكاتب  ج��ا���ش��م خ��ل��ف��ان، 
�مار�تي، وعدد من �ل�شخ�شيات �لثقافية 

و�لفكرية و�لإع�مية و�لدبلوما�شية.
و�أع���رب���ت م��ع��ايل د. لن���ا م��ام��ك��غ خ�ل 
�لذي  ب��ال��دور  �شعادتها  ع��ن  م�شاركتها 
�إب��ر�ز �لهوية  �إم��ارة �ل�شارقة يف  تقوم به 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���ش���م��ي��ة، و�ل��ت��اأك��ي��د على 
روح����ه����ا �ل��ف��ن��ي��ة �جل��م��ي��ل��ة م����ن خ�ل 
و�مل�شاجد  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��ب��اين  ت�شاميم 

و�ل�������ش���روح �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف 
هذه  �إق���ام���ة  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �لإم��������ارة، 
�جلل�شة �لرم�شانية لبحث مو�شوع حو�ر 
�لثقافات ت�شكل �شرخة �شرورية لإعادة 
�لعرب �إىل �أ�شلهم �لذي ن�شاأو� عليه من 
�حرت�م �لآخر وتقّبل �لثقافات �لأخرى، 
موؤكدة �أن �لهوية �لإ�ش�مية تعترب جزء�ً 
�أ�شيً� من �ملوروث �لثقايف �لذي عا�شته 
وظلت  �لعربية،  �ل���دول  ك��ل  يف  �ل�شعوب 
هذه �لهوية على �لدو�م حافز�ً للتو��شل 
و�حلو�ر مع خمتلف �لطو�ئف و�لأعر�ق 
وبثت  �لإ�ش�مية  �حل�شارة  �شكلت  �لتي 
ف��ي��ه��ا م��ق��وم��ات �ل���ش��ت��م��ر�ر ع��ل��ى مد�ر 
مامكغ  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ع����دي����دة.  ق�����رون 
�لتعامل  �لأردنية يف  �لتجربة  جانباً من 
�لأردن ومنذ  �أن  ف��اأك��دت  �ل��ث��ق��اف��ات،  م��ع 
ب���الآخ���ر، �شو�ًء  ����ش��ت��ق���ل��ه ظ��ل ي��رح��ب 
�إليه من دول ومناطق قريبة  كان قادماً 
�حتو�ء  على  وعمل  جغر�فياً،  بعيدة  �أو 
مع  ودجمها  وع��اد�ت��ه،  وتقاليده  ثقافته 
حا�شنة  �شكلت  �ل��ت��ي  �لأردن���ي���ة  �لثقافة 
�إليها  ت���رج���ع  �ل���ت���ي  �ل��ث��ق��اف��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
�إدر�كاً  �لأردين،  �ل�شعب  مكونات  �أ�شول 
منه باأن تعدد �لهويات �لإن�شانية يحقق 
�لتناغم و�لإن�شجام، ول يوؤدي بال�شرورة 
�أن  �إىل  م�شرية  و�ل��ت��ن��اح��ر،  �ل��ف��رق��ة  �إىل 
�لعامل  �شهدها  �لتي  �ل�شيا�شية  �لأو�شاع 
�أ�شرت  �لأخ�����رية  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  �ل��ع��رب��ي 
�ل��ت��و�ف��ق �ل����ذي ك���ان ���ش��ائ��د�ً يف خمتلف 
من  ك��ث��ري�ً  وق���ادت  �ل��ع��رب��ي��ة،  �ملجتمعات 
وهو  ذ�ت��ه��ا  على  �لإن��ك��ف��اء  نحو  �ل�شعوب 
وطائفية  ن��ع��ر�ت مذهبية  ع��ن  ك�شف  م��ا 

�أ�شرت ببنية هذ� �ملجتمعات. 
�لأ�شباب  �أهم  ويف حماولة للوقوف على 
ث��ق��اف��ة �حل����و�ر يف  �إىل غ��ي��اب  �أدت  �ل��ت��ي 
�حل���ي���اة �مل���ع���ا����ش���رة، �ع���ت���ربت �ل���وزي���رة 
مع  للتو��شل  و�شيلة  �حل����و�ر  �لأردن���ي���ة 

ين�شاأ  ���ش��ل��وك  ب���اأن���ه  وو���ش��ف��ت��ه  �لآخ�������ر، 
مهارة  ولي�س  �لإن�����ش��ان،  معه  ويتعاي�س 
مي���ك���ن �ك��ت�����ش��اب��ه��ا ف����ج����اأة، ل���ذل���ك ف����اإن 
�لتق�شري يف ن�شر هذه �لثقافة وتعزيزها 
�إىل  �أ�شا�شاً  يرجع  �لعربية  �ملجتمعات  يف 
�لعربي،  �ل��ع��امل  يف  �ل��ب��ي��وت  ع��ن  غيابها 
م�شاهدة  على  �لأط��ف��ال  يتعود  مل  حيث 
�حل����و�ر ك�شلوك ي��وم��ي م��ن ق��ب��ل �لآب���اء 
و�لأمهات يف ع�قتهما ببع�شها �لبع�س 
�أبنائهما، وهو  تو��شلهما مع  وكذلك يف 
ما جعل �لأ�شرة �لعربية تتعود على رف�س 
�لآخر، وعدم �حرت�م �أو تقّبل فكرة وجود 
�آخر، يجب منحه �لفر�شة للتعبري  ر�أي 
ع���ن وج��ه��ة ن��ظ��ره يف خم��ت��ل��ف �لأم�����ور. 
�لعربية  �لأ�شرة  مامكغ  لنا  د.  وطالبت 
�لقيم �لإن�شانية يف  باإعادة �لرتكيز على 
تربيتها لأبنائها ويف حو�رها معهم، مع 
و�ل�شباب  �لأط��ف��ال  مب�شاعدة  �له��ت��م��ام 
ي�شبحو�  ح��ت��ى ل  ذ�ت���ه���م  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
�لتنظيمات  بع�س  �أم����ام  �شهلة  فري�شة 
للتغيري،  و���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��ن��ف  ت��ع��ت��م��د  �ل��ت��ي 
�إ���ش��اف��ة �إىل ت��ع��وي��د �أف����ر�د �لأ����ش���رة على 
لإبد�ء  �حل��ري��ة  ومنحهم  �لآخ����ر،  ق��ب��ول 
�ل�������ر�أي، و�إب�������ر�ز ن���ق���اط �لل���ت���ق���اء �لتي 
�خت�ف  على  ك��اف��ة،  �لب�شر  ب��ني  جتمع 
هذ�  يف  م�شيدة  و�نتماء�تهم،  جن�شياتهم 
�خل�شو�س بدور �لأدب �ملرتجم يف �إبر�ز 
جماليات �لقيم �لإن�شانية ملختلف �شعوب 
�لعامل، و�لتي ت�شاعد يف تذليل �لعقبات 
وت�شهم  �لتي تعرت�س حو�ر �حل�شار�ت، 
يف جعل �لعامل �أكرث تو�فقاً وت�شاحلاً مع 
و�لدول  �ل�شعوب  م��ن  مكوناته  خمتلف 
و�حل�������ش���ار�ت.  و�أك����د زي���اد ب����ارود خ�ل 
�أهمية �حلو�ر  م�شاركته يف �جلل�شة على 
باعتباره �أمر�ً يتعّلق بوجودنا �لإن�شاين، 
فهو لي�س �ختيار�ً ميكن جتاهله �أو �لنظر 
�إليه ب�شكل ثانوي، و�إمنا هو �أد�ة �شرورية 

�أن  �إىل  لإد�رة �لتنوع يف �ملجتمع، م�شري�ً 
لبنان عانى كثري�ً من غياب ثقافة �حلو�ر 
بني خمتلف طو�ئفه ومكوناته، وهو ما 
�لعقود  ط���و�ل  �ل�شعب  م��ع��ان��اة  �إىل  �أدى 
�لأربعة �لأخرية من تاأثري�ت غياب هذه 
�لثقافة، �لتي يبحث عنها �جلميع ولكن 
ل �أحد يفكر يف �لبحث فيها، م�شيفاً �أن 
وجود  يف  تكمن  لبنان  م�شك�ت  �إح���دى 
ترف�س  �لتي  �لأ�شولية  �حلركات  بع�س 
�لآخر، وهو ما يتنافى مع ثقافة �حلو�ر 

�لتي يتم تغييبها بالفعل و�ملمار�شة.
�للبنانية  �ل��ت��ج��رب��ة  �إىل  ب�����ارود  ول��ف��ت 
ك�شفت عن كثري من �لأ�شباب و�لعو�مل 
�لتي �أدت �إىل غياب �حلو�ر بني �لفرقاء 
�قتناع  ع�����دم  و�أب�����رزه�����ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، 
حو�ر�ت  يف  ي�����ش��ارك��ون  ب��اأن��ه��م  �لكثريين 
وغياب  �إىل حلول،  �شتف�شي حتماً  ج��ادة 
�لإطار �لد�شتوي و�لقانوين �لذي ير�شم 
و�آليات  �حل�����و�ر  ل��ه��ذ�  �ل��ع��ام��ة  �مل����م���ح 
�إىل  �لد�ئمة  و�حل��اج��ة  نتائجه،  تطبيق 
ل��ل��ف�����ش��ل بني  ث���ال���ث  �أو ط����رف  و���ش��ي��ط 
و�حدة،  ط��اول��ة  على  وجمعهم  �لأ���ش��ق��اء 
وكذلك �شيطرة �لفئات �لقوية على �إد�رة 
تنازلت  بتقدمي  رغبتها  وع���دم  �حل���و�ر 
�مل�شلحة  حت��ق��ي��ق  �أج�����ل  م���ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
لي�س  �لإجماع  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لوطنية. 
مطلوباً يف هذ� �لنوع من �حل��و�ر، و�إمنا 
�أمور معينة حتفظ كر�مة  �لتو�فق على 
�لوطن و�ش�مة �ملو�طن.  و�أ�شاد �ملحامي 
ومركز  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  ب���دور  �للبناين 
�لأ�ش�س  و���ش��ع  يف  �لإع����م���ي  �ل�����ش��ارق��ة 
لبحث ومناق�شة �شبل تعزيز �حلو�ر بني 
�لثقافات، وحتويله من �لإط��ار �لنظري 
�إىل �جل���ان���ب �ل��ع��م��ل��ي، م���ن خ����ل هذه 
من  باحثون  فيها  ي�شارك  �لتي  �جلل�شة 
على  �حلر�س  يجمعهم  خمتلفة،  بلد�ن 
ن�شر ثقافة �حلو�ر يف جمتمعاتهم، و�أكد 

يف هذ� �خل�شو�س على �شرورة ممار�شة 
ل��دوره �حلقيقي يف �ملجتمع، من  �ملثقف 
�لتي  �لتغيبب  حم����اولت  جت���اوز  خ����ل 
عن  �ملثقفني  لإق�شاء  �لبع�س  بها  يقوم 
جل�شات �حل��و�ر، و�أخ��ذ زم��ام �ملبادرة باأن 
�ملثقفون ومن يتحالف معهم من  يكون 
موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين، �شركاء فاعلني 
�ملجتمعية،  �حل��������و�ر�ت  يف  وم���وؤث���ري���ن 
لإخ������رت�ق ج������در�ن �ل�����ش��م��ت، و�إح������د�ث 
�ل�ش�م  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  ت��غ��ي��ري ح��ق��ي��ق��ي 
من  �ملختلفة.   �ملجتمعات  يف  �ل��د�خ��ل��ي 
�أليف  �لرتكية  �لرو�ئية  ركزت  ناحيتها، 
���ش��ف��ق يف م��د�خ��ل��ت��ه��ا ع��ل��ى �ل�����دور �لذي 
و�أكدت  �حل��و�ر،  تعزيز  �لثقافة يف  تلعبه 
�أجندة  ع��ل��ى  �ل��ث��ق��اف��ات  ح����و�ر  و���ش��ع  �أن 
�نت�شار  ه��و  �لرم�شانية  �جلل�شات  ه��ذه 
و�لقت�شاد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
�حلو�ر�ت  حمور  على  ي�شيطر�ن  �للذ�ن 
�ل��ت��ي حت���دث يف ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، يف حني 
�ل���ق���ادرة على  �ل��ث��ق��اف��ة وح���ده���ا ه���ي  �أن 
�إحد�ث �لتقارب و�لتحاور �حلقيقي بني 
�أو  �ل�شخ�س  �شتفهم  لأن���ك  �ملجتمعات، 
من  معه  �لتو��شل  تريد  �ل��ذي  �ملجتمع 
خ�ل قر�ءة موؤلفاته و�أعماله و�لتعرف 
�لكتب  �أن  على ثقافته عن قرب، خا�شة 
�حلياة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  م���ن  �ل��ك��ث��ري  تت�شمن 
منا  ج��زء  �أن��ه��ا  نكت�شف  �ل��ت��ي  �لإن�شانية 
وهو  منها،  ج��د�ً  قريبون  �لأق���ل  على  �أو 
�لنظر،  وج���ه���ات  ت��ق��ري��ب  ي�����ش��ه��م يف  م���ا 
وتفهم ظروف و�حتياجات �لطرف �لذي 
نتحاور معه. و�أ�شارت �شفق �إىل �أن و�حدة 
غياب  تعك�س  �لتي  �مل�شاهد�ت  �أب���رز  م��ن 
هي  �لرتكي  �ملجتمع  عن  �حل��و�ر  ثقافة 
�لإقبال �لكبري من قبل �لن�شاء يف تركيا 
�إىل  �لرو�يات، وبن�شبة ت�شل  ق��ر�ءة  على 
يهتم  �ل��ذي��ن  ب��ال��رج��ال  مقارنة   ،85%
�لنوع  ب��ه��ذ�  فقط  منهم   15% ح���و�يل 
�لرو�ئيات  لرتكيز  نظر�ً  �ل��ق��ر�ء�ت،  من 
�ل���رتك���ي���ات ع��ل��ى �جل���ان���ب �لإن�������ش���اين يف 
�لرو�ئيني  �ه��ت��م��ام  م��ق��اب��ل  �أع��م��ال��ه��ن، 
�لأتر�ك بال�شيا�شة �لتي ت�شهم يف �إحد�ث 
�مل��ج��ت��م��ع. معربة  �ل��ف��رق��ة و�خل�����ف يف 
عن ثقتها باأن �ملكونات �لفريدة للثقافة 
تقارب  عن�شر  ت�شكل  �أن  ميكن  �لرتكية 
مع خمتلف دول �لعامل، ملا تتمتع به من 
قيم �إن�شانية موؤثرة، لكن ب�شرط �بتعادها 
على  يعمل  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  �جلانب  عن 
تغييب �حلو�ر، ويلغي �لتعددية �ملوجودة 
م�شكلة  �أن  ���ش��ف��ق  وق���ال���ت  �مل��ج��ت��م��ع.  يف 
�أ����ش���ح���اب �لأف����ك����ار �مل��ت��ط��رف��ة ت��ك��م��ن يف 
�إميانهم �ملطلق بوجود هوية و�حدة لكل 
�لب�شر، وهو ما يلغي فكرة وجود �حلو�ر 

لأن����ه ل مي��ك��ن��ك �جل��ل��و���س ع��ل��ى طاولة 
و�حدة �أمام �شخ�س ل يعرتف بوجودك 
�أ�شً�، و�أعربت عن حزنها لربط �لعامل 
و�لعنف،  �ل��ت��ط��رف  ب�����ش��ور  �لإ����ش����م���ي 
و�إعطاء �شورة غري و�قعية عن �حلياة يف 
�لدول �لإ�ش�مية �لتي تعي�س فيها فئات 
م��ن �أ����ش���ول م��ت��ع��ددة، و�أدي�����ان خمتلفة، 
مطالبة �لكتاب و�ملفكرين و�ل�شخ�شيات 
باإ�شماع  �لإ���ش���م��ي  �ل��ع��امل  يف  �مل���وؤث���رة 
���ش��وت��ه��ا ع���رب و���ش��ائ��ل �لإع�������م، لإب����ر�ز 
�لتعددية �لثقافية يف �لبلد�ن �لتي تقيم 
فيها، وتغيري �ل�شورة �لنمطية �ل�شلبية 
�لتي ت�شهم بع�س �جلماعات يف تكوينها، 
ل�شماحة  �حلقيقية  �ل�����ش��ورة  ي�شوه  مب��ا 
�ل����دي����ن �لإ�����ش�����م����ي وق���ب���ول���ه ب���الآخ���ر 
وب���احل���و�ر م���ع���ه.  وخ��ت��م��ت �أل���ي���ف �شفق 
بالتاأكيد على �شرورة �للتز�م بالتو��شع 
�ل���دخ���ول يف ح�����و�ر�ت م���ع ثقافات  ع��ن��د 
�لآخ��ر عن  �أخ��رى، لأن �ل�شتع�ء يبعد 
ب��ني طرفني  ه��ذ� �حل����و�ر، لأن���ه �شيكون 
ذلك  ك��ان  ل��و  �ل��ق��وة، حتى  خمتلفني يف 
من جانب معريف نظري، م�شرية �إىل �أن 
�لرت�بط بني دول �لعامل يف هذ� �لع�شر، 
�لثقافات  ب��ني  �حل���و�ر  �أهمية  م��ن  ي��زي��د 
�ل���ت���ي ت�����ش��ك��ل جم��ت��م��ع��ة ه�����ذ� �ل���ع���امل، 
م�شيفة �أننا بحاجة د�ئمة �إىل �لتو��شل 
مع �أ�شخا�س خمتلفني عنا، من ثقافات 
�لذي  ه��و  �لخ��ت���ف  ه��ذ�  لأن  متباينة، 
ونه�شتها،  �ملجتمعات  ت��ط��ور  يف  ي�شهم 
فالإن�شان ل ميكن �أن يتعّلم ممن مياثله 
كثري�ً  �شي�شتفيد  ولكنه  معه،  يت�شابه  �أو 
ممن يختلف عنه ويتعاون معه من �أجل 
�لإن�����ش��ان��ي��ة.  وت��ن��اول �ل��دك��ت��ور �ل�شادق 
منتدى  جت���رب���ة  م�����ش��ارك��ت��ه  يف  �ل��ف��ق��ي��ه 
�لفكر �لعربي يف ت�شجيع حو�ر �لثقافات، 
وقال �إن �لعقود �لث�ثة �لتي مرت على 

ثمانينيات  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  م��ن��ذ  �مل��ن��ت��دى 
�ل��ق��رن �ل��ع�����ش��ري��ن، ���ش��ه��دت �ل��ك��ث��ري من 
�ل��ت��ي ز�دت من  �ل�����ش��ر�ع��ات و�لأح������د�ث 
�أه��م��ي��ة �حل��اج��ة �إىل �حل�����و�ر، ����ش���و�ًء ما 
بني  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب���احل���و�ر�ت  متعّلقاً  ك��ان 
مكونات �ملجتمعات �لعربية �أو بني �لدول 
و�ل�����ش��ع��وب �لأخ�����رى �ل��ت��ي ي��ت��ك��ون منها 
هدف  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  �ل����دويل.  �ملجتمع 
يف  �لرغبة  هو  ك��ان  �إن�شائه  منذ  �ملنتدى 
بالعامل  �لأخ��������رى  �ل���ث���ق���اف���ات  ت���ع���ري���ف 
�ملنا�شبة  �لأر����ش���ي���ة  وت���وف���ري  �ل���ع���رب���ي، 
�مل���ج���الت، خا�شة  ل��ل��ت��ع��اون يف خم��ت��ل��ف 
�ل�شخ�شيات  م��ن  �لعديد  وج���ود  ظ��ل  يف 
�مل���وؤث���رة ���ش��م��ن ع�����ش��وي��ة �مل��ن��ت��دى �لذي 
ك��ب��ري�ً م��ن ���ش��ن��اع �لقر�ر،  ي�����ش��م ع����دد�ً 
و�لأكادمييني  �ل�شيا�شيني،  و�مل�شوؤولني 

�لبارزين من �لدول �لعربية كافة. 
�أن �حل��و�ر ميثل حاجة  �لفقيه  د.  و�أك��د 
وهو  عنها،  �ل�شتغناء  ميكن  ل  وجودية 
ت�شكل  �لتي  �حلرية  من  هام�شاً  يتطلب 
�أننا  �حل���و�ر، م�شيفاً  لهذ�  د�ع��م��اً  د�ف��ع��اً 
�أجل  �ل��ع��م��ي��ق م��ن  �إىل �حل����و�ر  ب��ح��اج��ة 
�إىل �حلو�ر  �كت�شاف ذو�تنا قبل �حلاجة 
حو�رنا  لأن  ع��ن��ا،  �مل��خ��ت��ل��ف  �لآخ�����ر  م���ع 
�لتخّل�س  على  �شي�شاعدنا  �أنف�شنا  م��ع 
مع  تو��شلنا  تعيق  �لتي  �جلماعات  م��ن 
�ل��ث��ق��اف��ات �لأخ������رى، ل��ع��دم �إمي��ان��ه��ا �أو 
�عرت�فها بوجود هذ� �لآخر �لذي نريد 
�لثقافات  �إىل  م�����ش��ري�ً  م��ع��ه،  �ل��ت��ح��اور 
من  ن��وع��اً  ت�شكل  �أن  مي��ك��ن  ل  �لأخ�����رى 
يروج  �ل���ذي  �ل�شتعمار  �أو  �ل��غ��زو  �أن����و�ع 
�أد�ة  ت��ع��ت��رب  �ل��ث��ق��اف��ة  لأن  �ل��ب��ع�����س،  ل���ه 
معها  �لتعامل  ميكن  ول  وت��ط��ور،  ب��ن��اء 
باعتبارها خطر�ً خارجياً ينبغي مو�جهته 
�ل�شادق  د.  و�أع������رب  ل����ه.  �ل��ت�����ش��دي  �أو 
بني  �حل��و�ر  مبد�أ  ب��اأن  ثقته  �لفقيه عن 

�ملفاهيم  �لثقافات ي�شكل و�شيلة ملو�جهة 
�حلو�ر  قّيدت  �لتي  �ل�شلبية  و�لنظريات 
�لثقايف و�شر�ع  �لغزو  �أو  مثل �لخ��رت�ق 
�ملفاهيم  ه��ذه  �إىل  م�����ش��ري�ً  �حل�����ش��ار�ت، 
مو�قف  لت�شكيل  مربر�ً  �لبع�س  �تخذها 
حياتنا،  يف  �لإي��ج��اي��ي��ات  ت��ع��ط��ل  �شلبية 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �جل����دل و�خل����ف 
�حلو�ر  �أن  م�شيفاً  ل���ه،  ن��ه��اي��ة  ل  �ل���ذي 
�شيظل حاجة �إن�شانية ل ميكن �إلغاوؤها �أو 
تغييبها عن �حلياة لأنها ت�شكل �لأ�شا�س 
�لذي تقوم عليها �لع�قات بني خمتلف 
�ل�����ش��ع��وب، وم���ن غ���ري �حل�����و�ر ل���ن يجد 
و�لأزمات  �مل�شاعب  �شوى  �أمامه  �لعامل 
تاأثري�تها  م���ن  دول�����ة  ت�����ش��ل��م  ل���ن  �ل���ت���ي 
�ل�شلبية �أو خماطرها، ولذلك ينبغي �أن 
للمحافظة  �شروريا  �أم��ر�ً  �حل��و�ر  يكون 
على جودنا �لإن�شاين.  و�شهدت �جلل�شة 
من  و�لتعليقات  �مل��د�خ���ت  من  �لعديد 
قبل �حل�شور، �لذين �أجمعو� على �أهمية 
تنطلق  للحو�ر،  جديدة  ثقافة  تاأ�شي�س 
م��ع �لأط���ف���ال يف �ل��ب��ي��ت و�مل���در����ش���ة، من 
�أجل �ملحافظة على هذه �لثقافة كو�شيلة 
�حل�شاري  و�لتو��شل  �لفكري  للتقارب 
وتتو��شل  �ل��ع��امل.   �شعوب  خمتلف  م��ع 
جل�شات جمل�س �ل�شارقة �لرم�شاين يوم 
�لأربعاء 9 يوليو من خ�ل جل�شة حو�ر 
�خلطوط بني �مل�شافات �لتي �شتخ�ش�س 
�لتي  �ل�شياء،  عناقيد  ملحمة  ملناق�شة 
�ل�شارقة  �إم�������ارة  خ���ل��ه��ا  م���ن  د���ش��ن��ت 
عا�شمة  باختيارها  �حتفالتها  برنامج 
هذه  يف  و�شي�شارك  �لإ�ش�مية،  للثقافة 
�ل�شيخ،  خ���ال���د  �ل��ع��م��ل  جن����وم  �جل��ل�����ش��ة 
ولطفي بو�شناق، وعلي �حلجار، وح�شني 
و�شتديرها  ع�شاف،  وحم��م��د  �جل�شمي، 
نادين  �ل��دك��ت��ورة  �للبنانية  �لإع���م��ي��ة 

�لأ�شعد.
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وزراء ومفكرون: حوار الثقافات �سرورة وجودية ل ميكن ال�ستغناء عنها

•• دبي-الفجر:

�ل�شباب  ودوره��ا يف حتفيز  �ملجتمعية  �نط�قا من م�شوؤوليتها 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  �طلقت  �لتطوع،  على 
�خلدمات  من  جمموعة  تقدمي  بهدف   ، �لعمال  �شقيا  مبادرة 
وجبات  كتوفري  �ل��دول��ة،  �نحاء  جميع  يف  �لعمالية  للتجمعات 
غذ�ئية وم�شروبات،وت�شتمر فعاليات مبادرة �شقيا �لعمال حتى 

نهاية �شهر يوليو �جلاري، مت�شمناً �شهر رم�شان �ملبارك.
ياأتي ذلك يف �إطار ن�شاطات فريق �مل�شوؤولية �ملجتمعية و�ملبادر�ت 
�لتطوعية و�لإن�شانية �لتابع للوز�رة، بالتعاون مع �لعديد من 
�جلمعيات �خلريية و�لتعاونية يف �لدولة ومنها موؤ�ش�شة �لربكة 
لل�شوؤون  �لعامة  و�لهيئة  �لإمار�تي  �لأحمر  و�له�ل  �خلريية 

وموؤ�ش�شة  �خل��ريي��ة  �لفجرية  وجمعية  و�لأوق����اف  �لإ�ش�مية 
مو��ش�ت �لإمار�ت �لذين كانو� لهم دور�ً كبري�ً يف جناح مبادرة 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع  �لعمال.  وت�شيد وز�رة  �شقيا 
و�لتي  �لعمال  �شقيا  مل��ب��ادرة  و�لد�عمة  �ملتعاونة  �جلهات  ب��دور 
�له�ل  للمبادرة ومنهم  و��شتجابة طيبة  تفاعل كبري  �أظهرت 
�خلريي  �ل�شارقة  وب��ي��ت  �خل��ريي��ة  �ل�شارقة  وجمعية  �لح��م��ر 
توفري  يف  �شاهمت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  من  وغريهم  �لعني  وبلدية 

�ملو�د �لغذ�ئية و�لدعم �ل�زم للمبادرة. 
�إجناح  ب��دور كبري يف  �لتطوعية عطاء  برنامج �خلدمة  ويقوم 
مبادرة �شقيا �لعمال ، حيث تعد هذه �ملبادرة من �لرب�مج �لتي 
ي�شهم فيها منت�شبو �لربنامج بجهد كبري، وياأتي برنامج عطاء 
و�ل�شباب  �لثقافة  ل��وز�رة  �لثالث  �ل�شرت�تيجي  �لهدف  �شمن 

وتنمية �ملجتمع �لر�مي �إىل تعزيز قدر�ت �ل�شباب و �ل�شتغ�ل 
�لأمثل لطاقات �ل�شباب �لإمار�تي كما ياأتي �ي�شا �شمن برنامج 
تطبيق و�شائل فعالة لن�شر ثقافة �لتطوع بني �أفر�د وموؤ�ش�شات 
�ملجتمع، كما ي�شاهم �لربنامج يف تر�شيخ معاين �لعطاء وقيم 

�لتكافل و�لرت�حم �لجتماعي.
تر�شيخ  �ملجتمع على  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  وحتر�س 
�لهتمام  ي�شتحق  �ل���ذي  �ملجتمع  يف  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
وبخا�شة  �جلميع  وطاقات  �إمكانات  من  و�ل�شتفادة  و�لتطوير 
�ن روح �لتطوع و�للتز�م نابعة من �لإح�شا�س بامل�شوؤولية جتاه 
يف  وت�شجيع  �لإح�����ش��ا���س  ه���ذ�  حتفيز  ي�شتوجب  مم��ا  �ملجتمع 
�لطفال و�لنا�شئة، و�لتاأكيد على �أن �ملجهود مهما كان �شغري�ً 

�شي�شهم يف �إحد�ث فارق باملجتمع. 

وزارة الثقافة تطلق مبادرة �سقيا العمال

د. لنا مامكغ: تعدد الهويات الإن�صانية يحقق التناغم والإن�صجام
األيف �صفق: املتطرفون يوؤمنون بوجود هوية واحدة لكل الب�صر

•• ال�صارقة-وام: 

�إىل جمعية  زكاة مال  درهم  12 مليون  �لن�شانية  �لإ�ش�مي  دبي  قدمت موؤ�ش�شة 
�ل�شارقة �خلريية م�شاهمة منها يف دعم �مل�شاريع �خلريية �لتي تقوم بها �جلمعية 
�لعبد�هلل  عبد�لرز�ق  �شعادة  و�شلم  و�ملحتاجني.  و�لفقر�ء  �ملتعففة  �لأ�شر  ل�شالح 
�ملدير  هندي  ب��ن  �شيف  ع��ب��د�هلل  �إىل  �ل��ت��ربع  �شيك  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وقال  �خل��ريي��ة.   �ل�شارقة  جلمعية  �مل��ايل  �مل��دي��ر  �ل��ر����ش��دي  علي  بح�شور  �لإد�ري 
�لعبد�هلل �إن �ملوؤ�ش�شة من �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني و�لد�عمني �لرئي�شيني جلمعية 
�ل�شارقة �خلريية وذلك لتقارب �لأهد�ف و�لروؤى و�لع�قة �لتاريخية �لتي جتمع 
بينهما يف خدمة جمتمع �لإمار�ت.. م�شري� �إىل �أن هذه �مل�شاهمة تاأتي يف �إطار منهج 
على  مل�شاعدتها  �خلريية  للجمعيات  وت�شجيعا  دعما  به  �لقيام  على  �ملوؤ�ش�شة  د�أب��ت 
وذوي  �ملتعففة  �لأ�شر  �أكمل وجه يف م�شاعدة  و�خل��ريي على  �لإن�شاين  دوره��ا  �أد�ء 
�حلاجات من �مل�شتحقني للزكاة من �ملو�طنني و�ملقيمني على �أر�س دولة �لإمار�ت. 
من جانبه �أ�شاد عبد�هلل بن هندي بالدور �لإن�شاين و�خلريي �لذي تقوم به موؤ�ش�شة 
مما  للجمعية  �ل�شخي  �لتربع  لهذ�  و�متنانه  �شكره  عن  معربا  ز.  �لإ�ش�مي  دب��ي 
ي�شاعدها على �لقيام بدورها يف تقدمي �لزكو�ت و�مل�شاعد�ت للمحتاجني من جميع 

�لفئات ل�شيما و�أن �لتربع جاء يف �شهر �لعطاء �شهر رم�شان �لف�شيل . 

•• �صيوؤول-وام:
�شائم  �إفطار  م�شروع  �جلنوبية  �لكورية  �جلمهورية  يف  �لدولة  �شفارة  نفذت 
�آل نهيان  يف م�شجد �شيوؤول �ملركزي..و�لذي تدعمه موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 
�إفطار  م�شروع  تنفيذ  يف  م�شاهمتها  بجانب  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  ل�أعمال 
بالتعاون  �ل�شفارة  �لكورية. ووزع��ت  �لفاحت يف مدينة بو�شان  �شائم يف م�شجد 
مع �مللحقية �لع�شكرية للدولة �لتمور على �مل�شلني و�أبناء �جلالية �مل�شلمة يف 
�لعا�شمة �لكورية �شيوؤول خ�ل �أول جمعة يف �شهر رم�شان. و�أ�شادت �جلهات 
و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  ل���أع��م��ال  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  ب���دور  �مل�����ش��روع  م��ن  �مل�شتفيدة 
موؤ�ش�شاتها  على  و�لقائمني  �لإم����ار�ت  دول��ة  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  موجهة   ..
�خلريية و�لإن�شانية على تقدمي �لعون و�مل�شاعدة لفئات �ملجتمع �ملحتاجة يف 

خمتلف �ملنا�شبات. 

دبي الإ�سالمي الإن�سانية تدعم م�ساريع جمعية 
ال�سارقة اخلريية ب� 12 مليون درهم

حتت �صعار )لوقتنا مناء(

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم الور�سة التعريفية الأوىل لطلبة التدريب ال�سيفي من اجلامعات واملعاهد الوطنية

�سفارة الدولة يف �سيوؤول تنفذ م�سروع اإفطار �سائم 
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�صحتك يف 

يف رحاب �لقر�آن

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

مع حلول �شهر رم�شان �لف�شيل، تتغري عاد�ت تناول 
�ل�شخ�س للطعام لت�شهد حتول جذريا؛ فبدل من 
تناول ث�ث وجبات يومية، يعمد �ل�شائم �إىل تناول 
�لإن�شان  ج�شم  على  يوؤثر  مما  رئي�شيتني،  وجبتني 

وخ�شو�شا يف �لأيام �لأوىل من �ل�شيام.
ويتز�من جميء رم�شان هذ� �لعام مع ف�شل �ل�شيف 
�ل�شيام  �شاعات  و�رتفاع درج��ات �حل��ر�رة، ما يجعل 
�لرتكيز  �مل��رء  طويلة ومتعبة، ومن هنا وجب على 
ع��ل��ى وج��ب��ة �ل�����ش��ح��ور �ل��ت��ي ت���زود �جل�����ش��م بالطاقة 

وعلى �ملو�د �لغذ�ئية
�أ�شر�ر  �أي  وت���يف  �ل�شيام  على  ق���ادر�  جتعله  �لتي 

�شحية.

،لأن  �لبوتا�شيوم  م��ن  كميات  ي��ح��وي  ط��ع��ام  ت��ن��اول 
و�أنت  متاماً  �لعط�س  مينع  �لبوتا�شيوم  من  �لإكثار 

�شائم، �أما �ل�شوديوم فيفعل �لعك�س متاماً.  
-�ملوز غني بالبوتا�شيوم، �شكله ر�شيق وطعمه لذيذ 
و�حدة  م��وزة  للقلب.  �ل�شديقة  �لأطعمة  من  وه��و 

على �ل�شحور، تقي �لعط�س طو�ل فرتة �ل�شيام.
�مل�شتطاع على  ق��در  )�مل��ل��ح(  �ل�����ش��ودي��وم  م��ن  - قلل 
�ل�شديد  بالعط�س  فاأب�شر  تفعل  مل  و�إذ�  �ل�شحور، 

خ�ل فرتة �ل�شيام.

اأف�صل م�صادر للبوتا�صيوم وقت ال�صحور:
�ملجفف،  �مل�شم�س  �لأف��وك��ادو،  �لتمر،   �ملوز،�حلليب، 

�لف�شتق، �لقرع.، �لفا�شوليا، �لكاكاو �لد�كن.

اأ�صواأ اختيارات ال�صحور:
�ل�شريعة،  �ل��وج��ب��ات  ب��ي��ت��ز�، معظم  ك��ب��اب،  ب��ري��اين، 

�لأجبان.

اأف�صل اختيارات ال�صحور:
بطاط، متر، خبز �أ�شمر، موز

باأهمية  لي�س  ولكنه  �ل�شحور مهم،  وقت  �مل��اء  �شرب 
�شربه طو�ل فرتة �لفطر.

���ش��رب ك���وب م���اء ك��ل �شاعتيني م��ن �لإف���ط���ار حتى 
�لإم�شاك.

جتارة مع هلل 
�لقافلة قالو� : نعم �إل رج� �شاألناه عما معه فقال معي �أربعون دينار� 
فلما  به  علّي  فقال  عقله  يف  خب�  به  ونظن  ل�شاأنه  �حتقار�  فرتكناه 
ح�شر بني يديه قال هل معك �شيء ؟ فقال: نعم معي �أربعون دينار� 
قال �أينم هي فاأخرجها و�شلمها له فقال كبري �لل�شو�س �أجمنون �أنت 
يا رجل ؟ كيف تر�شد عن نقودك وت�شلمها باختيارك فقال له ملا �أردت 
�أمي  �أنق�س عهد  �أمي على �ل�شدق فاأنا ل  �خلروج من بلدي عاهدت 
فقال كبري �لل�شو�س : ل حول ول قوة �إل باهلل �أنت تخاف �أن تخون 

عهد �أمك ونحن ل نخاف �أن نخون عهد �هلل.
ثم �أمر برد جميع ما �أخذ من �لقافلة وقال �أنا تائب على يديك يا رجل 
�لتوبة  �لطريق و�ليوم كبرينا يف  �أنت كبرينا يف قطع  فقال من معه 

تبنا جميعا �إىل �هلل وتابو� وح�شنت توبتهم.

ت�صعني عاما وهي حتج اإ لى بيت هلل احلرام
كانت �أم )د�ب( من كبار �لعابد�ت وبلغ عمرها ت�شعني �شنة وهي حتج 
�حلج  وق��ت  وح�شر  ب�شرها  فكف  �ملدينة  م��ن  قدميها  على  �شنة  ك��ل 
فدخل �لن�شاء عليها يزورنها ويعزينها يف ب�شرها فكبت وقالت وعزتك 
�أن���و�ر �شوقي  مل��ا فقدت  ب��ني يديك  ن��ور ب�شري  ي��ا م��ولي لئن فقدت 
 : لأ�شحابها  قالت  ثم  لبيك  �للهم  لبيك   : وقالت  �أحرمت  ثم  �إليك 
�أق�شمت عليكن �أل تعودين �أحد منكن فكانت مت�شي بني �أيديهن فرمبا 

�شبقتهن.
قال رجل من �أ�شحابها فعجبت من حالها فهتف بي هاتف وهو يقول 
يا هذ� �أتعجب من �شيفة ��شتاقت �إىل بيت مولها فحملها �إليه وهد�ها 

ب�شحة ق�شدها عليه. 

يا من يجيب دعوة امل�صطر 
�إذ ر�أيت �شابا متعلقا  �أنا �أطوف بالبيت ذ�ت ليلة  قال �لأ�شمعي بينما 

باأ�شتار �لكعبة وهو يقول :
يا من يجيب دعا �مل�شطر يف �لظلم 

يا ك�شف �ل�شر و�لبلوى مع �ل�شقم
قد نام وفدك حول �لبيت و�نتبهو�

و�أنت حّي يا قيوم مل تنم
�أدعوك ربي حزينا قلقا

فاأرحم بكائي بحق �لبيت و�حلرم 
�إن كان جودك ل يرجوه ذو �شفه

فمن يجود على �لعا�شني بالكرم
ثم بكي بكاء �شديد� و�أن�شد يقول:

�أل �أيها �ملق�شود يف كل حاجة
�شكوت �إليك �ل�شر فارحم �شكايتي

�أل يا رجائي �أنت تك�شف كربتي
فهب يل ذنوبي كلها و�أق�شي حاجتي

�أتيت باأعمال قباح رديئة
وما يف �لورى عبد جنى كجنايتي

�أحترقني بالنار يا غاية �ملنى
فاأين رجائي ثم �أين خمافتي

ثمن �شقط �ل�شاب على �لأر�س مغ�شيا عليه فدنوت منه فاإذ� هو زين 
عنهم  �هلل  ر�شي  طالب  �أب��ي  ب��ن  علي  ب��ن  �حل�شني  ب��ن  علي  �لعابدين 

�أجمعني.
فرفعت ر�أ�شه يف حجري وبكيت فقطرت دمعة من دموعي على خده 

ففتح عينيه وقال: من هذ� �لذي يهجم علينا؟
قلت : عبيدك �لأ�شمعي ، �شيدي ما هذ� �لبكاء و�جلزع و�أنت من �أهل 
�لنبوة ومعدن �لر�شالة �ألي�س �هلل تعايل يقول: )�أمنا يريد �هلل ليذهب 
عنكم �لرج�س �أهل �لبيت ويطهركم تطهري�( �لأحز�ب .قال : هيهات 
..هيهات يا �أ�شمعي �إن �هلل خلق �جلنة ملن �أطاعه ولو كان عبد� حب�شيا 
 ( يقول  تعايل  �هلل  �ألي�س  قر�شيا  كان حر�  ولو  ملن ع�شاه  �لنار  وخلق 
فاإذ� نفخ يف �ل�شور ف� �أن�شاب بينهم يومئذ ول يت�شاءلون. فمن ثقلت 
�لذين  فاأولئك  مو�زينه  خفت  وم��ن  �ملفلحون  ه��م  فاأولئك  مو�زينه 

خ�شرو� �أنف�شهم يف جهنم خالدون( �ملوؤمنون.

مكر امراأة
بالطريق  مطروحا  ك��ان  طف�  �لتقطو�  �مللوك  بع�س  خ��دم  �أن  حكي 
فاأمر �مللك ب�شمه �إىل �أهله بيته و�شماه �أحمد �ليتيم فلما ن�شاأ ظهرت 
يف  وقدمه  و��شطفاه  وعلمه  فهذبه  و�لفطنة  �لنجابة  �أم���ار�ت  عليه 
جميع �أعماله و�شئون ق�شره وذ�ت يوم �أمر�أن يح�شر �شيئا من بع�س 
حجر�ته وحني ذهب ر�أي جارية كانت مقربة من �مللك يف حال مريبة 
وعر�شت  خربها  يكتم  �أن  �إليه  فتو�شلت  �لق�شر  خ��دم  من  خ��ادم  مع 
نف�شها عليه فقال : معاذ �هلل �أن �أخو�ن �مللك وقد �أح�شن �إيّل ثم تركها 
�شيف�شي  �أن��ه  وتوهمت  خيفة  نف�شها  يف  �جل��اري��ة  فاأوج�شت  ون�شرف 
�ليتيم  �أحمد  �إن  �شاكية ف�شاألها فقالت  باكية  �مللك  �إىل  �شرها فذهب 

حدث يف خ�فة �أبي بكر �ل�شديق ر�شي �هلل عنه �أن �أ�شاب �لنا�س قحط 
يا خليفة  له  وقالو�  �خلليفة  �إىل  ذهبو�  �لأم��ر  بهم  ��شتد  فلما  �شديد 
�لنا�س  توقع  وق��د  تنبت  و�لأر����س مل  �ل�شماء مل متطر  �إن  �هلل  ر�شول 

�له�ك فماذ� ن�شنع. 
�أل مت�شو� حتى يفرج �هلل  �أرج��و  ف��اأين  فقال لهم :�ن�شرفو� و��شربو� 
عنكم فلما كان �آخر �لنهار وردت �لأنباء باأن عري� لعثمان بن عفان قد 
قدمت من �ل�شام وت�شبح باملدينة فلما جاءت خرج �لنا�س يلتقونها فاإذ� 
فلما جعل  بباب عثمان  فاأناخت  وزبيبا  وزيتا  �أل��ف بعري مو�شوقة  هي 
�أحمالها يف د�ره جاء �لتجار فقال لهم ماذ� تريدون فقالو� �إنك لتعلم 
�إليه  �إليك فاإنك تعلم حاجة �لنا�س  ما نريد بعنامن هذ� �لذي و�شل 

فقال عثمان حبا وكر�مة كم تربحونني على �شر�ئي.
قالو�: �لدرهم درهمني ، قال: �أعطيت زيادة على هذ� فقالو� �أربعة.

 قال: �أعطيت �أكرث.
قالو� : نربحك خم�شك 

قال: �أعطيت �أكرث.
�لذي  �إليك فمن  �أح��د  �شبقنا  �ملدينة جت��ار غرينا وم��ا  : ما يف  فقالو� 
�أعطاك �أكرث مما عطينا ؟ قال : �إن �هلل �أعطاين بكل درهم ع�شرة فهل 

عندكم زيادة ؟
قالو�: ل ، قال: فاأين �أ�شهد �هلل �أين جعلت ما حملت هذه �لعري �شدقة 
هلل على �مل�شاكني وفقر�ء �مل�شلمني ثم �أخذ يفرق ب�شاعته فما بقى من 

فقر�ء �ملدينة �أحد �إل �أخذ ما يكفيه و�أهله.

ال�صدق منجاة
يحكي �أمن �أبا يزيد �لب�شطامي �أر�د �لذهاب 
�إيل بغد�د لطلب �لعلم فاأعطته �أمه �أربعني 
دينار� هي مري�ثه من �أبيه وقالت له �شع 
يدك يف يدي وعاهدين على �لتز�م �ل�شدق 
ف� تكذب �أبد� فعاهدها على ذلك وخرج 
�لطريق  �أثناء  ويف  بغد�د  يريد  قافلة  مع 
�لقافلة  يف  ما  كل  ونهبو�  �لل�شو�س  خ��رج 
هل  ف��ق��ال��و�  �ل��ث��ي��اب  رث  �لب�شطامي  ور�أو� 
معك �شيء؟ فقال: معي �أربعون دينار� ف�شخرو� 
منه وح�شبو� �أنه �أبله وتركوه ورجعو� �إىل كهف 
�لل�شو�س  ك��ب��ري  ف��ي��ه  ك����ان 
ر�آهم  فلما  ياأتونه  ينتظر 
ق��ال: هل �أخ��ذمت كلما يف 

ر�ودها عن نف�شها وهم �أن يقهرها على فعل منكر فغ�شب �أ�شد غ�شب 
�أو كذ�  �أحد� بكذ�  �إليك  �إذ� بعثت  وعزم على قتله فقال �لكبري خدمة 

فاقتله و�أبعث �إيّل بر�أ�شه.
وبعد قليل �أح�شر �مللك �أحمد �ليتيم وقال له �إذهب �إىل ف�ن و�أطلب 
بع�س �خلدم  لق�س  ط��ري��ق��ه  ه��و يف  وف��ي��م��ا  وذه���ب  فامتثل  ك���ذ�  م��ن��ه 
فحكموه يف �أمر �ختلفو� فيه فاأخربهم مبا هو مكلف به فقالو� : نبعث 
�خلادم ف�ن ليح�شر ما تطلب حتى تف�شل يف �أ  مرنا فاأجابهم �إيل ما 
طلبو� وذه��ب ذلك �خل��ادم و�أخ��رب رئي�س �خل��دم بر�شالته فقتله وحز 
ر�أ�شا  ر�أي  �لغطاء  عنه  وك�شف  �أب�شره  فلما  �مللك  �إىل  بها  وج��اء  ر�أ�شه 
�أخرى فاأمر باإح�شار �أحمد �ليتيم ف�شاأله عن خربه فاأخربه مبا كان 
فقال له �مللك �أتعرف لهذ� �خلادم ذنبا ؟ قال من �أنه فعل كذ� مع ف�نه 
�جلارية وقد �شاألني باهلل �أن �أكتم خربهما فلما �شمع �مللك ذلك �شكن 

ما به و�أمر بقتل �جلارية و�أعاد �إىل �أحمد ثقته به و�طمئنانه �إليه.

هل ي�صرك اأن متوت؟
�لأعر�ب  ف��ر�أي �شيخا من  �مللك م�شجد دم�شق  �شليمان بن عبد  دخل 
فقال له : يا �شيخ �أي�شرك �أن متوت ؟ فقال �لأعر�بي : ل و�هلل فقال 
�أمري  ي��ا  ف��ق��ال  �أرى  م��ا  �ل�شن  م��ن  بلغت  وق��د  �شيخ  ي��ا  ومل���اذ�  �شليمان 
�ملوؤمنني ذهب �ل�شباب و�شره وجاء �مل�شيب وخريه فاأنا �إذ� قمت حمدت 
قال  �خل�شلتان  هاتان  ت��دوم  �أن  �أح��ب  و�أين  �هلل  قعدت حمد  و�إذ�  �هلل 
�شليمان : فما كان عملك �لذي تظن �أنه �شيطول عمرك؟ فقال يا �أمري 
�ملوؤمنني �أنا رجل �أ�شبغ �لو�شوء و�أح�شن �ش�تي و�أ�شل رحمي و�أعف 
فرجي ونظري و�أو��شي مما رزقني ربي فقال �شليمان : لي�س بعجيب 

�أن يتعد�ك �ملوت.

جزاء الأمانة
كان رجل مبكة فقري وله زوجة �شاحله فقالت له يوما : ما عندنا قوت 
بذلك وجاء  �لدنانري ففرح  بع�س  به  كي�شا  �حل��رم فوجد  �إيل  فخرج 
به �إىل زوجته وقال : كي�س وجدته ملقى باحلرم فالتقطه فقالت له 
زوجته : لقطه �حلرم لبد لها من �لتعريف �أي يذكر �أو�شافها للنا�س 
كي�شا  وج��د  :م��ن  ي��ن��ادي  مناديا  ف�شمع  فخرج  يعرفها  �شاحبها  لعل 
�أن��ا وجدته وه��ا هو  �لرجل  ك��ذ� فقال  ك��ذ� و�شفته  فيه دنانري عدتها 
�أتهز�أ  فقال:  �أخ��رى  ت�شعمائة  ومعه  لك  هو  فقال  وهيئته  ب�شفته  ذ� 
�ألفا من �لدنانري  �ل��ع��ر�ق  �أع��ط��اين رج��ل من  بي ق��ال: ل و�هلل ولكن 
وقال : �طرح بع�شها يف �حلرم ثم ناد عليها فاإن ردها �إليك من وجدها 
فادفع �إليه �جلميع فاإنه �أمني و�لأمني ياأكل ويت�شدق فتكون �شدقتنا 

مقبولة لأمانته.  
 

حديث  وقومه  �ل�ش�م  عليه  مو�شى  عن  �لقر�آن  حديث 
ذو �شجون، ومما يلفت �لنتباه هنا �أن مو�شى كان �أكرث 

�لأنبياء ذكر�ً يف �لقر�آن �لكرمي.
�ل�ش�م قوله  �ل���و�ردة يف حق مو�شى عليه  �لآي���ات  وم��ن 
َفا�ْشاأَْل  ��َن��اٍت  َب��يِّ �آَي���اٍت  ِت�ْشَع  ُمو�َشى  �آَت��ْي��َن��ا  )َوَل��َق��ْد  تعاىل: 
َك َيا  ْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن �إِينِّ َلأَُظنُّ َبِني �إِ�ْشَر�ِئيَل �إِ

ُمو�َشى َم�ْشُحور�ً(... �شورة �لإ�شر�ء �لآية 101.
وحديثنا حول هذه �لآية ين�شب ب�شكل �أ�شا�س حول قوله 
�إن )�لآيات(  �أوًل:  َبيَِّناٍت(، فنقول  �آَياٍت  )ِت�ْشَع  �شبحانه: 
يف �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي تطلق على م��ع��ان ع���دة، ن��ذك��ر منها 

�ملعنيني �لتاليني:
تعاىل:  كقوله  �ملن�زلة،  �لكتب  يف  �ملتلوة  �لآي���ات  �لأول: 
�لآية  �آل عمر�ن  �شورة  �للَّْيِل(...  �آَن��اء   ِ �هللَّ �آَي��اِت  )َيْتُلوَن 
َربُِّكْم(...  �آَياِت  َعلَْيُكْم  )َيْتُلوَن  �شبحانه:  وقوله   ،113

�شورة �لزمر �لآية 71.
كقوله  و�مل��ع��ج��ز�ت،  و�ل��دلئ��ل  �لكونية  �لآي���ات  ثانيهما: 
َقْوٍم  �آَي����اٌت لِّ ����ٍة  َد�بَّ ِم��ن  َي��ُب��ثُّ  َوَم���ا  َخ��ْل��ِق��ُك��ْم  ت��ع��اىل: )َويِف 
�شبحانه:  وقوله   ،4 �لآي��ة  �جلاثية  �شورة  ُي��وِق��ُن��وَن(... 
َ َلُهْم  �أَنُف�ِشِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ �آَياِتَنا يِف �لآَفاِق َويِف  يِهْم  )�َشُنِ
(... �شورة ف�شلت �لآية 53، فمعنى )�لآيات(  ��قُّ ��ُه �حْلَ �أَنَّ

هنا غريها يف �ملعنى �لأول، كما يظهر للمتاأمل.
ث��م ن��ق��ول: �إن �مل��ف�����ش��ري��ن ي���ذك���رون يف م��ع��ن��ى )�لآي����ات 

�لبينات( �لتي �أوتيها مو�شى عليه �ل�ش�م تف�شريين:
�أنها �ملعجز�ت و�ل��دللت، قالو�: و�ملر�د بهذه  �أحدهما: 
َعلَْيِهُم  ت��ع��اىل: )َف��اأَْر���َش��ْل��َن��ا  �مل��ع��ج��ز�ت و�ل����دللت ق��ول��ه 
َم �آَي���اٍت  ��َف��اِدَع َو�ل�����دَّ ��َل َو�ل�����شَّ ������َر�َد َو�ْل��ُق��مَّ ��وَف��اَن َو�جْلَ �ل��طُّ
�شورة  ِرِمنَي(...  ْ جمُّ َقْوماً  َوَكاُنو�ْ  و�ْ  َفا�ْشَتْكرَبُ �ٍت  َف�شَّ مُّ

�لأعر�ف �لآية 133.

�أخر  �أربع  �إليها  �آي��ات، و�أ�شيف  وهذه �لآية ذكرت خم�س 
هي: �إلقاء �لع�شا مّرتني عند فرعون، ونزع يده، و�لعقدة 
�بن عبا�س  م��روي عن  �لقول  وه��ذ�  بل�شانه.  كانت  �لتي 
ر�شي �هلل عنهما، حيث قال: �لت�شع �لآيات �لبينات: يده، 
وع�شاه، ول�شانه، و�لبحر، و�لطوفان، و�جلر�د، و�لقمل، 

و�ل�شفادع، و�لدم �آيات مف�ش�ت .
حتديد  يف  �ملف�شرون  يذكرها  متعددة  �أق���و�ل  هنا  وثمة 
هذه �لآيات �لت�شع، ل نرى كبري فائدة من ذكرها، و�ملهم 
معرفته هنا، �أن �ملف�شرين متفقون - كما قال �بن عطية 
�آي��ة �لأع����ر�ف من  �مل��ذك��ورة يف  �آي���ات  �أن �خلم�س  - على 

�شمن �لآيات �لت�شع �لتي �أوتيها مو�شى عليه �ل�ش�م .
هي   - �لأول  �لتف�شري  بح�شب   - �ل��ب��ي��ن��ات(  ف����)�لآي���ات 
معجز�ت كونية، ودلئل و�قعية. وهذ� �لتف�شري هو �لذي 
مال �إليه �بن كثري، وهو قول جمهور �ملف�شرين يف �ملر�د 

ب� )�لآيات �لبينات(.
ثانيهما: �أن �ملر�د ب� )�لآيات �لبينات( �لأحكام، وُم�شَتَند 
هذ� �لتف�شري، ما روي عن �شفو�ن بن ع�شال �أن يهوديني 
قال �أحدهما ل�شاحبه: �ذهب بنا �إىل هذ� �لنبي ن�شاأله، 
فقال: ل تقل له: نبي، فاإنه لو �شمعك ل�شارت له �أربعة 
�أعني، فاأتيا �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم ف�شاأله عن قول 
�هلل عز وجل: )َوَلَقْد �آَتْيَنا ُمو�َشى ِت�ْشَع �آَياٍت َبيَِّناٍت(، فقال 
ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: )ل ت�شركو� باهلل �شيئاً، 
�إل باحلق،  �لتي حرم �هلل  �لنف�س  تقتلو�  تزنو�، ول  ول 
ول ت�شرقو�، ول ت�شحرو�، ول مت�شو� بربيء �إىل �شلطان 
فيقتله، ول تاأكلو� �لربا، ول تقذفو� حم�شنة، ول تفرو� 
من �لزحف. وعليكم يا مع�شر �ليهود خا�شة! ل تعدو� 
يف �ل�شبت(. فقبَّ� يديه ورجليه، وقال: ن�شهد �أنك نبي، 
دعا �هلل  د�ود  �إن  ت�شلما؟( قال:  �أن  قال: )فما مينعكما 

�أن ل يز�ل يف ذريته نبي، و�إنا نخاف �إن �أ�شلمنا �أن تقتلنا 
�ليهود. قال �لرتمذي : ح�شن �شحيح. وقال �حلاكم : 
�شحيح. وقد تعقب �بن كثري هذ� �لت�شحيح للحديث، 

فقال: وهو حديث م�شكل، وَذَكر وجه �إ�شكاله.
وهذ� �لتف�شري �لثاين ل�آية جنح �إليه �لر�زي، فبعد �أن 
ب��نيَّ �أن �لأق���و�ل �لتي قيلت يف تف�شري ه��ذه �لآي��ة، غرُي 
م�شتندة �إىل حجة ظنية، ف�شً� عن حجة يقينية، قال: 
"�أجودها ما روى �شفو�ن بن ع�شال"، ما يعني �أنه يرى 
عليه  مو�شى  �أوتيها  �لتي  �لبينات(  )�لآي���ات  ب�  �مل��ر�د  �أن 
�إمن���ا ه��ي �لأح��ك��ام و�ل�����ش��ر�ئ��ع، ولي�س �لدلئل  �ل�����ش���م 
�أنه  ُي�شعر  �لآي��ة،  �لآلو�شي حول هذه  و�ملعجز�ت. وك�م 
�أنها  على  �لآي���ة  يف  �لبينات(  )�لآي����ات  تف�شري  يف  مييل 

)�لأحكام(، كما ذهب �إليه �لر�زي.
فبعد �أن نقل �لتف�شري �لأول، ذكر �لتف�شري �لثاين، ونقل 
عن �ل�شهاب �خلفاجي قوله: "�إنه �لتف�شري �ل�شحيح"؛ 
�إط���ق )�لآي��ات( على )�لأحكام( بح�شب  �أن وجه  وذكر 
ب� )�لأح��ك��ام( ع�مة  �لعمل  �أن  �لتف�شري، من جهة  هذ� 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ادة مل��ن �م��ت��ث��ل��ه��ا، وه���ي ك��ذل��ك ع���م��ة على 

�ل�شقاوة ملن �أعر�س عنها.
ب��ني دل��ي��ل ك��� �لتف�شريين:  �أن  �لآل��و���ش��ي بعد  ث��م ق��ال 
�لآيات  تف�شري  �أعني   - �لتف�شريين  من  كل  "فموؤيد�ت 
متعار�شة،   - بالأحكام  وتف�شريها  و�مل��ع��ج��ز�ت،  ب��الأدل��ة 
رو�ه �شفو�ن  �لثاين �خلرب"، يعني ما  يوؤيد  و�أق��وى ما 
 - �لطربي  �أن  هنا،  بالذكر  ع�شال. ومم��ا هو جدير  بن 
��اً من  �شيخ �ملف�شرين - مل يرجح - على غري عادته - �أيَّ
�لتف�شريين ل�آية، ما يوؤيد ما ذكره �لر�زي و �لآلو�شي 

من تعار�س �لرو�يات �لو�ردة بهذ� �ل�شدد.
�إىل ترجيح  �مل��ع��ا���ش��ري��ن  �ل��ع��ل��م  �أه���ل  ذه���ب بع�س  وق���د 

�لتف�شري �لثاين ل�آية، و��شتدل ملا رجحه باأدلة منها:
�آية �لأعر�ف،  ُذك��رت يف  �لتي  �لآي��ات �ملف�ش�ت  �أن  �أوًل: 
كانت موجهة �إىل فرعون وقومه؛ عقاباً لهم، بدليل عود 
�لأعر�ف  �شورة  َعلَْيِهُم(...  )َفاأَْر�َشْلَنا  عليهم:  �ل�شمري 
�لآية 133؛ كما يوؤيده ما جاء يف �آية �أخرى يف �ملو�شوع 
ِفْرَعْوَن  �إِىَل  �آَي���اٍت  ِت�ْشِع  )يِف  ت��ع��اىل:  قوله  وه��و  نف�شه، 
َوَقْوِمِه(... �شورة �لنمل �لآية 12، فالآيات هنا - بح�شب 
�ل�شياق - لي�شت موجهة �إىل مو�شى عليه �ل�ش�م، بل �إىل 

فرعون وقومه. 

�آَتْيَنا  )َوَلَقْد  �شبحانه:  )�آَتْيَنا( يف قوله  �أن لفظ  ثانياً: 
�إل  �ل��ق��ر�آن  يف  ي�شتعمل  ل  ��َن��اٍت(،  َب��يِّ �آَي���اٍت  ِت�ْشَع  ُمو�َشى 
وب�شفة  و�م��ت��ن��ان،  ونعمة،  خ��ري،  ه��و  م��ا  على  للدللة 
�إي��ت��اء �ل��ك��ت��ب �ل�����ش��م��اوي��ة، و�لآي�����ات �ملتلوة،  خ��ا���ش��ة يف 
َن �مْلََثايِن َو�ْلُقْر�آَن  كقوله تعاىل: )َوَلَقْد �آَتْيَناَك �َشْبعاً مِّ
�ْلَعِظيَم(... �شورة �حلجر �لآية 87، ومل ُي�شتعمل هذ� 
�للفظ فيما ين�زله �هلل تعاىل من �لآيات �ملادية، عقاباً 
للظاملني، وتنبيهاً للغافلني. ثالثاً: )�لآيات �لبينات( 
بالآيات  �شبيهة  �ل�����ش���م  عليه  مو�شى  �أوت��ي��ه��ا  �ل��ت��ي 

�شبحانه:  ق��ول��ه  �ل��ن��ور، يف  ���ش��ورة  �مل��ذك��ورة يف مطلع 
َناَها َو�أَنَزْلَنا ِفيَها �آَياٍت َبيَِّناٍت(...  )�ُشوَرٌة �أَنَزْلَناَها َوَفَر�شْ

�شورة �لنور �لآية 1، ف� )�لآيات �لبينات( �ملذكورة هنا - 
كما نقل �لطربي عن �بن جريج - هي "�حل�ل و�حلر�م 
و�حلدود"، وهي - كما قال �لطربي - "ع�مات ودللت 
ر فيها  لَها، وفكَّ على �حلق بينات، يعني و��شحات ملن تاأمَّ
بعقل �أنها من عند �هلل، فاإنها �حلق �ملبني، و�إنها تهدي 

�إىل �ل�شر�ط �مل�شتقيم".
وهذه �لأدلة َيِرُد عليها �أمر�ن: 

�لآي���ات هو  ه��ذه  �شبحانه مو�شى  �هلل  �إت��ي��ان  �أن  �أولهما: 
خري ونعمة �أي�شاً؛ لأنها دلئل على �شدقه، وبرهان على 

نبوته. 
َلُه  �أن ختام �لآية، وهو قوله �شبحانه: )َفَقاَل  ثانيهما: 
�أن  على  يدل  َم�ْشُحور�ً(،  ُمو�َشى  َيا  َك  َلأَُظنُّ �إِينِّ  ِفْرَعْوُن 

�لآيات موجه �إىل مو�شى عليه �ل�ش�م، ل �إىل فرعون.  
ومهما يكن، فاإن �لآيات �لت�شع �لتي �أوتيها مو�شى عليه 
�ل�ش�م - بح�شب هذ� �لختيار -لي�شت هي نف�شها �لآيات 
نقمة  َوَق���ْوِم���ِه(  ِف���ْرَع���ْوَن  )�إِىَل  �هلل  �أر�شلها  �لتي  �لت�شع 
كالنهي  �لأحكام؛  �أمهات  تت�شمن  �آيات  بل هي  وعقوبة، 
ع���ن �ل�����ش��رك، وحت����رمي ق��ت��ل �ل��ن��ف�����س، وحت����رمي �لزنا، 
�لبغي،  وحت���رمي  �ل�شحر،  وحت���رمي  �ل�����ش��رق��ة،  وحت���رمي 
وحت��رمي �ل��رب��ا، وحت��رمي �ل��ق��ذف، وحت��رمي �ل��ف��ر�ر من 

�لزحف .
ب��ه��ا جميع �شر�ئع  �أم����رت  �لأم���ه���ات(،  وه���ذه )�لأح���ك���ام 
�لكتاب؛ كقوله  �آي��ات  �لعديد من  �ل�شماء، دلَّ على ذلك 
َو�لنَِّبيِّنَي  ُنوٍح  �إِىَل  �أَْوَحْيَنا  َكَما  �إَِلْيَك  �أَْوَحْيَنا  تعاىل: )�إِنَّا 
ِمن َبْعِدِه(... �شورة �لن�شاء �لآية 163، وقوله �شبحانه: 
َا  ملِّ قاً  ُم�َشدِّ ��قُّ  �حْلَ ُهَو  �ْلِكَتاِب  ِمَن  �إَِلْيَك  �أَْوَحْيَنا  ��ِذي  )َو�لَّ

�شورة فاطر �لآية 31، وقوله عز وجل: َب�����نْيَ َي�����َدْي�����ِه(... 
�أَْوَحْيَنا  ��ِذي  َو�لَّ ِبِه ُنوحاً  ى  يِن َما َو�شَّ َن �لدِّ )�َشَرَع َلُكم مِّ
ْيَنا ِبِه �إِْبَر�ِهيَم َوُمو�َشى َوِعي�َشى �أَْن �أَِقيُمو�  �إَِلْيَك َوَما َو�شَّ

ُقو� ِفيِه(... �شورة �ل�شورى �لآية 13. يَن َول َتَتَفرَّ �لدِّ
فهذه �لآيات ونحوها تدل على �أن �أ�شول �لأحكام �أ�شول 
م�شرتكة بني �شر�ئع �ل�شماء، وهي �ملعرب عنه ب� )�لكليات 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة(، و�ل��ت��ي ب��ه��ا حت��ف��ظ �ل�����ش��رور�ت �خلم�س: 

�لدين و�لنف�س و�لعقل و�لعر�س و�ملال .
هذه  حفظ  ���ش��رورة  على  �ل�شماء  ���ش��ر�ئ��ع  �تفقت  وق��د 
ث�ثة  "�مل�شالح   : �ل�ش�م  عبد  ب��ن  �لعز  ق��ال  �لكليات، 
�أق�شام: �أحدها: و�جب �لتح�شيل، فاإن عظمت �مل�شلحة 
وجبت يف كل �شريعة... و�ملفا�شد ث�ثة �أق�شام: �أحدها: 
ف��اإن عظمت مف�شدته وجب دروؤه يف كل  ما يجب دروؤه، 
و�إف�شاد  و�لغ�شب  و�لزنا  و�لقتل  كالكفر  وذلك  �شريعة؛ 
�لعقول". و�حلديث �لنبوي �لذي يجمع �أ�شول )�لأحكام 
�لأمهات(، قوله �شلى �هلل عليه و�شلم: )�جتنبو� �ل�شبع 
�ل�شرك  ق��ال:  ه��ن؟  وم��ا  �هلل!  ر�شول  يا  قالو�  �ملوبقات، 
�إل باحلق،  �لتي حرم �هلل  �لنف�س  و�ل�شحر، وقتل  باهلل، 
�ل��رب��ا، و�أك���ل م��ال �ليتيم، و�ل��ت��ويل ي��وم �لزحف،  و�أك���ل 

وقذف �ملح�شنات �ملوؤمنات �لغاف�ت(، متفق عليه.
�لآي��ة، لي�س  �ل��ذي ن�شت عليه  �لعدد  �إن  �أن نقول:  بقي 
بع�س  ر�أي  على  �ل��ع��دد  �إن  �إذ  �حل�����ش��ر؛  �شبيل  على  ه��و 
�أه���ل �لأ����ش���ول ل م��ف��ه��وم ل���ه؛ وم���ن ه��ن��ا ق���ال �ل����ر�زي : 
�لز�ئد  بالذكر ل يقدح فيه ثبوت  �لت�شعة  "وتخ�شي�س 

َناٍت َفا�ْصاأْل َبِني   ) َوَلَقْد اآَتْيَنا ُمو�َصى ِت�ْصَع اآَياٍت َبيِّ
َك  ْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن اإِينِّ لأَُظنُّ اإِ�ْصَراِئيَل اإِ

َيا ُمو�َصى َم�ْصُحورًا )101(( �صورة الإ�صراء

�أف�سل �لن�سائح عند �ل�سحور
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نفحات 
 

�لإ�ش�مية؟! ولو ل �أن �هلل كتب �لن�شر يف هذه �ملعركة لدينه ونبيه وجنده 
لندثر �لإ�ش�م ومل تقم له قائمة، كما كان يخاطب �لنبي �شلى �هلل عليه و 

�شلم ربه: "�للهم �إن تهلك هذه �لع�شابة، فلن تعبد يف �لأر�س".

- فتح مكة 8هـ :
ويف رم�����ش��ان يف �ل�شنة �ل��ث��ام��ن��ة ل��ل��ه��ج��رة، ك���ان �ل��ف��ت��ح �لأع���ظ���م، ف��ت��ح مكة 
�ملكرمة،وتطهريها من �لرج�س و�لأوث��ان و�مل�شركني، وعلت كلمة �حلق يف 
بعد  و�شحبه  هو  �شلم،  و  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  �إليها  وع��اد  �هلل،  َح��َرم 

ثماين �شنو�ت ق�شوها يف �ملدينة جماهدين نا�شرين لدين �هلل.

- موقعة البويب 13هـ :
بن  عمر  �ملوؤمنني  �أم��ري  عهد  يف  ع�شر  �لثالث  �لعام  من  رم�شان  �شهر  ويف 
�لفر�ت  نهر  "�لبويب" على �شفاف  كانت موقعة  عنه،  �هلل  ر�شي  �خلطاب 
�ل�شديق ر�شي �هلل عنه خليفة ر�شول  �أبي بكر  يف ب�د فار�س، بو�شية من 
�هلل �شلى �هلل عليه و �شلم، وكان قائد �مل�شلمني �ملثنى بن حارثة، و �نت�شر 

�مل�شلمون على �لفر�س، و�رتفع فيها لو�ء �لإ�ش�م.

- فتح الأندل�س 29هـ :
�أن  بعد  زي��اد،  بن  ط��ارق  يد  على  �لأندل�س  ُفتحت  92ه�،  ع��ام  رم�شان  ويف 
�نت�شر �مل�شلمون على جيو�س �لقوط بقيادة روزريق، و كان يوما من �أيام �هلل 

�ملباركة، و �شيطر فيها طارق على �جلبل �لذي �ُشمي با�شمه.

- فتح عمورية 223هـ : 
ويف �ل�شهر �لكرمي من عام 223ه� كان فتح عمورية، �إحدى �أقوى و�أمنت 
حتت  �لفتح  ه��ذ�  يف  �لإ�ش�مية  �جلحافل  �آن��ذ�ك،ك��ان��ت  �لرومية  �حل�شون 
قيادة �خلليفة �لعبا�شي �ملعت�شم باهلل، و �شبب هذ� �لفتح �لعظيم �أن �لروم 
�أغارو� على �مل�شلمني، و�أ�شرو� منهم �أعد�د� كبرية، وو�شل �إىل �ملعت�شم خرب 

��شتنجاد �مر�أة م�شلمة به، بقولها:
جّر�ر�،  جي�شا  جهز  حتى  �ل�شتغاثة  هذه  ي�شمع  كد  ومل  "و�معت�شماه" 
�شار  �ل��ت��اري��خ، و  َم��ّر  ل��ه مثيل م��ن قبل على  و�أع���ده بعدة و عتاد مل ي�شمع 

على ر�أ�س �جلي�س �إىل َعّمورية ُملّبيا �لند�ء، وهزم �لروم و فتح عّمورية.

- عني جالوت 658هـ : 
ويف رم�شان عام 658ه� د�رت رحى معركة عني جالوت على �أر�س �مل�شرى 
فل�شطني �حلبيبة، و كانت هذه �ملعركة بني �مل�شلمني �ملماليك بقيادة �لقائد 

وبني  ق��ط��ز،  �ملظفر  �ل��ف��ذ  �ل���ذي���ن عاثو� �ململوكي  �ل��ه��م��ج��ي��ني،  �مل���غ���ول 
نفو�شهم، ف�شاد� يف �أر�س �مل�شلمني، وزرعو�  يف  و�ل���رع���ب  �خل����وف 
�مل�شلمني،  حليف  �لن�شر  وك�شر �لقائد مظفر قطز حاجز وك���ان 
�ملغويل،  �جلي�س  و�أب���اد  وهزمه �شر هزمية.�خل��وف 

- فتح اأنطاكية 666هـ :
�لعام  م��ن  رم�����ش��ان  �شهر  ويف 
�إم��������ارة  ف���ت���ح  ك������ان  666ه� 
�ل�شليبيني  عا�شمة  �أنطاكية، 
قائد  وك������ان  �ل�������ش���ام،  ب������د  يف 

�لعبادة و�لعمل يف �لإ�ش�م �شنو�ن ل يفرتقان وقيمتان مت�زمتان، فالعبادة 
عمل ي�شعى به �مل�شلم �إىل �إر�شاء ربه وموله ،وهي �ملق�شد �لأ�شمى و�لأعلى 
ِلَيْعُبُدوِن  �إِلَّ  َو�ْلإِْن�َس  نَّ  " َوَما َخلَْقُت �جْلِ من خلق �لإن�شان، قال �شبحانه : 
�ُق  زَّ َ ُهَو �لرَّ ْن ُيْطِعُموِن )57( �إِنَّ �هللَّ )56( َما �أُِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما �أُِريُد �أَ

ِة �مْلَِتنُي )58( �شورة �لذ�ريات . ُذو �ْلُقوَّ
و�لعمل عبادة لأنه يحقق معنى �ل�شتخ�ف يف �لأر�س �لذي هو �لغاية �أي�شا 
�أَْن�َشاأَُكْم ِمَن �ْلأَْر�ِس َو��ْشَتْعَمَرُكْم  من خلق �لإن�شان، قال عز من قائل: "ُهَو 

يٌب )61( �شورة هود. ِفيَها َفا�ْشَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبو� �إَِلْيِه �إِنَّ َربِّي َقِريٌب جُمِ
لذ� فقد ربط �شبحانه بني �ل�ش�ة كعبادة و�ل�شعي يف �لأر�س كعبادة �أي�شاً، 
 ِ ِل �هللَّ َ�ُة َفاْنَت�ِشُرو� يِف �ْلأَْر�ِس َو�ْبَتُغو� ِمْن َف�شْ َيِت �ل�شَّ قال تعاىل : "َفاإَِذ� ُق�شِ

َ َكِثرًي� َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن )10( �شورة �جلمعة . َو�ْذُكُرو� �هللَّ
�َشِعيٍد  �أَِب���ي  ف��َع��ْن  و�لعمل،  �ل�شوم  ب��ني  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  ورب��ط 
�أََرَك  مَلْ   ِ َر�ُشوَل �هللَّ َيا  ُقْلُت  َق��اَل:  َزْي��ٍد :  ْبُن  �أُ�َشاَمُة  َثِنى  َق��اَل : َحدَّ  ، ىُّ �مْلَ��ْق��رُبِ
وُم ِمْن �َشْعَباَن َقاَل َذِلَك �َشْهٌر َيْغُفُل �لنَّا�ُس  ُهوِر َما َت�شُ وُم �َشْهًر� ِمَن �ل�شُّ َت�شُ
�ْلَعامَلنَِي  َربِّ  ىَل  �إِ �لأَْع��َم��اُل  ِفيِه  ُت��ْرَف��ُع  �َشْهٌر  َوُه��َو  ��اَن  َوَرَم�����شَ َرَج��ٍب  َب��نْيَ  َعْنُه 
 ،)22096(201/5 �أحمد  �أخرجه  اِئٌم.  �شَ َن���ا  َو�أَ َعَمِلى  ُي��ْرَف��َع  �أَْن  َف��اأُِح��بُّ 

و�لنَّ�شائي)201/4(
لذ� فقد رف�س �شلى �هلل عليه و�شلم جعل �ل�شوم تكاأة وحجة لرتك �لعمل، 
ْبِن َعْبِد �هلِل، َقاَل:  و�لتعلل به وجعله �شبي� �إىل �لعنت و�مل�شقة، َعْن َجاِبِر 
اَن، َف�َشاَم  َة، َعاَم �ْلَفْتِح، يِف َرَم�شَ َخَرَج َر�ُشوُل �هلِل �شلى �هلل عليه و�شلم �إِىَل َمكَّ
َياُم،  َحتَّى َبلََغ ُكَر�َع �ْلَغِميِم، َف�َشاَم �لنَّا�ُس، َفَبلََغُه �أَنَّ �لنَّا�َس َقْد �َشقَّ َعلَْيِهُم �ل�شِّ
َبْع�ُس  َفاأَْفَطَر  َيْنُظُروَن،  َو�لنَّا�ُس  َف�َشِرَب،  ِر  �ْلَع�شْ َبْعَد  �مْلَ��اِء  ِمَن  ِبَقَدٍح  َفَدَعا 
وَلِئَك �ْلُع�َشاُة. �أخرجه  اُمو�، َفَقاَل : �أُ نَّ َنا�ًشا �شَ اَم َبْع�ٌس، َفَبلََغُه �أَ �لنَّا�ِس، َو�شَ

م�شلم 141/3)2579( و�لنَّ�شائي 177/4، ويف )�لكربى( 2583.
قال �ل�شاعر :

رم�شان �شر �هلل يف �أيامه… يهدي �لع�شي وللنعيم يقوده 
فالليل تال و�لكتاب مرتل … ومن �مل�ئكة �لكر�م �شهوده 

و�لذكر و�لدعو�ت يف �آنائه … �شيل يفي�س ف� تبني حدوده 
و�لرحمة �لعظمى تبارك �أهلها… ولكل �أهل حظه و�شعوده

لو� هذ� �ل�شهر �إىل �شهر ك�شل وتر�ٍخ مبا ي�شهرونه  �إن �مل�شلمني هم �لذين حوَّ
و�  وحترَّ �ل�شيام،  ح��ق  �شامو�  �أن��ه��م  ول��و  �ل��ن��ه��ار،  م��ن  وينامونه  �لليل  م��ن 
من  �ل�شهر  هذ�  يف  ل�أمة  لتحقق  �لعظيمة  �ل�شيام  مقا�شد  �إىل  �لو�شول 

�لكفاية �لإنتاجية ما يكفيها باقي �ل�شنة.
وتاريخ �مل�شلمني �لطويل �شاهد على �أن هذ� �ل�شهر هو �شهر �لإنتاج و�لعمل، 
�لتقوى،  ون�شمات  �لإمي����ان،  ري��ح  تهب  ح��ني  �ل��ك��ربى،  �لن��ت�����ش��ار�ت  و�شهر 
�لَعدد  �لن�شر من �هلل تعاىل، على قلة  �أك��رب فيتنزل  وتتعاىل �شيحات �هلل 

وقلة �لُعدد، ومن �أ�شهر �لنت�شار�ت �لكربى للم�شلمني يف �شهر رم�شان : 

- بدر الكربى 2هـ
هي  معركة  وقعت  �ملبارك  رم�شان  �شهر  ويف  �لهجرة،  من  �لثاين  �لعام  يف 
من �أهم �ملعارك �لإ�ش�مية، كيف ل وهي 
�ملعركة �لأوىل �لتي ف�شل �هلل فيها 
كلمة  فكانت  و�لباطل،  �حلق  بني 
�لباطل  وك��ل��م��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ه���ي  �هلل 
�أوىل  وه����ي  ك��ي��ف ل  �ل�����ش��ف��ل��ى؟! 

�لدولة  م��ع��ارك 

�مل�شلمني يف هذ� �لفتح �لعظيم �ل�شلطان �لظاهر بيرب�س، 
ي��دي��ه ه��زمي��ة �ل�شليبيني و�مل��غ��ول من  ُك��ت��ب على  �ل���ذي 

قبلهم، ورفعة �لإ�ش�م و�مل�شلمني.

- معركة �صقحب 702هـ :
ويف �لعام 702ه� يف �ل�شهر �ملبارك �أي�شا، كانت معركة �شقحب، على م�شارف 
�بن  �لإ���ش���م  �شيخ  من  بتحري�س  �مل�شلمني  بني   ،) �شوريا  دم�شق)  مدينة 
تيمية رحمه �هلل، وبني �ملغول، بعد �أن ��شتباحو� ديار �مل�شلمني مرة �أخرى. 
و�أق�شم �شيخ �لإ�ش�م على �هلل �أن يكون �لن�شر للم�شلمني، ثم �أمر �مل�شلمني 
�لعابد  �لعامل  ذلك  بق�شم  �هلل  �أب��ّر  وفع�  عدّوهم،  على  و�  لَيَتَقَوّ بالإفطار 
�آخر للم�شلمني يف  �ملَغول، فتحقق ن�شر  �ملجاهد، وُن�شر جند �حلق وُخ��ذل 

هذ� �ل�شهر �لكرمي.

-العا�صر من رم�صان 1393هـ : 
�مل�شلمون  �لتقى  1973م،  �أكتوبر  من  �ل�شاد�س  1393ه�  عام  رم�شان  يف 
�أر�س  و�لأبرياء. وعلى  �لأنبياء  �ليهود �خلونة قتلة  و�لعرب مع  �مل�شريون 
بقيت  �أن  بعد  �شيناء،  جزيرة  �شبه  و��شرتدو�  �ليهود  �مل�شريون  َهزم  �شيناء، 

حتت وطاأة �لحت�ل و�لغت�شاب �ل�شهيوين ب�شع �شنو�ت .
فلقد فهم �مل�شلمون �لأو�ئل �أن �شهر رم�شان �شهر جهاد وعمل ل �شهر نوم 
وخمول وك�شل، و�أنه ل تعار�س بني �لعبادة و�لتهجد هلل رب �لعاملني وبني 

�جلهاد لتحقيق معاين �ل�شتخ�ف على هذه �لأر�س . 
يل  ملا �أر�شل عبد �هلل بن �ملبارك رحمه �هلل بق�شيدته �جلميلة �ملعروفة للف�شَ
بن عيا�س؛ حيث كان ف�شيل يف مكة م�زماً للحرم �ل�شريف � �لذي تعادل 
�ملبارك  �ب��ن  وك��ان   � �مل�شاجد  من  �شو�ه  فيما  �ش�ة  �أل��ف  مائة  فيه  �ل�ش�ة 

مر�بطاً يف �لثغور يف طر�شو�س .. ومما جاء يف ق�شيدته، قوله:
يا عابد �حلرمني لو �أب�شرتنا … لعلمت �أنك بالعبادة تلعُب

ُب ُب جيَدُه بدموعه …فنحورنا بدمائنا تتخ�شَّ من كان يخ�شِ
�أْو كان ُيتِعُب خيلَُه يف باطٍل …فخيولنا يوَم �ل�شبيحِة تتعُب

ريُح �لعبري لكم ونحُن عبرُينا…رَهُج �ل�شنابِك و�لُغباُر �لأطيُب
ولقد �أتانا من مقاِل نبينا …قوٌل �شحيٌح �شادٌق ل يكذُب

ل ي�شتوي وُغبار خيل �هلل يف…�أنف �مرٍئ وُدخاُن ناٍر تلَهُب
هذ� كتاُب �هلل ينطق بيننا …لي�س �ل�شهيُد مبيٍت ل ُيكَذُب

وملا �ألقي بكتاب �بن �ملبارك �إىل �لف�شيل وكان يف �حلرم، قر�أه وبكى، ثم قال: 
�شدق �أبو عبد �لرحمن ون�شح . �نظر �شري �أع�م �لنب�ء: 412/8.

فلنجعل من �شهر رم�شان فر�شة لإتقان �لعمل لأن �إتقان �لعمل دليل على 
�لتقوى و�لرتبية على �لتقوى �أول �أهد�ف �ل�شيام .

يف  ــراج  الإخ يف  للم�صاعدة  ال�صرج  فتحة  يف  املــاء  اإدخــال  حكم  ما 
رم�صان  �صهر  يف  ال�صيام  يبطل  الأمــر  هذا  وهل  الإم�صاك،  حالت 

الف�صيل؟

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

بارك �هلل فيك و�شفاك وعافاك، و�علم �أن �إدخال �ملاء خ�ل �ل�شوم عرب فتحة 
�ل�شرج )�لدبر( �إن كان ي�شل �ملعدة فهو مفطر، يجب منه �لق�شاء، ول حرج 
يف �إدخاله �إذ� كا ن ل ي�شل �ملعدة، وهذ� هو �ملعروف عند �لأقدمني باحلقنة، 
قال �لع�مة �ملو�ق يف �لتاج و�لإكليل عند قول خليل فيما يفطر ويجب منه 
�لق�شاء، )و�إِي�شاِل متحلل �أو غريه على �ملختار ملعدة بحقنة مبائع...(  ... 
و�لتقدير و�إي�شال متحلل ملعدته ... ِب�شبب حقنة من دبر �أو فرج �مر�أة ... 

من مائع فاإن فعل �شيئا من ذلك فامل�شهور وجوب �لق�شاء(.
�ليوم  للمعدة يجب عليك ق�شاء  ي�شل  به  تقوم  ما  ك��ان  �إن  ه��ذ�  وبناء على 

�أدخلت فيها �ملاء للمعدة، عن طريق فتحة �ل�شرج، ول كفارة  �أو �لأيام �لتي 
عليك يف ذلك، و�إذ� كان ل ي�شل للمعدة ف� حرج فيه و�شومك �شحيح، و�هلل 

�أعلم.
�أو�شل مائعا للمعدة عن طريق فتحة �ل�شرج )�حلقنة(   • و�خل��شة: من 
و�شل  �إن  ذل��ك  فيه  ح�شل  �ل��ذي  �ل��ي��وم  ق�شاء  عليه  وج��ب  رم�شان  نهار  يف 

للمعدة، ول كفارة عليه، و�إل ف�،  و�هلل �أعلم.

لقد اأفطرت من رم�صان املا�صي ب�صبب احلمل والإر�صاع،  ومل اأمتكن 
اأق�صي ما علي من �صيام يف �صعبان ولو  اأن  الق�صاء.. فهل يجوز  من 
ا�صتمر اإىل ما بعد الن�صف من �صعبان؟ فقد �صمعت اأختي تقول باأنه 

ل يجوز �صيامي بعد 15 �صعبان، واأنا اأريد التاأكد!

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

بارك �هلل فيك، وب��ادري قبل فو�ت �لأو�ن، ول كر�هة مطلقا يف �ل�شوم بعد 
�لن�شف من �شعبان، فقد كان �شلى �هلل عليه و�شلم ي�شوم �شعبان كله ويقول: 
َياُم �َشعَباَن"، �أما �لنهي �لو�رد يف حديث "�إَِذ�  اُن �شِ "َخرْيُ َما ُي�ْشَتْقَبُل ِبِه َرَم�شَ
وُمو�"، فغري معترب ل�شعف �حلديث، ولأن جمهور  �ْنَت�َشَف �َشعَباُن َف� َت�شُ
�أهل �لعلم على جو�ز �ل�شوم بعد �لن�شف من �شعبان، وحملو� �لنهي يف هذ� 
�حلديث - عند �لقائلني به - على �لنفل �ملطلق من غري �شبب، و�أما �لق�شاء 
ف� حرج فيه �أ�ش� باتفاق �لعلماء. قال �حلافظ �بن حجر يف �لفتح معلقا 
عليه: )وقال جمهور �لعلماء: يجوز �ل�شوم تطوعا بعد �لن�شف من �شعبان، 

و�شعفو� �حلديث �لو�رد فيه. وقال �أحمد و�بن معني �إنه منكر(.
  وبناء عليه �شومي �لأيام �ملتبقية من رم�شان �لآن يف �شعبان قبل �أن ياأتي 

رم�شان، وفقك �هلل و�أعانك و�هلل �أعلم. 
وعلى  �شعبان،  من  �لن�شف  بعد  رم�شان  ق�شاء  يف  كر�هة  ل  • و�خل��شة: 
�نق�شاء  قبل  ق�شائها  يف  ت��ت��اأخ��ر  �أل  رم�����ش��ان  م��ن  �أي���ام  بقية  ذمتها  يف  م��ن 

�شعبان وقدوم رم�شان، و�هلل �أعلم. 

�سهر �لعمل
ل دور لالأ�سنام يف 

املجتمعات الإن�سانية
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

اِت  احِلَ )�لَِّذيَن َكَفُرو� َلُهْم َعَذ�ٌب �َشِديٌد َو�لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�شَّ
فاطر(. �شورة  ْغِفَرٌة َو�أَْجٌر َكِبرٌي( )7،  َلُهم مَّ

تتوعد �لآية �لكرمية �لذين كفرو� بدعوة �لر�شول، �شو�ء �أكانو� من 
�أم كانو� من غريهم، وذلك كاإنذ�ر يحمل يف طياته  م�شركي مكة 
يتخلون عن  وليتهم  كفرهم،  يتمادو� يف  �لكافرين حتى ل  ن�شح 
كفرهم، فذلك �أجدى و�أنفع لهم، كما تطمئن �لآية �لذين �آمنو� 
وعملو� �ل�شاحلات �أن لهم مغفرة ور�شو�نا من �هلل، فقد �أعد لهم 
�هلل �لأجر �لكبري لقاء �إميانهم بدعوة �لر�شول �لكرمي وخ�شوعهم 
للخالق �لعظيم، فالذين كفرو� مل يفكرو�، فقد حجبهم �لكفر عن 
�لروؤية �لو��شحة �لتي ت�شتهدف ت�قي �لإن�شان مع �أخيه �لإن�شان، 
�شفك  لإن��ه��اء جرمية  �شديدة  برغبة  �حل��ي��اة  تتطلبه  �أم��ر  وذل��ك 
�لدماء، من خ�ل �لقتال بني �لنا�س على �أتفه �لأ�شباب، حيث �أن 
يكن  فلم  تن�شحهم،  ول  تكلمهم  ل  فيها  يعتقدون  �لتى  �لأ�شنام 
ل�أ�شنام دور يف حل �مل�شك�ت �لإجتماعية، مثل قتل �لأولد خ�شية 
�ل�شلوك  هذ�  فكيف يحدث مثل  �لعار،  �لبنات خ�شية  وو�أد  �لفقر 
�أبنائها،  على  �حل��ي��و�ن��ات  حت��اف��ظ  بينما  �لإن�����ش��ان��ي��ة  جمتمع  ف��ى 
طبيعي  �أم��ر  وذل��ك  �شغارها،  ع��ن  مد�فعة  بنف�شها  ت�شحي  وق��د 
�هلل  ميزه  �ل��ذى  ل�إن�شان  فكيف  �هلل،  خلقها  �لتى  �لكائنات  لكل 
�أمر  �لإن�شانية ويق�شو قلبه، وهذ�  �أن يتخلى عن مو�هبه  بالعقل 
تتناقله �لكلمات يف �لوقت �لذى �أعلن فيه �شيدنا عمر بن �خلطاب 
�إ�ش�مه و�إميانه، وبينما كان جال�شا بجانب �لر�شول عليه �ل�ش�م 
فاإذ� بالر�شول ير�ه يبكي ثم بعد ذلك ر�آه �لر�شول ي�شحك، فقال 
له ما يبكيك وما ي�شحكك يا عمر؟ فقال ما يبكيني يا ر�شول �هلل 
يوم  وتر�جعت، ويف  قلبي  �بنتي �رجتف  �أئد  �أن  كلما حاولت  �أنني 
من �لأيام �شممت على و�أدها و�أخذتها معي يف �ل�شحر�ء و�أخذت 
ل  �ل�شغرية  �لطفلة  وكانت  فيها،  �بنتي  �ألقى  لكي  حفرة  �أحفر 
تطايرت  وكلما  لها،  �شتكون قرب�  �أن هذه �حلفرة  ت��دري  �أو  تعلم 
لأنها  �ل��رم��ال  ذر�ت  وجهه  ع��ن  م�شحت  �أبيها  وج��ه  على  �ل��رم��ال 
بالرمال،  وغطاها  �ألقاها  منها  غفلة  ح��ني  وعلى  وحت��ب��ه،  �بنته 
يبكي، فذلك من  وهو  و�ل�ش�م  �ل�ش�ة  عليه  للر�شول  ذلك  ذكر 
�أ�شبحت  و�لتي  بن �خلطاب  عليها عمر  كان  �لتي  �جلاهلية  �آث��ار 
عمر  �شيدنا  جفف  �أن  وبعد  �لأم��ث��ال،  م�شرب  بعد  فيما  هد�يته 
دموع عينيه نظر �إليه �لر�شول �لكرمي وقال له: وما كان ي�شحكك 
يا عمر؟ قال له يا ر�شول �هلل كنت م�شافر� يف �ل�شحر�ء و�أخذت 
�شنما م�شنوعا من �لعجوة لري�فقني يف رحلتي، فلما طال �ل�شفر 
�أنظر �إىل �ل�شنم و�آكل منه جزء� فجزء�  �أح�ش�شت باجلوع فبد�أت 
�إىل �أن �أكلته باأكمله، وهذ� ما ي�شحكني يا ر�شول �هلل، ولعل �نت�شار 
مثل هذه �لو�قعة يوؤثر يف عقول ونفو�س وقلوب �مل�شركني يف مكة، 
ليتد�ركو� موقف �لإ�ش�م من �لإن�شان، كما تدعو �لآية �لقر�آنية 
تب�شرهم مبغفرة �هلل وثو�به  �أهل مكة ل�إميان، حيث  �إىل جذب 
ْغِفَرٌة  اِت َلُهم مَّ احِلَ و�أجره حيث قالت ) َو�لَِّذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�شَّ

َو�أَْجٌر َكِبرٌي(.

وقفات مع �ل�سائمات
ن�سائح رم�سانية
قمر الدين.. يفتح ال�سهية 

ويقوي الأع�ساب
يكاد يكون قمر �لدين هو �شيد م�شروبات مائدة �لإفطار و�ل�شحور 
يف معظم �لدول �لعربية، حيث �رتبط ��شمه ب�شهر رم�شان �ملبارك 
منذ زمن بعيد، ويرجع تاريخ ��شتعماله يف هذ� �ل�شهر �إىل �لدولة 

�لأموية، �إذ كان معروفا يف �ل�شام قبيل �لفتح �لإ�ش�مي لدم�شق. 
"قمر  �أ�شهر �شانعيه،  �أحد  ��شمه م�شتق من  �أن  �لباحثون  ويعتقد 
�لدين"، و�لبع�س �لآخر يعيد هذه �لت�شمية �إىل طرحه يف �لأ�شو�ق 
قبيل رم�شان بيوم، �أي ليلة �لروؤية، فارتبط ��شمه با�شم روؤية قمر 

�أو ه�ل رم�شان.
�لطبيعي،  �مل�شم�س  من  جمففة  رقائق  عن  �لدين" عبارة  و"قمر 
�ملعروف  �مل�شم�س  حلفظ  �ل�شام  �أه��ل  �لطريقة  بهذه  ي�شنعه  ك��ان 
بق�شر مو�شمه من �لف�شاد، وي�شنع بع�شر ثمار �مل�شم�س ثم ي�شاف 
�إليها �ل�شكر وتغلى على �لنار، وبعد ذلك ت�شب على �ألو�ح خ�شبية 
متاما،  جتف  �أن  �إىل  لل�شم�س  وتتعر�س  �لزيتون  بزيت  مدهونة 

وبعدها تقطع وتلف على �شكل طبقات رقيقة.
�أجز�ء  �إىل  �لدين"  "قمر  �شر�ئح  بتقطيع  في�شنع  �لع�شري  �أم��ا 
�ل�شكر وماء  �شغرية ثم تنقع يف ماء �شاخن ليوم و�ح��د، وي�شاف 
�لزهر ح�شب �لرغبة. وميكن �ل�شتعا�شة عن نقعه بغليه على نار 

متو�شطة حتى يذوب. 
ول�"قمر �لدين" قيمة غذ�ئية كبرية، تعو�س �ل�شائم ما فقده من 
وفرية  كميات  �جل�شم  يعطي  فهو  �ل�شيام.  نهار  �أثناء  فيتامينات 
"�أ" و"ب" و"ج"،  �لفيتامينات  مثل  �ملهمة  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  من 
و�ملو�د �لدهنية و�لن�شوية و�ملعدنية وخا�شة �لفو�شفور و�ملغني�شيوم 
و�لكال�شيوم، وي�شاعد على تقوية �لأع�شاب، وفتح �ل�شهية، وزيادة 
�أنه يزيد قوة  �ملعدية، كما  و�لأمر��س  �لآف��ات  مناعة �جل�شم �شد 

�لدم ومينح �جل�شم حيوية ون�شاطا. 

�لنار،  من  و�لعتق  و�ملغفرة  �لرحمة  �شهر  علينا  ُيْقِبل   
�شهر �ل�شيام و�لقيام و�لقر�آن، �شهر م�شاعفة �حل�شنات 
و�ملثوبة،  �لأج��ر  نفحات  ومعه  ُيْقِبل  �ل�شيئات،  وتكفري 
�لنفو�س،  ل���ريو����س  ُي��ْق��ِب��ل  �مل��ت��ن��وع��ة،  وف���ر����س �خل���ري 
ويحررها من رق �ل�شهو�ت، و�أ�شر �لعاد�ت، فتفتح �أبو�ب 
�ل�شياطني، وينادى  �لنار، وت�شفد  �أبو�ب  �جلنة، وتغلق 

�ملنادي: يا باغي �خلري �أقبل، ويا باغي �ل�شر �أق�شر.

اأختي ال�صائمة
يف  م��د  حيث  عليك،  ف�شله  وعظيم  �هلل  نعمة  �ق���دري 
�لعمل  م��ن  فيه  ل��ت��ت��زودي  �ل�شهر  ه��ذ�  وبلَّغك  ع��م��رك، 
�أخ��و�ت��ك �ل�تي  قبل حلول �لأج��ل، و�أن��ت تعرفني من 
�شبقوك �إىل �لد�ر �لآخرة، وحال �ملوت بينهن وبني بلوغ 
للتزود  و�ع��ظ لك  �أعظم  ذلك  فليكن يف  �ل�شهر؟!  هذ� 
م��ن �ل��ط��اع��ات و�ل��ق��رب��ات، وجت��دي��د �ل��ع��زم و�إخ��س 

�لق�شد، قبل �أن يحال بينك وبينه.

اأختي ال�صائمة 
تذكري �أن �لغاية �لكربى من �ل�شوم حتقيق تقوى �هلل 
عز وجل، �لتقوى �لتي توقظ �لقلوب وحتيي �ل�شمائر، 
وت�شون �لنفو�س من دن�س �لآث��ام، وما مل يكن �ل�شوم 
طريقاً لتح�شيل هذه �لتقوى، فاإنه يفقد ثمرته وغايته، 

ف�����ال�����������ش�����ائ�����م 
حقيقة هو من �شامت جو�رحه عن �لآثام، ول�شانه عن 
�ل��زور، وقد قال �شلى  وق��ول  و�لغيبة  و�لفح�س  �لكذب 
�هلل عليه و�شلم: )�إذ� كان يوم �شوم �أحدكم ف� يرفث، 
ول ي�شخب( متفق عليه، وقال: )من مل يدع قول �لزور 
و�لعمل به فلي�س هلل حاجة يف �أن يدع طعامه و�شر�به( 
لتحقيق  و�شيلة  �شيامك  من  فاجعلي  �لبخاري،  رو�ه 
�لعاط�ت،  �لفارغات  جمال�س  وجتنبي  �لتقوى،  ه��ذه 
لأل�شنتهن  �حل��اف��ظ��ات  �ل�����ش��ائ��م��ات  ب��اأخ���ق  وتخلقي 
و�أب�شارهن وجو�رحهن عن كل خمالفة تخد�س �ل�شوم، 
و�ألزمي نف�شك �لك�م �لطيب �جلميل، وليكن ل�شانك 
وي���وم فطرك  ي��وم �شومك  يكن  ول  �هلل،  ب��ذك��ر  رط��ب��اً 

�شو�ء.

اأختي ال�صائمة 
�حذري ل�شو�َس رم�شان، �لذين ينتظرون هذ� �ل�شهر 
بفارغ �ل�شرب لكي ي�شطو� على �أخ�ق �لنا�س، وي�شلبو� 
روحانيته  عليهم  وي��ف�����ش��دو�  و�ه��ت��م��ام��ات��ه��م،  عقولهم 
�إىل �للهو  �أي���ام���ه ول��ي��ال��ي��ه، وي��ح��ي��ل��و� ح��ي��ات��ه��م  وع��ب��ق 
و�لهزل، وهدر �لوقت و�لعمر، يف �أرجى مو��شم �لتوبة، 
و�ل�شمو بالروح و�لنف�س، ففي �لوقت �لذي �شفدت فيه 
يقومو�  �أن  �إل  ه���وؤلء  ي��اأب��ى  وم��ردت��ه��ا،  �شياطني �جل��ن 
بنف�س �لدور، وينوبو� عنهم يف �أد�ء هذه �ملهمة، وما �أن 
�لف�شائي،  �لتناف�س  يحتدم  �ل�شيام حتى  �شهر  يقرتب 

و�ل��ع��رو���س �ل��رم�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ل ع���ق��ة ل��ه��ا �إط�قاً 
بالعبادة و�لطاعة، بل هي على �لنقي�س من ذلك متاماً، 
و�ملثابرة،  و�جلهد  و�مل�شابرة  �ل�شرب  �شهر  حتول  حتى 
�ل�شاحلات عند  �إىل  و�مل�شارعة  و�لتناف�س يف �خل��ري�ت، 

و�لعبث  �للهو  �شهر  �إىل  لهم  خ���ق  ل  من  بع�س 
وم��ع��اق��رة �ل�����ش��ه��و�ت و�لإ����ش���ر�ف فيما �أح���ل �هلل 

وحرم �إل من رحم ربي.
من  ع��م��رك،  وت�شونني  �شهرك،  �شتحفظني  فهل 
و�لل�شو�س  �ل��ظ��امل��ني،  و�إف�����ك  �مل��ع��ت��دي��ن،  ع�����دو�ن 
بك،  للعبث  �لفر�شة  �شتمنحينهم  �أو  �ملحرتفني، 

وتخلني بينهم وبني وقتك وعبادتك و�أخ�قك؟!

اأختي ال�صائمة
�لكرمي  �ل�شهر  ه��ذ�  يف  �لأ���ش��و�ق  �رت��ي��اد  جتنبي 
وخا�شة يف �لع�شر �لأو�خ��ر، و�حر�شي على عدم 
�أو  �أو ط��اع��ة،  �إل ل�����ش��رورة،  �خل���روج م��ن �لبيت 

حاجة ل بد منها، و�إياك و�لإ�شر�ف و�لتبذير 
يف �ملاآكل و�مل�شارب، ول جتعلي من هذ� �ل�شهر 
يف  �لنهار  وق�شاء  و�خلمول،  للك�شل  مو�شماً 

�لنوم، و�لليل يف �ل�شهر، وليكن همك �لأكرب 
و�ل�شتكثار  �جلهد  م�شاعفة  هو 
بر  م��ن  �ملتنوعة  �ل��ط��اع��ات  م��ن 

و�إح�شان وقر�ءة للقر�آن، و�ش�ة 
وذكر و��شتغفار.

اأختي ال�صائمة 
ن�شب  د�ئ��م��اً  �جعلي 

�جلائزة  عينيك 

جائزة  �ل�شباق،  ه��ذ�  يف  يفوز  ملن  و�شعت  �لتي  �لكربى 
�أم��ام��ه��ا كل  تتقا�شر دون��ه��ا ك��ل �جل���و�ئ���ز، وت��ت�����ش��اءل 
�أو  �شيعها  وم��ن  �مل��ح��روم،  فهو  حرمها  م��ن  �حل��و�ف��ز، 
و�جلز�ء  �جل��ن��ة،  و�لثمن  كيف  �مل��ل��وم،  فهو  فيها  ف��رط 
مغفرة جتعل �ملرء يف حل فيما �شبق يف حياته؟! )من 
تقدم  ما  له  ُغِفَر  و�حت�شاباً  �إمي��ان��اً  رم�شان  �شام 
من ذنبه( متفق عليه. و)من قام رم�شان �إمياناً 
و�حت�شاباً ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه( متفق عليه. 
له  غفر  و�حت�شاباً  �إمياناً  �لقدر  ليلة  قام  و)م��ن 

تقدم من ذنبه( متفق عليه.
فهل �شتقبلني �ملناف�شة و�لتحدي ما د�م �ل�شوق 
�لفائزين  من  وتكونني  جارياً،  و�ل�شباق  قائماً، 
�لإلهية؟  و�مل��ن��ح��ة  �ل��رب��ان��ي��ة،  �جل���ائ���زة  ب��ه��ذه 
�عقدي �لعزم، و��شدقي �لنية، وتوجهي �إىل �هلل 

بالدعاء، فمن �شدق �هلل �شدقه.



الثالثاء  -  8   يوليو    2014 م   -   العـدد    11144
Tuesday   8  July   2014  -  Issue No   1114412

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/381   جتاري جزئي                       
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �شركة روميو ديزين ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  للتجارة     �مل��رد����س  �ملدعي /موؤ�ش�شة  �ن 
و�لر�شوم  دره���م(   75.638.00( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
�لتام.    �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  و�لت��ع��اب  و�مل�شاريف 
وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�س �ملو�فق 2014/7/17 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة 
ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بث�ثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .  
ق�سم الق�سايا التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/414   عمايل كلي                         
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه   / 1 - ���ش��وف��ي��ان حم��م��د ق��ا���ش��م ج���ول ج���ول حم��م��د عبا�س 
لتجارة  �ل��د�ن��وب  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول   عبا�س  قا�شم 
�قام  قد  �بر�هيم �جلرمن   ��شماعيل  ذ.م.م( فرع وميثله: علي   ( �لبناء  م��و�د 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري ح�شابي يف �لدعوى و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 2014/7/13 
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�يام على �لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة   �جلل�شة بث�ثة 

ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/261   جتاري كلي                         
�ن��ت��ريي��ورز- ذ.م.م    جم��ه��ول  حمل  �مل��دع��ى عليه   / 1 - �شركة �شبن�شر  �ىل 
�لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ري��ا���س جميل ب��اغ��ا ومي��ث��ل��ه: علي �ب��ر�ه��ي��م حممد 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  قد  �حلمادي  
للمدعي مبلغ وقدره )173.085 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
2007/7/12 و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  وحددت لها جل�شة 
يوم  �لحد �ملو�فق 2014/8/10 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

     مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/983   جتاري كلي                         

�ىل �ملدعى عليه / 1 - �حمد بن حممد بن ثنيان �ل�شبيعي ب�شفته مدير �شريك يف �شركة 
�ي دبليو بي ل��شتثمار�ت جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /عاطف بن حممود 
بن حممد علي متبويل وميثله: �ش�ح ح�شن حممد مبا�شري  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )6.023.000 
تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�ل�شفر رقم 2014/309 �مر على  �ملنع من  �لتام وتثبيت �مر  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق وحتى 
�ل�شاعة 9:30 �س  �ملو�فق 2014/7/20  يوم  �لحد  لها جل�شة  عري�شة جتاري وح��ددت 
بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا التجارية               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1895   جتاري كلي                              
جمهول  )ذ.م.م(    ل�ن�شاء�ت  �شيلي  )�شابقا  ل��شا�شات  -�شيلي  عليه/1  �ملحكوم  �ىل 
 2012/3/19 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل 
حكمت  ذ.م.م(  �س   ( ��شا�شات  ل�ن�شاء�ت  �لغرير  ل�شالح/  �ع���ه  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�ملحكمة بالز�مكب بان توؤدي للمدعية مبلغ �شبعمائة �لف درهم قيمة �ل�شيكني مو�شوع 
�لدعوى و�لفو�ئد بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2011/3/15 بالن�شبة لقيمة�ل�شيك رقم 
وب�شحة  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  رق��م493  �ل�شيك  لقيمة  بالن�شبة   2011/4/15 ومن   483
ومبلغ  بامل�شاريف  و�لز�مك  جت��اري  حجز   2011-316 رقم  �لتحفظي  �حلجز  وتثبيت 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   .حكما مبثابة �حل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل 
�ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �لع�ن �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ث�ثني يوما �عتبار� من 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: نوبيل لالأحوا�س ولتجميل امل�صاحات الداخلية واخلارجية 
م��ل��ك فاطمة  م��ك��ت��ب  �ل���ع���ن���و�ن:  �ل��رخ�����ش��ة: 553674  رق����م  )�ــــــس.ذ.م.م(   
حمدودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  �ل�شغاية  دب��ي-  بر   - عبد�للطيف 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1060583 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�ل��و�ردة �ع�ه وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خ�ل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لع�ن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: عوي�س للنقل بال�صاحنات الثقيلة )�س.ذ.م.م(
عبد�هلل  يو�شف  �مينة  ملك   48 رق��م  حم��ل  �ل��ع��ن��و�ن:   583800 �لرخ�شة:  رق��م 
�جلزيري -ديرة   �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل 
�لغاء  بانهاب�شدد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1003605 
�لرتخي�س �خلا�س بال�شركة �لو�ردة �ع�ه وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����س  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�شادية بدبي من خ�ل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لع�ن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: ريدي�س جلف )�س.ذ.م.م(
بن  عبد�هلل  بن  غ��امن  ملك   106 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:   564638 �لرخ�شة:  رق��م 
�لقيد  رق��م  حم��دودة  م�شئولية  ذ�ت  �لقانوين:  �ل�شكل  �ملطينة  دي��رة-  �شعيد- 
بال�شجل �لتجاري: 71609 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت  وذلك مبوجب  �ع�ه  �ل��و�ردة  بال�شركة  �خلا�س  �لرتخي�س  �لغاء 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����س  �ي  لديه  من  .وعلى  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�شادية بدبي من خ�ل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لع�ن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �صركة كرييث للتجارة   )�س.ذ.م.م( 
رقم �لرخ�شة: 598186 �لعنو�ن: مكتب )4( ملك فاطمة عبد�للطيف �حمد - 
ديرة- �ل�شغاية �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل 
�لغاء  بانهاب�شدد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  �لتجاري: 1013434 
�لرتخي�س �خلا�س بال�شركة �لو�ردة �ع�ه وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����س  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�شادية بدبي من خ�ل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لع�ن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: جنمة الريان للو�صاطة التجارية )�س.ذ.م.م(
عبد�هلل  ع��ي�����ش��ى  م��ل��ك   401 رق���م  م��ك��ت��ب  �ل���ع���ن���و�ن:   600405 �ل��رخ�����ش��ة:  رق���م 
عبد�لعزيز �لعثمان- ديرة- �ملرر �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم 
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   1016077 �لتجاري:  بال�شجل  �لقيد 
�ل��و�ردة �ع�ه وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خ�ل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لع�ن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2009/543 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- موؤ�ش�شة �شلمان �شامل �شقر للتجارة- ملالكها �شلمان 
�لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �ل�شام�شي  �شقر  �شامل 
�شركة �لعا�س �لتجارية ذ.م.م قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ع�ه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )72968( درهم �ىل طالب 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/1024 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شريوود�س للعقار�ت  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/ �بر�هيم فرياو� وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن   
�ملبلغ  �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )85912(  به  �ملنفذ 
بال�شافة �ىل مبلغ 860 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.وعليه فان �ملحكمة 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
ف�شه عبد�لروؤوف عبد�لروؤوف �جلن�شية: باك�شتان  وطلب �لت�شديق على  حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )الزهرة لت�صليح الدوات الكهربائية ( 
و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم 241390 
�ل�شادر بتاريخ 1991/3/13 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان �ىل �ل�شيد: 
مق�شود �حمد �شهو� �جلن�شية: باك�شتان ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي       
  الكاتب العدل بخورفكان            

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/81  ا�ستئناف تظلم جتاري    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ حممد �شاجنامبلي ماد�تي بار�مبيل  جمهول   
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك ر��س �خليمة �لوطني- �س م ع 
وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2014/45 تظلم جتاري   بتاريخ 2014/5/13. 
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/7/16 �ل�شاعة 14.00 
�و من  يقت�شي ح�شوركم  ch1.B.7 وعليه  رقم  بالقاعة  �شباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1337   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي ل��شتثمار بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف 
بن ماجد �ملطرو�شي  - �ملنذر �ليه �ل�شيد: �شركة �مل�شعود برغوم ذ م م  - قطعة رقم 306-597 
)جمهول حمل �لقامة( فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها بف�شخ �تفاقية �لتاجري �ملربمة معها وفقا 
لحكامها وبنودها وتنذرها باخ�ء �ملوقع وب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة يف ذمتها ي�شتجد منها  حتى 
على  تزيد  �شنويا    %2 مبعدل  �لتفاقية  �لتاخريية  �لغر�مة  �ىل  بال�شافة   �لفعلي،  �لخ���ء 
متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل �لبنك �ملركزي بامارة دبي- وحتت�شب من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي من قبلكم ف�ش� عن �ية مبالغ �خرى تكون حمل �لتز�م عليكم وفقا 
�لتفاقية  �نهاء  �ملنذرة من جر�ء  تتكبدها  �لتي  �خل�شائر  �لتوي�س عن  مع  �ملذكورة  ل�تفاقية 
�ملبكر وعن �ل�شر�ر �لخرى �لتي كانت �ملنذرة �ليه �شببها ويف حال عدم �ل�شتجابة لذلك �شوف 
يكون ملولكتنا يف �لدخول و��شتعادة حيازة �لعني �ملوؤجرة نفاذ� ل�تفاقية بال�شافة �ىل حقها يف 

�للجوء للق�شاء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1336   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي ل��شتثمار بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف 
بن ماجد �ملطرو�شي  - �ملنذر �ليه �ل�شيد: �شركة يف كيه ل�شناعة �لثاث  �س ذ.م.م     - قطعة رقم 
597-937 )جمهول حمل �لقامة( فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها بف�شخ �تفاقية �لتاجري �ملربمة 
معها وفقا لحكامها وبنودها وتنذرها باخ�ء �ملوقع وب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة يف ذمتها ي�شتجد 
منها  حتى �لخ�ء �لفعلي، بال�شافة  �ىل �لغر�مة �لتاخريية �لتفاقية مبعدل 2% �شنويا  تزيد 
تاريخ  من  وحتت�شب  دب��ي-  ب��ام��ارة  �مل��رك��زي  �لبنك  قبل  من  �ملحدد  �لفائدة  �شعر  متو�شط  على 
�ل�شتحقاق وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي من قبلكم ف�ش� عن �ية مبالغ �خرى تكون حمل �لتز�م 
عليكم وفقا ل�تفاقية �ملذكورة مع �لتوي�س عن �خل�شائر �لتي تتكبدها �ملنذرة من جر�ء �نهاء 
�لتفاقية �ملبكر وعن �ل�شر�ر �لخرى �لتي كانت �ملنذرة �ليه �شببها ويف حال عدم �ل�شتجابة 
لذلك �شوف يكون ملولكتنا يف �لدخول و��شتعادة حيازة �لعني �ملوؤجرة نفاذ� ل�تفاقية بال�شافة 

�ىل حقها يف �للجوء للق�شاء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/123   جتاري كلي                         
�ذركورز�نكي جمهول حمل  نو�س  علي عبد�هلل  - حليمة   1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /م�شرف �له�ل )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله: نا�شر 
بالز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  ق��د  غ��امن   م��ال �هلل حممد 
�ملدعى عليه مببلغ وقدره )1.208.452.81 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
  . جت��اري  حتفظي  حجز   2013/273 رق��م  عري�شة  على  �لم��ر  و�شم  �ملحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�س �ملو�فق 2014/7/24 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بث�ثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .ويف حالة  تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا   التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
     مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/948   جتاري كلي                         
�ىل �ملدعى عليهما/ 1 - و�شيم �قبال قا�شى 2-ق��ازى خز�م جهان ز�يب قازي    
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /قتيبة خالد ن�شر وميثله: �جني نبيل 
حممود   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �ل�شر�كة 
و�لد�رة �ملوؤرخة يف 2013/8/1 و�عادة �ملتعاقدين �ىل �حلالة �لتى كانو� عليها 
  . �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهما  �ملدعى  و�ل��ز�م  �لتعاقد  قبل 
وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 2014/8/24 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بث�ثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل . 
ق�سم الق�سايا   التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

     مذكرة اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/947   جتاري كلي                         

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - و�شيم �قبال قا�شى جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�لدعوى  �ق���ام عليك  ق��د  /قتيبة خ��ال��د ن�شر ومي��ث��ل��ه: �جن��ي نبيل حم��م��ود   
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �ل�شر�كة و�لد�رة �ملوؤرخة يف 2013/5/12 ، 
2013/8/1 بني �ملدعى و�ملدعى عليهما و�لز�م �ملدعى علهي و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 2014/8/24 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بث�ثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا   التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

     مذكرة  اعالن مدعى    
)بورود التقرير والطلبات املعدلة بالن�سر(

   يف  الدعوى 2012/670   جتاري كلي                         
�ىل �ملدعى عليه/ 1 - جا�شم حممد علي يو�شف جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/نوفل نز�ر عبد�جلبار �جلبوري وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن قد �قام عليك 
بان  بينهما  فيما  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �مل��دع��ى  �ل���ز�م  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
 %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   380.538/08( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا 
�شنويا من تاريخ �ل�شتحاق وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 2014/7/13 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �يام على �لقل .)علما 

بانه مت تعديل �لطلبات(   
ق�سم الق�سايا   التجارية           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/129 تنفيذ مدين

�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد علي و�ح�شان لتجارة �طار�ت �ل�شيار�ت  �س.م.م  
وميثله �ل�شيد / �ح�شان حاجي حممد علي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أق��ام عليك �لدعوى  �لرحمن    قد  �لدين ف�شل  �لتنفيذ/ رحم  طالب 
�لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17950( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
رئي�ض ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/565  عقاري  كلي                
جمهول  �مل���ح���دودة    �لقاب�شة  كونتيمك�س  �شركة  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�ل�شريف  �ملدعي / عبد�ل�ش�م حممود عبد�ل�ش�م  حمل �لقامة مبا �ن 
وميلثه: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2014/7/3 يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه. �خطاركم بورود 
تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �خلمي�س 
ch1.A.1 للتعقيب  �ملو�فق 2014/8/14 �ل�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة 

على �لتقرير. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/772  ا�ستئناف جتاري                    

�ىل �مل�شتانف �شدهما : يو �ن كارجو �ند لوج�شتك�س �س ذ.م.م 2- حممود 
�شاه جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني  �س م 
ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2014/6/29 يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه. �خطاركم بورود 
تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �لث�ثاء 
�ملو�فق 2014/8/5 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2.E.23 للتعقيب 

على �لتقرير. 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11144 بتاريخ 2014/7/8     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2014/412 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �ملز�يا �لعقارية منطقة حرة ذ.م.م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ل�شيخ فهد جرب حممد جرب�ل ثاين   وميثله: 
�لدعوى  �ل�شادر يف  نعلنكم باحلكم  �ملهريي    �مليدور  �حمد �حلاج خادم بطي 
رقم 2013/710 عقاري كلي يوم �لربعاء بتاريخ 2013/12/18 باعتباره �شند� 
تنفيذيا وذلك: 1- بف�شخ عقد بيع �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي بالدعوى 
�لر�هنة.  بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )573192.17( درهم و�لفائدة بو�قع %9 
ت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خ�ل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن. 
رئي�ض الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

على  �لأم��ن��ي��ة ح�شلت  �لأج��ه��زة  �ن  �م�����س  لبناين  �أم��ن��ي  ق��ال م�شدر 
معلومات ت�شري �إىل �أن ح�شاب تنظيم لو�ء �أحر�ر �ل�شنة � بعلبك على 
موقع تويرت يد�ر من خارج لبنان و�أنه ل وجود حقيقي لهذ� �لتنظيم، 
�لب�د، وبد�أ موؤخر� يف  �نتحارية �شهدتها  �لذي تبنى عدة تفجري�ت 
�مل�شدر  و�أو���ش��ح  كنائ�شهم.  با�شتهد�ف  و�ل��ت��وع��د  �مل�شيحيني  تهديد 
يف  خيط  ر�أ���س  �ىل  تو�شلت  �ملخت�شة  �للبنانية  �لأمنية  �لأج��ه��زة  �أن 
�لتحقيقات �لتي جتريها عن حقيقة ح�شاب تنظيم لو�ء �أحر�ر �ل�شنة 
- بعلبك ، و�لتي �أظهرت �أن �حل�شاب يد�ر من خارج لبنان . وقال: �إن 
هذ� �لتنظيم غري موجود فعليا على �لأر�س، بل هو تنظيم �إلكرتوين 
خمابر�تي فقط و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن لبنان قدم طلبا ل�شركة تويرت 
وم�شدر  �حل�شاب  �شاحب  ح��ول  معلومات  على  �حل�شول  �أج���ل  م��ن 
�أن �ل�شركة ب�شدد �ل�شتجابة للطلب  �لتغريد�ت ب�شكل دقيق، موؤكد�أً 
تويرت  بعلبك ظهر على  �ل�ُشّنة-  �أح��ر�ر  ل��و�ء  تنظيم  وك��ان  �للبناين. 
ذلك  منذ  ود�أب   ،2013 �أيلول-�شبتمرب   28 يف  �لأوىل  تغريدته  يف 
�لوقت على �إع�ن م�شوؤوليته عن �إط�ق �شو�ريخ على معاقل حلزب 
�هلل �شرقي لبنان، وعلى تبني تفجري�ت �نتحارية عدة �شهدها لبنان 
خ�ل �لفرتة �ملا�شية، كان �آخرها �أو�خر حزير�ن-يونيو �ملا�شي عندما 
فجر �نتحاري نف�شه يف �أحد فنادق بريوت خ�ل مد�همة �أمنية �أدت 
�ىل �لقاء �لقب�س على زمي� له �نتحاري يف �لغرفة نف�شها، و�أ�شيب 

�شبعة مدنيني و �أربعة من رجال �لأمن خ�ل هذه �ملد�همة.
 

على  ت�شيطر  �لتي  �ل�شنية  �لقوى  بني  �لف�شفا�س  �لتحالف  يو�جه 
�شمال وغرب �لعر�ق ، نذر مو�جهة بني �لعنا�شر �ملتطرفة �ملعروفة 
قد  �ملتطرفني  ب��اأن  ت�شعر  �لتي  �لع�شائرية  و�لقوى  �خل�فة  بدولة 

قطفو� �لثمرة �ل�شيا�شية ل�نت�شار�ت �لتي حققوها على �لأر�س. 
وبد�أت �إرها�شات هذه �ملو�جهة مع �ل�شتباكات �لتي د�رت يوم �لأحد 
يف حمافظة ديايل �شمال �شرق بعقوبة على �إثر خ�فات حول �إد�رة 
من  عنا�شر   10 م��ن  �أك��رث  مقتل  ع��ن  و�أ���ش��ف��رت  �ل�شعدية،  منطقة 
�لأخرى  �لف�شائل  لإرغ��ام  ت�شعى  �لتي  �لإ�ش�مية  �لدولة  م�شلحي 

على مبايعة زعيمها �لذي �أعلن نف�شه خليفة للم�شلمني.
على  �شتمتد  �ل�شتباكات  ه��ذه  كانت  �إذ�  م��ا  �ل��ف��ور  على  يت�شح  ومل 
نطاق �أو�شع، �إل �أن مثل هذه �ملو�جهات ت�شلط �ل�شوء على �لخت�ف 
�ل�شنية  �لأر�����ش���ي  مل�شتقبل  �مل��ج��م��وع��ات  ه���ذه  ر�أى  ب��ني  �جل��وه��ري 
رئي�س  يف  يتمثل  م�شرتك  خ�شم  حول  �لآين  �تفاقها  رغم  بالعر�ق، 
�لوزر�ء �ل�شيعي نوري �ملالكي �لذي تتهمه �لأقلية �ل�شنية بتهمي�شهم 
بالدولة  �لإ�ش�مية  �لدولة  تنظيم  يعرتف  ول  عليهم.  و�لت�شييق 
�ل�شنية  �لف�شائل  �أم��ا  �إ�ش�مية  خ�فة  لإق��ام��ة  وي��ه��دف  �لعر�قية 
�مل�شلحة �ملتعددة فتقاتل لتحقيق مطالب �ش�شيا�شية ل�أقلية �ل�شنية 

�لتي ترى �أنها ظلمت من حكومة �ملالكي. 

يف  حتطمت  ع�شكرية  هليكوبرت  طائرة  �إن  �لفيتنامي  �جلي�س  ق��ال 
�أط��ر�ف �لعا�شمة �لفيتنامية هانوي �م�س مما  منطقة �شكنية على 

�أ�شفر عن مقتل 16 �شخ�شا و�إ�شابة خم�شة بجروح بالغة.
�إن  وق��ال �للفتنانت ج��ن�ل فو فان ت��و�ن نائب رئي�س هيئة �لأرك��ان 
�إىل  ترجع  و�ل��ت��ي  )�إم.�أي-171(  ط��ر�ز  م��ن  �لهليكوبرت  �لطائرة 
وقت  يف  �شقطت  عندما  تدريبية  رحلة  يف  كانت  �ل�شوفيتية  �حلقبة 
مبكر من �شباح �م�س �لإثنني. وقال لرويرتز �شبب �لتحطم م�شاكل 
تقنية. هذه خ�شارة فادحة لنا م�شيفا �أن �ل�شحايا فقط ممن كانو� 
عربات  و�شوهدت  �ملدنيني.  م��ن  �أي  ي�شب  ومل  �لطائرة  م��نت  على 
�أج��ز�ء من  �أنها  �لنا�س بعيد� عما بد�  �إىل �ملكان وتنقل  �إطفاء ت�شل 
من  �ل�شحفيني  �ل�شرطة  ورج��ال  �لقو�ت  ومنعت  �لطائرة.   حطام 
ومنطقة  ع�شكري  مطار  من  �لقريب  �لطائرة  حتطم  مكان  دخ��ول 
�ملدينة  و�شط  من  �لغرب  �إىل  كيلومرت�   30 نحو  بعد  على  �شكنية 
وقال بع�س �لباعة �إن من كانو� على منت �لطائرة �لهليكوبرت من 
ق��و�ت �مل��ظ���ت �ل��ذي��ن ك��ان��و� ����ش��رتو� منهم طعاما قبل دق��ائ��ق من 

�حلادث.

عوا�صم

بريوت

هانوي

بغداد

وفاة رئي�ش جورجيا ال�سابق �سيفردنادزه
•• تفلي�ص-رويرتز:

قالت �م�س �مل�شاعدة �ل�شخ�شية لإدو�رد �شيفردنادزه رئي�س جورجيا �ل�شابق 
ووزير �خلارجية يف عهد �لحتاد �ل�شوفيتي �إنه تويف يعد �شر�ع طويل مع 

�ملر�س.
ولعب �شيفردنادزه )86 عاما( دور� حيويا يف �نهاء �حلرب �لباردة حني كان 
وزير� خلارجية �لحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق ثم قاد م�شقط ر�أ�شه جورجيا يف 
�ل�شنو�ت �لعا�شفة �لأوىل بعد �ل�شتق�ل قبل �لإطاحة به بعد �حتجاجات 

بال�شو�رع.
�أ�شفه لوفاة �شديق  �آخر رئي�س �شوفيتي عن  وعرب ميخائيل جوربات�شوف 
وو�شفه باأنه كان �شخ�شا فذ� وموهوبا فعل �لكثري لهدم �شور برلني و�إنهاء 
تعازيه  بوتني  ف�دميري  �لرو�شي  �لرئي�س  وق��دم  �ل��ن��ووي.  �لت�شلح  �شباق 

لأ�شرته ول�شعب جورجيا .
�شيفاردنادزه  د�فيتا�شفيلي م�شاعدة  قالت مارينا  ويف ت�شريحات لرويرتز 
�ل�شخ�شية �إنه تويف بعد �شر�ع طويل مع �ملر�س. ومل تف�شح عن �ملزيد من 

�لتفا�شيل وقالت وكالة �نرتفاك�س �لرو�شية 
�لإثنني  �م�����س  ظهر   12 �ل�شاعة  ت��ويف  �إن���ه 
رئا�شة  �شيفردنادزه  توىل  �ملحلي.  بالتوقيت 
�ل�شوفيتي  �لحت�����اد  �ن��ه��ي��ار  ب��ع��د  ج��ورج��ي��ا 
بعد فرتة  �ل�شتقر�ر  م��ن  ق��در�  فيها  و�أح���ل 
م�شلحة.  ت��ظ��اه��ر�ت  تخللتها  �لفو�شى  م��ن 
و�أط����اح����ت �ل����ث����ورة �ل����وردي����ة ع����ام 2003 
منزله  لزم  وقد  �ل�شلطة.  عن  ب�شيفردنادزه 
يف ���ش��ن��و�ت��ه �لخ����رية وك���ان ن����ادر� م��ا يخرج 

منه.

الحتالل ي�صع الطفل الأمريكي بالإقامة اجلربية

�سيا�سيون اإ�سرائيليون يحملون نتنياهو م�سوؤولية الت�سعيد

حكومة تايالند تعترب ال�سالم يف اجلنوب اأولوية 
�أغ���ل���ب���ي���ة ب����وذي����ة ب���ع���د ع���ق���د من 
�ل�شطر�بات �لتي �أنحي بال�ئمة 

فيها على �لإنف�شاليني.
�أ�شبوع  بعد  �لر�شالة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�أيام  وبعد  رم�شان  �شهر  ب��دء  م��ن 
من �إع�ن �حلكومة �جلديدة �لتي 
ي��ر�أ���ش��ه��ا �جل����ن�ل ب��ر�ي��وت ت�شان 

يتعلق بالأن�شطة �حلو�رية و�لبحثية 
�مل��م��ار���ش��ات �جليدة  و�آل���ي���ات ت�����ش��وي��ق 
تكري�شها..  ينبغي  �ل��ت��ي  و�ل�شليمة 
و�ملخاطر  �ل���ت���ح���دي���ات  م���ن  حم�����ذر� 
مكافحة  جهود  �إىل  م�شري�  �لقادمة 
�لعامل  يف  �لديني  و�لتطرف  �لت�شدد 
�ل��ع��رب��ي.  و���ش��دد رئ��ي�����س �مل��رك��ز على 
�جلهود  ت�شافر  �إىل  �ملا�شة  �حل��اج��ة 
و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  على 
و�ل�����دول�����ي�����ة ل���ل���ت�������ش���دي وم���و�ج���ه���ة 
�لتطرف خا�شة من قبل �ملجموعات 
�لإ�ش�مية �ملت�شددة يف عاملنا �لعربي 
و�حل���اج���ة �ل���ف���وري���ة و�ل��ع��اج��ل��ة �إىل 
�أعلى  �لعمل �مل�شرتك و�لتن�شيق على 
ع��ل��ى ظو�هر  ل��ل��ق�����ش��اء  �مل�����ش��ت��وي��ات 
�لعنف.  على  و�لتحري�س  �لتع�شب 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �أولوية  على  و�شدد 
�ل���وط���ن���ي���ة بهدف  �مل�������ش���ت���وي���ات  ع���ل���ى 

�ل��ع�����ش��ك��ري��ة ت��رك��ز ج��ه��وده��ا على 
�مل�شاحلة.

تكون  �أن  ي��ج��ب  �أودوم����ي����ت  وق����ال 
�أن  وي��ج��ب  �ك��ت��م��ال  �أك���رث  �لعملية 
يبد�أ �لعمل من �جلذور حتى تكون 

حمادثات �ل�ش�م طويلة �لأمد. 
�لف   150 م���ن  �أك����رث  وي��ت��م��رك��ز 
ب���ني ج���ن���ود ورج������ال �شرطة  ف����رد 
يف  م�شلحني  مدنيني  ومتطوعني 
�لأغلبية  ذ�ت  �ل��ث���ث��ة  �لأق��ال��ي��م 
�مل�شلمة كما تنت�شر نقاط �لتفتي�س 
ما  �لرئي�شية  �لطرق  على  بكثافة 
خ��ل��ق ج���و� م��ن �ن��ع��د�م �ل��ث��ق��ة بني 

�ل�شكان �مل�شلمني ورجال �لأمن.
�لع�شكرية  �حل���ك���وم���ة  و���ش��م��ح��ت 
�إذ�عية  حمطة  و�أرب��ع��ني  لثمانية 
حملية يف �لأقاليم �لث�ثة بالعودة 
رم�شان  �شهر  خ���ل  يف  �لبث  �إىل 
�لع�شكرية  �حل���ك���وم���ة  و�أوق�����ف�����ت 
�مل�شتقلة  �لإذ�ع��ي��ة  �ملحطات  �آلف 
�ل�شيا�شي  ت��وج��ه��ه��ا  يف  �مل�����ش��ك��وك 
�إنه  �ل�شرطة  �إثر �لنق�ب وقالت 
�أعمال عنف يف �جلنوب  �أح��دث  يف 
�ل�شرطة  رج����ال  م���ن  �ث���ن���ان  ق��ت��ل 
ب��ال��ر���ش��ا���س �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي يف 
ه��ج��وم ن��ف��ذه ع�����ش��رة مم��ن ي�شتبه 

�أنهم مت�شددون يف نار�تيو�ت.

و�ملوؤ�ش�شاتية. ومت خ�ل �للقاء بحث 
متخ�ش�شة  تدريبية  دور�ت  تنظيم 
ل����ك����و�در م��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة حم������ددة من 
خ�����ل ب���ر�م���ج ت���ع���اون ب��ع��ي��دة �ملدى 
�لإن�شان  �لوعي بق�شايا حقوق  لرفع 

وتعزيز بناء �لقدر�ت.

�نهارت  م��ا  ���ش��رع��ان  �مل��ح��ادث��ات  �أن 
�حيائها  �جل��ه��ود لع����ادة  وع��ل��ق��ت 
بينما كانت ينجلوك تركز جهودها 
على �حتو�ء �أ�شهر من �لتظاهر�ت 

�شدها.
�لهجمات  �إن  �ل�����ش��ل��ط��ات  وق���ال���ت 
�ل��ع��ن��ي��ف��ة ���ش��ه��دت �رت��ف��اع��ا خ�ل 
رد�  �ملا�شي  �لعام  رم�شان يف  �شهر 
�ل�ش�م  حم���ادث���ات  �ط������ق  ع��ل��ى 
�لتي رف�س �لعرت�ف بها عدد من 

جماعات �ملتمردين.
�شاوث  دي�����ب  جم���م���وع���ة  وذك�������رت 
ووت�س �أن �عمال �لعنف يف �جلنوب 
بد�أت  عندما  ذروت��ه��ا  �إىل  و�شلت 
 2013 حم���ادث���ات �ل�����ش���م ع����ام 
مثيل  ل��ه  ي�شبق  مل  م�شتوى  �إىل 
م��ن��ذ �ل��ف��رتة ب��ني ع��ام��ي 2005 

و2007.
�ل�ش�م  حمادثات  منتقدو  ويقول 
حتديد  ع���ن  ع��ج��زت  ت��اي���ن��د  �إن 
�جل��ه��ة �ل��ت��ي ت��ن��ف��ذ �ل��ه��ج��م��ات يف 
وقت مل تعلن �أي جهة م�شوؤوليتها 

عنها.
خ�شيتهم  ع��ن  �لبع�س  �أع���رب  كما 
�لع�شكرية  �حلكومة  تعود  �أن  من 
لتباع خطط �أكرث عد�ئية ل�شحق 
�أن �حلكومة  ي��ب��دو  ول��ك��ن  �ل��ت��م��رد 

�ملحادثات  �شت�شتاأنف  �إن��ه��ا  �أوت�����ش��ا 
�لتي تهدف �إىل �إح�ل �ل�ش�م يف 

�أقاليم يال وباتاين ونار�تيو�ت.
�لأمني  �شيتابوتر  �ودوميت  وق��ال 
لل�ش�م  �لوطني  للمجل�س  �ل��ع��ام 
قبل  لل�شحفيني  �حلاكم  و�لأم���ن 
�أولوية  �جل��ن��وب  للمنطقة  زي���ارة 

يريد  ب����ر�ي����وت  م���ل���ح���ة.  وط���ن���ي���ة 
ت���د�ب���ري �أك����رث ح��زم��ا وجن���اح���ا يف 

�جلنوب. 
وقال بر�يوت يف كلمته �لأ�شبوعية 
�حلكومة  �إن  �جلمعة  يوم  لل�شعب 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة ت����ري����د �����ش���ت���خ���د�م 
من  ب��دل  �شيا�شية  ��شرت�تيجيات 

�ل�شاليب �لع�شكرية يف �جلنوب.
�شاوث  دي�����ب  جم���م���وع���ة  وق����ال����ت 
�لعنف  �أعمال  تر�قب  �لتي  ووت�س 
يف  �مل�����ح�����دودة  �ل����ش���ط���ر�ب���ات  �إن 
�أكرث  �أ���ش��ف��رت ع��ن مقتل  �جل��ن��وب 
منذ  ����ش���خ�������س  �آلف  ����ش���ت���ة  م�����ن 
حركة  ع������ودة  ب���ع���د   2004 ع�����ام 
بعد  للظهور  �إ�ش�مية  �إنف�شالية 
�أن كانت �أوقفت ن�شاطاتها لفرتة.

وق����اوم����ت �أق���ال���ي���م ب���ات���اين وي���ال 
�أغلبية  تقطنها  �لتي  ون��ار�ت��ي��و�ت 
�لبوذيني.  ح��ك��م  ل��ع��ق��ود  م�شلمة 
وك���ان���ت ه����ذه �مل��ن��اط��ق ج�����زء� من 
�أن  ق��ب��ل  �مل�شلمة  �مل���ي��و  �شلطنة 

ت�شمها تاي�ند عام 1902.
ينجلوك  ح����ك����وم����ة  و�أط�����ل�����ق�����ت 
بها  �أط���������اح  �����ش����ي����ن����او�ت����ر�-�ل����ت����ي 
�ن���ق����ب ع�����ش��ك��ري يف م���اي���و �أي����ار 
مع  �ملا�شي  �لعام  �ش�م  حمادثات 
�جل��ب��ه��ة �ل��ث��وري��ة �ل��وط��ن��ي��ة غري 

ح���������ش����اري����ة م���ت���ق���دم���ة ب����ع����ي����دة عن 
بو�شع  منوها  و�ل��ت�����ش��دد..  �ل��ت��ط��رف 
�إمكانات �ملركز للم�شاهمة يف �جلهود 
�مل�شتويات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  �مل���ب���ذول���ة 
وتعزيز  لتمكني  و�لدولية  �لإقليمية 
قدر�ت م�شر على �مل�شتويات �لفردية 

جترمي خطاب �لكر�هية و�لتحري�س 
ت����د�ب����ري عملية  �ت����خ����اذ  خ������ل  م����ن 
�إ�ش�ح  �جت�����اه  يف  ت�����ش��ب  م��ل��م��و���ش��ة 
تاأهيل  و�إع�����ادة  �لتعليمية  �لأن��ظ��م��ة 
�ل�شتخد�م  م���ن  و�حل�����د  �مل���در����ش���ني 
�ملمنهج و�ملنظم لو�شائل �لإع�م لبث 
ون�شر خطابات �لتحري�س و�لكر�هية 
تن�شيق  ب��ج��ان��ب  �ل���ع���ن���ف..  ودع������و�ت 
ذ�ت  �مل�شتويات  خمتلف  على  �جلهود 
هي  و�ل��ت��ي  �لإره����اب  ملكافحة  �ل�شلة 
م�����ش��وؤول��ي��ة ف���ردي���ة وج��م��اع��ي��ة حيث 
�لإ�ش�مية  �ملجموعات  مو�جهة  �أن 

�ملتطرفة يعترب و�جبا وطنيا. 
�مل�شري  �ل���وف���د  م���ن ج��ان��ب��ه ط���ال���ب 
�شخ�شيات  ع�شويته  يف  ���ش��م  �ل���ذي 
متمر�شة وخبرية يف �ملجالت �لمنية 
و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل 
ودعمها  م�شر  ج��ان��ب  �إىل  �ل���وق���وف 

لتمكينها من �لنهو�س بو�شع حقوق 
�لإن�شان و�لنخر�ط يف �آليات جمل�س 
�ملعنية  جلانه  وعمل  �لإن�شان  حقوق 
وتعزيز �لع�قة مع منظمات �ملجتمع 
�ملدين باعتبارها من �جلهات �لفاعلة 
�لأنظمة  و�إ�����ش�����ح  دع����م  جم����ال  يف 
�لوطنية  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�لدولية  و�ملعايري  و�ملقايي�س  للتو�ئم 
مع �حلفاظ على �لبعد �ملتعلق بتنوع 
�لثقافات وخ�شو�شية �لدول. وطلب 
�لوفد �مل�شري دعم �ملركز يف حتقيق 
�إىل  �لو�شول  و�شعبها يف  روؤي��ة م�شر 
ب��ر �لأم����ان وت��ب��وء �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي تليق 

بتاريخها وحا�شرها وم�شتقبلها . 
�أك�����د م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور حنيف  وق����د 
للخطط  �لكامل  �ملركز  دعم  �لقا�شم 
�ملو�شوعة  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �ل��وط��ن��ي��ة 
بدولة  �مل�������ش���ري  �حل����ل����م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ال�سي�سي: متنيت ترحيل �سحفيي اجلزيرة

�لكني�شت وت�شتذكر �أن هذه �لروح 
�ل�شريرة �ل�شائدة �ليوم يف �ل�شارع 
لإقد�م  �أدت  �لتي  �لإ�شر�ئيلي هي 
على  غولدي�شتاين  ب��اروخ  �ل�شفاح 
�رتكاب جمزرة �حلرم �لإبر�هيمي 

يف �خلليل قبل نحو عقدين .
�خلارجية  وزي�������ر  ع���ل���ى  ح���م���ل���ت 
و�تهمته  ل���ي���ربم���ان،  �أف����ي����غ����دور 
�لنار  على  �لزيت  �شب  مبو��شلة 
وت���و����ش���ي���ع �ل���ت���وت���ر ب����ني �ل���ع���رب 
ب���ت�������ش���ري���ح���ات غري  و�ل�����ي�����ه�����ود 

م�شوؤولة.
مكان  �إن  ق����ال  ل���ي���ربم���ان  وك�����ان 
�ملثلث  م��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
لي�س يف �إ�شر�ئيل يف تلميح مبطن 
ت��رح��ي��ل �شكانه  ب�����ش��رورة  مل��وق��ف��ه 

�لفل�شطينيني لل�شفة �لغربية.
و�أكدت غالوؤون على حق �ملو�طنني 
يف  بالتظاهر  �إ�شر�ئيل  يف  �لعرب 
وطنهم دون �أي ع�قة مبحاولت 
ل��ي��ربم��ان ���ش��ل��ب م��و�ط��ن��ة قطاع 
م��ن��ه��م وت��رح��ي��ل��ه��م، حم����ذرة من 
عام  �لأق�����ش��ى  �نتفا�شة  �شيناريو 

.2000
م���ن ج��ه��ت��ه، ي��رج��ح ع�����ش��و جلنة 
بانتفا�شة  �لر�شمية للتحقيق  �أور 
�لأق�شى �لتي قتلت وجرحت فيها 
�إ�شر�ئيل �لع�شر�ت من فل�شطينيي 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  �أن  �لد�خل 
ت��ع��ل��م��ت در����ش���ا م���ن �مل���ا����ش���ي ومل 
ت�����ش��ارع لإط�����ق �ل��ر���ش��ا���س على 

�ملتظاهرين �لعرب .
وي�����ش��ت��ذك��ر ���ش��م��ع��ون ���ش��م��ري -يف 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

حملت �أو�شاط �شيا�شية و�إع�مية 
م�شوؤولية  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة 
وتفجر  �لأمنية  �لأو���ش��اع  تدهور 
د�خل  ومو�جهات  غ�شب  موجات 
48، وح�����ذرت من  ع����ام  �أر������ش����ي 
�شيا�شات  نتيجة  �ل�شيطرة  فقد�ن 
نارية  وت�������ش���ري���ح���ات  ع��ن�����ش��ري��ة 

حتري�شية.
بنيامني  رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة  ودع����ا 
�لد�خل  نتنياهو قادة فل�شطينيي 
للتدخل من �أجل وقف �ملظاهر�ت 
و�مل��و�ج��ه��ات م��ع �ل�����ش��رط��ة لليوم 
وقتل  خطف  خلفية  على  �لثالث 
�ل��ف��ت��ى حم��م��د �أب����و خ�����ش��ري، بعد 
�شتني  نحو  �ل�شرطة  �عتقلت  �أن 

فل�شطينيا.
وزع�������م ن��ت��ن��ي��اه��و �أن�������ه م����ن غري 
مو�طنون  ي��ح��ظ��ى  �أن  �مل���ع���ق���ول 
�لوطني  �ل��ت��اأم��ني  مب��خ�����ش�����ش��ات 
لإغ�ق  يخرجو�  و�أن  جهة،  م��ن 
�ل�شو�رع و�لعتد�ء على مو�طنني 

يهود ورجال �شرطة .
للمخابر�ت  �ل�شابق  �لرئي�س  لكن 
دي�شكني  يوفال  )�شاباك(  �لعامة 
يرى �أن �حلكومة ت�شعى لرتهيب 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني و�ل���زع���م ب���اأن���ه ل 
م�شري�  فل�شطيني،  �شريك  يوجد 
�إىل ما�شيها يف جتاهل �حتياجات 
وح���ق���وق ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ي �ل���د�خ���ل، 
وح���ذر م��ن �أن �لأج�����و�ء م��ا ز�لت 

م�شبعة بالوقود.

على  �شفحته  يف  دي�شكني  وق���ال 
�ليوم  ي���ج���ري  م���ا  �إن  ف��ي�����ش��ب��وك 
�لتدهور  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري  م��ع��ر���س 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ق���ت���ل حم���م���د �أب����و 
�لأو�شاع  ه���د�أت  ل��و  حتى  خ�شري 
موؤقتا، مو�شحا �أن تدهور �حلالة 
نتيجة  �لأوىل  بالدرجة  �لأمنية 
�ل��وه��م ب���اأن ج��م��ود �حل��ك��وم��ة من 
�لأو�شاع ويبقيها  �أن يجّمد  �شاأنه 

هادئة.
نتنياهو  ���ش��ي��ا���ش��ات  ع��ل��ى  وي��ح��م��ل 
جانبي  على  �لفل�شطينيني  حيال 
�خل������ط �لأخ�����������ش�����ر، وم���و�����ش���ل���ة 
برتهيب  و�مل�����ش��ي  �ل���ش��ت��ي��ط��ان، 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني م��ن ك��ل م��ا يدور 
حولهم بال�شرق �لأو�شط، وفر�س 
�لأر��������س ل ميكن  ع��ل��ى  ح��ق��ائ��ق 
بعدم  و�ل�����ش����ت����م����ر�ر  ت���غ���ي���ريه���ا، 
للمجتمع  �مللحة  �مل�شاكل  معاجلة 

�لعربي يف �إ�شر�ئيل.
ون�شر دي�شكني مقاطع فيديو من 
حما�شرة قدمها قبل عام ون�شف 
ي���ح���ذر ف��ي��ه��ا م����ن تفجر  �ل����ع����ام 
م��وج��ة ع��ن��ف ع��ل��ى ج��ان��ب��ي �خلط 
�لتوتر  ��شتمر�ر  وم��ن  �لأخ�����ش��ر، 
و�لأقلية  �ليهودية  �لأغلبية  بني 

�لفل�شطينية باإ�شر�ئيل.
مريت�س  ح����زب  رئ��ي�����ش��ة  وت����وؤك����د 
�أن  �مل����ع����ار�����س زه����اف����ا غ�����ال�����وؤون 
�لذين  �لإ�شر�ئيليني  �ملتطرفني 
�لفل�شطينيني  ع���ل���ى  ي���ع���ت���دون 
من  �ل��دع��م  ي�شتمدون  بال�شو�رع 
و�أع�شاء  �ل��وزر�ء  بع�س  حتري�س 

�ل�شبي  �شبيل  باإخ�ء  �إ�شر�ئيلية 
�أبو  طارق  �لفل�شطيني  �لمريكي 
�أث���ار  �ل����ذي  ع���ام���ا(  خ�شري)15 
له  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شرطة  ���ش��رب 
يف �لقد�س �ل�شرقية قلق �لوليات 
�مل���ت���ح���دة وق�������ررت و����ش���ع���ه رهن 
�لإق���ام���ة �جل��ربي��ة و�أب����و خ�شري 
م��ن ت��ام��ب��ا ب��ولي��ة ف��ل��وري��د� وهو 
�إب��ن عم حممد �أب��و خ�شري )16 
عاما( �لذي �أثار خطفه وقتله يف 
�حتجاجات  �لأربعاء  يوم  �لقد�س 
عنيفة ودعو�ت من �لفل�شطينيني 

لنتفا�شة جديدة �شد �إ�شر�ئيل.

�لحت�ل-  جي�س  لإذ�ع��ة  حديث 
يومني  ب����اأول  قتلت  �ل�����ش��رط��ة  �أن 
م������ن �لن����ت����ف����ا�����ش����ة ت�������ش���ع���ة من 
�نتقد  لكنه  �ل��د�خ��ل،  فل�شطينيي 
و�شابقاتها  �ل���ر�ه���ن���ة  �حل��ك��وم��ة 
لعدم تطبيقها تو�شيات جلنة �أور 
كامل�شكن  �ملدنية  �حلقوق  بتوفري 

و�لعمل للمو�طنني �لعرب.
�شمعون  �ل���ب���ارز  �مل��ع��ل��ق  وي��ن��ت��ق��د 
بانتهاج  �حلكومة  ��شتمر�ر  �شيفر 
بتعاملها  �ل��ع��ن�����ش��ري  �ل��ت��م��ي��ي��ز 
�ل���ع���رب )17%  �مل���و�ط���ن���ني  م���ع 
م���ن �ل�����ش��ك��ان( و�ل���ش��ت��ن��ك��اف عن 

ل�شكاو�هم  و�لإ�شغاء  حماورتهم 
ومطالبهم.

ن�شرته  م��ق��ال  ���ش��ي��ف��ر يف  وي��ت��اب��ع 
���ش��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت �أح�����رون�����وت 
�لو�قع  م��ع  يتعامل  نتنياهو  �أن 
�أحد�ث  ك�شل�شلة  �لر�هن  �لأمني 

عفوية .
كما وجهت زميلته �ملحللة لل�شوؤون 
�نتقاد�ت  ب��ريي  ���ش��م��د�ر  �لعربية 
لكتفائها  ل���ل���ح���ك���وم���ة  لذع��������ة 
فل�شطينيي  و�إب�����ق�����اء  ب���ال���وع���ود 

�لد�خل بدون �أمل وحمبطني.
حمكمة  �أم��������������رت  ذل������������ك،  �ىل 

حملية وممثلي قنو�ت ف�شائية بح�شب �شحيفة �مل�شري �ليوم 
�مل�شتقلة و��شعة �لنت�شار.

�لقب�س عليهم  �ل�شي�شي كنت �متنى ترحيل هوؤلء فور  وقال 
حزير�ن-  23 يف  �ل�شادر  �حلكم  و�ث��ار  حماكمتهم  من  ب��دل 
�ل�شرت�يل  م��ن  ل��ك��ل  ���ش��ن��و�ت  �شبع  بال�شجن  �ل��ف��ائ��ت  ي��ون��ي��و 
�لذي  فهمي  فا�شل  حممد  �لكندي  و�مل�شري  غري�شت  بيرت 
�ملعد  �لنكليزية يف م�شر وبحب�س  كان مدير� ملكتب �جلزيرة 
�مل�شري يف �لقناة باهر حممد ملدة ع�شر �شنو�ت، غ�شبا دوليا 

كبري� �شد م�شر.
فهمي  ترحيل  �ملمكن  من  ك��ان  كيف  يو�شح  مل  �ل�شي�شي  لكن 
�ل�شحافيني  بحق  �حلكم  وج��اء  �مل�شرية  �جلن�شية  ذي  وباهر 

•• القاهرة-اأ ف ب:

�نه كان يتمنى �ل  �ل�شي�شي  �لفتاح  قال �لرئي�س �مل�شري عبد 
بال�شجن  �ملحكومني  �لث�ثة  �جلزيرة  �شحايف  حماكمة  تتم 
ذك��رت �شحيفة  ��شرت�يل، ح�شب ما  وبينهم �شحايف  يف م�شر 
�لث�ثة  �ل�شحافيني  على  بال�شجن  �حكام  و�شدرت  م�شرية 
7 و10  ب��ني  ت��ت��اروح  �لنكليزية مب��دد  �لعاملني يف �جل��زي��رة 
م�شر  مب�شالح  ت�شر  كاذبة  �خبار  بن�شر  �د�نتهم  بعد  �شنو�ت 

ودعم جماعة �لخو�ن �لرهابية .
وو���ش��ف �ل�شي�شي �حل��ك��م ب��ان��ه ك��ان��ت ل��ه �ث���ار �شلبية ج��د� ول 
دخ���ل ل��ن��ا ف��ي��ه ، ذل���ك يف ل��ق��اء ل��ه م��ع روؤ����ش���اء حت��ري��ر �شحف 

غد�ة زيارة وزير �خلارجية �لمريكي جون كريي مل�شر �لتي 
ك��ريي خ���ه��ا �ىل �شمان حرية  ودع���ا  لل�شي�شي،  دع��م��ا  ع��دت 

�ل�شحافة .
�لقطرية  ق��ن��اة �جل���زي���رة  �ن  م�����ش��ري��ون  م�����ش��وؤول��ون  وي���وؤك���د 
ل�خو�ن  منحازة  و�نها  �لقاهرة،  �شد  �لدوحة  ل�شالح  تعمل 
من  وملر�شي  ل���خ��و�ن  �ن�شار�  با�شتمر�ر  �لقناة  وت�شت�شيف 

بينهم قياد�ت مطلوبة يف م�شر.
وجرى �عتقال �شحافيي �جلزيرة �لث�ثة يف فندق مطل على 
�لنيل يف �لقاهرة يف 29 كانون �لول-دي�شمرب �ملا�شي، وجرت 

حماكمتهم عرب 12 جل�شة.
وح���وك���م �ل�����ش��ح��اف��ي��ون �ل��ث���ث��ة م���ع ���ش��ت��ة م��ت��ه��م��ني �خرين 

ب�شجن  �ملحكمة  وق�شت  غيابيا.   11 حوكم  فيما  ح�شوريا 
ث�ثة �شحافيني �جانب كانو� يحاكمون غيابيا ع�شر �شنو�ت 
وهم بريطانيان وهولندية، فيما ق�شت بال�شجن �شبع �شنو�ت 
وكانو�  �لق�شية  نف�س  �خ��ر يف  ورج��ل  لث�ثة ط���ب متهمني 
على  ���ش��ن��و�ت  ع�شر  و�ل�شجن  �حتياطيا،  حمبو�شني  جميعا 

ثمانية متهمني �خرين متت حماكمتهم غيابيا.
�لحتياطي  �حلب�س  قيد  كانا  �خرين  �ثنني  متهمني  وب���ر�أت 

كذلك.
يف  �لنيابة  عر�شتها  �لتي  بال�شحافيني  �خلا�شة  �لدل��ة  لكن 
�لق�شية مل تت�شمن �شوى فيديوهات من قنو�ت غري �جلزيرة 

وت�شجي�ت �شوتية رديئة �جلودة وغري مفهومة.

•• بانكوك-رويرتز:

�لع�شكرية  �حل����ك����وم����ة  ق�����ال�����ت 
يف  �ل�ش�م  �إن  �م�����س  �لتاي�ندية 
جنوب �لب�د �لذي تقطنه �أغلبية 
م�شلمة ميثل �أولوية وطنية ملحة 
تقطنها  �ل��ت��ي  لتاي�ند  بالن�شبة 

•• جنيف-وام:

ح�شن  حنيف  �لدكتور  معايل  �لتقى 
ع��ل��ي �ل��ق��ا���ش��م رئ��ي�����س م��رك��ز جنيف 
حلقوق �لإن�شان و�حلو�ر �لعاملي وفد� 
م�شريا �شم خرب�ء �أمنيني و�شيا�شيني 
�ملجل�س  و�أع�شاء من  و��شرت�تيجيني 
�مل�����ش��ري ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة وكتاب 
و����ش���ح���ف���ي���ني ومم����ث����ل����ي �لأح����������ز�ب 
�لوفد  و�أط��ل��ع  م�شر.  يف  �ل�شيا�شية 
�مل�شري رئي�س مركز جنيف على �آخر 
و�مل�شتجد�ت  �ل�شيا�شية  �ل��ت��ط��ور�ت 
�جلو�نب  خمتلف  م��ن  �لأر�����س  على 
�ل�شيا�شية و�لأمنية خا�شة ما يت�شل 
بحقوق �لإن�شان يف ب�ده. و�أكد معايل 
�للقاء  �لدكتور حنيف �لقا�شم خ�ل 
�لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  ت�شجيع  ���ش��رورة 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة مب��ا فيها ما 

حنيف القا�سم ووفد م�سري يبحثان دعم مركز جنيف للخطط وال�سيا�سات الوطنية يف م�سر
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عربي ودويل

داع�س يبيع برميل النفط بـ 12 دولرًا 

�سفقة تطيح باإخوان �سوريا من قيادة املعار�سة
•• عوا�صم-وكاالت:

لقوى  �ل��وط��ن��ي  �لئ��ت���ف  يتجه 
�ل�شورية،  و�ل�����ث�����ورة  �مل���ع���ار����ش���ة 
خلفاً  ج��دي��د  رئي�س  �ن��ت��خ��اب  �إىل 
ل��رئ��ي�����ش��ه �أح����م����د �جل����رب����ا، على 
مطالبات  وج�������ود  م����ن  �ل����رغ����م 
لتاأجيل �لنتخاب مدة �شهر، بعد 
قيادة  �ختيار  على  �لتو�فق  تعرث 

جديدة .
وك�شفت �شحيفة �ل�شرق �لأو�شط 
�للندنية �م�س �لإثنني، عن تطور 
ف��ق��������������د تخلى  م���ف���اج���ئ ولف�������ت، 
ل�ئت�ف  �ل�شابق  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
حلفائه  ع���ن  �ل�����ش��ب��اغ  م�شطفى 
 ، �مل�شلمني  �لإخ����و�ن  جماعة  م��ن 
م��ع �جل��رب��ا يق�شي  �تفاقاً  و�أب���رم 
�لبحرة  ه�����ادي  ع��ل��ى  ب���ال���ت���و�ف���ق 
�مل��ق��رب م��ن �جل��رب��ا رئ��ي�����ش��اً، على 
�أن ينتخب �لأمني �لعام من كتلة 

�ل�شباغ.
وقالت م�شادر بارزة يف �لئت�ف 
م�شري  �أي�����ش��اً  ي�شمل  �لت��ف��اق  �إن 
�ملقرب  �ل��ط��ع��م��ة  �أح���م���د  ح��ك��وم��ة 
م���ن �لإخ�������و�ن ، مم���ا ي��وؤ���ش��ر �إىل 
ينجم  ق����د  ق���ا����ش���ي���ة  م����و�ج����ه����ات 
مكونات  ب��ع�����س  �ن�����ش��ح��اب  ع��ن��ه��ا 
�لئت�ف، ويف مقدمتهم �ملجل�س 
�أع�شاء  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��وط��ن��ي 
�أن يعني  �مل�شتقلني، من غري  من 
ذل��ك �لإط��اح��ة ب��الئ��ت���ف نظر�ً 

وم����ن  �ل�����ش��������������������رق��ي��ة،  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
�لرتكي�����ة  �ل�������ش���وري���ة  �حل���������دود 
�لكردية  �مل���دن  با�شتثناء  ���ش��م��اًل، 
�شمال  �لكردية، يف  �لغالبية  وذ�ت 
حمافظة �حل�شكة وبع�س �لقرى 
�ملحافظة  ����ش���م���ال  يف  �ل���ع���رب���ي���ة 
�حل�شكة،  وم����دي����ن����ة  و����ش���رق���ه���ا 
بالإ�شافة �ىل مدينة عني �لعرب 
كوباين �لو�قعة �شمال �شرق حلب، 
�لبادية  يف  م��ن��اط��ق  �إىل  و����ش���وًل 

�ل�شورية.

فيما كانت ت�شيطر عليه �لكتائب 
و  �لإ���ش���م��ي��ة  و�ل��ك��ت��ائ��ب  �ملقاتلة 

�لدولة �لإ�ش�مية .
للمر�شد  م�������ش�������������������ادر  و�أك����������دت 
�ل�����ش��وري حل��ق��وق �لإن�������ش���ان ، �أن 
د�ع�������س �ش����يوزع �إ�ش����طو�نات �لغاز 
�شيطرته  مناطق  يف  للمو�طنني 
�لبوكمال  م��دي��ن��ة  م���ن  �مل���م���ت���دة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، و�ل��و�ق��ع��ة على 
�لعر�قية،  �ل�������ش���وري���ة  �حل�������دود 
حلب  م��دي��ن��������������ت��������ة  �أط��������ر�ف  �إىل 

فيها  �ن�شحب  �شابقة  جت��ارب  �إىل 
و����ش��ت��م��ر يف عمله،  م��ن��ه،  ه�����وؤلء 
�جلدد  �ملتحالفني  �أن  خ�شو�شاً 
و�زنة  �أ���ش��و�ت  �أك��رثي��ة  ميتلكون 

د�خل �لئت�ف.
وح����اول����ت �ل��ك��ت��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
�لئت�ف �لتو�شل �إىل �تفاق على 
مبو�فقة  يحظى  تو�فقي  مر�شح 
�جتماعات  ع��ق��دت  �إذ  �ل��غ��ال��ب��ي��ة، 
كان  للكتل  و�ج��ت��م��اع��ات  ث��ن��ائ��ي��ة، 
�أبرزها �جتماعات �ملجل�س �لوطني 
كتلة  و�ج����ت����م����اع����ات  �ل���������ش����وري، 
�جلربا،  �أح��م��د  �لئ��ت���ف  رئي�س 
�لئت�ف،  يف  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  كما 
�لأع�شاء  معظم  �أن  �إىل  م�شرية 
�لتو�فق  �إىل خيار  يتجهون  كانو� 

بالرئا�شة و�لأمانة و�لعامة.
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  ذك��ر  ذل���ك،  �ىل 
حلقوق �لإن�شان �أن تنظيم �لدولة 
�لإ�ش�مية )د�ع�س(، يبيع �لنفط 
 2000 �إىل �لتجار، ب�شعر  �خلام 
لرية �شورية للربميل �لو�حد، �أي 
12 دولر�ً، وذلك  ما يعادل نحو 
حقول  ك��ام��ل  على  �شيطرته  بعد 
�لنفط ، با�شتثناء �آبار حقل �لورد 

�لنفطي يف ريف دير �لزور.

ك��م��ا ي�����ش��رتط ع��ل��ى جت���ار �لنفط 
�شورية  لرية   3000 ب�شعر  بيعه 
يعادل  م��ا  �أي  �ل��و�ح��د،  للربميل 
يف  وذل��������ك  دولر�ً،   18 ن����ح����و 

�ل�شعبي  �لتاأييد  لك�شب  حماولة 
يف م���ن���اط���ق ن�����ف�����وذه، وذل��������ك يف 
�لتي  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �لأزم���������ة  ظ����ل 
كل  يف  �ل�����ش��وري  �ل�شعب  يعي�شها 
مناطق  يف  وخ�����ش��و���ش��اً  �مل��ن��اط��ق، 
���ش��ي��ط��رة �ل����دول����ة �لإ����ش����م���ي���ة ، 
�للندنية  �حل��ي��اة  ل�شحيفة  وف��ق��اً 

�لإثنني.
ك��ان يباع  �لنفط �خل��ام،  �أن  يذكر 
 30 ب��ني  ي����رت�وح  ل��ل��ت��ج��ار مببلغ 
�إىل 50 دولر�ً للربميل �لو�حد، 

مريكل حتذر من خطورة ق�سية العميل املزدوج
•• بكني-رويرتز:

قالت �مل�شت�شارة �لأملانية �أجني� مريكل �م�س �إن �لإدعاء�ت 
للمخابر�ت  مزدوجا  عمي�  كان  �أملانيا  رج�  �ن  �لقائلة 
�لأمريكية خطرية و�إذ� كانت حقيقية فهي متثل تناق�شا 

و��شحا ملا يفرت�س �أن يكون عليه �لتعاون بني �شريكني.
وتهدد هذه �لق�شية بحدوث مزيد من �لتوتر يف �لع�قات 
مع و��شنطن و�لتي كانت قد توترت ب�شبب ما مت �لك�شف 
عنه �لعام �ملا�شي من قيام وكالة �لأمن �لقومي �لأمريكية 

بعملية جت�ش�س و��شعة �لنطاق على �أملانيا.
لبكني  زي��ارة  �أثناء  وقالت مريكل خ�ل موؤمتر �شحفي 

م���ع رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل�����ش��ي��ن��ي يل ت�����ش��ي��ان��غ ف��ي��م��ا يتعلق 
�أمل��اين يعمل عمي� م��زدوج��ا لإد�رة  مب�شاألة وج��ود رج��ل 
�شحت  �إذ�  بالفعل..  حتقيقا  بد�أنا  �لأمريكية.  �ملخابر�ت 
هذه �لتقارير �شتكون م�شاألة خطرية. �إذ� كانت �لدعاء�ت 
�أعتربه  ملا  و��شحا  تعار�شا  بالن�شبة يل  �شتمثل  �شحيحة 

تعاونا �شادقا بني وكالت و�شركاء. 
و�متنع �لبيت �لأبي�س ووز�رة �خلارجية �لأمريكية حتى 
�لآن عن �لتعقيب على �عتقال موظف يف وكالة �ملخابر�ت 
�خلارجية �لأملانية )بي �إن دي( يبلغ من �لعمر 31 عاما. 
�لرجل  ف��اإن  �شيا�شية  وم�شادر  �مل��خ��اب��ر�ت  مل�شادر  ووف��ق��ا 

يعرتف بت�شليمه وثائق مل�شووؤل �إت�شال �أمريكي.

حتقق  برملانية  جلنة  ع��ن  معلومات  �ل��وث��ائ��ق  وت�شمنت 
�لأمن  بوكالة  �ل�شابق  �ملتعاقد  �شنودن  �إدو�رد  �إدع���اء  يف 
�لقومي �لأمريكية باأن و��شنطن قامت بعمليات جت�ش�س 

و��شعة �لنطاق يف �أملانيا ت�شمنت مر�قبة هاتف مريكل.
�لت�شريحات خ�ل موؤمتر �شحفي  و�أدل��ت مريكل بهذه 
�تفاقيات  على  �لتوقيع  �شهدت  حيث  لبكني  زي��ارة  �أث��ن��اء 
ت�شمنت بيع ق�شم �لطائر�ت �لهليكوبرت يف �شركة �إيربا�س 
100 طائرة ل�شركات �شينية. وحذر م�شوؤول باملخابر�ت 
�ل�شني تو�جه خطر�  �ل�شركات يف  �أن بع�س  �لأملانية من 
وكالت  متار�شه  �ل��ذي  �ل�شناعي  �لتج�ش�س  من  متناميا 

تابعة للحكومة �ل�شينية مبو�رد �شخمة.

•• بومباي-اأ ف ب:

و�شل وزي��ر�ن بريطانيان ب��ارز�ن �ىل �لهند �م�س يف زي��ارة ترمي �ىل توثيق 
نارندر�  برئا�شة  �جل��دي��دة  �حلكومة  مع  و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لع�قات 
م���ودي. وو���ش��ل وزي��ر �خلارجية ول��ي��ام هيغ ووزي���ر �مل��ال ج��ورج �وزب���ورن �ىل 
�لعا�شمة �ملالية بومباي يف بد�ية زي��ارة من يومني من �ملقرر �ن تركز على 
توثيق �لع�قات بني �لبلدين ول �شيما على م�شتوى �لدفاع و�لبنى �لتحتية. 
ويف مقتطفات من كلمة ن�شرتها �خلارجية �لربيطانية م�شبقا يقول �وزبورن 
حل�شد من رجال �لعمال يف بومباي لحقا �ليوم، �ن �لثارة هنا مدفوعة بثقة 
متجددة لدى �مل�شتثمرين �لدوليني يف �خلارج يف م�شتقبل �لقت�شاد �لهندي 

ويتابع �نه مقيا�س لطموح و�ندفاع ووترية �حلكومة �جلديدة ورئي�س �لوزر�ء 
�شبعة  �لهندي يف  �لقت�شاد  �شورة  �لتام يف  �لنق�ب  هذ�  �ن يجري  م��ودي، 
�لوزيرين  زي��ارة  وتاتي   . �ملذهل  �لنتخابي  �لن�شر  ذ�ك  ��شابيع فح�شب منذ 
�لربيطانيني بعد زيارة لوزير �خلارجية �لفرن�شي لور�ن فابيو�س، فيما ت�شارع 
�حلكومات �لغربية �ىل مغازلة مودي وفريقه �ليميني بعد �نت�شاره �لكا�شح 
يف �يار-مايو. وز�د مودي �ملوؤيد ل��ش�ح من �مال �مل�شتثمرين �لجانب على 
م�شاريع  و�ط���ق  �ل�شتثمار  �ملتعرث وحتفيز  �لهند  �قت�شاد  بفتح  تعهده  �ثر 
كربى للبنى �لتحتية. وقاطعت �حلكومات �لغربية و�لوليات �ملتحدة مودي 
طو�ل عقد بعد �عمال �لعنف �لد�مية يف 2002 �ثناء �د�رته لولية غوجار�ت 
م�شقط ر��شه. لكنها �ليوم تكثف �جلهود للتعوي�س عن �لوقت �ل�شائع، حيث 

وزيران بريطانيان يف الهند لتوثيق العالقات 

م�سوؤول اأمريكي يطالب باملرونة جتاه املهاجرين الأطفال

•• طهران-بغداد-وكاالت:

�لعر�قية  �ل�������ش���ل���ط���ات  ������ش�����ددت 
�لعا�شمة  يف  �لأمنية  �لإج����ر�ء�ت 
ب���غ���د�د يف ظ���ل خم�����اوف م���ن �أن 
يعتزم  �لإ�ش�مية  �لدولة  تنظيم 

تنفيذ حملة تفجري�ت هناك.
�لأقل  على  �أ�شخا�س  �أربعة  وقتل 
�ن���ت���ح���اري مقهى  ع��ن��دم��ا ه��اج��م 
�شيعية  �أغ��ل��ب��ي��ة  ذ�ت  م��ن��ط��ق��ة  يف 

بالعا�شمة بغد�د .
ويقول مر��شلون �إن هدوء� م�شوبا 
بالتوتر ي�شود بغد�د يف ظل متكن 
م��ن وقف  �لعر�قية  �لأم���ن  ق��و�ت 
�لإ�ش�مية  �لدولة  عنا�شر  تقدم 

باجتاه بغد�د.
�أن معظم  ���ش��ي  ب���ي  ب���ي  و�أف�������ادت 
نفذتها  �ل���ق���ت���ال���ي���ة  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
ميلي�شيا �شيعية هي ع�شائب �أهل 

�حلق.
و�شيطر تنظيم �لدولة �لإ�ش�مية 
على �أر��شي �شا�شعة �شمايل �لعر�ق 
يف �أعقاب �نهيار �شبه كامل للقو�ت 
�ملناطق وهروب  �لعر�قية يف تلك 
كرد�شتان  �إىل  عنا�شرها  بع�س 
�لعر�ق وكان �لتنظيم هدد �شابقا 
وعلى  ب��غ��د�د  على  �شيزحف  ب��اأن��ه 

مناطق �أخرى يف �جلنوب.
�إي�����ر�ن جمدد�ً  دخ��ل��ت  ذل����ك،  �ىل 
�ل�شيا�شية  �لأزم��������ة  خ����ط  ع���ل���ى 
لنوري  تاأييدها  مبديًة  �لعر�قية، 

�ملالكي لتويل فرتة ثالثة.
�خلارجية  وزي�����ر  ن���ائ���ب  و�أع����ل����ن 
�أم�������ري عبد  �لإي�����������ر�ين، ح�������ش���ني 
�ملالكي  تدعم  ب���ده  �أن  �للهيان، 
لولية �إ�شافية يف �لعر�ق، لكنها ل 

متانع و�شول �أي �شخ�شية �أخرى 
يختارها �لربملان �لعر�قي.

ويف �شياق مت�شل، �أكد قياديان يف 
�ئت�ف عمار �حلكيم على �شرورة 
�لوطني  �لتحالف  مر�شح  �ختيار 
بني  بالتو�فق  �حلكومة  لرئا�شة 
�لكتل  باقي  عن  ف�شً�  مكوناته، 
ك�����ش��ف ح�شن  ك���م���ا  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ل�شاري، من كتلة �جلهاد و�لبناء 
، عن عزم �لتحالف �لوطني عقد 
�جتماع ملناق�شة ت�شمية �ملر�شحني 
ل���ل���رئ���ا����ش���ات �ل�����ث������ث )رئ���ا����ش���ة 
جمل�س  ورئ����ا�����ش����ة  �جل���م���ه���وري���ة 

�لنو�ب ورئا�شة جمل�س �لوزر�ء(.
�شيناق�س  �لج��ت��م��اع  �أن  و�أو����ش���ح 
ع���دة  �أو  و�ح��������د  م���ر����ش���ح  ط������رح 

�لت�شجيل قيد �لتحقيق و�لتحليل 
�لأمنية  �لأجهزة  لدى  و�ملطابقة 

و�ل�شتخبار�تية.
و�أ�شاف لدينا فريق من �ملحللني 
طريق  يف  �لتدقيق  على  يعملون 
�مل�شجد  ومطابقة  وع��م��ره  �شريه 
جميع  م��ن  فنيا  فيه  ظهر  �ل���ذي 

�لنو�حي .
�لأمنية  �لأج��ه��زة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لبغد�دي  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  ل��دي��ه��ا 
عام  �لتنظيم  زعامة  ت�شلمه  منذ 
2010، و �شنعلن �لتفا�شيل حال 

�لتاأكد من ذلك .
وز�رة  ب���ا����ش���م  �مل����ت����ح����دث  ول����ك����ن 
�شعد  �لعميد  �لعر�قية  �لد�خلية 
�لرجل  �إن  ل���روي���رتز  ق����ال  م��ع��ن 

�لكتل  على  وعر�شهم  مر�شحني 
�لتحالف  �لوطنية �لأخرى خارج 
�أع���ل���ن���ت  ذل��������ك،  �ىل  �ل����وط����ن����ي. 
ب�شدد  �أن��ه��ا  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�شلطات 
�لت�شجيل  ���ش��ح��ة  م���ن  �ل��ت��ح��ق��ق 
�إلكرتونية  م���و�ق���ع  ب��ث��ت��ه  �ل�����ذي 
لزعيم تنظيم �لدولة �لإ�ش�مية 
�أبو بكر �لبغد�دي باعتباره خليفة 
مب�شجد  يخطب  وهو  للم�شلمني 
�مل���و����ش���ل، وذل�����ك بعد  يف م��دي��ن��ة 
ت���اأك���ي���د�ت ح��ك��وم��ي��ة �أول����ي����ة ب���اأن 
�ل���ب���غ���د�دي ت��ع��ر���س ل��ه��ج��وم من 
�إىل  نقله  ومت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل��ق��و�ت 
�ملتحدث  وق����ال  ل��ل��ع���ج.  ���ش��وري��ا 
للقو�ت  �لعام  �لقائد  با�شم مكتب 
�إن  عطا  قا�شم  �لعر�قية  �مل�شلحة 

�مل�شور  �لت�شجيل  يف  ظهر  �ل��ذي 
ل��ي�����س �ل����ب����غ����د�دي ب���ك���ل ت���اأك���ي���د ، 
�لد�خلية حللت  �أن وز�رة  م�شيفا 
�أن����ه  �إىل  وخ���ل�������ش���ت  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 

مزيف.
�ل���ق���و�ت  �أن  �مل���ت���ح���دث  و�أو������ش�����ح 
�لعر�قية �أ�شابت �لبغد�دي موؤخر� 
مقاتلي  و�أن  ج�����وي،  ه���ج���وم  يف 
نقلوه  �لإ�ش�مية  �لدولة  تنظيم 

�إىل �شوريا ليتلقى �لع�ج هناك.
�لعت�شام  م���وؤ����ش�������ش���ت���ا  وك����ان����ت 
لتنظيم  �ل��ت��اب��ع��ت��ان  و�ل���ف���رق���ان 
ت�شجي�  بثتا  �لإ�ش�مية  �لدولة 
�مللقب  �لبدري  لإبر�هيم  م�شور� 
يخطب  وه��و  �لبغد�دي  بكر  باأبو 
�جل���م���ع���ة يف م�������ش���ج���د �حل����دب����اء 
مبدينة �ملو�شل مبحافظة �ش�ح 
�لدين يف �لعر�ق باعتباره خليفة 

للم�شلمني.
وط�����ال�����ب �ل�����ب�����غ�����د�دي �أن���������ش����اره 
�جلهاد،  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  ب��ط��اع��ت��ه 
�لن�شر  ب��ال��دع��اء ط��ال��ب��ا  و�خ��ت��ت��م 
للمجاهدين، وم�شدد� على �لثبات 

على �حلق و�لدين.

اإيران توؤيد تويل املالكي فرتة رئا�صية ثالثة

تعزيزات اأمنية يف بغداد خ�سية تعر�سها لتفجريات

داع�ش تعنينّ ليبيًا واليًا لدياىل العراقية
•• بغداد-وكاالت:

قالت م�شادر �أمنية عر�قية، �إن زعيم �لدولة �لإ�ش�مية �أبو بكر �لبغد�دي 
عني ليبيا و�لياً على ناحية �ل�شعدية يف حمافظة دياىل �لعر�قية.

ونقلت و�شائل �إع�م حملية عن �مل�شادر �لأمنية قولها �إن: زعيم ما ي�شمى 
بتنظيم د�ع�س �بو بكر �لبغد�دي عني �لليبي �بو ��شامة �مل�شر�تي و�ليا على 

ناحية �ل�شعدية �شمال �شرق بعقوبة .
�لبغد�دي  �أن  هويتها،  عن  �لك�شف  عدم  ��شرتطت  �لتي  �مل�شادر،  و�أ�شافت 
عني �أي�شا �بو عمار �لعر�قي نائبا للم�شر�تي ، موؤكدة �أن �لأخري يبلغ من 
�لعمر 40 عاما وهو من حمافظة دياىل و�أعلنت �ل�شلطان �لعر�قية، مقتل 
بعقوبة  �شرق  �شمال  �ل�شعدية  ناحية  د�ع�س يف  لتنظيم  �لع�شكري  �مل�شوؤول 

بانفجار عبوة نا�شفة غرب �لناحية.

•• وا�صنطن-رويرتز:

�لأمريكية  �حل����دود  �إن  رف��ي��ع  �أم��ري��ك��ي  م�����ش��وؤول  ق���ال 
باأن  �أقر  �إىل �لب�د ولكنه  �لت�شلل  �أمام  لي�شت مفتوحة 
�حلكومة يجب �أن تبدي ح�شا�شية جتاه ع�شر�ت �لآلف 
م��ر�ك��ز �لحتجاز  �ل��ذي��ن يتدفقون على  �لأح���د�ث  م��ن 

�حلدودية.
و�ألقت �ل�شلطات �لقب�س على �أكرث من 52 �ألف قا�شر 
م��ن ج��و�ت��ي��م��ال و�ل�����ش��ل��ف��ادور وه��ن��دور����س بينما كانو� 
�ملك�شيك  �لب�د عرب �حلدود مع  �إىل  �لت�شلل  يحاولون 
�أكتوبر  منذ  ذوي��ه��م  م��ن  �أح��د  ب�شحبة  يكونو�  �أن  دون 
ت�شرين �لأول وهو �شعف �لعدد �لذي �شجل يف �لفرتة 
�آلف  على  �لقب�س  �ألقي  كما  �ل�شابق.  �لعام  من  عينها 

غريهم لكنهم كانو� ب�شحبة �أبويهم �أو �أقارب �آخرين.
وق���ال ج��ي ج��ون�����ش��ون وزي���ر �لأم����ن �ل��د�خ��ل��ي لربنامج 

)و�جه �ل�شحافة( على حمطة �إن. بي. �شي �لأمريكية 
�لنهاية  يف  لكن  �لأط��ف��ال  م��ع  �ل�شو�ب  نفعل  �أن  علينا 
�ل�شرعية  غ��ري  �لهجرة  �أم���ام  مفتوحة  لي�شت  ح��دودن��ا 
و�شنق�شي على هذ� �ملد.  و�أ�شار �إىل �أن �حلكومة ت�شرف 
�ل�شرعيني  غ��ري  للمهاجرين  �لرتحيل  �إج����ر�ء�ت  على 
�لذين يعتقلون عند �حلدود مبن فيهم �لأحد�ث لكنه 
�أ�شاف �أن �حلكومة تنظر يف �إمكانية �إبد�ء قدر �أكرب من 

�ملرونة جتاه �ل�شغار.
وقال ننظر يف �شبل �إيجاد خيار�ت �إ�شافية للتعامل مع 
�لأطفال بوجه خا�س مبا يتطابق مع قو�نيننا وقيمنا. 
�إن �لأزمة ناجمة  ويقول م�شوؤولو �لهجرة �لأمريكيون 
عن مزيج من �لفقر �ملدقع وع�شابات �لتهريب و�لعنف 
�ملرتبط بتجارة �ملخدر�ت يف �أمريكا �لو�شطى بال�شافة 
�إىل �ل�شائعات �لتي ين�شرها �ملهربون باأن �لق�شر �لذين 

ي�شلون �إىل �حلدود �لأمريكية ي�شمح لهم بالدخول.

•• القد�ص املحتلة-وام:

�عتقلت �شرطة �لحت�ل �لإ�شر�ئيلي �لليلة قبل �ملا�شية 
وفجر �م�س 110 فل�شطينيني ن�شفهم من �لقا�شرين 
�لبلد�ت  �جتاحت  �لتي  �ل�شاخبة  �ملظاهر�ت  �أعقاب  يف 
و�نطلقت   .1948 ع��ام  �ملحتلة  �لأر����ش��ي  يف  �لعربية 
�لنقب  وب��ل��د�ت  و�لنا�شرة وع��ر�ب��ة  م��ن عكا  �مل��ظ��اه��ر�ت 
�أغلق �ل�شبان �لغا�شبون يف عكا �شارعا رئي�شيا يف  حيث 
�ملدينة ور�شقو� �شيار�ت �شرطة �لحت�ل باحلجارة ومت 
�لغاز  �ل�شرطة  �أف���ر�د  و��شتعمل  متظاهر�   11 �عتقال 

�مل�شيل للدموع و�لقنابل �ل�شوتية. 
ويف مدينة �لنا�شرة مت �عتقال 40  �شابا بعد �شد�مات 
بينما  �لرئي�شي..  �ل�شارع  يف  �ل�شر�ئيلية  �ل�شرطة  مع 
�لبطوف  ع��ر�ب��ة  ب��ل��دة  يف  �لفل�شطينيني  �آلف  تظاهر 
ر�فعني  خ�شري  �أب��و  حممد  �لفتى  قتل  على  �حتجاجا 
�ملنددة  �ل�����ش��ع��ار�ت  وم���رددي���ن  �لفل�شطينية  �لأع������م 
�ل�شبان  ع�شر�ت  و�أغلق  �ل�شر�ئيلية  �حلكومة  ب�شيا�شة 
وعمت  �ل�شيار�ت.  �إط��ار�ت  وحرقو�  �لرئي�شية  �ل�شو�رع 
�مل��ظ��اه��ر�ت �لح��ت��ج��اج��ي��ة �ل��ب��ل��د�ت �ل��ع��رب��ي��ة يف �لنقب 

ز�ر �لب�د موؤخر� نائب رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي دميرتي روغوزين و�ل�شناتور 
�لمريكي جون ماكني. و�شيعلن �وزبورن يف خطابه �ن �شركة �ل�شيدلة �لهندية 
�شيب� �شت�شتثمر مبلغا ي�شل �ىل 100 مليون جنيه )171 مليون دولر( يف 
�ند  ماهيندر�  �ل�شيار�ت  �شركة  �شت�شتثمر  فيما  بريطانيا،  �لدوي��ة يف  �بحاث 
34 مليون دولر يف تطوير �شيار�ت كهربائية يف بريطانيا. وبعد  ماهيندر� 
زيارة بومباي يتوجه هيغ و�وزبورن �ىل نيودلهي لجر�ء مباحثات �لث�ثاء 
مع وزيري �خلارجية �شو�شما �شو�ر�ج و�ملال و�لدفاع �رون جيتلي وغريهما، 
قبل لقاء مودي. و�كد �لوزير�ن �لربيطانيان �نهما ياأم�ن �ن تفوز �شركات 
بريطانية بعقود للم�شاهمة يف بناء 100 مدينة جديدة على ما تعهد مودي 

يف برناجمه �لنتخابي وتطوير طرقات و�ل�شكة �حلديد ومر�فئ جديدة.

ومت ر�شق �شيار�ت �ل�شرطة �لإ�شر�ئيلية باحلجارة. ويف 
�ملدينة  �شو�حي  يف  �ملو�جهات  ��شتمرت  �ملحتلة  �لقد�س 
و�حياء  و�ل���ر�م  و�لعيزرية  دي�س  و�أب��و  �شعفاط  وب��ل��د�ت 
�ل�شيخ جر�ح و�شلو�ن وقرب باب �لعامود وباب حطة يف 
�لبلدة �لقدمية و�شهدت �ملدينة حملت �عتقالت و��شعة 
فر�شت  �أخ���رى  ناحية  م��ن  �ملقد�شيني.  ع�شر�ت  طالت 
�شرطة �لحت�ل �شباح �م�س قيود� م�شددة على دخول 
�مل�شلني من �لن�شاء و�لرجال ممن تقل �أعمارهم عن �ل� 
35  عاما �إىل �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك. ويتز�من فر�س 
باقتحامات  فيه  �شمحت  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  �لقيود  ه��ذه 
من  للم�شجد  �لأج��ان��ب  و�ل�شياح  �ل��ي��ه��ود  �مل�شتوطنني 
�شهود عيان من  وق��ال  م��ع��ززة.   �ملغاربة بحر��شات  ب��اب 
و�أفو�ج  �مل�شتوطنني  �إن  �ل�شريف  �لقد�شي  �حلرم  د�خل 
�ل�����ش��ي��اح �لأج���ان���ب ����ش��ت��ب��اح��و� حم��ي��ط ���ش��ح��ن م�شجد 
�مل�شجد  مر�فق  من  �لعديد  يف  وجتولو�  �ل�شخرة  قبة 
وت��ول��ت ق��وة م��ع��ززة م��ن عنا�شر �ل��وح��د�ت �خلا�شة يف 
�لوقت  ي  وح��ر����ش��ت��ه��م..  حمايتهم  �لح��ت���ل  ���ش��رط��ة 
نف�شه �عت�شمت ع�شر�ت �لن�شاء على بو�بات �مل�شجد بعد 

منعهن من دخوله و�شط هتافات �لتكبري و�لتهليل.

اعتقال 110 فل�سطينيني والحتالل 
يفر�ش قيودًا م�سددة على دخول الأق�سى



الثالثاء  -  8   يوليو    2014 م   -   العـدد    11144
Tuesday   8  July   2014  -  Issue No   11144

15

عربي ودويل
ت�سديد التدقيق على الرحالت اإىل الوليات املتحدة برملاين فلبيني يتقدم بطلب م�ساءلة للرئي�ش

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�علنت �لوكالة �لمريكية للنقل �جلوي �ن �ملعد�ت �للكرتونية غري �مل�شحونة بالكهرباء �لتي يتعذر 
بالتايل ت�شغيلها، لن ي�شمح بها على �لطائر�ت �ملتجهة �ىل �لوليات �ملتحدة و�فادت �لوكالة يف بيان �ن 
�مل�شوؤولني �لمنيني يدققون يف جميع �ملعد�ت �للكرتونية. يف �ثناء �لتفتي�س ميكنهم �ن يطلبو� من 
��شحابها ت�شغيلها، ومن بينها �لهو�تف �ملحمولة . و��شاف �لبيان �ن �للت غري �مل�شحونة لن تقبل 
على منت �لطائرة كما قد يخ�شع �مل�شافر لتفتي�س ��شايف وذكرت �لوكالة بان وزير �لمن �لد�خلي 
�مل��ط��ار�ت وفيما مل تك�شف  �لمريكي ج��اي جون�شون �علن �لرب��ع��اء عن ت�شديد �لم��ن يف ع��دد من 
تفا�شيل هذه �لجر�ء�ت، يوفر �لبيان �لذي ن�شرته �لوكالة بع�س �لتو�شيحات. و�فاد م�شدر مقرب 
�للوحية  و�لجهزة  �ملحمولة  �لكمبيوتر�ت  ��شتخد�م  تخ�شى  �ل�شلطات  �ن  �شي  بي  �ن  قناة  �مللف  من 
و�لهو�تف �ملحمولة وغريها من �ملعد�ت �للكرتونية كعبو�ت و�كد وزير �لمن �لد�خلي �ن �لجر�ء�ت 

�جلديدة �شتطبق يف �ليام �ملقبلة من دون حتديد �ملطار�ت �ملعنية.

•• مانيال-رويرتز:

تقدم ع�شو �شابق يف �لكوجنر�س �لفلبيني �م�س 
بطلب م�شاءلة للرئي�س بنينو �أكينو متهما �إياه 
بالر�شوة و�نتهاك �لد�شتور �إل �أن حمللني قالو� 
�لتغلب  ميكنه  ب�شعبية  يتمتع  �ل��ذي  �أكينو  �إن 
ع��ل��ى ط��ل��ب �مل�����ش��اءل��ة ب��ف�����ش��ل ���ش��ي��ط��رت��ه على 

جمل�شي �لكوجنر�س.
وه���ذه ه��ي �مل���رة �لأوىل �ل��ت��ي ق��د ي��و�ج��ه فيها 
�ل�����ذي ح���اف���ظ ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �شعبية  �أك���ي���ن���و 
�لأربع  �ل�شنو�ت  �ملئة خ���ل  �لأرب��ع��ني يف  يفوق 

يبد�أ  ح��ت��ى  ���ش��ت��ن��ت��ظ��ر  �مل�������ش���اءل���ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�ل��ك��وجن��ر���س دورت�����ه �ل��ع��ادي��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 28 
يف  ح��ايل  ع�شو  �شيتبناها  وحينها  مت��وز  يوليو 

�لكوجنر�س.
�آخ��ري��ن وق��ع��و� على  25 م��و�ط��ن��ا  �أن  و�أ����ش���اف 
�لطلب ولكنه ما ز�ل يجمع �ملزيد من �لتوقيعات 
ورف�س �إدوين ل�شيريد� �ملتحدث با�شم �لرئي�س 
معروف  �شيجوكو  �إن  وق���ال  �لطلب  م�شمون 
ي��ع��ود لنا  ���ش��ك��اوى ���ش��د �لد�رة وق���ال ل  ب��رف��ع 
�لتعليق على �لأم��ر. ما يقومون به هو �شاأنهم 

ولن نعلق عليه. 

�أم����و�ل له  ل��ت��وزي��ع��ه  م�����ش��اءل��ة  �ملن�شرمة ط��ل��ب 
ع��ل��ى نو�ب  ب��ه��ا  �ل��ت�����ش��رف  ت��ق��دي��ري��ة يف  �شلطة 
�ملو�زنة  يف  ت��درج  مل  م�شاريع  لتمويل  �ل��ربمل��ان 
وهو �أمر �عتربته �ملحكمة �لعليا غري د�شتوري.
�وجو�شتو  �لكوجنر�س  يف  �ل�شابق  �لع�شو  وقال 
ث�ثة  على  تقوم  �مل�شاءلة  ل��روي��رتز  �شيجوكو 
�لعامة  �لثقة  وخيانة  �لر�شوة  خ�شو�شا  �أ�ش�س 

و�نتهاك �لد�شتور. 
�مل�������ش���اءل���ة يف مكتب  ت�����ش��ج��ي��ل  ل���ق���د مت  وق������ال 
�نتهاء  ح��ني  �إىل  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  �ل�شج�ت 

�لعطلة �لربملانية للكوجنر�س. 

رغم �صعف عملّية الّت�صجيل لالنتخابات التون�صية:

الأحزاب ت�ستعد.. واملجتمع املدين يدق ناقو�ش اخلطر..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�لّت�شجيل  على  �لإقبال  �شعف  ميّثل 
كثري  هاج�س  �لتون�شية  ل�نتخابات 
و�ملجتمع  �ل�ّشيا�شّية  �لأط����ر�ف  م��ن 
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ج���ان���ب  �إىل  �مل�����دين 
عتيد  وجمعية  ل�نتخابات  �مل�شتقلة 
�لنتخابات  ملر�قبة  �شاهد  ومر�شد 
�لّدميقر�طّية  �ل����ّت����ح����ّولت  ودع�����م 
وجمعية  و�أوفياء  مر�قبون  وجمعية 
��ة �أّن  �ل��ق��ان��ون �ل��د���ش��ت��وري... خ��ا���شّ
�ن��ط���ق��ة ع��م��ل��ّي��ة �ل��ّت�����ش��ج��ي��ل كانت 
حمت�شمة جّد� ومل تتجاوز نحو �ل�90 
�ألف حاليا. وقد �أرجع بع�س �ملر�قبني 
�لّت�شجيل  على  �ملحت�شم  �لإقبال  هذ� 
�لّتح�شي�شّية يف  �شعف �حلم�ت  �إىل 
ة منها  خمتلف و�شائل �لإع�م وخا�شّ
�ملرئّية، وعدم ��شتغ�ل �شهر رم�شان 
ل��ت��م��ري��ر وم�������ش���ات حت�����ش��ي�����ش��ّي��ة �إىل 
جانب �لإ�شهارّية �أثناء بّث �مل�شل�ش�ت 

�لّرم�شانّية.
رئي�س  ����ش���ر����ش���ار   ���ش��ف��ي��ق  ����ش���رح  و 
ل�نتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة 
�أن �أكرث من 90 �ألف تون�شي  قامو� 
و�أن  �لقادمة  ل�نتخابات  بالت�شجيل 
�لهيئة تلقت مليون و 300 ��شت�شارة 
�لنتخابات  يف  ���ش��ج��ل��و�  �ّل���ذي���ن  ِم���ن 
�ل�شابقة وقامو� بعملية �لتثبت وذلك 
�أّن  �إىل  �لأح����د م�����ش��ري�  ي���وم  �إىل ح��د 
�لهيئة ترمي �إىل بلوغ مليون �شخ�س 

من �ملُ�شجلني.
هذ�  �أن  �إىل  �شر�شار  �شفيق  و�أ���ش��ار 
�ل��رق��م يعد حم���دود� وي��ج��ب تكثيف 
�جلهود مل�شاعفته و��شتبعد �شر�شار 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل �لتى  ف���رتة  �ل��ت��م��دي��د يف 
ي���ول���ي���و �جل�����اري   22 ي�����وم  ت��ن��ت��ه��ى 
موؤكد� يف هذ� �ل�شدد �أنه على �لهيئة 
�ح����رت�م ب��ق��ي��ة �مل��و�ع��ي��د �ل��ت��ى تنظم 
�لهيئة  �أن  وبنّي  �لنتخابية.  �لعملية 
تتابع �شري عملية �لت�شجيل و�تخذت 
ع�����دة �إج�����������ر�ء�ت ل��ت��ح�����ش��ني م�����ردود 
�لإع�م  و�شائل  د�عيا  �ملتنقلة  �لفرق 
ومكونات �ملجتمع �ملدين �إىل معا�شدة 
�ملو�طنني  لتح�شي�س  �لهيئة  ج��ه��ود 

باأهمية �لت�شجيل ل�نتخابات.

هيئة النتخابات يف قف�س التهام
وقد تعددت ردود فعل �لأحز�ب حول 
ظاهرة �لعزوف هذه، ويف هذ� �ل�شياق، 
�ل��ق��ي��ادي يف �حل���زب �جلمهوري  �أك���د 
�أّن  �إذ�ع��ي،  �ل�شابي يف ت�شريح  ع�شام 
�لتون�شيني  دفعت  عو�مل  عدة  هناك 
�لت�شجيل  ع��ل��ى  �لإق����ب����ال  ع����دم  �إىل 

�لتاأخر  �أهمها  �لقادمة  ل�نتخابات 
يف حتديد مو�عيد �لنتخابات.

�ل�شابي  �ع��ت��رب  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
للنخب  �ل���د�ئ���م���ة  �ل�������ش���ر�ع���ات  �أّن 
�ل�شيا�شية تعد من �أهّم هذه �لأ�شباب، 
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  �ل�����ش��اب��ي  �أك���د  ك��م��ا 
جزء�  تتحمل  ل�نتخابات  �مل�شتقلة 
من �مل�شوؤولية يف ذلك لأنها مل تطلق 
يومني  قبل  �إل  �ل�شهارية  حم�تها 
�لت�شجيل  ب��د�ي��ة  ع��ن  �لإع������ن  م��ن 

ل�نتخابات .
تون�س فوزي  ن��د�ء  �لقيادي يف  وق��ال 
�للومي يف ت�شريح �شحفي، �أّن لديه 
�إح�شا�شا باأّن �ختيار هيئة �لنتخابات 
ل�����ف�����رتة �ل���ت�������ش���ج���ي���ل ب���ال���ق���ائ���م���ات 
�لنتخابية بالتز�من مع �لمتحانات 
بطريقة  مّت  �لعامل  كاأ�س  و  �لوطنّية 
“حمبوكة و مدرو�شة ب�شكل ل ي�شمح 
برت�شيم �لناخبني �أو يريدون تعطيل 
و�عترب  ق��ول��ه.  ح�شب  �لعملية  ه��ذه 
�لدميقر�طي  �لتحالف  يف  �ل��ق��ي��ادي 
حزبه  ل���دى  �أّن  �ل����ب����ارودي،  حم��م��ود 
حت��ف��ظ��ات ك��ث��رية وم���اآخ���ذ ع����ّدة على 
هيئة �لنتخابات من بينها تخفي�س 
ميز�نية �لإ�شهار وحتفيز �لنا�س على 
�إىل  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   3 م��ن  �لت�شجيل 

دينار.  مليون   1.3
وقال �لبارودي �إن �ملاأخذ �لثاين على 
�أد�ء �لهيئة يتمثل يف وجود �خرت�قات 
�ل��ف��رع��ي��ة �لتي  �ل��ه��ي��ئ��ات  ع���دي���دة يف 
و�شفافية  مناخ  على  ت��وؤث��ر  �أن  ميكن 
فهو  �لثالث  �خلطاأ  �أّم��ا  �لنتخابات. 
�أن �لتعبئة �لتي تقوم بها �لهيئة غري 
غري  �لت�شويقية  و�خل���ي���ار�ت  ك��اف��ي��ة 

ناجعة، ح�شب تعبريه. 
م��ن ج��ه��ت��ه، �ع��ت��رب رئ��ي�����س �جلمعية 
�لد�شتوري  ل���ل���ق���ان���ون  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 
فرحات �حلر�شاين، �أن عدم �مل�شاركة 
يف �ل�شتحقاقات �لنتخابية �لقادمة 
لأعد�ء  �لفر�شة  قوله  ح�شب  يعطي 
�لنتقال  م�������ش���ار  ل��ت��ع��ط��ي��ل  ت���ون�������س 
�لدميقر�طي و�إدخال �لب�د يف دو�مة 
نف�س  يف  ون��ب��ه  و�لح��ت��ق��ان  �لفو�شى 
�ل�شياق �إىل �أن عديد �لأطر�ف -�لتي 
وتعمل  بالب�د  ترتب�س  ي�شمها-  مل 
على �إف�شال جتربتها �لدميقر�طية. 

�أ�شتاذ جامعي  و�أكد �حلر�شاين، وهو 
يف �لقانون، خ�ل ندوة حول مو�شوع 
و�لدميقر�طية  �لنتخابي  �لقانون 
�مل��ح��ل��ي��ة، �أك�����د �أه���م���ي���ة �مل�������ش���ارك���ة يف 
و�لرئا�شية  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات 
تقديره  ح�����ش��ب  ���ش��ت��وف��ر  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�ل�شمانات �ل�زمة ل�شتقر�ر �لب�د 

خ�ل  م���ن  �ل�����ش��ع��ب  �إر�دة  وحت��ق��ي��ق 
وبعد  ح��ري��ة.  ب��ك��ل  ملمثليه  �خ��ت��ي��اره 
�لبطيء  للن�شق  ��شتيائه  �أن عرّب عن 
�لنتخابية  �ل��ق��ائ��م��ات  يف  للت�شجيل 
على  ي��ب��ع��ث  ل  �لأم�������ر  �أن  م���ع���ت���رب� 
�لقانون  رئي�س جمعية  �أكد  �لرتياح، 
باأهمية  �ل��وع��ي  �ل��د���ش��ت��وري ���ش��رورة 
مكونات  د�ع���ي���ا  �ل��رت���ش��ي��م  مب�����ش��ال��ة 
�ملجتمع �ملدين و�ملوؤ�ش�شات �لإع�مية 
حت�شي�س  �أج��ل  من  جهودها  لتكثيف 
و�شيما  �ملناطق  مبختلف  �مل��و�ط��ن��ني 
�أنف�شهم  تر�شيم  ب��وج��وب  ب���الأري���اف 

بالقائمات �لنتخابية.

مواعيد النتخابات
وع����ل����ى �����ش����وء �لآج���������ال �ل����������و�ردة يف 
�لد�شتور و �لقانون �لنتخابي و�شعت 
ل�نتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة 
�ملو�عيد  خم��ت��ل��ف  ت�شبط  روزن���ام���ة 
�لت�شريعّية  ل���ن��ت��خ��اب��ات  �مل��ن��ظ��م��ة 

و�لرئا�شّية. 
وح����ّددت �ل��روزن��ام��ة �أّي����ام 30 و31 
ثابتة  كتو�ريخ  �أغ�شط�س  و1  يوليو 
 2 وي���وم  �لناخبني  ق��ائ��م��ات  لطباعة 
على  �لقائمات  لو�شع  �أغ�شط�س  و3 
 22 ي��وم  يكون  �أن  على  �لعموم  ذّم��ة 
�لرت�ّشح  ب���اب  ف��ت��ح  ت��اري��خ  �غ�شط�س 
ل�نتخابات �لت�شريعّية �لذي �شيغلق 

يوم 29 �غ�شط�س. 
�أغ�شط�س   27 ي��وم  حت��دي��د  مّت  كما   
�لناخبني  قائمة  ل�شبط  �آج���ل  �آخ���ر 
6 �شبتمرب  ي���وم  �ل��ن��ه��ائ��ّي��ة و���ش��ي��ك��ون 
�ل����ق����ادم ع��ل��ى �أق�������ش���ى ح����ّد لإع�����ن 
ق��ائ��م��ات �مل��رت���ش��ح��ني �لأوّل���ي���ة و24 
�لنهائّية.   �لقائمات  لإع�ن  �شبتمرب 
�شتنطلق  �ل����روزن����ام����ة  ه����ذه  ووف�����ق 
يوم  للت�شريعّية  �لنتخابّية  �حلملة 
�ل�شمت  �شيبد�أ  وبالتايل  �أكتوبر   4
يف  للمقيمني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �لن��ت��خ��اب��ي 
�أكتوبر وللتون�شيني   23 �خلارج يوم 
ب��ال��د�خ��ل ي��وم 25 �أك��ت��وب��ر ي��وم قبل 
�أكتوبر.   26 يوم  �ملقّررة  �لنتخابات 
�لنتائج �لأولّية  و�شيقع �لإع���ن عن 
يتعّلق  م���ا  ويف  �أك���ت���وب���ر.    30 ي����وم 
ب���الن���ت���خ���اب���ات �ل���رئ���ا����ش���ّي���ة، ح�����ّددت 
باب  لفتح  �شبتمرب   12 ي��وم  �لهيئة 
26 من  �ل��رت���ش��ح��ات �إىل غ��اي��ة ي��وم 
ن��ف�����س �ل�����ش��ه��ر وي���ك���ون �لإع������ن عن 
يوم  للمرت�شحني  �لأول��ّي��ة  �لقائمات 
3 �أكتوبر و�لنهائّية يوم 25 �أكتوبر. 
و�شتنطلق �حلملة �لنتخابّية للدورة 
 1 م���ن  ب���د�ي���ة  ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ات  �لأوىل 
نوفمرب   22 ي����وم  وي���ك���ون  ن��وف��م��رب 
و�شيكون  بها،  �خل��ا���ّس  �ل�شمت  ي��وم 

�لرت�شحات  حت��دي��د  ق�����ش��د  ل��ل��ح��زب 
و�لت�شريعية.  �لرئا�شية  ل�نتخابات 
 ، �إع���م��ي  ت�شريح  يف  �ل�شابي  ونفى 
ق��د و���ش��ع خارطة  ي��ك��ون �حل���زب  �أن 
�أخ���رى، موؤكد�  �أح���ز�ب  م��ع  حتالفات 
�ل��ت�����ش��اور. يف حني  ق��ي��د  �مل�����ش��األ��ة  �أن 
�ل�شعبية  ب��اجل��ب��ه��ة  �ل��ق��ي��ادي  �أع���ل���ن 
�لوطنيني  حل����زب  �ل���ع���ام  �لأم������ني  و 
�لدميقر�طيني �ملوحد زياد �لأخ�شر، 
�أن �جلبهة �ل�شعبية قررت �أن تخو�س 
وهي  م�شتقلة،  بقائمات  �لنتخابات 
�ملنفتحة  �ل�شعبية  �جلبهة  ق��ائ��م��ات 
�ملجتمع  �����ش����ر�ئ����ح  خم���ت���ل���ف  ع����ل����ى 

�أّيام  ب��اخل��ارج  للتون�شّيني  �لق����رت�ع 
وي����وم  ن���وف���م���رب  و23  و22   21
لق����رت�ع  �����س  خم�����شّ ن��وف��م��رب   23
بالد�خل، يف حني حّددت  �لتون�شيني 
بالنتائج  للت�شريح  نوفمرب   26 يوم 
للنتائج  دي�����ش��م��رب  و21  �لأول�����ّي�����ة 

�لنهائّية. 
كاآخر  دي�شمرب   28 ي��وم  ح���ّددت  كما 
�أج����ل لإج������ر�ء �ل������دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�لنتخابات �لرئا�شّية لتعلن نتائجها 
ونتائجها  دي�شمرب   31 ي��وم  �لأول��ّي��ة 
�لنهائّية يوم 25 يناير 2015 بعد 

�لتثّبت يف �لطعون. 

الأحزاب ت�صتعد
�لت�شجيل  ع��م��ل��ي��ة  �رت����ب����اك  ورغ������م 
ن�شبة  ي����ه����دد  ب������ات  مم����ا  و����ش���ع���ف���ه���ا 
�نطلقت  �لن��ت��خ��اب��ات،  �مل�����ش��ارك��ني يف 
��شتعد�د�تها،  يف  �ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب 
لإعد�د  �لتمهيد  ز�وي���ة  م��ن  وخا�شة 
قائمات �أ�شماء مر�شحيها للت�شريعية 
�أكد  �لإط������ار،  و�ل��رئ��ا���ش��ي��ة. ويف ه���ذ� 
�لأمني �لعام حلزب �ملوؤمتر من �أجل 
�جل��م��ه��وري��ة ع��م��اد �ل��د�مي��ي ، خ�ل 
�ملجل�س �لوطني �ل�شتثنائي للحزب ، 
�أن حزبه قرر �مل�شاركة يف كل �لدو�ئر 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة ب���ال���د�خ���ل و�خل������ارج يف 
�أن م�شالة  �إل  �لنتخابات �لت�شريعية 
تقدمي مر�شح للحزب يف �لنتخابات 
�لرئا�شية مل حت�شم. و�أ�شار �لد�ميي  
يف  �شيعقد  ��شتثنائيا  جمل�شا  �أّن  �إىل 
لهذه  و�شيخ�ش�س  �لقادمة  �لأ�شابيع 
بقر�ر  مرتبطة  تبقى  �ل��ت��ي  �مل�شالة 
م��ر���ش��ح �حل�����زب �ل��ط��ب��ي��ع��ي  حممد 
�ملجل�س  وك����ان   . �مل���رزوق���ي  �مل��ن�����ش��ف 
�ملوؤمتر  حل��زب  �ل�شتثنائي  �لوطني 
قد �شادق �لأحد، على �ندماج حركة 
�للقاء �لدميقر�طي �شلبه، كما �شادق 
�لتي  �جلمهوري  �لعهد  مبادرة  على 
للحزب  �ل�شيا�شي  �مل��ك��ت��ب  �ق��رتح��ه��ا 
ع��ل��ى �أح�����ز�ب ق���ال �أن��ه��ا ت�����ش��رتك مع 
حزب �ملوؤمتر يف رف�س عودة �ملنظومة 
�ل��ق��دمي��ة . و�أّك�����د �ل��ق��ي��ادي يف حزب 
�أج��ل �جلمهورية طارق  م��ن  �مل��وؤمت��ر 
�لكح�وي �أم�س �لثنني �أن  �ملجل�س 
�لوطني حلزبه قد �شادق على  كر��س 
ل��شتحقاقات  �ل���رت����ش���ح  ����ش���روط 
�لنتخابية معلنا يف �لوقت نف�شه عن  
�ملنتمني  تر�شح  �شد  م��ب��ادرة  �إط����ق 
ل��ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��اب��ق ل���ن��ت��خ��اب��ات. من 
�ل�شيا�شية  �لهيئة  رئي�س  قال  جهته، 
ل��ل��ح��زب �جل���م���ه���وري �أح���م���د جنيب 
�لقادم  �أغ�شط�س   3 ي��وم  �إن  �ل�شابي، 
�ل��ل��ج��ن��ة �ملركزية  �ن��ع��ق��اد  ه��و م��وع��د 

�ل���ت���ون�������ش���ي. �أّم��������ا رئ���ي�������س �حل���رك���ة 
�ل��د���ش��ت��وري��ة ح���ام���د �ل����ق����روي، فقد 
عرّب يف ت�شريح �إذ�عي، عن �أّن �لأمل 
يحدوه من �أجل ك�شب ن�شبة م�شرفة 
من �لأ�شو�ت يف �لنتخابات �لقادمة 
حكومة  �شمن  �حل��ك��م  يف  للم�شاركة 

وحدة وطنية على حد تعبريه. 
و�أكد �لقروي على �أن �حلكم لن يكون 
بيد طرف و�حد بل بيد حكومة وحدة 
ق����ادرة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل يف ه����دوء ح�شب 
��شتفر�د  م��ن خ��ط��ورة  ر�أي�����ه، وح����ذر 
ذلك  وتد�عيات  باحلكم  و�حد  طرف 
�ملرحلة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف  �ل���و�ق���ع  ع��ل��ى 

�ملقبلة.

النداء وال�صب�صي يف ال�صدارة
��شتط�ع  �آخ��ر  ح�شب  �ن��ه  �إىل  ي�شار 
كون�شاي  ���ش��ي��غ��م��ا  �أج����رت����ه  ل����ل����ر�أي 
وُن�����ش��ر �ل�����ش��ب��ت، �ح��ت��ل رئ��ي�����س حركة 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �لباجي  تون�س  ن���د�ء 
لت�شويت  ن���و�ي���ا  يف  �لأوىل  �مل��رت��ب��ة 
�لقادمة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  ل���ن��ت��خ��اب��ات 
 8 فا�شل   29 بلغت  ت�شويت  بن�شبة 
�لنه�شة  �لقيادي بحركة  باملائة يليه 
حمادي �جلبايل 11 فا�شل 2 باملائة 
�لد�شتورية  �مل���ب���ادرة  ح���زب  ورئ��ي�����س 
باملائة.   3 فا�شل   10 مرجان  كمال 
�أّم�����ا ب��خ�����ش��و���س �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، فقد 
�لنزول  ��شتمر�ر  �ل�شتط�ع  ك�شف 
�لت�شويت  لنو�يا  �ملنتظم  �لتدريجي 
ل��ف��ائ��دة �حل��رك��ة �لإ���ش���م��ي��ة و�شل 
 2014 يوليو  ل�شهر  �لآر�ء  �شرب  يف 
 21 ب�  �أدن��ى م�شتوى تاريخي له  �إىل 
فا�شل 7 باملائة مقابل 45 فا�شل 1 
�جلبهة  وحتتل  تون�س  ل��ن��د�ء  باملائة 
 7 بن�شبة  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رت��ب��ة  �ل�شعبية 
�آخر،  �شعيد  على  ب��امل��ائ��ة.   3 فا�شل 
����ش���رح �حل��ب��ي��ب �ل���ل���وز �ل���ق���ي���ادي يف 
�أبلغت  �حل��رك��ة  �أّن  �لنه�شة،  ح��رك��ة 
ر�شمي  �جل���ب���ايل مب��ك��ت��وب  ح���م���ادي 
رف�شها ��شتقالته من �لأمانة �لعامة 
�أّن  �ل��ل��وز  �حلبيب  و�أ���ش��اف  للحزب. 
قياد�ت �حلركة �شتجتمع مع حمادي 
�جلبايل لإقناعه مبوقفها و�لرت�جع 
غن قر�ر�ته، موؤكد� �أّن تر�شح حمادي 
�جلبايل للرئا�شة �إن ح�شل لن يوؤدي 
�إىل ���ش��ر�ع م��ع ق��ي��اد�ت �حل���زب. كما 
�أك����د ���ش��م��ري دي��ل��و �ل���ق���ي���ادي بحركة 
�حلركة  �أّن  �لث��ن��ني،   �أم�س  �لنه�شة 
ق��ر�ره��ا يف م��ا يخ�س  مل حت�شم بعد 
�لأمانة  من  جبايل  حمادي  ��شتقالة 
�لعامة، مبّينا �أّن هذه �مل�شاألة ماز�لت 

حمّل نظر.

العليا  الــهــيــئــة   -
ت�صبط  لالنتخابات 
خمتلف  ـــة  ـــام روزن
املنظمة لالنتخابات 
ـــة  ـــّي ـــع ـــري ـــص ـــ� ـــت ال
والــــرئــــا�ــــصــــّيــــة

-احلـــــــــــــــــزب 
اجلمهوري يعلن 
عــــن مــر�ــصــحــه 
لـــلـــرئـــا�ـــصـــيـــة 
اأغــ�ــصــطــ�ــس  يف 
ـــــــــــقـــــــــــادم  ال

اأّن  من  حتذير   -
عـــدم املــ�ــصــاركــة 
النــتــخــابــات  يف 
ــبــالد  �ــصــيــقــود ال
ــى  ــفــو�ــص ال اإىل 
ـــــان ـــــق ـــــت والح

-اجلــــــبــــــهــــــة 
الـــ�ـــصـــعـــبـــيـــة 
تــقــرر الــرت�ــصــح 
لـــالنـــتـــخـــابـــات 
بـــــقـــــائـــــمـــــات 
مــــ�ــــصــــتــــقــــلــــة

-حــــــــــــــــــزب 
يوؤجل  املوؤمتر 
ــــم يف  ــــص ــــ� احل
تر�صيح   م�صاألة 
ـــــــي   ـــــــرزوق امل
لــلــرئــا�ــصــيــة

-  �صرب اآراء يك�صف 
نتيجة  ــــوا  ــــص اأ�
النه�صة  حلركة 
تون�س  نداء  اأمام 
ال�صب�صي  وفــــوز 
ـــيـــة  بـــالـــرئـــا�ـــص

�صّر البلّية ما ي�صحك:

فر�ش طابع جبائي على الزواج يثري �سخرية التون�سيني..!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

كل �لطرق توؤدي �إىل متويل خزينة �لدولة.. يبدو �أّن هذ� هو �شعار حكومة مهدي جمعة �لتون�شية يف 
م�شعاها لتجاوز �لعجز يف مو�زنة �لدولة و�خلروج من حالة �شبه �إف��س �لب�د.

ويف هذ� �ل�شياق ت�شمن قانون �ملالية �لتكميلي ل�شنة 2014 عديد �لإجر�ء�ت بهدف دعم وتعبئة �ملو�رد 
�إح��د�ث معلوم طابع جبائي بقيمة  �إ�شافية ومن بني هذه �لإج��ر�ء�ت و�لأحكام  �لذ�تية وتوفري مو�رد 
30 دينار� موظف على عقود �لزو�ج ومن �ملنتظر �أن يوفر هذ� �لإجر�ء خلزينة �لدولة 1 مليون دينار 

تون�شي.
وقد �أثار م�شروع قانون �ملالية �لتكميلي ل�شنة 2014 و خا�شة فيما يتعّلق بفر�س معلوم جبائي بقيمة 
�لتندر على  و  بالغ�شب  �متزجت  �لتون�شي،  بال�شارع  �لنتقاد�ت  �لزو�ج موجة من  دينار على عقد   30

مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
و يرى �لتون�شيون يف هذ� �لإجر�ء �لكثري من �لغر�بة، حيث عرّب بع�شهم بالقول تون�س �لبلد �لوحيد 

�لذي يفر�س �شريبة على �لزو�ج.
 ( �لتبغ  بيع  �أ�شعار  يف  �ل��زي��ادة  �إج��ر�ء  من  �لجتماعية  �ملو�قع  على  �لفاعلني  من  �لعديد  غ�شب  ولئن 

�لزياد�ت  �لتهكم على قائمة  ، فان  �ملحروقات  �شملت ميادين خمتلفة منها  �أخ��رى  وزي��اد�ت  �ل�شجائر( 
يف �لأ�شعار �لتي �أقرتها �حلكومة كانت من ن�شيب هذ� �لإجر�ء �لغريب �لذي �أقرته �حلكومة بفر�س 
�شر�ء طابع جبائي قيمته 30 دينار� تون�شيا يف كل عقد زو�ج ) و�يل 15 دولر� �أمريكيا(. �لإجر�ء �أثار 
موجة من �لتهكم غري م�شبوقة يف �ملو�قع �لجتماعية. فالعديد من �لن�شطاء و�ملعلقني طرحو� �إمكانية 
عدم �حل�شول على هذ� �لطابع يف �شورة �إ�شر�ب �أعو�ن �ل�شر�ئب �أو غلق للقبا�شة )�ملكلفة بال�شر�ئب( 
وبالتايل توقف �لزو�ج �أو تاأجيله.  وبالنظر �إىل تكاليف �لزو�ج �لباهظة يف تون�س فان �لبع�س تندر على 
هذه �لزيادة معترب� �أنها �شتكون عام� جديد� ي�شجع عزوفه عن �لزو�ج.  وذهب �ملعلقون �لجتماعيون 
�إىل ت�شور طريقة �إع�ن �لزو�ج وم�شاءلة �لأمهات �أبناءهم عن موعد �لزو�ج حيث كتب �حدهم قائ� " 

�أّم ت�شاأل بنتها بعد �أ�شهر من �خلطوبة: متى موعد �لطابع يا �بنتي. 
معلقة �أخرى ترى �نه �شي�شبح لز�ما تخ�شي�س ليلة خا�شة للطابع �جلبائي �إىل جانب مر��شم �لزفاف 
بالزغاريد  �ل���زو�ج  مطلب  يف  للطابع  �لعرو�شني  لإل�شاق  �لعائ�ت  تخ�ش�شها  �لتون�شية  �لتقليدية 
�إقر�ر  بعد  مطلبهم  على  �لزوجات  تعدد  �أن�شار  �إ�شر�ر  حول  ت�شاءل  �آخ��ر  معلق  و�ملو�شيقى.   و�لرق�س 
�لطابع �جلبائي ك�شرط للزو�ج قائ� "هل �أّن جماعة �ملطالبة بزوجة ثانية ماز�لو� متم�شكني مبطلبهم 

هذ� بعد طابع 30 دينار؟!.
وتعليقا على موجة �لزياد�ت �ل�شريبية �لتي �أقرتها حكومة �ملهدي جمعة ت�شاءل معلق �آخر باهلل مهدي 

جمعة لقد ن�شيت �شريبة على �لنوم!.     حقا.. �شّر �لبلّية ما ي�شحك.. وكل ربيع عربي و�نتم بخري..!
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�مل��ن�����ش��وري م��دي��ر ع���ام بلدية  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة خليفة  �ف��ت��ت��ح 
�لغربية  بطولة  فعاليات  �أم�����س  ب��الإن��اب��ة  �لغربية  �ملنطقة 
مب�شاركة  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  تنظمها  �لتي  �لرم�شانية 
عدد من �جلهات �حلكومية وغري �حلكومية باملنطقة، وذلك 
مبدر�شة �لغربية يف مدينة ز�يد. وح�شر �نط�ق �لفعاليات 
�لغربية  �لإقليمي ملكتب  �ملدير  نائب  �ملن�شوري  �لعزيز  عبد 
ع�شو  �مل��زروع��ي  �أح��م��د  و���ش��امل  للتعليم،  �أب��وظ��ب��ي  مبجل�س 
�للطيف  عبد  ��شماعيل  و�مل���زم  �لتعاونية  �لظفرة  جمعية 
ممثل �ل�شرطة �ملجتمعية فرع �لغربية، �إىل جانب عدد من 
وممثلي  بالبلدية  �لإد�ر�ت  ومديري  �لتنفيذيني  �ملديريني 
�لغربية وجمع غفري من  ومدير مدر�شة  �مل�شاركة  �جلهات 

�حل�شور.
�إىل  �أن �لبطولة تهدف  و�أكد �شعادة خليفة �شامل �ملن�شوري 
�إيجاد جو ريا�شي لل�شباب، وق�شاء �أوقات رم�شانية مملوءة 
ب��ال��ود و�ل��ت��و����ش��ل ب��ني �لأ���ش��ر و�لأ����ش���دق���اء، وب���ني موظفي 
و�أ�شحاب  �ل�شركاء  ب��ني  �لفعال  �لتو��شل  لتعزيز  �لبلدية 
�لدورية و�ملفتوحة مع  �مللتقيات  �لع�قة من خ�ل تنظيم 
�لفعاليات  يف  �مل�شاركة  ع��رب  �ت�شال  ق��ن��و�ت  وفتح  �جلمهور 

�لثقافية و�لجتماعية. 
يف  �ملحلي  �ملجتمع  م�شاركة  على  �لبلدية  ح��ر���س  �أك���د  كما 
من  �إنط�قاً  و�لجتماعية  و�لدينية  �لوطنية  �ملنا�شبات  كل 
نظام  توفري  �إىل  �لر�مية  وروؤيتها  �لجتماعية  م�شوؤوليتها 
�ملن�شودة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يحقق  عاملية  ك��ف��اءة  ذو  بلدي 
ويعزز معايري جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي. م�شري�ً �إىل �أن 
�لريا�شة و�لرتبية �لبدنية، تربي �لإن�شان لي�س علي تقوية 
�لبدن فح�شب، ولكن تربيه علي �لتناف�س �ل�شريف، و�حرت�م 
ق��و�ن��ني �ل��ل��ع��ب، و�ح����رت�م ح��ق��وق �لآخ���ري���ن، وع��ل��ي �حلياة 

�لتعاونية وغريها. 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  ���ش��ع��ادت��ه  ووج�����ه 

�لد�عمة  و�جل���ه���ات  �ل�����ش��رك��اء  ل��ك��ل 
لبطولة �لغربية �لرم�شانية، �آمً� 
فيه  مل��ا  �ل��ت��ع��اون  ه��ذ�  يتو��شل  �أن 

خدمة وطننا �لغايل. 
وبد�أ �نط�ق �لفعاليات بال�ش�م 
�آيات عطرة من  �لوطني وت�وة 
�ل��ذك��ر �حل��ك��ي��م، و�أل���ق���ى يو�شف 
�لع�قات  �إد�رة  م���ن  �حل���م���ادي 
�ل��ع��ام��ة و�لت�����ش��ال ك��ل��م��ة رحب 
�ليهم  ووج�����ه  ب��احل�����ش��ور  ف��ي��ه��ا 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ب��ح��ل��ول  �ل��ت��ه��ن��ئ��ه 

ق�شاء  للجميع  متمنياً  �ل��ك��رمي، 
بطولة  خ��������ل  مم���ت���ع���ة  �أوق�����������ات 

وتخلل  �ل���رم�������ش���ان���ي���ة.  �ل���غ���رب���ي���ة 
ق�شائم  ع��ل��ى  ���ش��ح��وب��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 

�مل�شاركة  �جلهات  من  مقدمة  �شر�ئية 
�حلاكم  ممثل  دي���و�ن  وه��ي  �لبطولة  يف 

�لظفرة  �لغربية وجمعية  �ملنطقة  �لغربية وبلدية  باملنطقة 
�لتعاونية و�ل�شرطة �ملجتمعية فرع �ملنطقة �لغربية وجمل�س 

�أبوظبي للتعليم و�شركة �حلفر �لوطنية وجا�شكو.
�أ�شفرت نتائج مناف�شات �ليوم �لأول للبطولة يف �لكرة  وقد 
�لطائرة عن فوز فريق �لفن على فريق �لأوقاف 2-0 وفوز 
فريق �لفطي�س على فريق بدع ز�يد 2-0 وفوز فريق جمعية 
�لظفرة على فريق تخطيط �ملدن 2-1. كما تاأهل 18 لعباً 

يف مناف�شات تن�س �لطاولة للجولة �لقادمة.

6يوليو �حلايل وحتى  وت�شتمر �لبطولة خ�ل �لفرتة من 
�ل�شاد�س ع�شر من نف�س �ل�شهر مب�شاركة �لعديد من �جلهات 
�لكرة  يف  مناف�شات  تت�شمن  �حلكومية،  وغ��ري  �حلكومية 
�ل��ط��ائ��رة وك���رة تن�س �ل��ط��اول��ة، وق��د ر���ش��دت ج��و�ئ��ز قيمة 

للفائزين، و�لكثري من �ملفاجاآت ل�أ�شر و�حل�شور. 
وقد حددت �للجنة �ملنظمة للبطولة بع�س �ل�شروط للكرة 
�ل��ط��ائ��رة وم��ن��ه��ا �ن ي��ت��ك��ون �ل��ف��ري��ق م��ن 12 لع��ب��اً منهم 
�أخ��رون بدلء يتم  �أوًل، و�شتة  �أ�شا�شيني يتم ت�شجيلهم  �شتة 
ل�عبني.  رئي�س  تعيني  ويتم  �مل��ب��ار�ة،  �شري  �أث��ن��اء  تبديلهم 

��شافة �إىل توحيد �لزي كما يحق لكل فريق ت�شجيل مدرباً 
�لفريق،  لعبي  من  يكون  �أل  على  للفريق  ومدير�ً  و�إد�ري���اً 
بالأ�شماء  مو�شحة  �لفريق  لع��ب��ي  قائمة  �لإد�ري  وي��ق��دم 

�لكاملة مع �إرفاق �شور �شخ�شية لكافة �لفريق.
ك��م��ا ح����ددت ب��ع�����س �ل�����ش��روط ل��ك��رة ت��ن�����س �ل��ط��اول��ة ومنها 
�لبطولة  و�أن  وزوج�����ي،  ف����ردي  ب�����ش��ك��ل  ت��ق��ام  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن 
للم�شاركني  �ملطلوبة  �لأع��د�د  توفر  ح�شب  �شتقام  �لزوجية 
�لتقدم  ف��رق. ويحق للم�شارك   4 �أدن��ى  �لزوجي بحد  لفرق 

ل�إ�شرت�ك يف �لبطولة �لفردية و�لزوجية.

هذ� وت�شهد مدن �لغربية �لعديد من �لفعاليات �لريا�شية 
 5 حت��دي��د  ومت  �ل��ك��رمي،  رم�����ش��ان  �شهر  مبنا�شبة  �ملختلفة 
م�عب مبدينة ز�يد للكرة �لطائرة وذلك يف كل من مر�بع 
بجانب  �ل�شوبرماركت  خلف  �جل��دي��دة  و�ل�شعبية  �لظفرة، 
م�شروع �ملجل�س، و�ل�شعبية �لقدمية خلف �لت�شالت، وملعب 
بجانب �شالة �لأفر�ح، وملعب ب�شعبية �لدفاع. بالإ�شافة �إىل 
�ملنطقة  بلدية  قامت  كما  ب��امل��رف��اأ،  �شاطئية  بطولة  تنظيم 
�بتهاجاً  �ملنطقة  مبدن  �لرئي�شية  �ل�شو�رع  بتزيني  �لغربية 

بال�شهر �لف�شيل.

الت�صكيلتان
- �لرب�زيل: ماركو�س - كافو ولو�شيو- وروكي جونيور- 
�شيلفا  �دم��ي��ل�����ش��ون -وج��ي��ل��ربت��و   - ك��ارل��و���س  روب���رت���و 
 )85 -وكليرب�شون -ورونالدينيو )جونينيو باولي�شتا، 
لويز  �مل���درب   .)90 )دنيل�شون،  رون��ال��دو   - وري��ف��ال��دو 

فيليبي �شكولري.
�أملانيا : �وليفر كان - كري�شتوف ميت�شلدر وكار�شنت   -
ب���وده )كري�شتيان  م��ارك��و   - لينكه  وت��وم��ا���س  ر�م��ي��ل��وف 
 )77 ��شامو�ه،  )جري�لد  يريمييز  وينز   )83 ت�شيغه، 
 - �شنايدر  وب��رين��د  فرينغز  وتور�شنت  ه��ام��ان  وديتمار 
بريهوف،  )�وليفر  كلوزه  ومريو�ش�ف  نوفيل  �وليفر 

74(. �ملدرب: رودي فولر.
ك��وري��ا �جلنوبية  2002 يف  م��ون��دي��ال  رون���ال���دو  خ��ت��م 
و�ليابان على طريقته �خلا�شة عندما �شجل هديف �لفوز 
يف  �لتاريخية  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  �ملانيا  على  للرب�زيل 

يوكوهاما ليتوجها بطلة للمرة �خلام�شة يف تاريخها.
67 و79  �ل��دق��ي��ق��ت��ني  و���ش��ج��ل رون����ال����دو ه��دف��ي��ه يف 
بعد  �للقاب  لعدد  �لقيا�شي  بالرقم  �لرب�زيل  و�بتعدت 
�ن فازت بكاأ�س �لعامل �ربع مر�ت من قبل �عو�م 1958 
و62 و70 و،94 وف�شلت �ملانيا �لتي توجت بطلة �عو�م 

1954 و74 و90 بالتايل يف معادلة رقمها.
�عو�م  بعد  �مل��ان��ي��ا  تخ�شره  �ل���ذي  �ل��ر�ب��ع  �لنهائي  وه��و 
يخو�س  �ملنتخبني  م��ن  ك��ل  وك���ان  و86  و82   1966
مل  لكنها  تاريخه،  يف  �ل�شابعة  للمرة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 

يلتقيا يف كاأ�س �لعامل قبل ذلك.
وجنحت �لرب�زيل يف �لت�شجيل للمرة �لوىل يف �ملبار�ة 
�لتو�يل،  على  �لثالثة  للمرة  تخو�شها  �لتي  �لنهائية 
 1994 ع��ام  نهائي  يف  �يطاليا  مع  �شلبا  تعادلت  لنها 
ق��ب��ل �ن حت���رز �ل��ل��ق��ب ب��رك���ت �ل��رتج��ي��ح، ث��م خ�شرت 

نهائي �ملونديال �ملا�شي �مام فرن�شا �شفر-3.

�جلنوبية  لم��ريك��ا  جم��دد�  �لتفوق  �ل��رب�زي��ل  ومنحت 
�لعامل  بكاأ�س  �ل��ف��وز  �وروب���ا يف ع��دد م��ر�ت  على ح�شاب 

بر�شيد ت�شعة �لقاب مقابل ثمانية للقارة �لعجوز.
�ىل  ر�شيده  رفع  �ن  بعد  �لهد�ف  لقب  رونالدو  و�نتزع 
�لذي  �ل�شتة  �له���د�ف  حاجز  وتخطى  �ه��د�ف  ثمانية 
ف�شل جميع هد�يف �ملونديال منذ عام 1974، كما �نه 
12 هدفا بعد �ن كان �شجل �ربعة يف  رفع ر�شيده �ىل 

مونديال 98.
وعاد رونالدينيو �ىل ت�شكيلة �لرب�زيل بعد �ن غاب عن 
�لنهائي،  رب��ع  يف  �نكلرت�  �م���ام  ل��ط��رده  �لنهائي  ن�شف 
فيما ��شرك مدرب �ملانيا رودي فولر ينز يرمييز مكان 
�مام  �ل��ث��اين  �لن���ذ�ر  �ل���ذي ح�شل على  ب���الك  ميكايل 

كوريا �جلنوبية يف ن�شف �لنهائي.
ج����اءت �ل��ب��د�ي��ة ح����ذرة م��ن �ل��ط��رف��ني وخ�����ش��و���ش��ا من 
ل�ملان  �ف�شلية  مع  �لول  �ل�شاعة  ربع  يف  �لرب�زيليني 
�ل��ذي��ن ك��ان��و� �ك���رث �شيطرة ع��ل��ى �ل��ك��رة وو���ش��ول �ىل 

�ملرمى و�شكلو� خطورة يف �لتمرير�ت �لعر�شية.
مترير�تهم  �ن  ول���و  �ل��رب�زي��ل��ي��ني  �ىل  �ل��ك��ف��ة  وم���ال���ت 
خال�شة  ف��ر���س  �رب���ع  على  فح�شلو�  منظمة،  تكن  مل 
رونالدو  و�ه��در  منها  ي�شتفيدو�  �ن  دون  للت�شجيل من 
كرة  �بعاد  يف  ك��ان  عن  �لعار�شة  نابت  فيما  منها  ث�ثا 

قوية لكليرب�شون.
لكن  للت�شجيل  كثرية  فر�س  على  �لمل���ان  يح�شل  ومل 
يف  �ملجريات  يف  �لتحكم  يف  كثري�  �شاعدهم  �نت�شارهم 
بع�س �لحيان، فقدمو� �ف�شل �شوط لهم منذ �نط�ق 

�لبطولة من �لناحية �لفنية.
وبد�أت �ملانيا ب�شكل �ف�شل يف �ل�شوط �لثاين وكادت تهز 
�ل�شباك يف منا�شبتني لكن �خلطر �لرب�زيلي مل يتاأخر 
كثري� فبانت موهبة رونالدو وريفالدو �للذين يعترب�ن 
�خطر ثنائي يف هذه �لنهائيات، فادت �لعابهما �مل�شرتكة 

�ىل ت�شجيل هديف �لفوز من توقيع رونالدو، �لول من 
ترك  �لثانية  ويف  �لثاين،  تابعها  ل���ول  قوية  ت�شديدة 
�لثاين يف  ي��رتدد  فلم  ذكية  للثاين بحركة  �لكرة  �لول 

متابعتها د�خل �ل�شباك.
و�ول حماولة باجتاه �حد �ملرميني كانت من كليرب�شون 
كان  �وليفر  �شهلة بني يدي �حلار�س  ج��اءت  كرته  لكن 

.)8(
و�نطلق �وليفر نوفيل من �جلهة �ليمنى ومرر كرة �ىل 
ركلة  �ىل  كليرب�شون  �بعدها  بالعر�س  حولها  فرينغز 

ركنية يف �للحظة �ملنا�شبة )10(.
و�هدر رونالدو فر�شة ذهبية لفتتاح �لت�شجيل عندما 
مرر له رونالدينو كرة ر�ئعة �نفرد على �ثرها بكان لكنه 
تابعها بي�شر�ه على ميني �ملرمى مبا�شرة حلظة خروج 

�حلار�س للت�شدي له )19(.
ك��رة عالية  �ث��ر  رون��ال��دو  �م��ام  و�شنحت فر�شة جديدة 
جمدد�  فانفرد  �ي�شا  رونالدينيو  م��ن  �ملد�فعني  ف��وق 
�لخري  عليها  �شيطر  �شعيفة  نكزها  لكنه  ب��احل��ار���س 

ب�شهولة )30(.
ومل يرتك �لملان �لفر�شة للرب�زيليني للتحرك كثري� 
�ىل  �شهلة  �لكر�ت  ت�شل  ومل  �مل�شاحات  عليهم  و�شيقو� 
على  ل�شيقة  رق��اب��ة  فر�شو�  كما  ورون��ال��دو،  روي��ف��ال��دو 

حامل �لكرة.
�لرب�زيلي  �ملرمى  عن  بعيدة  قوية  ك��رة  يرمييز  و�شدد 
)41(، ثم مرر كافو كرة �مامية �ىل كليرب�شون �شددها 
�لخ����ري م��ن ح����دود �مل��ن��ط��ق��ة م���رت ق��ري��ب��ة م��ن �لقائم 
�لي�شر )42(، و�طلق كليرب�شون �ي�شا كرة قوية �ردت 

من �لعار�شة مبا�شرة )42(.
وتهياأت كرة �مام رونالدو �ي�شا يف �لدقيقة �لوىل من 
كارلو�س  روبرتو  من  متريرة  �ثر  �ل�شائع  بدل  �لوقت 
�رتدت  �ملنطقة  �لي�شرى ف�شددها من د�خل  من �جلهة 

من قدمي كان قبل �ن ينقذها �لدفاع.
من  �لثانية  �لدقيقة  يف  �لت�شجيل  يفتتح  يرمييز  وك��اد 
�ل�شوط �لثاين عندما تابع بر�أ�شه كرة من ركلة ركنية 
من �جلهة �ليمنى لكنها ��شطدمت بقدم �دميل�شون، ثم 
�طلق نوفيل كرة قوية من ركلة حرة طار لها ماركو�س 
و�ب��ع��ده��ا ب��ي��ده �ل��ي�����ش��رى ����ش��ط��دم��ت ب��ال��ق��ائ��م �لي�شر 

فابتعد �خلطر )49(.
ومرر روبرترو كارلو�س كرة من �جلهة �لي�شرى �رتقى 
بج�شم  مبا�شرة  ب��ر�أ���ش��ه  وتابعها  �شيلفا  جيلربتو  لها 
�لقائم  لم�شت  رون��ال��دو  فتابعها  منه  �رت��دت  �حل��ار���س 

�لي�شر )52(.
و�شدد فرينغز �لذي �شكل خطر� من �جلهة �ليمنى كرة 
�شاروخية  باخرى  هامان  ديتار  �تبعها   ،)55( عالية 

علت �لعار�شة بقليل )57(.
وحملت �لدقيقة 67 هدف �ل�شبق عندما مرر رونالدو 
من  �رت���دت  ق��وي��ة  بي�شر�ه  ف�شددها  ري��ف��ال��دو  �ىل  ك��رة 
�لز�وية  رونالدو جمدد� وو�شعها يف  �نق�س عليها  كان 

�لي�شرى.
وعاد فرينغز �ىل خطورته ف�شدد كرة عالية )70(، ثم 
ق��دم جيلربتو  قوية حتولت من  و�ح��دة  �طلق يرمييز 

�شيلفا �ىل ركنية من �جلهة �لي�شرى )75(.
مريو�ش�ف  من  ب��دل  بريهوف  �وليفر  فولر  و����ش��رك 
كلوزه غري �لفعال يف حماولة للتعوي�س يف ربع �ل�شاعة 
�لخري، ثم �دخل ��شامو�ه مكان يرمييز لكن �ملحاولت 

�لملانية بقيت عقيمة.
�لعودة �ىل  �مال �لمل��ان يف �مكان  وق�شى رونالدو على 
كليرب�شون  فمرر  �لثاين،  �لهدف  �شجل  عندما  �ملبار�ة 
ك��رة م��ن �جل��ه��ة �ليمنى تركها ري��ف��ال��دو مت��ر م��ن بني 
ي�شار  ي��رتدد يف متابعتها على  رون��ال��دو مل  �ىل  قدميه 

�وليفر كان �ي�شا )79(.

�أ����ش���اد �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن م��ك��ت��وم بن 
ر��شد �آل مكتوم بجهود �للجنة �ملنظمة 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ب��ط��ول��ة �ل�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
�لر�بعة  �لرم�شانية  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لقدم و�لتي تقام حاليا يف نادي  لكرة 
���ش��ب��اط ���ش��رط��ة دب����ي مب�����ش��ارك��ة 16 
من  �ل��ع�����ش��ري��ن  ح��ت��ى  وت�شتمر  ف��ري��ق��ا 
ون��ق��ل �ش�ح  �مل���ب���ارك.  رم�����ش��ان  �شهر 
�لعليا  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  �ملهريي 

رئي�س �للجنة �ملالية و�لت�شويق حتيات 
بن  مكتوم  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  وتقدير 
و�أع�شاء  رئي�س  �إىل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�للجنة �ملنظمة �لعليا و�للجان �لعاملة 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م �ل��ت��ي ب��ذل��وه��ا لإجناح 

�حلدث وتفعيل هذه �لنجاحات.
بالتغطية  �ل��ب��ط��ول��ة  ر�ع����ي  ن����وه  ك��م��ا 
ووعد  للبطولة  �مل��ت��م��ي��زة  �لع���م��ي��ة 
للجهود  ت����ق����دي����ر�  �حل�������دث  ب�����زي�����ارة 

�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  وق������ررت  �مل���ب���ذول���ة. 
�لأربعة  دور  م��ب��اري��ات  ج���دول  ت��ع��دي��ل 
�أكرم  �شامل  �لر�ئد  وق��ال   .. بالبطولة 
رئي�س جلنة �لع�قات �لعامة و�مل�عب 
�ل�شيخ  توجيهات  على  بناء  �للجنة  �إن 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  مكتوم  بن  حممد 
ر�ع�����ي �ل��ب��ط��ول��ة ون������زول ع��ل��ى رغبة 
�لفرق و�جلمهور قررت تقدمي موعد 
مباريات �ليوم �لأول من دور �لثمانية 

لتلعب مبار�تيه يوم 14 رم�شان بدل 
من 15 رم�شان �ملو�فق 13 من �شهر 
يوليو �حلايل �لذي يو�فق نهائي كاأ�س 
حتى  بالرب�زيل  حاليا  �ملقامة  �لعامل 
تتاح �لفر�شة لع�شاق كرة �لقدم ملتابعة 
للمونديال  �خلتامية  �مل��ب��ار�ة  �أح���دث 

�لكروي بالرب�زيل . 
�لثالثة  �مل��ج��م��وع��ة  م���ب���اري���ات  وك���ان���ت 
فريق  م�شتوى  عن  �لنقاب  ك�شفت  قد 

له  ظ���ه���ور  �أول  يف  �ل���غ���اين  ب��ري�����ش��اي��ز 
ع���ل���ى فريق  ف�����از  �ل���ب���ط���ول���ة ح���ي���ث  يف 
�جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ب��اأرب��ع��ة �أه���د�ف 
�لأول.  �ل�شوط  ن�شفها جاء يف  نظيفة 
و�أعرب كو�ي�شون مدير فريق بري�شايز 
فريق  �أم��ام  فريقه  �أد�ء  ر�شاه عن  عن 
�جلامعة �لأمريكية يف �لإمار�ت وفوزه 
باأربعة �أهد�ف دون رد وقال �إن �لفريق 
�أن  �ملقرر  قوته حيث من  بن�شف  لعب 

من  خم�شة  �ملقبلة  مبار�ته  قبل  ي�شل 
لعبيه مع مدربهم مما �شي�شاغف من 
كو�ي�شون  ولفت   . �لغاين  �لفريق  قوة 
ي�شارك  �ل�����غ�����اين  �ل����ف����ري����ق  �أن  �إىل 
مكتوم  �ل�����ش��ي��خ  ب��ب��ط��ول��ة  م����رة  لأول 
�أ�شاد  ب���دوره   . �لرم�شانية  ر����ش��د  ب��ن 
ف��ري��ق �جلامعة  ك��اب��نت  حممد م��ه��دي 
مبار�ة  مب�شتوى  بالإمار�ت  �لأمريكية 
وقال  �لغاين  بري�شايز  وفريق  فريقه 

�إن �ملبار�ة كانت جيدة . و�نتهى �للقاء 
�لثاين �لذي جمع بني فوجرو و�لحتاد 
�ل�شلبي  بالتعادل  للجامعات  �لريا�شي 
و�حدة  نقطة  على  فريق  كل  ليح�شل 
ويتوقف ر�شيد �لفريقني عند �لنقطة 
بطاقتي  ح�����ش��م  �ن���ت���ظ���ار  يف  �ل���ر�ب���ع���ة 
�لتي  �ملقبلة وخا�شة  �ملبار�ة  �لتاأهل يف 
جتمع بني فريقي بري�شايز ووفوجرو 

ميدل �ي�شت. 

حممد بن مكتوم بن را�سد ي�سيد بجهود اللجنة املنظمة لبطولة مكتوم لكرة القدم

افتتحها خليفة �صامل املن�صوري 

انط����الق فعالي����ات بطول�����ة الغربي�����ة الرم�ساني�����������ة 

نهائي 2002 بني الربازيل-اأملانيا يف �سطور 
املباراة: 

الربازيل - اأملانيا:
 2-�صفر 

)�صفر-�صفر(

تاريخ اقامتها:
 30 

حزيران-
يونيو

امللعب:
 يوكوهاما 
ا�صتاديوم 

الدويل

النذارات:
الربازيل:

 روكي جونيور )6(
اأملانيا:

 مريو�صالف كلوزه 
)9(

احلكم: 
اليطايل 

بيارلويجي 
كولينا

الهداف:
الربازيل: 

رونالدو )67 
و79(

بنزميا يت�سدر تقييمات 
الفيفا لأف�سل لعب 

على �لرغم من �أنه مل ي�شتطع �إحر�ز �أهد�ف يف �أخر ث�ث مباريات له يف 
مونديال �لرب�زيل، �إل �أن كرمي بنزميا جنم هجوم �ملنتخب �لفرن�شي ت�شدر 
قائمة �أف�شل لعبي �لبطولة حتى �لأن ،و�لتي ت�شدره �لحتاد �لدويل لكرة 
�لت�شنيف و�شع بنزميا يف �ل�شد�رة على �لرغم  �لقدم فيفا بتقييم 9.79. 
، ويليه يف  �أملانيا يف دور �ل8  �لفرن�شية على يد  �إق�شاء �لديوك  ا من  �أي�شً
�ملركز �لثاين �ملتاألق �ل�شاب �لكولومبي جيم�س رودريجيز هد�ف �لبطولة 
وجاء رفائيل فار�ن جنم دفاع  حتى �لأن بر�شيد 6 �أهد�ف بتقييم 9.74 
ريال مدريد و�ملنتخب �لفرن�شي ثالًثا بتقييم 9.7 ، و�أ�شادت �شحيفة ديلي 
ميل �لربيطانية يف تقريرها �لذي �ألقى �ل�شوء على تقييمات �لفيفا بالأد�ء 

�لثابت و�مل�شوؤولية �لتي حتملها �ل�عب حتى خروج منتخب �لديوك.
�شان  باري�س  دف���اع  وجن��م  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب  ق��ائ��د  �شيلفا  تياجو  و�أح��ت��ل 
جريمان �ملركز �لر�بع بتقييم 9.66 ، و�أكد تقرير �ل�شحيفة �لربيطانية 
�أن �ل�عب كان حمور مهم و�أ�شا�شي لتاأهل �ل�شامبا �إىل �ملربع �لذهبي، كما 
 9.63 بتقييم  خام�ًشا  �لأملانية  �ملاكينات  دف��اع  جنم  هوميل�س  مات�س  جاء 
بح�شب  و�ملفاجاة  �لذهبي  للمربع  ب���ده  منتخب  تاأهل  يف  �لكبري  ل��دوره 
�ل�شاد�س  �ملركز  �لهولندي  �ملنتخب  �أريني روبن جناح  �لتقرير هو �حت�ل 
يف قائمة �لفيقا بتقييم 9.59 على �لرغم من �لدور �لبطويل �لذي قام به 

منذ �ليوم �لأول يف �ملونديال .

ويليان و�سط ال�سيلي�ساو 
جاهز للمعركة

�كد لعب و�شط �ملنتخب �لرب�زيلي ويليان �نه �شيكون جاهز� خلو�س �ملوقعة 
مونديال  م��ن  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور  يف  �ل��ث���ث��اء  �ل��ي��وم  �مل��ان��ي��ا  �شد  �ملرتقبة 
ت�شل�شي  و�شط  لعب  و��شيب   . متارين  خ�ل  ل�شابة  تعر�شه  رغم   ،2014
�لذي كان من �لعنا�شر �ملهم�شة يف �ملنتخب �لرب�زيلي حتى �لن لكن من �ملتوقع 
�ن يكون يف ح�شابات مبار�ة �ليوم �شد �ملانيا ب�شبب ��شابة جنم �ملنتخب نيمار 
بك�شر يف �حدى فقر�ت ظهره، خ�ل �حتكاك بهرناني�س يف متارين رجال �ملدرب 
لويز فيليبي �شكولري يف تريي�شوبولي�س.  لكنه �كد يف موؤمتر �شحايف: �نا يف 
و�شع ر�ئع. تعر�شت ل�ذى يف جانبي �لي�شر خ�ل متارين �ل�شبت و�زعجتني 

�ل�شابة بع�س �ل�شيء لكنها لي�شت مهمة ولن متنعني من خو�س متارين .
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��شتد �لتناف�س بني �لفرق �ملت�شدرة لبطولة حماة �زدهار 
كرة  خلما�شيات  �ل�شابعة  �لرم�شانية  �لريا�شية  �ل��وط��ن 
�ملن�شاآت  �لقدم و�لكرة �لطائرة �لتي ينظمها جهاز حماية 
طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �شعادة  برعاية  و�ل�����ش��و�ح��ل  �حليوية 
�ملن�شاآت  حماية  جهاز  رئي�س  �ملزروعي  خلفان  خلف  فار�س 
و�لحد  �ل�شبت  يومي  تختتم  ،و�لتي  و�ل�شو�حل  �حليوية 
�لريا�شية باملعهد �لبرتويل  �لرئي�شية  �لقادمني بال�شالة 
�لتابع ل�شركة برتول �أبو ظبي �لوطنية )�أدنوك( مبنطقة 

�شا�س �لنخل يف �أبوظبي .
�أم�س  ليلة  ج��رت  �لتي  �ل��ق��دم  ك��رة  مناف�شات  �شهدت  وق��د 
�لأول فوز فريق حر�س �حلدود علي معهد حماية �ملن�شاآت 
�لتقدم  ،موؤكد�  �لفريقني  بني  متكافئة  مبار�ة  بعد   2-3
للمركز �لثاين يف ترتيب �ملجموعة �لوىل بر�شيد 6 نقاط 
بفارق �لأهد�ف من فريق حر�س �ل�شو�حل �ملت�شدر بنف�س 
هد�ف  �حل��دود  حر�س  لفريق  �شجل  ،وق��د  �لنقاط  ر�شيد 
ح�شني  فهد  ل�عب  وه��دف  )ه��دف��ني(  فايز  ب��در  �لفريق 

و�شجل هديف �ملعهد يو�شف �لوهيبي .
�لعاملة  �دم���ا  �شركة  ف��ري��ق  ��شتطاع  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف 
�ملجموعة  �شركة جا�شكو خام�س  �لفوز علي فريق  حتقيق 
بنتيجة 5-4 لي�شبح ر�شيد فريق �شركة �دما 3 نقاط من 
فوز وخ�شارة وتبقت له مبار�ة �حل�شم �لأخرية �أمام فريق 
حر�س �ل�شو�حل �ملت�شدر يف ختام مباريات �لدور �لتمهيدي 
و�لتي �شتحدد �لفريقني �ملتاأهلني لدور �لأربعة و�لقرت�ب 
،وقد  �لبطولة  خلما�شيات  �لذهبي  للنهائي  �لتاأهل  م��ن 
وعبد�لرحيم  كرم�شجي  عمر  �أدم���ا  �شركة  لفريق  �شجل 

م���زب���ار )ه���دف���ني ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا( و�ح���م���د ���ش��امل وجلا�شكو 
�لأه�����د�ف �لأرب���ع���ة �ل���ع��ب ع���ادل ���ش��ب��اك ل��ي��دخ��ل �شمن 
�ملبار�تني  و�أد�ر   .. �لبطولة  م�شو�ر  يف  �ل��ه��د�ف��ني  قائمة 
�لبطولة  مباريات  وت�شتاأنف   .. ربيع  و�شالح  حمد�ن  علي 
يف  �لأويل  �ملجموعة  ف��رق  �شمن  مبار�تني  باإقامة  �لليلة 
يلتقي  �لتمهيدي حيث  �ل��دور  قبل �خلتامية من  جولتها 
بال�شالة �لرئي�شية معهد حماية �ملن�شاآت �لذي يحتل �ملركز 
�لر�بع يف ترتيب �ملجموعة بر�شيد نقطة و�حده مع فريق 

حر�س �ل�شو�حل �ملت�شدر .. وتعقبها مبار�ة حر�س �حلدود 
�ملت�شدر �لو�شيف مع فريق جا�شكو �خلام�س �لأخري بدون 
ل��ه م��ب��ار�ة و�ح���دة �م��ام فريق معهد  ر�شيد و�ل���ذي تبقت 
�لعام  �لرتتيب  ق��اع  من  �ل��ه��روب  عنو�نها  �ملن�شاآت  حماية 

لفرق �ملجموعة.
بال�شالة  تقام  �لتي  �لطائرة  �لكرة  بطولة  مناف�شات  �م��ا 
بر�شيد  �أدك���و  �شركة  فريق  ���ش��د�رة  �شهدت  فقد  �مل��ج��اورة 
�ل��ث���ث��ة ،و�ح���ت���ل فريق  ب���ف���وزه يف م��ب��اري��ات��ه  ن���ق���اط   6

�ملبار�تني  يف  بفوزه  �لثاين  �ملركز  �لرئي�شية  �أدن��وك  �شركة 
�شركة  فريق  �م��ام  �لفتتاح  يف  خ�شارته  عقب  �لخ��ريت��ني 

�أدكو �ملتاأهل علي ر�أ�س �ملجموعة .
تاأهل فريق �شركة �دنوك بفوزه علي رئا�شة �جلهاز  وجاء 
حبيب  ب��در  �ل��دول��ي��ان  �مل��ب��اري��ات  و�د�ر  نظيفني  ب�شوطني 

و�حمد �ل�شام�شي .
من جانب �آخر �ختتمت �أم�س �لأول مبدينة ز�يد �لع�شكرية 
بطولة �شد �حلبل �لتي �شهدت م�شاركة �أربعة فرق تتمثل 

�ل�شو�حل  حر�س   ، �ملن�شاآت  حر�س  ،فريق  �جلهاز  معهد  يف 
وفريق حر�س �حلدود و�شط م�شاركة مميزة من �ل�عبني 
�ملن�شاآت  فريق حر�س  ،وق��د متكن  �ملجال  �لبارزين يف هذ� 
فريق  �لف�شي  و�ل��ث��اين  �لذهبي  �لأول  �مل��رك��ز  �ح���ر�ز  م��ن 
حر�س �ل�شو�حل و�لثالث �لربونزي فريق حر�س �حلدود..

 وت��ق��ام �ل��ي��وم م��ن��اف�����ش��ات �أل���ع���اب �ل��ق��وى يف م��دي��ن��ة ز�يد 
�لع�شكرية مب�شاركة �أربعة فرق وهي معهد �جلهاز وحر�س 

�ملن�شاآت وحر�س �ل�شو�حل وحر�س �حلدود.

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�شة  �لإم�������ار�ت  �أم  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
�لرئي�س  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت�����اد 
�ل�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لع��ل��ى 
ل�أمومة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�كادميية  بطولة  تقام   ، و�لطفولة 
فاطمة بنت مبارك �لدولية �لوىل 
لكرة �ل�شلة لل�شيد�ت يف �شالة �رينا 
بنك �خلليج باأبوظبي خ�ل �لفرتة 

11-16 يوليو �جلاري .
�هتمام  ظ����ل  يف  �ل���ب���ط���ول���ة  وت����ق����ام 
وم���ت���اب���ع���ة �ل�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع 
بنت  فاطمة  �كادميية  �د�رة  جمل�س 
مبارك للريا�شة �لن�شائية ، وبدعم 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي وبتنظيم 
�لك���ادمي���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع �حت���اد 

�لمار�ت لكرة �ل�شلة .
ج��اء ذل��ك خ���ل �مل��وؤمت��ر �ل�شحفي 
�ل���ذي ع��ق��دت��ه �لك��ادمي��ي��ة مبقرها 
يوم �لثنني �ملو�فق 2014-06-7 
بح�شور �لدكتورة �منيات �لهاجري 
 ، �د�رة �لك��ادمي��ي��ة  ع�����ش��و جم��ل�����س 
وط�����ل �ل��ه��ا���ش��م��ي مم��ث��ل جمل�س 
�بوظبي �لريا�شي ، وخالد �لهنائي 
�لمار�ت  �حتاد  �د�رة  جمل�س  ع�شو 

لكرة �ل�شلة.
�شتة فرق هي  �لبطولة  وي�شارك يف 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ك���ادمي���ي���ة   :
�لرثوذك�شي  �ل��ن��ادي   ، )�لم����ار�ت( 
�ل���ن���ج���م���ة  ن������������ادي   ، )�لردن( 

)�لبحرين( ، نادي �لفتاة ) �لكويت( 
�لنادي   ، �شبورتينج )م�شر(  نادي   ،

�لتون�شي )تون�س( .
تق�شيم  ب��ن��ظ��ام  �ل��ب��ط��ول��ة  وجت����ري 
�ل������ف������رق �ل�������ش���ت���ة �مل���������ش����ارك����ة �ىل 
�لقرعة  ب���ط���ري���ق���ة  جم���م���وع���ت���ني 
�ملوجهة ، وتلعب �لفرق بدوري من 
دور و�حد لكل جمموعة ، و�شيتاأهل 
�ول وثاين كل جمموعة �ىل ن�شف 
ن���ه���ائ���ي �ل���ب���ط���ول���ة، وي�����ق����ي �ول 
�ملجموعة �لوىل مع ثاين �ملجموعة 
بطل  ي����و�ج����ه  ح����ني  يف   ، �ل���ث���ان���ي���ة 
�ملجموعة �لثانية و�شيف �ملجموعة 
�ىل  �ل���ف���ائ���زي���ن  وي���ت���اأه���ل   ، �لوىل 
مبار�ة  �خلا�شرين  ويلعب  �لنهائي 

حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع .
وتاأتي �لبطولة �لدولية �شمن خطة 
�لتي تنظمها  �لبطولت و�مل�شابقات 
�كادميية فاطمة بنت مبارك لدعم 
�للعاب �لفردية و�جلماعية وتعزيز 
ح�شور �لفتاة �لمار�تية يف �ملحافل 
�لدولية، ومتكني �لفرق و�ملنتخبات 
�لنتائج  �ف�����ش��ل  لتحقيق  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�مل���ن���ج���ز�ت ل��ري��ا���ش��ة �لم��������ار�ت ، 
�ن����ط�����ق����ا م�����ن �ل����ن����ه����ج �ل���وط���ن���ي 
ل����ك���ادمي���ي���ة ودوره��������ا �ل����ر�ئ����د يف 
�لفاعلة  �لريا�شية  �ملبادر�ت  تقدمي 
�لريا�شية  �حلركة  م�شرية  لتنمية 
�لتي  �لنجاحات  وتعزيز  �لن�شائية، 
خمتلف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفتاة  حققتها 
، وتنمية  �ل�شلة  �للعاب ومنها كرة 

و�شقل  �لو�عدة  و�ملو�هب  �خل��رب�ت 
�لأكادميية  خ��ط��ط  وف���ق  �مل���ه���ار�ت، 
ريا�شة  منظومة  لتطوير  �لهادفة 

�ملر�ة .
�ل��دك��ت��ورة �منيات  �أ����ش���ادت  ب��دوره��ا 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل����ه����اج����ري 
�ك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
للريا�شة �لن�شائية بالدعم �ملتو��شل 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  توليه  �ل��ذي 
بنت مبارك )�م �لم��ار�ت( �لرئي�س 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
�لأمومة  ملجل�س  �لأع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س 
و�ل��ط��ف��ول��ة، ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �مل����ر�أة 

�ملجالت  ���ش��ت��ى  يف  دوره�����ا  وت��ف��ع��ي��ل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ط���م���وح���ات���ه���ا و�آم����ال����ه����ا 
�شموها  �أن  �إىل  م�شرية  �لعري�شة، 
مل تاأل جهد� يف دعم كل �لقطاعات 
ومنها  �لأ���ش��ري��ة  بالتنمية  �ملت�شلة 
ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة �لذي 
بف�شل  �ل���ط���ل���ي���ع���ة  يف  ي���ق���ف  ب������ات 
وت�شجيعها  ودعمها  �شموها  �هتمام 

�ملتو��شل.
بال�شكر  �ل�����ه�����اج�����ري  وت����ق����دم����ت 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل��ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع 
بنت  فاطمة  �أكادميية  �إد�رة  جمل�س 
�لن�شائية، لدورها  للريا�شة  مبارك 

خمتلف  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ات  حتقيق  يف 
�لريا�شية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �لأن����دي����ة 
و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  �إط�ق  ومتابعة 
�لريا�شة  ط��م��وح��ات  ت��و�ك��ب  �ل��ت��ي 
متابعتها  ج���ان���ب  �إىل  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة، 
�لريا�شي  �لن�شاط  وخطة  للرب�مج 

ل�أكادميية.
�همية  ع���ل���ى  �ل����ه����اج����ري  و�أك���������دت 
لكرة  �لوىل  �ل���دول���ي���ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
تنظمها  �ل���ت���ي  ل��ل�����ش��ي��د�ت  �ل�����ش��ل��ة 
�لك��ادمي��ي��ة مب�����ش��ارك��ة �ب���رز �لفرق 
�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة ، 
�لك��ادمي��ي��ة ت�شعى ومن  �ن  م��وؤك��دة 
وتنظيم  لإق���ام���ة  خ��ط��ط��ه��ا  خ�����ل 

دولية  ريا�شية  وفعاليات  ب��ط��ولت 
وعقد  و��شت�شافة   ، �لل��ع��اب  بكافة 
�ل��دول��ي��ة ، لفتة �ىل �ن  �مل��وؤمت��ر�ت 
�ملنا�شبات ت�شكل حمطة مهمة  هذه 
يف م�������ش���رية �ل���ت���ط���وي���ر و�لرت����ق����اء 
يف  حتما  وت�شهم  �لم���ار�ت  بريا�شة 
دعم تطلعات فتيات �لمار�ت وزيادة 
خ��رب�ت��ه��ن وت��ن��م��ي��ة م��ك��ان��ت��ه��ن على 
، م�شرية  �لعربي و�ل��دويل  �ل�شعيد 
على  ح��ري�����ش��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  �أن  �إىل 
�ل��ن��ج��اح وعو�مل  ���ش��ب��ل  ت��وف��ري ك��ل 
�لبد�ع و�لتميز للتجربة �لوىل من 
و�للوج�شتية  �لتنظيمية  �لنو�حي 
و�لع�مية  و�لت�شويقية  و�لفنية 

�لوفود  ج��م��ي��ع  ب���ق���دوم  م��رح��ب��ة   ،
�خل��ل��ي��ج��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �ر����س 
�لفرق  ل��ك��اف��ة  متمنيا   ، �لم������ار�ت 
م�شتويات  وت��ق��دمي  �حل���دث  �ث����ر�ء 
متميزة تقود لتثبيت قو�عد �لنجاح 
لفريق  متمنية   ، �لوىل  للبطولة 
�ك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
�لدويل  �ملحفل  يف  �لم����ار�ت  ممثل 
�لقدر�ت  و�ثبات  م�شو�ره  يف  �لتميز 
�لريا�شية  �لم��ار�ت  لبنات  �لكبرية 

مب�شاركتهن �خلارجية .
�لها�شمي  �أ����ش���ار ط����ل  م��ن ج��ه��ت��ه 
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  مم��ث��ل 
حققت  �لن�شائية  �لريا�شة  �أن  �إىل 
�لدعم  ب��ف�����ش��ل  ك���ب���رية  جن����اح����ات 
�لكبري �لذي حتظى به من �لقيادة 
ل�شمو  �ل��ري��ادي  و�ل����دور  �حلكيمة، 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك �أم 
ريا�شة  م�����ش��رية  دع���م  �لم������ار�ت يف 
�ملر�أة يف �ملجتمع، موؤكد� �أن جمل�س 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ب��رئ��ا���ش��ة �شمو 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ 
يويل �هتماما كبري� لتطوير قطاع 
برعاية  م�شيد�  �لن�شائية،  �لريا�شة 
ودعم �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن 
ي�شكل  ب��ات  و�ل���ذي  نهيان،  �آل  ز�ي���د 
برت�شيخ  ����ش��ه��م  م�����ش��رق��ا  من���وذج���ا 
قو�عد �لتميز لريا�شة �ملر�أة وخطط 

تطويرها وتعزيز جناحاتها.
تنظيم  �ن  �ىل  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و������ش����ار 
�لوىل  �لدولية  �لكادميية  بطولة 

ل��ل�����ش��ي��د�ت ل��ك��رة �ل�����ش��ل��ة، ي��ع��د من 
�ملكت�شبات �جلديدة �لتي ��شتطاعت 
�شج�ت  يف  تدونها  �ن  �لك��ادمي��ي��ة 
ب��ر�جم��ه��ا وم��ب��ادر�ت��ه��ا م��ن��ذ �نبثاق 
ريا�شة  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره�����ا  عملها 
�ملر�ة ، مبينا �ن مثل هذه �لبطولت 
�لدولية ت�شهم بتحقيق فو�ئد كثرية 
�خلرب�ت  من  �ل�شتفادة  �همها  من 
، وتوفري فر�س �لحتكاك  �لدولية 
و�لعد�د لبنات �لمار�ت باعتبارها 
من  م��زي��د�  لك�شب  مثالية  حمطة 

�لتجارب ومر�حل �لتطوير .
جمل�س  �ن  �ل���ه���ا����ش���م���ي  و�������ش�����اف 
�ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ح��ري�����س على 
�لكادميية  خطط  ودع���م  �ل��ت��و�ج��د 
�شعيد  على  �لتطويرية  وبر�جمها 
خمتلف  و�ح���ت�������ش���ان  �����ش���ت�������ش���اف���ة 
و�ملوؤمتر�ت  و�ل������دور�ت  �ل��ب��ط��ولت 
�لدولية، �نط�قا من �ل�شر�كة �لتي 
جتمع �لطرفني و�خلطط �ملتناغمة 
�مل�شرتكة.  �له����������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة  �ن  مو�شحا 
حتر�س  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك 
�لناجحة  �ل���ت���ج���ارب  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
كافة  يف  �ل����وط����ن  وب����ن����ات  ل��ف��ت��ي��ات 
متقدما  و�ل����ري����ا�����ش����ات،  �لل����ع����اب 
بال�شكر و�لتقدير لأكادميية فاطمة 
�لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
�لنجاح  متمنيا   ، �ل�����ش��ل��ة  ولحت�����اد 
�إثر�ء  يف  �مل�شاركة  للفرق  و�ل��ت��ق��دم 

�لبطولة.

�لوطنية  �حلفر  �شركة  بطولة  �شد�رة  عن  بحثا  �لنجوم  �شر�ع  تو��شل 
�لتي  �ملفتوحة  للبولينغ  �لر�بعة ع�شرة  �ل�شنوية  �لرم�شانية   )NDC(
�لريا�شية  ز�ي���د  مبدينة  للبولينغ  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ب�شالة  حاليا  ت��ق��ام 
من  �ل��ع��دي��د  �ن�شمام  بعد  �ل��ث��اين  �أ�شبوعها  دخ��ل��ت  و�ل��ت��ي   ، �أب��وظ��ب��ي  يف 
�لدور�ت  �لعديد من  م�شاركتهم يف  ،بالرغم من  �لوطني  �ملنتخب  جنوم 
�لرم�شانية للبولينغ �لتي جتري حاليا على م�شتوى �لدولة ،وقد �شهدت 
�لرتتيب  ل�شد�رة  عقاب  نايف  �ل��دويل  �ل�عب  تقدم  �لأول  �أم�س  جولة 
�لذي  �لكامل  �ل�شوط  ت�شجيل  م�شتفيد� من  نقطة،   252 �لعام مبعدل 
ح�شل علية يف �لأ�شبوع �لأول و�لذي ح�شل على �أثره على 300 نقطة .

�لرئي�شية  �ملفتوحة  للبطولة  �ل��ع��ام  �ل��رتت��ي��ب  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  و�ح��ت��ل 
�ملرزوقي  حممد  و��شبح  نقطة،   247 مبعدل  �لها�شمي  ها�شم  �ل�عب 
�ل�شاعد  ر�بعا  وتر�جع   247 مبعدل  �لثالث  �ملركز  يف  �ل�شابق  �ملت�شدر 

خمي�س �شعيد �ل�شام�شي مبعدل 244 ،ثم �ل�عب �لعاملي حممد خليفة 
�ملت�شدر  243 ،وح�شب �لرتتيب جند  �ل�شابق  �لقبي�شي خام�شا مبعدله 
و�لدويل  �لقبي�شي  و�شامل  نقطة   243 بر�شيد  �لزعابي  ح�شن  �ل�شابق 
حارب �ملن�شوري و�لدويل حليمان �لهاملي و�شمن قائمة �لع�شرة �لأو�ئل 
�لفلبيني  ثم   ، عا�شر�  �لر��شدي  علي  �ل�شاعد  �ل�عب  جند  �لمار�تية 
ور�ء  �شعيا  ع�شر  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �ل�شويدي  ح�شني  �ل���دويل  و�ح��ت��ل  جيك 

�للحاق بركب �ل�شد�رة.
�ما كبار �لنجوم يف قائمة �مل�شاركة جند تقدم حامل �للقب �شيد �بر�هيم 
ر�شيده  نقطة يف   248 �ن جمع  بعد  �ملقدمة  م��ن جن��وم  �ق��رتب  �ل��ذي 
حيث ت�شهد جولة �ليوم �قرت�به من قائمة �ملقدمة ، و�حتفظت �ل�عبة 
�ل�شابة �لربيطانية �شمانثا هنان ب�شد�رة �لفتيات �شمن فعاليات �لبطولة 
�أكرم و�لثالثة  �لدولية خلود  �لثاين  ، ويف �ملركز   230 �ملفتوحة بر�شيد 

�لدولية هند يو�شف �حلمادي ثم �لدولية �ربون .
�ما بطولة �ل�عبني �مل�شنفني مبعدل �أقل من 180، �لتي ت�شهد تناف�شا 
�ل�عب  �ح��ت��ف��اظ  �شهدت  فقد  �ل�شباب  و���ش��ط  مب�شر�  وح�����ش��ور�  م��ث��ري� 
عبد�هلل  ث��م   ، نقطة  بر�شيد230  ب��ال�����ش��د�رة  �مل��ه��ري  حم��م��د  �ل���و�ع���د 
�لقبي�شي يف �ملركز �لثاين بر�شيد 229 بفارق نقطة و�حده من �ل�شد�رة 
، ودخل قائمة �ل�شد�رة �لفلبيني فريد علي ح�شاب �ل�عب ، طارق �ملا�س 
�ل�شباب  بطولة  ..�م��ا  نقطة   224 مبعدل  �لر�بع  للمركز  تر�جع  �ل��ذي 
ثم  نقطة   225 بر�شيد  �ملهريي  �ل�شاعد مطر  بال�شد�رة  �حتفظ  فقد 
�لثاين  �ملركز  يف  �لقبي�شي  خليفة  حممد  �شلطان  �ل�شاب  �لعائد  �ل��دويل 
�ملركز  يف  �ل�شام�شي  �شعيد  خمي�س  وب��ق��ي  نقطة   222 مب��ع��دل  و�شيفا 
�لثالث بر�شيد 215 نقطة، و�ل�عبة �ل�شابة �لربيطانية �شمانثا هنان 

يف �ملركز �لر�بع .

�سراع النجوم متوا�سل بحثًا عن �سدارة بطولة احلفر الوطنية الرم�سانية للبولينغ 

بطول����ة حماة ازده������ار الوطن تقت��������رب من املرب���������ع الذهب������������ي

�أم�س  م�شاء  �لريا�شي  �لثقايف  �لإم���ار�ت  ن��ادي  نظم 
�لأول حفً� لتكرمي و تتويج فريق نا�شئي كرة �ليد 
كاأ�س  و  �لأول  �ملركز  على  حل�شوله  وذل��ك  بالنادي 
م�شتوى  ع��ل��ى   2014-2013 للمو�شم  �لحت����اد 
�لدولة وذلك بح�شور �شعادة �شلطان عي�شى �شلطان 
د�وود  و���ش��ع��ادة  �ل��ن��ادي،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

�مل�شاعد لحتاد �لإمار�ت  �ملليح �لأمني �لعام  حممد 
لكرة �ليد، وحممد �لطابور �ملدير �ملايل لحتاد كرة 
�ليد وعدد من �أع�شاء جمل�س �إد�رة نادي �لإمار�ت، 
وموظفي �لنادي و مدربي و �إد�ريي فريق كرة �ليد، 

ف�شً� عن لعبي �لفريق.
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  عي�شى  �شلطان  �أو���ش��ح  ح��ي��ث 

�لإد�رة باأن هذ� �لإجناز ما كان له �أن يرى �لنور لول 
�أحمد بن  �ل�شيخ  �مل�شتمر من �شمو  و  �لد�ئم  �لدعم 
�شقر �لقا�شمي رئي�س �لنادي، و توجيهاته �لد�ئمة 
ن��ح��و ت��ق��دمي ك��اف��ة �ل��دع��م �ل�����زم ل��ك��اف��ة �ل��ف��رق و 
�لألعاب �لريا�شية بالنادي، بل و �لعمل على تذليل 
جميع �لعقبات و �ل�شعوبات �لتي قد تعرت�شهم، كما 

كان لأع�شاء جمل�س �إد�رة �لنادي دور كبري من خ�ل 
و دعمه وم��وؤ�زرت��ه يف رحلته  �لفريق  �لوقوف خلف 
نحو �لنت�شار، كذلك ل نن�شى دور �لطاقم �لإد�ري 
م�شاعفاً  جم��ه��ود�ً  ب��ذل  �ل��ذي  للفريق  �لتدريبي  و 
�لتوجيهات  و�إعطائه  م�شاندة  و  بالفريق  للنهو�س 
�لحتاد.   بكاأ�س  �لفوز  و  �لنت�شار  لتحقيق  �ل�زمة 

ومن جانبه فقد �أعرب جمال �لقر�شي �إد�ري فريق 
كرة �ليد عن �شكره �جلزيل لرئي�س و�أع�شاء جمل�س 
�إد�رة نادي �لإم��ار�ت ملا بذلوه من جهد مع �لفريق 
لتحقيق ه��ذ� �لن��ت�����ش��ار، وك��ذل��ك لحت���اد �لإم���ار�ت 
ما  على  �للعبة،  لهذه  �لرئي�شي  �ل��د�ع��م  �ليد  لكرة 
يقدمه من م�شاعدة و دعم لزم و توفري �حتياجات 

�للعبة لكي تظهر بال�شورة �مل�شرفة �لتي تليق با�شم 
و �شمعة �للدولة. 

�لإد�ري  �لطاقم  كافة  تكرمي  �لحتفال  حيث مت يف 
بكاأ�س  و�لتدريبي للفريق، وكذلك تتويج �ل�عبني 
�لحتاد ومبيد�ليات �ملركز �لأول، كما مت تقدمي درع 

�لنادي لحتاد كرة �ليد. 

ن����ادي الإم����ارات يك��������رم اأبط��������ال نا�سئ���������ي الي�����������د 

مب�صاركة �صتة فرق خليجية وعربية 

الإعالن عن بطولة اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية الأوىل لكرة ال�سلة لل�سيدات 
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�علن طبيب منتخب �لرجنتني د�نيال مارتينيز �ن �جلناح 
و�ج��ه تقل�شات ع�شلية خ�ل فوز  �ل��ذي  �نخل دي ماريا 
ربع  يف  �ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  1-�شفر  بلجيكا  على  ب���ده 
�شد  �ملقبلة  �مل��ب��ار�ة  يف  �مل�شاركة  م��ن  يتمكن  ل��ن  �لنهائي 

هولند� �لربعاء �ملقبل يف �شاو باولو.
وقال مارتينيز: لقد لحظنا �ن دي ماريا م�شاب بتمزق يف 
ع�شلة فخذه �لمين و�كد �لطبيب �ن دي ماريا لن يتمكن 

مل  �ن��ه  �ل  �لرجنتني  مع  �ملقبلة  �مل��ب��ار�ة  يف  �مل�شاركة  من 
�لتالية يف حال متكن  �ملبار�ة  ي�شتبعد م�شاركة �لخري يف 
منتخب ب�ده منه بلوغ �ملبار�ة �لنهائية. وتعر�س دي ماريا 
خ�ل �للقاء مع بلجيكا ل�شابة يف �لدقيقة 33 من دون 
�ن يلم�شه �ي لعب بلجيكي عندما كان يحاول �ن ي�شيطر 
على �لكرة، ودخل بدل منه �نزو برييز. وقد عاود لعبو 
منتخب �لرجنتني �لتدريب يف مقر �قامتهم على ملعب 

�شيد�د دو غالو بالقرب من بيلو �وريزنتي ��شتعد�د� للقاء 
�لرجنتيني  �ملنتخب  ي�شافر  �ن  ويتوقع  �لربعاء.  هولند� 
�ليوم �لث�ثاء �ىل �شاو باولو حيث �شتقام مبار�ته يف �لدور 
ن�شف �لنهائي على ملعب �رينا كورينثاينز �لذي �شهد فوز 
�لدور  �شوي�شر� يف  على  �شابي�  �ليخاندر  �مل��درب  منتخب 
�لدقيقة  بالذ�ت يف  �شجله دي ماريا  �لنهائي بهدف  ثمن 
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دي م������اري���ا يغي�����������ب ع�������ن موقع�����������ة 
ه���ول��������ن���������دا 

�مام  ك��ل��وزه  �مل��خ�����ش��رم م��ريو���ش���ف  �مل��ه��اج��م  �شيكون 
ف��ر���ش��ة ت��اري��خ��ي��ة �ل��ي��وم يف ب��ي��ل��و ه��وري��زون��ت��ي ، لنه 
فيليبي  �شيلي�شاو  ثاأره من  بامكانية حتقيق  �شيحظى 
�مل��دف��ع��ج��ي غريد  ���ش��ك��ولري ورد �لع��ت��ب��ار ل��ب���ده و 

مولر.
يعود جم��دد� �ىل  �ن  �لي��ط��ايل  يريد مهاجم لت�شيو 
�لنهائي  ي��خ��و���س  ل��ك��ي  �ل���ش��ط��وري  م��ار�ك��ان��ا  ملعب 
ك��ان��ت زيارته  ب��ع��د �ن  �مل��ق��ب��ل، وذل����ك  �مل���ق���رر �لح����د 
�ملا�شي  �جلمعة  ناجحة  �مللعب  لهذ�  �لوىل  �لر�شمية 
�لفرن�شيني  فائزين على جري�نهم  �لمل��ان  حيث خرج 
�ل��دور ربع �لنهائي يف مبار�ة �شارك فيها  1-�شفر يف 
مهاجم برمين وبايرن ميونيخ �ل�شابق ��شا�شيا للمرة 
يتمكن  �ن  دون  �لع�شرين  �لن�شخة  نهائيات  يف  �لوىل 
�لرب�زيلي  رق��م  وحتطيم  �ل�شباك  �ىل  �ل��و���ش��ول  م��ن 
رون��ال��دو من حيث ع��دد �له��د�ف يف �لعر�س �لكروي 

�لعاملي )15(.
 �ريد �لعودة �ىل مار�كانا ، هذ� ما قاله كلوزه �لباحث 
ث��اأره من �ملنتخب �لرب�زيلي �لذي حرمه  عن حتقيق 
وب��ق��ي��ادة ���ش��ك��ولري ب��ال��ذ�ت م��ن �ل��ف��وز م��ع نا�شيونال 
فاز  �ن  ب��ع��د   2002 ع���ام  �ل��ع��امل��ي  باللقب  مان�شافت 

�شيلي�شاو يف تلك �ملبار�ة بثنائية لرونالدو.
وو��شل كلوزه جئت �ىل هنا )�ىل مار�كانا( يف عطلة 
عام 2000 لروؤية �مللعب �لقدمي )�لذي مت حتديثه 
ل�شت�شافة مونديال 2014(. ل يز�ل مكانا ��شطوريا 

مع �جو�ء ر�ئعة. �ريد �لعودة �ىل مار�كانا .
�ما يف ما يخ�س قوة �لملان و�ش�بتهم يف �لبطولت 
كبار  ك��ان هناك جن��وم  �ذ�  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �ل��ك��ربى 
يف �لفريق م��ن ع��دم��ه، ق��ال ك��ل��وزه، �ل���ع��ب �لوحيد 
نهائي  خ�شرت  �لتي  �لت�شكيلة  يف  متو�جد�  كان  �ل��ذي 
2002: ما هو �شرنا؟ ل �علم، منلك بب�شاطة فريقا 

ر�ئعا ود�ئما ما نريد �ثبات قوتنا يف �ر�شية �مللعب .
�عادة  وه��و  �شاميا  ه��دف��ا  عينيه  ن�شب  ك��ل��وزه  وي�شع 
حيث  من  �لقيا�شي  �لرقم  و��شتعادة  لملانيا  �لعتبار 
خطفه  و�ل���ذي  �لنهائيات  يف  �مل�شجلة  �له���د�ف  ع��دد 
كان  �ن  ب��ع��د   2006 ع���ام  معقلها  يف  رون���ال���دو  منها 

�لرقم �شامد� منذ 1974 با�شم غريد مولر.

�لرب�زيليني  ب��ال  على  �ن��ه مل يخطر  م��وؤك��د،  ه��و  م��ا 
يوما بان �لملان �شياأتون يف يوم من �ليام �ىل بلدهم 

ل�شرتد�د هذ� �حلق .
�ملا�شي  �ل�شهر   21 يف  فورتاليز�  يف  ح�شل  م��ا  وه��ذ� 
عندما متكن كلوزه وبعد دقيقتني فقط على دخوله 
�شد   2-2 ل��ب���ده  �لتعادل  �در�ك  م��ن  �مللعب  �ر�شية 
م��ن��اف�����ش��ات �ملجموعة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  غ��ان��ا يف �جل���ول���ة 
�ل�شابعة، لي�شبح على �مل�شافة ذ�تها من رونالدو �لذي 
�ل�شباك  15 هدفا بعدما و�شل �ىل  رفع ر�شيده �ىل 
يف ث�ث منا�شبات خ�ل مونديال �ملانيا 2006، ما 

�شمح له بانتز�ع �لرقم �لقيا�شي من �ملدفعجي مولر.
1974 بعد  �حتفظ مولر بالرقم �لقيا�شي منذ عام 
�ن �شجل 14 هدفا يف م�شاركتني فقط، قبل �ن ياأتي 
�نتز�عه منه يف  �ملانيا من �جل  �لظاهرة رونالدو �ىل 
ز�ل يتمتع  م��ا  �ن��ه  �ثبت  �ل��ذي  ك��ل��وزه  د�ره، لكن  عقر 
مغامرته  يخو�س  �نه  رغم  �لقاتل  �لتهديفي  باحل�س 
من  و�لث�ثني  �ل�شاد�شة  يف  وه��و  �لر�بعة  �ملونديالية 
عمره، �شيكون �مام فر�شة �عادته �ىل ب�ده وباف�شل 
ط��ري��ق��ة م��ن خ����ل �ل��ف��وز ع��ل��ى �ل���رب�زي���ل ب��ال��ذ�ت يف 

�لدور ن�شف �لنهائي.
 �لمر �لهم بالن�شبة يل هو �لفوز يف ن�شف �لنهائي 
�شاأكون  �ل��ب��دي��ه��ي �ين  م��ن  �ل��ن��ه��ائ��ي.  و�ل��و���ش��ول �ىل 
�شعيد� يف حال ح�شويل على فر�شة �لت�شجيل ، هذ� ما 
قاله كلوزه �لذي ��شبح �كرب هد�ف �ملاين يف �لنهائيات 
غانا  مرمى  يف  ت�شجيله  بعد  يوما(  و12  عاما   36(
يوما   34 يبلغ  ك��ان  �ل���ذي  ف��ول��ر  رودي  على  متفوقا 
من  �ل��ث��اين  يف  بلجيكا  �م���ام  �شجل  ح��ني  ي��وم��ا  و80 

متوز-يوليو 1994.
�ل��ذي �شجله كلوزه يف مبار�ة غانا  �لهدف  لقد حظي 
كتب يف �شفحته على موقع  �ل��ذي  رونالدو  برتحيب 
تويرت باللغتني �لنكليزية و�لملانية: �ه� و�شه� بك 

يف �لنادي .
تهلل  بتغريدة  رون��ال��دو  يخرج  �ن  �مل�شتبعد  م��ن  لكن 
ل��ك��ل��وزه يف ح���ال مت��ك��ن �لخ����ري م���ن حت��ط��ي��م �لرقم 
ب�ده  ح�شاب  على  �شيكون  ذل��ك  لن  وذل��ك  �لقيا�شي 

ولي�س �شد غانا �و �لوليات �ملتحدة �و فرن�شا.

عن  �جلز�ئر  منتخب  مدرب  خليلودزيت�س  وحيد  �لبو�شني  �علن 
ترك من�شبه بعد �ن �نتهى عقده معه، وذلك بعد �لجناز 
مونديال  يف  �لنهائي  ثمن  �ل���دور  �ىل  بقيادته  �لتاريخي 

2014 يف �لرب�زيل.
�لحتاد  م��وق��ع  ع��ل��ى  �ذ�ع����ه  ب��ي��ان  يف  خليلودزيت�س  وق���ال 
�جلز�ئري يف �شبكة �لنرتنت : �ترك من�شبي و�نا فخور 
بعدما �حرتمت جميع �لبنود �لتي كان ين�س عليها عقدي 

مع �لحتاد �جلز�ئري .
�ل���ق���ر�ر �لذي  �ل��ب��و���ش��ن��ي �ن  �مل�����درب  و�أو����ش���ح 
�لتز�ماته  �ث�����ر  ع���ل���ى  ي����اأت����ي  �ت����خ����ذه 
�ل��ع��ائ��ل��ي��ة وحم���اول���ة خ��و���س جتربة 
يو�جه �شعوبة  قد  ريا�شية جديدة 

يف �ختيارها .
وي�����������اأت�����������ي ق���������������ر�ر رح�����ي�����ل 
�لوقت  يف  خ��ل��ي��ل��ودزي��ت�����س 
فيه  ي���ط���ال���ب���ه  �ل��������ذي 
�جل��������ز�ئ��������ري��������ون 
على  ب����ال����ب����ق����اء 
�ملنتخب  ر�أ��������س 
�ل���وط���ن���ي �ل���ذي 
�ىل  ق������������������������اده 
نهائي  ث����م����ن 
م���������ون���������دي���������ال 
�ل����رب�زي����ل ق��ب��ل �ن 
�مام  خ�شارته  بعد  ب�شعوبة  ي��خ��رج 

�ملانيا 1-2 بعد �لتمديد.
�لع����م �جلز�ئرية  و���ش��ائ��ل  و�ن���ربت 
تطالب ببقاء خليلودزيت�س يف من�شبه، 
وذل���ك م��ب��ا���ش��رة ب��ع��د �ل��ل��ق��اء م��ع �ملانيا 
�لثنني �ملا�شي و�لذي كان ي�شادف �ي�شا 
�لرئي�س  �ن  ح��ت��ى  ع��ق��ده،  �ن��ت��ه��اء  م��وع��د 
�ي�����ش��ا من  ط��ل��ب  بوتفليقة  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د 
خ��ل��ي��ل��ودزي��ت�����س م��و����ش��ل��ة ع��م��ل��ه، وذل���ك 
ب��ع��د ل��ق��ائ��ه م��ع��ه ل���دى ع���ودة �ملنتخب من 

�لرب�زيل.
وكان خليلودزيت�س عني مدربا للجز�ئر عام 
3 �ع��و�م بهدف قيادة �ملنتخب  2011 وملدة 
2013 ثم  ع��ام  �لف��ري��ق��ي��ة  ك��اأ���س �لمم  �ىل 

مونديال 2014.
و�كد خليلودزيت�س �نه لن ين�شى �بد� �لنتقاد�ت 
�ملحلية  �ل�شحف  من  و�جهها  �لتي  �جل��ارح��ة 
خ�ل ممار�شته ملهامه، م�شري� �ىل �ن ت�شرف 
بع�س �ل�شحافيني مل يكتف فقط بانتقاد عمله 
بل بتوجيه �لنتقاد�ت له �شخ�شيا ولعائلته و�نه 

لن ين�شى ذلك ولن ي�شاحمهم �بد� .
�شيعمل  �لتي  �جلهة  عن  خليلودزيت�س  يك�شف  ومل 
�ىل  ����ش��ارت  �ملحلية  �ل�شحف  �ذ  �مل�شتقبل،  يف  معها 
من  �عتبار�  �ل��رتك��ي  ط��ر�ب��زون  لفريق  تدريبه  �مكانية 
لوريان  م��درب  يخلف  �ن  ويتوقع  �ملقبل  متوز-يوليو   18
�ملهمة  ه��ذه  يف  خليلودزيت�س  غ��ورك��وف  كري�شتيان  �لفرن�شي 

بح�شب �ل�شحف �جلز�ئرية.

هل يثاأر كلوزه من برازيل �سكولري ؟

خليلودزيت�ش يودع حماربي ال�سحراء

��شتقبل نحو 20 �لف م�شجع �شانع �للعاب �لرب�زيلي كاكا يف 
�لع��ارة قبل  �شبيل  ��شهر على   5 �شيلعب ملدة  باولو حيث  �شاو 

�للتحاق باورلندو �شيتي �لمريكي.
�ورلندو  �شفوف  يف  للعب  عقد�  وق��ع  عاما(   32( كاكا  وك��ان 

مطلع �ل�شهر �جلاري قادما من مي�ن �ليطايل.
وقد �حت�شد قر�بة 20 �لف م�شجع يف ملعب مورومبي �خلا�س 
�لذي  �لفريق  �لعائد �ىل  باولو للرتحيب بنجمهم  �شاو  بنادي 

�نطلق منه عام 2001.
وقال كاكا �نه �مر موؤثر �ن �عود بعد 11 عاما �ىل �لنادي �لذي 

خرجني و�ىل �ملكان �لذي بد�أت به �للعب يف �لثامنة .
�م���ر ر�ئ����ع. ف�شاو  �ل��ع��ائ��ل��ة و�ل���ش��دق��اء  �ع���ود و�رى  وت��اب��ع �ن 
باولو �طلقني لعامل كرة �لقدم ، م�شيفا ��شكركم جميعا على 

ح�شوركم، �نه يوم مميز بالن�شبة يل .
ع�شر  �لتا�شع  يف  ب��اول��و  �شاو  م��ع  �ل��ث��اين  م�شو�ره  كاكا  و�شيبد�أ 
من �ل�شهر �جلاري، بعد �ن �شبق له �لحرت�ف يف ريال مدريد 

ومي�ن.
�لرب�زيل  منتخب  م��درب  �شكولري  فيليبي  لويز  ي�شتدع  ومل 

كاكا للم�شاركة يف نهائيات كاأ�س �لعامل �ملقامة يف ب�ده.

األفًا ا�ستقبلوا   20
كاكا يف �ساو باولو 

الغلة التهديفية ترتاجع يف الأدوار الإق�سائية 
بعد دور �ول حافل بالهد�ف وتاألق لفت للمهاجمني، تر�جعت �لغلة �لتهديفية 
�لع�شرين من نهائيات كاأ�س �لعامل  �لنهائي للن�شخة  �لثاين وربع  يف �لدورين 
�ملرمى  وحر��س  �ملد�فعني  تاألق  ب�شبب  �لرب�زيل،  حاليا يف  �ملقامة  �لقدم  لكرة 

على �خل�شو�س.
قلة الأهداف

عن  �لبعد  كل  بعيدة  �لنهائي  ورب��ع  ثمن  �ل��دوري��ن  يف  �لتهديفية  �لغلة  كانت 
�ملهرجانات �لتهديفية للدور �لول: 5-1 يف مبار�ة هولند� و��شبانيا، 5-2 يف 
4-1 يف مبار�ة كولومبيا و�ليابان، و4-2 يف مبار�ة  مبار�ة فرن�شا و�شوي�شر�، 
تتخط  مل  و�لربتغال.  �ملانيا  مبار�ة  يف  و4-�شفر  �جلنوبية،  وكوريا  �جلز�ئر 
 3 �له���د�ف �لتي �شجلت يف �مل��ب��ار�ة �ل��و�ح��دة يف �ل��دوري��ن ثمن ورب��ع �لنهائي 
�هد�ف �شو�ء يف �لوقت �ل�شلي �و بعد �لتمديد. يف ثمن �لنهائي، كانت �ملباريات 
�ملتحدة  بالوليات  وبلجيكا  باجلز�ئر،  �ملانيا  جمعت  �لتي  هي  تهديفا  �لك��رث 
كانت  �لنهائي،  رب��ع  ويف   .)1-2( �لتمديد  وبعد  و�ح��دة  بنتيجة  �نتهت  حيث 
مبار�ة �لرب�زيل وكولومبيا �لكرث تهديفا )2-1 �ي�شا(. وبلغ معدل �لهد�ف 
يف �ملبار�ة �لو�حدة يف �لدورين ثمن وربع �لنهائي )12 مبار�ة( 91ر1 هدفا 
)�لتمديد �أي�شا( مقابل 83ر2 هدفا يف �ملبار�ة �لو�حدة يف �لدور �لول. ومل 
�لغلة  �مله بقلة  �ل�شابق لوثار ماتيو�س عن خيبة  �ملنتخب �لملاين  يعرب قائد 
1990 يف  بلقب  ب���ده  م��ع منتخب  �مل��ت��وج  �لل��ع��اب  �شانع  وق��ال  �لتهديفية، 
�يطاليا: �للعب �جليد �شيء جيد، ولكن �لفوز ب�شق �لنف�س ميكن �ن ي�شاعد يف 
كاأ�س �لعامل . ويدرك �لليبريو �ل�شابق جيد� ما يقوله فقد �أحرز �للقب �لعاملي 
تخطو�  بعدما  �يطاليا،  م��ون��دي��ال  نهائي  يف  1-�شفر  �لرج��ن��ت��ني  على  ب��ف��وز 

�نكلرت� برك�ت �لرتجيح يف دور �لربعة.
�صغط اأكرب

بالتاأكيد �أن مباريات �لأدو�ر �لإق�شائية و�لتي تعترب مبثابة حياة �أو موت ، ت�شهد 
حما�شا كبري� من �أجل �لفوز و�شغوطات كبرية �أي�شا، حيث ي�شعب �لتحكم يف 
�مل�شاعر و�لأع�شاب، وهو ما بد� و��شحا على حار�س مرمى �ملنتخب �لرب�زيلي 
�لرتجيحية  �لرك�ت  ح�شة  قبل  دموعه  حب�س  يف  ف�شل  �ل��ذي  �شيز�ر  جوليو 
�لنهائي و�لتي خ��رج منها بط�. وعلق  �ل��دور ثمن  �م��ام ت�شيلي يف  �مل��ب��ار�ة  يف 
�لفيفا  يف  �لفنية  �لدر��شات  جلنة  وع�شو  �لنكليزي  لليفربول  �ل�شابق  �مل��درب 
�مل�شاعر.  �لنوع من  �أحب هذ�  �لفرن�شي جري�ر هوييه على ذلك قائ�:  حاليا 
لي�س  �لأف�شل  �لفريق  لأن  �لأخ��رى،  �لريا�شات  �ل�شغوطات يف  توجد هذه  ل 
�شالت من  �لتي  �لدموع  . كل تلك  �لفوز. كل �شىء ممكن  متاأكد� من حتقيق 
 ،2002 �لعامل عام  رونالدو بطل  �لفينومينو  �لرب�زيليني مل تفاجىء  �أعني 

حيث قال: �ل�شغوطات تنتمي د�ئما لعامل كرة �لقدم .
امرباطورية خط الو�صط

�أ�شبحت �ملعركة يف خط �لو�شط مفتاحا �أ�شا�شيا يف مباريات �لإق�شاء �ملبا�شر. 
غر�ر  على  �مل��ع��ان��اة  تتوقع  �أن  يجب  �ل��ت��اأه��ل  يف  ت��رغ��ب  �ل��ت��ي  �ملنتخبات  جميع 
�لرب�زيل يف �لدور ثمن �لنهائي �أمام ت�شيلي حيث ��شطرت �ىل خو�س �لرك�ت 
يف  معلق  وكتب  �للقب.  نحو  م�شو�رها  ومو��شلة  بطاقتها  حلجز  �لرتجيحية 
�شبكة �ي ��س بي �ن يف مدونته عقب �ملبار�ة: �أين هو خط �لو�شط �لرب�زيلي؟ 
و�لهجوم  �لدفاع  �ملبا�شر بني خطي  �لربط  ي�شر على  �ملنتخب  يوجد. هذ�  ل 
كما لو �ن �لمر يتعلق بالطري�ن �ملبا�شر دون توقف . �لكر�ت �لطويلة باجتاه 
مفتاح  �لو�شط  خط  �همية  على  هوييه  وي�شدد  متجاوزة.  ��شبحت  �ملهاجمني 
�ليقاع  ب�شبب  منعدمة  �مل�شاحات  لن  �لهجوم  نحو  �ل�شريع  �لنتقال  مرحلة 
د�ئما  يعود  �ملثال  �شبيل  2014. فمي�شي على  للمباريات يف مونديال  �ملرتفع 
للبحث عن �لكرة بنف�شه من منت�شف ملعب منتخب ب�ده قبل �لنط�ق نحو 

�لهجوم.
تاألق حرا�س املرمى واملدافعني

�ل��دف��اع �لع��ت��ب��ار م��ن �ملهاجمني وخطفو� منهم  �مل��رم��ى وخ��ط��وط  رد ح��ر����س 
�ملانيا  ب����ده  ملنتخب  �ل��ف��وز  ه���دف  �شجل  هومل�س  م��ات�����س  �مل��د�ف��ع  �لأ����ش���و�ء. 
�لدفاع يف  �ن قطبي  كما  �لنهائي.  ربع  �ل��دور  فرن�شا )1-�شفر( يف  يف مرمى 
�لفوز للرب�زيل يف  �شيلفا �شج� هديف  د�فيد لويز وتياغو  �لرب�زيلي  �ملنتخب 
مرمى كولومبيا )2-1( يف �لدور ذ�ته. وتاألق حار�س مرمى �أملانيا ب�شكل لفت 
يف �لدور ثمن �لنهائي �أمام �جلز�ئر حيث قطع كر�ت من خارج �ملنطقة وكاأنه 
ليبريو حتى قورن بقي�شر �لكرة �لملانية فر�نت�س بكنباور، وتابع تاألقه وهذه 
�ملرمى من على خط �ملرمى �أمام فرن�شا يف �لدور ربع �لنهائي خا�شة ت�شديه 
�لر�ئع لت�شديدة كرمي بنزمية يف �لوقت بدل �ل�شائع. كما تاألق �لبديل �لر�ئع 
حار�س مرمى هولند� تيم كرول يف ح�شة �لرك�ت �لرتجيجية �مام كو�شتاريكا 
يف �لدور ربع �لنهائي بت�شديه لركلتني ترجيحيتني، علما بان حار�س مرمى 
من  �ل�شائع  ب��دل  �لوقت  من  �لخ��رية  �لدقيقة  يف  دخ��ل  �لنكليزي  نيوكا�شل 
ملعب  على  بطل  مرمى  حار�س  هناك  �شيكون  فهل  �ل��ث��اين.  �ل���ش��ايف  �ل�شوط 

مار�كانا يف �ملبار�ة �لنهائية يف 13 متوز-يوليو �حلايل؟.



الثالثاء  -  8   يوليو    2014 م   -   العـدد    11144
Tuesday   8  July   2014  -  Issue No   11144 الفجر الريا�ضي

19

يف �ل���رب�زي���ل ي��ح��ب��ون م��ك��ع��ب��ات �ل��ث��ل��ج، وي�����ش��ع��ون��ه��ا دوم����ا يف 
ثلج  مكعب  وجههم  يف  �شيقف  �ليوم  لكن  �لغازية.  �مل�شروبات 
حتول �ىل جبل جليدي هو مانويل نوير حار�س �ملانيا 
يغيب   ،2014 مونديال  نهائي  ن�شف  يف  �خل��ارق. 
�هد�ف  �ربعة  �شاحب  نيمار  �لثنائي  �شيلي�شاو  عن 
وقائد �لدفاع ثياغو �شيلفا ب�شبب �ل�شابة و�ليقاف 
على �لتو�يل، ما �شيخفف �لعبء على �حد �ف�شل 

حر��س �ملونديال �حلايل.
�حتفل نوير مببار�ته �لدولية �خلم�شني على 
ملعب مار�كانا �جلمعة �ملا�شي �شد فرن�شا 
ث�ثة  تلقيه  بعد  وذل��ك  )1-�شفر(، 
�ه��د�ف يف خم�س مباريات �شمن 
�حلدث �لعاملي وقيامه بعدة 

�شد�ت بارعة.
مرماه  ي��ه��دد  مل 
م���������ب���������ار�ة  يف 
�ل���������ربت���������غ���������ال 
 ، ) �شفر -4 (
ث��م ع��ان��ى �م����ام غانا 
مو�جهة  يف  �ل��ل��ي��ب��ريو  دور  ول���ع���ب   )2-2(
�جل���ز�ئ���ر �ل�����ش��ع��ب��ة يف �ل����دور �ل��ث��اين )1-2 
بالقي�شر  �ل��ت��ذك��ري  ليعيد  �ل��ت��م��دي��د(،  ب��ع��د 
وقف  ل��ه  حمطة  �خ��ر  ويف  بكنباور،  فر�نت�س 
يف وجه كرمي بنزمية يف �لوقت �لقاتل حارما 
�ملدرب  قال  �لنتيجة.  معادلة  �لفرن�شيني من 
فاعلني  ن��ك��ن  مل  دي�����ش��ان:  دي��دي��ي��ه  �لفرن�شي 
ون��وي��ر ق���ام ب��ال�����ش��د�ت �مل��ن��ا���ش��ب��ة ، �م���ا مدرب 
يطمئن  �لدفاع  �ن  ف��ر�أى  لوف  يو�كيم  �ملانيا 
عندما يدرك �ن حار�شا كبري� يقف خلفه. هو 
حار�س و�ث��ق �م��ام مرماه، يعرف متى يخرج 

وي�شتخدم �لكرة جيد� كما يح�شن �لتمرير .
�شرح �حلار�س �لبالغ طوله 1،93 م بعد مبارة فرن�شا 
يف ربع �لنهائي: مل يكن �لمر �شيئا، لكنكم تعرفون 
ول  �لو�شط  يف  يحميني  �لفريق  ك��ث��ري�.  �شد�تي 

يبقى �شوى �ن �حر�س �خل�شبات �لث�ث .
حماوة  ب��رغ��م  �مل��رم��ى  يف  جليديا  م��ان��و  يبقى 
ويحافظ  ي���و�ج���ه���ه���ا،  ق����د  �يل  �ل���ه���ج���م���ات 

بال�عبني  ��شبه  ج�شدية  بنية  م��ع  ت��رت�ف��ق  ذهنية  ق��وة  على 
�ل�شكندينافيني.

�لنهائي،  رب��ع  بعد  �ملختلطة  �ملنطقة  يف  يتحدث  ك��ان  عندما 
مر خلفه �ل�عبان توما�س مولر ولوكا�س بودول�شكي ونادياه 

فيرتوفارت! �ي �قوى حار�س يف �لعامل.
بقول عنه �ملدرب لوف �ن بامكانه �للعب يف خط �لو�شط وزميله 

طوين كرو�س هو �ل�عب �حلادي ع�شر يف �مليد�ن .
يلفت �بن �لثامنة و�لع�شرين �لنظار يف كل مبار�ة، على غر�ر 
�ملك�شيكي غيريمو �وت�شو� خ�ل مو�جهة �لرب�زيل عندما �شد 

كرة نيمار �لتعجيزية.
لكن نوير ي�شتمر على ر�أ�س نخبة �حلر��س، بعد نزول �ل�شباين 
كا�شيا�س ع��ن ع��ر���ش��ه ورح��ي��ل �ل��رب�زي��ل��ي ج��ول��ي��و ���ش��ي��ز�ر �ىل 
تورونتو، فلم يبق له غري �ملخ�شرمني �ليطايل جيجي بوفون 
و�لت�شيكي برت ت�شيك كمناف�شني بيد �ن �لول ترك �ملونديال 

من دوره �لول و�لثاين مل يتاأهل.
�بدى لوف �رتياحه لتعايف نوير من ��شابة يف كتفه تعر�س لها 
يف 17 �يار-مايو �ملا�شي يف نهائي كاأ�س �ملانيا: منذ 2010 هو 

من بني �لف�شل، ورمبا �لف�شل يف مركزه يف �لعامل .
�ملونديال  يف  يثبت  عينها:  �مل��ع��زوف��ة  ك��ان  �وليفر  �شلفه  يكرر 
�نه  يعرف  �لكل  �ل��ع��امل.  �ف�شل حار�س مرمى يف  �ن��ه  �حل��ايل 
ح��ار���س م��رم��ى ر�ئ����ع مي��ك��ن��ه �مل�����ش��ارك��ة يف �ل��ل��ع��ب. ه��و حا�شم 
لتو�جده يف كل �ملو�قف و�نقاذ فريقه . تخوف �حلار�س �ل�شابق 
من خماطرته �مام �جلز�ئر باخلروج �كرث من مرة منطقته، 

لكن �شد�ته �مام فرن�شا �عجبته.
�شيئة لكان بعد تلقيه  �لتي حتمل ذكرى  يبقى �لن �لرب�زيل 
2002 و�ح��ده��م��ا يتحمل  ن��ه��ائ��ي  ه��دف��ني م��ن رون���ال���دو يف 
م�شوؤوليته ب�شكل كبري، وياأمل خلفه �ل يتعر�س ملوقف مماثل 
�لرب�زيلي  �ل��ه��د�ف  غياب  ظ��ل  يف  خ�شو�شا  مرجح  �م��ر  وه��و 
نيمار ب�شبب �ل�شابة. عندما ولج هذ� �ل�شاب �ل�شاحة �لكروية 
وفيما  م�شرق.  م�شتقبل  بانتظاره  �أن  ب�شرعة  تبني  �لدولية، 
يخ�س مو��شفات حر��شة �ملرمى �حلديثة يعترب مانويل نوير، 
بردود  يتميز  فهو  �مل��ث��ايل.  بالنموذج  �للعب،  يف  ي�شارك  �ل��ذي 
لكن  �لعمليات  منطقة  على  �ملبهرة  وهيمنته  �ملده�شة  فعله 
�ملهاجمني  �شوب  ودقيقة  طويلة  برميات  �لقيام  على  قدرته 
جتعل منه حار�شا فريد�. وبالتايل ميكن لهذ� �حلار�س �لدويل 
�أل��و�ن نادي بايرن ميونيخ، يف �أي وقت، منح  �لذي يد�فع عن 

�شرعة �أكرب لهجمات فريقه �ملرتدة.

��شابة  بعد  �جلمعة  قا�شية  ل�شربة  �ل�شاد�س  لقبها  ب��اح��ر�ز  �ل��رب�زي��ل  �م��ال  تلقت 
جنمها �ملطلق نيمار بك�شر يف �لفقرة �لثالثة من عموده �لفقري خ�ل مبار�ة �لدور 

ربع �لنهائي من مونديال 2014 �مام كولومبيا )2-1(.
ولن يتمكن نيمار )22 عاما( من مو��شلة �مل�شو�ر مع ب�ده بعد هذه �ل�شابة �لتي 
تعر�س لها قبل دقيقتني على نهاية �ملبار�ة، ما �شيعقد مهمة مدربه لويز فيليبي 
�شكولري �لذي وجد نف�شه �مام مع�شلة قبل �ملوقعة �ملرتقبة مع �ملانيا �لث�ثاء يف 
�لدور ن�شف �لنهائي. وحاولت فر�ن�س بر�س �ن تبحث باخليار�ت �ملمكنة ل�شد فر�غ 
غياب جنم بر�شلونة �ل�شباين يف �ملبار�ة �لوىل للرب�زيل يف ن�شف �لنهائي منذ 12 
عاما وحتديد� من مونديال 2002 حني توجت باللقب بفوزها يف �لنهائي على.. 

�ملانيا بالذ�ت!.
ويليان

�لت�شكيلة مقارنة  �لقليلة يف  �لوج��ه �جلديدة  �لنكليزي من  ت�شل�شي  يعترب جناح 
مع تلك �لتي خا�شت كاأ�س �لقار�ت �ل�شيف �ملا�شي وتوجنت بها على ح�شاب ��شبانيا 
بطلة �لعامل و�وروبا. خا�س ويليان مو�شما �ول مميز� مع ت�شل�شي يف �لدوري �ملمتاز 

بف�شل قدرته على �شغل �كرث من مركز �ن كان �جلناحني �لمين �و �لي�شر �و 
حتى يف �لو�شط، ما مينح �شكولري �لتنوع، لكن �مل�شكلة �لتي يو�جهها �ملدرب 

�لرب�زيلي مع هذ� �ل�عب تتمثل بقدرته على �لتعامل مع �ل�شغط �لذي 
كان يثقل كاهل نيمار، خ�شو�شا �نه ف�شل يف ترجمة ركلته �لرتجيحية 

�شد ت�شيلي يف �لدور �لثاين.
ب��دل من  �ل��ذي ح��ل  �لوك���ر�ين  د�نييت�شك  �شاختار  �ن لع��ب  برنارد  

ق�شر  م�شكلة  من  يعاين  ت�شل�شي،  �ىل  �لخ��ري  رحيل  بعد  ويليان 
عاما(،  �ل���زم��ة )21  �خل���ربة  و�ف��ت��ق��اد  م(  �ل��ق��ام��ة )63ر1 

باملد�فعني،  �لت�عب  على  و�لقدرة  �ل�شرعة  لكنه ميلك 
�ل��رب�زي��ل يف ظ��ل غياب نيمار.  وه��ذ� م��ا حتتاجه 

�نح�شرت  �ل��ب��ط��ول��ة  م�����ش��ارك��ت��ه يف  ل��ك��ن 
يف  كبديل  بدخوله  �لن  حتى 

مبار�تني، ومن �ملرجح �ن يكتفي بلعب هذ� �لدور عندما يكون فريقه بحاجة �ىل 
لعب قادر على �لرك�س.

لويز غو�صتافو 
�ن خ�شارة نيمار قد تدفع �شكولري �ىل �عادة ح�شاباته �لتكتيكية، ويف ظل �لعودة 
�ملوؤكدة للويز غو�شتافو �ىل �لت�شكيلة بعد �ن غاب عن لقاء كولومبيا ب�شبب �ليقاف، 
فقد يلجاأ �ملدرب �ىل �لزج ب�عب و�شط فولف�شبورغ �لملاين �ىل جانب فرناندينيو 

وباولينيو لي�شغل هذ� �لث�ث و�شط �مللعب من �جل �غ�ق �مل�شاحات على �لملان.
رامريي�س 

هناك خيار �خر ممكن بالن�شبة ل�شكولري من �جل تعطيل �ملاكينة �لملانية متمثل 
يعطي  �ن  ت�شل�شي  لع��ب  بامكان  لن  ر�مريي�س  �مل��ح��وري  �لو�شط  لع��ب  با�شر�ك 
�نط�قات  تعطيل  �جل  من  �جلناح  مهمة  يتوىل  وقد  للمنتخب،  ��شافية  حيوية 

قائد نا�شيونال مان�شافات فيليب لم.
�شغله  �ذ  27 عاما  �لعمر  �لبالغ من  �لو�شط  لي�س غريبا على لع��ب  �ل��دور  وه��ذ� 
�وروب��ا، خ�شو�شا �شد  �بطال  دوري  �للندين يف  لفريقه  �لخ��رية  �مل�شاركات  خ�ل 
بر�شلونة �ل�شباين يف �ياب �لدور ن�شف �لنهائي من مو�شم 2011-

 2-2 �ملبار�ة  )�نتهت  متاأخر� �شفر-2  كان فريقه  2012 حني 
باللقب  وت��وج  1-�شفر  ذهابا  لفوزه  �لنهائي  �ىل  فريقه  وت��اأه��ل 
للمرة �لوىل بفوزه على لم ورفاقه يف بايرن ميونيخ برك�ت 

�لرتجيح بعد تعادلهما 1-1(.
قلب دفاع اإ�صايف

لن يفتقد �شكولري يف �ملوقعة �شد �ملانيا نيمار وح�شب، 
ب�شبب  �شيلفا  تياغو  �ل��دف��اع  وقلب  �لقائد  �شيغيب  ب��ل 
�ليقاف. و�شبق ملدرب �لربتغال وت�شل�شي �شابقا �ن �ملح 
�ىل �مكانية �للعب بث�ثة مد�فعني وخم�شة يف خط 
�لو�شط ومهاجمني، وقد يقوم بهذ� �لمر من �جل 
ي�شمح  �ن  على  �ل��دف��اع  و�شط  يف  �ل�شتقر�ر  تاأمني 

ذلك للظهري �لي�شر مار�شيلو للتوغل هجوميا.
�م��ام كولومبيا حتى حتدث  �مل��ب��ار�ة  وم��ا �ن �نتهت 
عن  لويز  د�فيد  �لخ��ر  �لدفاع  وقلب  �شكولري 
�م��ك��ان��ي��ات د�ن��ت��ي وه��ني��ك��ه م��ن �ج���ل ���ش��د �ي 
فر�غ، ما يعزز �مكانية �للجوء �ىل قلبي دفاع 
�لملانية  �ل��ك��رة  ي��ع��رف  )ك��ون��ه  ب��اي��رن ميونيخ 
ب��ان بامكان  ج��ي��د�( ون��اب��ويل �لي��ط��ايل، علما 
�لو�شط  خ���ط  يف  ي��ل��ع��ب  �ن  �لخ�����ري 

�ي�شا.

حتلم �لرب�زيل �ملجردة من جنميها نيمار وثياغو �شيلفا مبتابعة م�شو�رها 
تخطي  خ�ل  من   1950 كارثة  لن�شيان   2014 مونديال  نهائي  نحو 
�ملانيا �لباحثة بدورها عن فك عقدة �ملركز �لثالث، وذلك يف �عادة 
�خلام�شة.  للمرة  �ل��رب�زي��ل  توجت  عندما   2002 لنهائي 
���ش��ي��ك��ون ����ش��ت��ادي��و م��ي��ن��ري�و يف ب��ي��ل��و ه��وري��زون��ت��ي �ليوم 
كاأ�س  نهائي  ن�شف  م��ب��ار�ت��ي  لوىل  م�شرحا  �ل��ث���ث��اء 
�برز  �ملقامة حاليا يف �لرب�زيل، بني �ثنني من  �لعامل 
�لباحثة  �مل�شيفة  �لعامل،  يف  �لعظمى  �لكروية  �لقوى 
عن لقبها �لعاملي �ل�شاد�س و�ملانيا �ل�هثة ور�ء لقبها 

�لول منذ 1990 و�لر�بع يف تاريخها.
لن�شيان  �للقب  باحر�ز  هدفها  �ل��رب�زي��ل  ح��ددت 
يف  �لوىل  �ملونديالية  ��شت�شافتها  يف  ح�شل  ما 
�مام  �مل���ب���ار�ة �حل��ا���ش��م��ة  ع��ن��دم��ا خ�����ش��رت   1950
�ل�شهري  م��ار�ك��ان��ا  ملعب  على   2-1 �لوروغ�����و�ي 
بكارثة  ي��ع��رف  م��ا  ك��ا���ش��ح يف  ل��ف��وز  تر�شيحها  ب��رغ��م 

مار�كانزو .
�شرقت �لوروغو�ي منها هذ� �ل�شرف يف تر�جيديا وطنية قد 
تنقلب �ىل ملحمة �شعبية بحال جنح لعبو �ل�شفر و�لخ�شر 
يف  �لأ�شهر  �لريا�شية  �مل�شابقة  يف  لهم  �شاد�س  لقب  بخطف 
و1994  و1970  و1962   1958 �ع����و�م  ب��ع��د  �ل��ع��امل 

و2002.

كانت  ع��ن��دم��ا   2002 ل��ن��ه��ائ��ي  خ���ف��ا 
�لرب�زيل ت�شم �لهد�ف �لقاتل رونالدو، 
يفتقد منتخب �وريفريدي �هم لعبني 
يف �شفوفه، �لهد�ف نيمار وقائد �لدفاع 

ثياغو �شيلفا.
�لقطنية  �لفقرة  يف  لك�شر  تعر�س  ف��الول 
نهاية  على  دقيقتني  قبل  ظهره  يف  �لثالثة 
�ل��ن��ه��ائ��ي ���ش��د كولومبيا  �ل����دور رب���ع  م���ب���ار�ة 

بقوة  ت�شونيغا  كاميلو  خ��و�ن  �مل��د�ف��ع  ركله  بعدما  �جلمعة   )1-2(
و�شيغيب حتى نهاية �ملونديال، �ما مد�فع باري�س �شان جرمان �لفرن�شي 
�لكولومبي  �حلار�س  على  �شخيف  خلطاأ  ثانية  �شفر�ء  بطاقة  فنال 
�ل�شباين  بر�شلونة  جن��م  خ��رج  �لنهائي.  ن�شف  خ��و���س  ع��ن  �وقفته 
بخطاب موؤثر حاول �ن يحب�س دموعه خ�له وهو يوجه دعوة �ىل 
زم�ئه يف �شيلي�شاو من �جل �كمال �حللم باحر�ز �للقب: �نها حلظة 
�شعبة علي ومن غري �ل�شهل معرفة ما يجب قوله. حلمي مل ينته. 
بل تعرقل ، هذ� ما قاله نيمار بتاأثر يف �شريط فيديو ن�شره �لحتاد 
�لرب�زيلي قبل �ن يرحل عن مقر �ملنتخب. وعلق �شكولري �لذي دعا 
يوجد  �لط��ب��اء:  مو�فقة  �شرط  �ل��ب��دلء  مقاعد  على  للتو�جد  نيمار 
10 بحال وجوده �و  �حتياط لدينا.. �ختار فريقي بعناية، �ما �لرقم 
. ويبقى معرفة  200 مليون بر�زيلي  غيابه ف�شيكون ممث� من قبل 
من �شيختاره �شكولري ليعزز �لقوة �لهجومية �ىل جانب لعب �لو�شط 

�ل�شاب �و�شكار �لذي �شيحمل عبئاً كبري�ً يف ظل غياب نيمار.

�حتفظت �لرب�زيل بكاأ�س جول رمييه �ىل �لبد عام 1970 يف �ملك�شيك 
�شم  خ���ارق  بجيل   1962 وت�شيلي   1958 �ل�شويد  يف  تتويجها  بعد 

�لربتو  وكارلو�س  وغارين�شا  وجري�شون  وتو�شتاو  وريفيلينو  وجايرزينيو  بيليه 
�لنادر يف  �للقب  وغريهم، وحملت 
�ربع قار�ت خمتلفة بعد �ن توجت 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف   1994 يف 
�جلنوبية  ك����وري����ا  يف  و2002 

و�ليابان.
نهائي  رب�����ع  م����ن  �ق�����ش��ائ��ه��ا  ب���ع���د 
هولند�،  �م���ام   2010 م��ون��دي��ال 
ح����ل م���ان���و م��ي��ن��ي��زي�����س ب�����دل من 
ل��ك��ن��ه ع��ج��ز ع��ن �لم�شاك  دون���غ���ا، 
فا�شتجيب  م��ت��ط��ل��ب،  مب��ن��ت��خ��ب 

لقب  �ىل  ليقودها  قو�عده،  �ىل  �شكولري  فيليبي  لويز  وع��اد  �جلمهور  لطلب 
�ما   .2010 ��شبانيا حاملة لقب مونديال  2013 على ح�شاب  �لقار�ت  كاأ�س 
�ملانيا �لباحثة عن بلوغ �لنهائي �لثامن لها، فتاأمل تخطي ن�شف �لنهائي خ�فا 
للن�شختني �لخريتني لبلوغ �لنهائي �لول لها منذ 2002 عندما �شقطت �مام 

�لرب�زيل بالذ�ت بهديف �لظاهرة رونالدو.
1954، ثم  منذ �حر�زها لقبها �لول حتت م�شمى �ملانيا �لغربية يف �شوي�شر� 
�ملانيا  تنتظر  مل   ،1990 يف  �لخ��ري  و�لثالث   1974 يف  �ر�شها  على  �ل��ث��اين 
24 عاما كما هذه �ملرة من دون تذوق طعم �لتتويج يف �حلدث �لعاملي، لدرجة 
يكونو�  مل  غوت�شه  م��اري��و  �لو�شط  لع��ب  غ��ر�ر  على  �لفريق  �ع�شاء  بع�س  �ن 
ماتيو�س  لوثار  ق��اد  عندما   1990 يف  �لنور  �ب�شرو�  قد 

ت�شكيلة �ملدرب فر�نت�س بكنباور �ىل �للقب.
تفتقد �ملانيا ل�لقاب منذ �حر�زها كاأ�س �وروبا 1996، 
ف��اح��ت��ل��ت و���ش��اف��ة �مل���ون���دي���ال �م����ام ب���ر�زي���ل رون����ال����دو يف 
2002، وو�ظبت على بلوغ �ملر�حل �ملتقدمة بعد ذلك من 
دون ذهب. ف�ش� عن �لقابها �لث�ثة، حلت و�شيفة �ربع 
وثالثة  و2002،  و1986  و1982   1966 يف  م��ر�ت 
 2006 ع��ام��ي  ن�شختني  �آخ���ر  ويف  و1970   1934 يف 
و2010. بلغت �ملانيا ن�شف �لنهائي يف �آخر مونديالني، 
�يطاليا  �م����ام  خ�����ش��رت  ع��ن��دم��ا   2006 يف  �ر���ش��ه��ا  ع��ل��ى 

�شفر-2 بعد �لتمديد ويف جنوب �فريقيا 2010 �مام ��شبانيا �شفر-1.

رغبة اأملانية بالثاأر
�لنهائي يف  �ل���ذي بلغ ن�شف  ل��وف )54 ع��ام��ا(،  ي��و�ك��ي��م  �مل��ان��ي��ا  �ع���رب م���درب 
على  �ل�شري  ويريد  �شنو�ت  ثماين  غ�شون  يف  �ملانيا  مع  له  ك��ربى  م�شابقات   4
بكنباور  وفر�نت�س   )1974( �شون  وهلموت   )1954( هريبرغر  �شيب  خطى 
)1990(، عن �شعادته ملو�جهة �لرب�زيل متحدثا عن لقاء جميل وكبري : ما 
ميكن �ن يكون �جمل يف �ر�س �لح���م �لكروية من مو�جهة م�شت�شيف كاأ�س 
�لعامل يف �لدور ن�شف �لنهائي؟ �شتكون مبار�ة كبرية جد� يف بيلو هوريزونتي .

لقد  قائ�:   ،2002 بنهائي  نيري�شباخ  وولفغانغ  �لملاين  �لحتاد  رئي�س  وذكر 
ذكرت �لفريق باننا نريد ت�شحيح تلك �لنتيجة .

وياأمل �ملهاجم مريو�ش�ف كلوزه �لوحيد �لناجي من ت�شكيلة نهائيات 2002، 
يف  ع�شر  �ل�شاد�س  هدفه  ت�شجيل  خ���ل  من  و�ح��دة  بحجر  ع�شفورين  ��شابة 
�لنهائيات وحتطيم �لرقم �لقيا�شي لرونالدو، وهو ر�أى �ن ب�ده متلك فر�شة 
كبرية لرفع �لكاأ�س �لغالية، م�شيفا �عتقد �ننا منلك فر�شة كبرية لكي نتمكن 
�خري� من �لم�شاك بها وو�شعها بني �يدينا. لكن ل يجب �ن نخطو �خلطوة 

�لثانية )�ي �لنهائي( قبل �ن نخطو �لوىل .

خم�شة  ع���ام���ا(   36( ك���ل���وزه  و���ش��ج��ل 
�هد�ف يف مونديال كوريا �جلنوبية 

ومثلها   2002 ع����ام  و�ل���ي���اب���ان 
 2006 �مل���ان���ي���ا  م���ون���دي���ال  يف 

عندما توج هد�فا له، قبل 
�ه�����د�ف يف   4 ي��وق��ع  �ن 

�ملا�شية،  �ل��ن�����ش��خ��ة 
�فريقيا  جنوب  يف 
وهدفا   2010

�ل���ن�������ش���خ���ة  يف 
�حلالية.

وك��������ل��������وزه 
�ف�شل  ه��و 

ه������������د�ف 
يف تاريخ 

ملنتخب  �
�لمل������������������اين 

 70 ب����ر�����ش����ي����د 
على  م��ب��ار�ة، متقدما   135 يف  هدفا 

68 هدفا لكن  �ل��ذي �شجل  غريد مولر 
يف 62 مبار�ة فقط، كما �نه يحتل �ملركز 

م�شاركة  �ل�عبني  �ك��رث  حيث  م��ن  �ل��ث��اين 
ماتيو�س  لوثار  مان�شافت خلف  نا�شيونال  مع 
1980 حتى  150 م��ب��ار�ة من  �ل��ذي خا�س 

.2000
وحتدث �لقائد فيليب لم �لذي كان مع �ملنتخب 
ح���ني �ن��ت��ه��ى م�����ش��و�ر �لخ����ري يف ن�����ش��ف نهائي 

2006 و2010، قائ�: �نا حقا ل�شت بحاجة 
�لثالث  �مل��رك��ز  جت��رب��ة  يعي�س  )�ن  ذل��ك  �ىل 

جم��دد�(. �ريد حقا �ن ��شتبعد ح�شول 
هذ� �لمر .

�مل��زي��د دون �دن��ى �شك،  وو����ش��ل نريد 
هذ� مل يكن ظهورنا �لخري يف ريو ، 
يف ��شارة منه �ىل مبار�ة ربع �لنهائي 
�شد فرن�شا و�لتي �قيمت على ملعب 

ج���ان���ريو حيث  دي  ري����و  م���ار�ك���ان���ا يف 
�شتقام �ملبار�ة �لنهائية �لحد �ملقبل.

اأف�صلية برازيلية
وتعادل  4 مر�ت  و�ملانيا  12 مرة  �لرب�زيل  21 مرة ففازت  �لفريقان  و�لتقى 
خم�س مر�ت، و�للقاء �لوحيد بينهما يف كاأ�س �لعامل كان نهائي مونديال كوريا 

�جلنوبية و�ليابان عندما فازت �لرب�زيل 2-�شفر.
ويف �مل�شابقات �لر�شمية �لتقيا مرتني يف كا�س �لقار�ت، ففازت �لرب�زيل 4-�شفر 

يف �لدور �لول عام 1999 و3-2 يف ن�شف نهائي 2005.
�لرب�زيل  ف��ازت  عندما   1963 �ي��ار-م��اي��و   5 �ىل  بينهما  �لول  �للقاء  وي��ع��ود 

.1-2

�شيقود �حلكم �ملك�شيكي ماركو رودريغيز، �لذي مل ير ع�شة 
�لورغوياين لوي�س �شو�ريز ل�يطايل جيورجيو كييليني، 
مبار�ة �لقمة بني �لرب�زيل و�ملانيا �ليوم �لث�ثاء يف ن�شف 

نهائي كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم.
رودريغيز قاد مبار�ة �لوروغو�ي و�يطاليا يف �لدور �لول، 
بع�س  �شو�ريز  ق��ام  حني  �ل�شهرية  �حل��ادث��ة  �شهدت  و�لتي 
عاقبه  �لفيفا  لكن  بحقه،  عقوبة  �ي  يتخذ  ومل  كييليني، 
بعد ذلك بايقافه 9 مباريات و�بعاده عن �ي ن�شاط كروي 

ملدة 4 ��شهر.
وطرد رودريغيز يف �ملبار�ة �ملذكورة لعب �لو�شط �ليطايل 

�لوروغو�ي  وف��ازت   ..59 �لدقيقة  ماركيزيو يف  ك�وديو 
�لوىل  فتاأهلت  دييغو غودين،  �شجله  بهدف  �يطاليا  على 
�ل��دور �لول وقاد  �لثانية من  �ل��دور �لثاين، وخرجت  �ىل 
رودريغيز ث�ث مباريات يف مونديال �لرب�زيل حتى �لن 

جميعها يف �لدور �لول.
وف���ور �خ��ت��ي��اره ل��ق��ي��ادة م��وق��ع��ة �ل���رب�زي���ل و�مل��ان��ي��ا، حذره 
لعب و�شط �ملان�شافت با�شتيان �شفاين�شتايغر من خ�شونة 

�ل�عبني �لرب�زيليني.
�شاحر� كما  �لرب�زيل مل يعد  �شفاين�شتايغر منتخب  وقال 
فالتناف�س  ��شلوبه،  تغري  وبالتايل  تغري  لقد  �ل�شابق،  يف 

�للعبة، ولكنها �مور يجب �ن نكون  بالتاأكيد جزء من  هو 
حذرين منها وكذلك �حلكم مدعو �ىل �حلذر منها �ي�شا 
و��شاف �نا مع �لتدخ�ت �لنظيفة، لكن كانت هناك بع�س 
�لتدخ�ت �لدفاعية �لرب�زيلية �لتي تخطت �حلدود وكان 
�شفاين�شتايغر  ر�أي  لوف من  يو�كيم  �ملانيا  مدرب منتخب 
بقوله كنا يف �لطائرة عندما فازت �لرب�زيل على كولومبيا، 
�شهدت  لكنها  باأكملها،  �مل��ب��ار�ة  ك��ث��ري�  ��شاهد  مل  ول��ذل��ك 

�خطاء قوية .
وتابع منتخب �لرب�زيل ي�شم لعبني جيدين فنيا، لكنهم 

عنيفون جد� �ي�شا وهو �مر على �حلكم �ن يتنبه له .

�قام �لكولومبيون يف بوغوتا حفل ��شتقبال كبري ملنتخب ب�ده 
�لدور  �ن بلغ للمرة �لوىل يف تاريخه  �لعائد من �لرب�زيل بعد 

ربع �لنهائي لنهائيات كاأ�س �لعامل.
�ملا�شي،  1-2 �جلمعة  �ل��رب�زي��ل  �م���ام  م��ن �خل�����ش��ارة  وب��ال��رغ��م 
بيكرمان  خو�شيه  �لرجنتيني  وم��درب��ه��م  ل�عبني  ف��ر���س  فقد 
�لطفاء  �شيار�ت  خر�طيم  م��ن  �مل��ي��اه  و�طلقت  �لح��م��ر  �ل�شجاد 
�ملطار، وتد�فع رج��ال �لم��ن بدورهم  �ر���س  ل��دى و�شولهم �ىل 
برفقة  �ل�عبون  وتوجه  �ل�عبني.  من  تو�قيع  على  للح�شول 
�مل�شجعني �ىل �مللعب �لرئي�شي يف �لعا�شمة بارك �شيمون بوليفار 
ل�حتفال مب�شاركة ع�شر�ت �للف من �مل�شجعني �للذين �رتدو� 
�لقمي�س �ل�شفر. وكان �جلمهور ين�شد لدى و�شول �ل�عبني 
كولومبيا،  كولومبيا،  �ل��وق��ت:  لبع�س  منهم  ك��ل  تكلم  �ل��ذي��ن 

بيكرمان هو كولومبي، وبف�شل �ملنتخب ن�شعر جميعنا باننا �خوة 
ومن جانبهم، �شارك لعبو �ملنتخب �لذي تعود م�شاركته �ل�شابقة 
1998 بالرق�شة �لتقليدية �لتي كانت تر�فق  يف �ملونديال �ىل 
�هد�ف   6 �شاحب  رودريغيز  خامي�س  و�شكر  ه��دف،  كل  ت�شجيل 
يف �ملونديال �جلمهور وقال �شكر� حل�شوركم �ىل هنا ولدعمكم 
ببع�س  و���ش��ارك  خجله  عن  بيكرمان  وتخلى   . نحبكم  نحن  لنا 
فخورين  وكونو�  منثل  من  مب�شتوى  كنا  نحن  وق��ال  �لرق�شات 
�لحتقال  يف  �مل�شاركني  �ح��د  مور�لي�س  ويل�شون  و�ع���رب  بذلك 
عن فرحته بان يكون بالقرب من لعبي �ملنتخب، حتى �ن �لتاأثر 
بد� و��شحا على وجه م�شيفات �لرحلة �لتي نقلت �ملنتخب �ىل 
ك��ار�ك��ول �ملحلية بانها قامت  ب��وغ��وت��ا، وق��ال��ت �ح��د�ه��ن لذ�ع���ة 

باأف�شل رحلة مثرية لها يف حياتها حتى �لن.

�صكولري يطلب نيمار رغم اإ�صابته!

الربازي�ل ب��دون ركائزه��ا تتح�دى املان�س�اف�ت

ا�ستقبال الأبطال ملنتخب كولومبيا املك�سيكي رودريغيز حكمًا للربازيل واأملانيا 

ال�صيلي�صاو يفتقد 
لهداف قاتل 

بحجم رونالدو 

املنتخبان 
يحمالن 8 األقاب 

عاملية

غي���اب نيم����ار يخل����ط اأوراق �سك����ولرينوير.. �سخرة العرين الأملاين 



    

قط يقطع 200 ميل مبفرده 
بعد 9 �أ�شابيع على �ختفائه، مت �لعثور على �لقط �أوبي يف �أحد موقع �لبناء 
يف  �لو�قع  منزله  عن  ميل   200 بعد  على  لندن  �لربيطانية  �لعا�شمة  يف 

مقاطعة ليدز بربيطانيا. 
ومل يتمكن �أحد حتى �لآن بح�شب �شحيفة �لد�يلي مريور �لربيطانية من 
لندن،  �إىل  �مل�شافة، حتى و�شل  �ل�شغري كل هذه  �لقط  معرفة كيف قطع 

وقد مت �لعثور عليه بو��شطة عمال �ملوقع. 
وق���ام ع��م��ال �لإغ��اث��ة ب��اإخ��ر�ج��ه م��ن �مل��وق��ع بعد تعرث خ��روج��ه م��ن هناك 
مبفرده وعرب مالك �آد�مز �شاحب �لقط عن ده�شته �ل�شديدة، بعدما عرث 
على قطه �ل�شغري على بعد �أميال من منزله و�أكد �أنه لي�شت لديه �أي فكرة 

عن �لطريقة �لتي و�شل بها �أوبي �إىل لندن، فهي م�شافة طويلة. 
ورجح �لبع�س �أنه قد يكون ركب �لقطار �لقريب من بيت �شاحبه وهو ما 

ميكن �أن يف�شر كيف و�شل �لقط �ل�شغري �إىل لندن. 

قائدا الطائرة يت�ساجران يف اجلو
علقت �خلطوط �جلوية �لنيوزيلندية عمل طيارين بعد وقوع حادث �أثناء 
�إىل مق�شورة �لقيادة بعد توتر  �إذ منع �لطيار م�شاعده من �لعودة  رحلة، 

�شخ�شي بينهما، بح�شب ما �أعلنت �ل�شركة . 
ن��ي��وزي��ل��ن��د�، يف �حلادي  �إىل  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �ل��رح��ل��ة متجهة م��ن  ه���ذه  وك��ان��ت 
و�لع�شرين من مايو )�أيار(، وقد تاأخرت لأن م�شاعد �لقبطان كان يخ�شع 
�لتاأخري  هذ�  و�أدى  و�ملخدر�ت.  �لكحول  ��شته�ك  حول  ع�شو�ئي  لفح�س 

�إىل �متعا�س �لقبطان.
و�شرب  �لر�حة  من  ق�شطاً  �مل�شاعد  �خذ  ليً�،  �لتي جرت  �لرحلة،  وخ���ل 
�إىل  �ل��ع��ودة  �أر�د  وعندما  �لطاقم،  �أف���ر�د  �أح��د  مع  �ملق�شورة  خ��ارج  �لقهوة 

�ملق�شورة كان �لقبطان قد �أقفلها ومل ي�شتجب لفتح �لباب.
�أحد  �لقبطان على  �ل�شركة لوكالة فر�ن�س بر�س مل يرد  وقال م�شوؤول يف 
ومل يفتح �لباب لأنه كان يقرتب من نقطة �لتفاف، ور�أى يف �شا�شته �أحد 

�أفر�د �لطاقم يقرع �لباب ولي�س �مل�شاعد �لو�قف �إىل جنبه .
�أ�شيب  �لقبطان  �أن  ظنو�  لأنهم  بالذعر  �لطاقم  �أ�شيب  ق�شري،  ولوقت 

بعار�س �شحي وم�شاعده عاجز عن �لدخول �إىل �ملق�شورة.
و�أوقفت  �لطري�ن  �شلطات  �إىل  �لطري�ن خ��شة حتقيقها  �شركة  و�أر�شلت 

�لقبطان عن �لعمل �أ�شبوعني وم�شاعده �أ�شبوعاً و�حد�ً.
لتعليم  نف�شية  دورة  و�إىل  �إ�شافية  تدريبية  دورة  �إىل  �ل��رج���ن  و�أح��ي��ل 

�ل�شيطرة على �لنف�س يف �أوقات �لغ�شب. 
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املانيا تبحث يف قاعدة 
بيانات جامعية عن ن�سائح 

للفوز على الربازيل 
ل ترى �ملانيا ما يزعج يف ف�شل منتخبات 
لكرة  �لعامل  كاأ�س  لقب  نيل  �وروب��ا يف 
�شابقة على  ���ش��ت حم����اولت  �ل��ق��دم يف 
ت�شتعد  بينما  �ل�تينية  �أمريكا  �أر���س 
ملو�جهة �لرب�زيل �لبلد �مل�شيف يف قبل 
نهائي �لبطولة �لكربى �ليوم �لث�ثاء 
هانزي  �مل�شاعد  مدربها  ي��ق��ول  مثلما 
�لألقاب  �شاحبة  �مل��ان��ي��ا  وت��ث��ق  فليك. 
�لث�ثة يف كاأ�س �لعامل باأن عامني من 
�لأبحاث �جلامعية �لدقيقة بالإ�شافة 
لأع����م����ال �ل��ك�����ش��اف��ة و�ل�����ش����ت����ع����د�د�ت 
م�شيفتها  ع���ل���ى  �ل���ت���ف���وق  �خل���ا����ش���ة 
�شاحبة �لألقاب �خلم�شة. وقال فليك 
لل�شحفيني حني �شئل عما تخطط له 
�جلنوبية  �أمريكا  هيمنة  لإنهاء  �أملانيا 
حني تخو�س كاأ�س �لعامل على �أر�شها 
ملو�جهة  ونتطلع  نحن جاهزون متاما 
و�أ�شاف لقد عملنا يف هذ�  �لرب�زيل.  
كله  نظامنا  وبنينا  ل��ع��ام��ني  �مل�����ش��روع 
ح��ول ذل��ك. وق��ال فليك �إن��ه م��ن �أجل 
�ل�شتعد�د للعب �شد منتخبات �أمريكا 
قاعدة  م��ن  �ملانيا  ��شتفادت  �جلنوبية 
بيانات عم�قة �شكلها فريق ي�شم 50 
طالبا بجامعة كولونيا �لريا�شية على 

مد�ر �لعامني �ملا�شيني.
�أ�شيفت  �لتي  �ملعلومات  و��شتخدمت 
�إليها تقارير ك�شافة يف عمل حتلي�ت 
وقال  ولع��ب��ي��ه��ا.  ل��ل��رب�زي��ل  مف�شلة 
فليك يف مع�شكر �ملنتتخب �لأملاين على 
�شاحل �ملحيط �لأطل�شي يف �شمال �شرق 
يف  �لريا�شية  �لعلوم  ط���ب  �ل��رب�زي��ل 
كولونيا در�شو� بتف�شيل دقيق �لفريق 
بها  ق��ام��و�  لعبة  ك��ل  وو�شعو�  �ملناف�س 

حاولوا اإنقاذ الكلب فماتوا
لقو�  �أ�شخا�س  ث�ثة  �أن  حملية  �إع�مية  و�شائل  ذك��رت 
حتفهم �أثناء حماولتهم �إنقاذ كلب �شقط يف بئر يف �إقليم 
�إنه  ديلي  كمبوديا  و�أف��ادت �شحيفة  كمبوديا.  كر�تاي يف 
بئر  كلبه يف  �شقوط  ع��ام��اً(  ف��ال )25  ���ش��اي  روؤي���ة  عقب 
رئي�س  وق���ال  لإن���ق���اذه.  ل��ل��ن��زول  ح��ب��ً�  ��شتخدم  �ل�شبت، 
�شاى  لل�شحيفة هرع  �شرين  بيك جنون  �ملنطقة  �شرطة 
�ملحبوب،  كلبه  لإن��ق��اذ  �لبئر  حبل  م�شتخدماً  �لبئر  �إىل 
و�لدته )64  ر�أت  . وعندما  �لبئر  �ختفى يف مياه  ولكنه 
عاماً( �لتي كانت تر�قبه �أثناء حماولته �إنقاذ �لكلب �أنه 
مل يخرج من �ملياه، نزلت �إىل �لبئر وغرقت �أي�شاً ثم نزل 
يبلغ عمقه  �لذي  للبئر  عاما(  �ل�شرة )38  �أحد جري�ن 
�ل�شحيفة  ذكرته  ما  بح�شب  فيه،  �شقط  ولكنه  �أمتار   9
وبعد �شاعات و�شلت �ل�شلطات وقامت بتفريغ مياه �لبئر 

وعرثت على �جلثث �لث�ث و�لكلب. 

تنتحر ب�سبب اأمل اأ�سنانها
�لأ�شنان  �أمل  مع  ملعاناتها  ح��د�ً  بريطانية  �شيدة  و�شعت 
عندما �أقدمت على رمي نف�شها من �أعلى كر�ج لل�شيار�ت 
متعدد �لطو�بق، وذلك بعد �شنو�ت من �لأمل يف �أ�شنانها 
حرمها من �لنوم وتناول �لطعام وحول حياتها �إىل جحيم 
�آلم  عاماً( من  ور�ب�شتون )58  وتعاين جانيت  ليطاق. 
�شديدة و�شعور بال�شلل يف وجهها منذ �شنو�ت، وذلك بعد 
�أن خ�شعت لعملية ح�شو يف �أحد �أ�شر��شها، وف�شل �لأطباء 
يف و�شف ع�ج فعال يريحها من �آلمها. وكانت جانيت 
�ملا�شي  )�آذ�ر(  29 مار�س  قد توجهت ب�شحبة زوجها يف 
�إىل عيادة طبيب �أ�شنان يف مدينة ب�ك بول بهدف �إجر�ء 
�أنها عدلت عن موقفها  �إل  عمل جر�حي على �شر�شها، 
بعدم رغبتها يف  زوج��ه��ا  و�أخ���ربت  �لأخ���رية  �للحظات  يف 
زوجها  غياب  فر�شة  جانيت  و��شتغلت  �جلر�حة.  �إج��ر�ء 
د�خل غرفة �لعمليات لإخبار �لطبيب بقر�رها، وت�شلقت 
�جلدر�ن جلر�ج �شيار�ت يف نف�س �ل�شارع، يف �لوقت �لذي 

كان فيه حار�س �جلر�ج يطالبها بالنزول دون جدوى.
ويف �لنهاية و�شلت جانيت �إىل �أعلى �جلر�ج و�ألقت بنف�شها 
�إىل �ل�شارع، وفارقت �حلياة على �لفور بح�شب ما �أوردت 
�شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية. وذكرت كارول كليمنت�س 
كانت  �أنها  �لتحقيق  يف  جانيت  �شقيقة  وهي  عاماً(   61(
من  للتخل�س  طريقة  �أف�����ش��ل  ع��ن  �لإن��رتن��ت  يف  تبحث 
حياتها، وذلك بعد �أن يئ�شت من �شفاء �أ�شنانها و�لتخل�س 
�ل�شديد  ك��ارول عن حزنها  وع��ربت  �ملربحة.  �آلمها  من 
زوجها  م��ن  حمبوبة  ك��ان��ت  �أن��ه��ا  و�أك���دت  �شقيقتها،  على 
يف  كبري�ً  فر�غاً  برحيلها  وتركت  و�أ�شدقائها،  و�أطفالها 

قلوب جميع �لذين �أحبوها.

تهدد باإحراق نف�سها يف الطائرة
�أثارت منقبة مغربية حالة من �لهلع يف مطار ماركوين 
ببولونيا �لإيطالية، حني دخلت يف �شجار مع م�شافر كان 
�مللكية  �خلطوط  منت  على  رحلة  �أثناء  بجانبها  يجل�س 
مهددة  ج�شدها  على  ���ش��ائ��ً�  �ل�شيدة  و�شبت  �مل��غ��رب��ي��ة، 
بحرق نف�شها على �لطائرة مما �أدى �إىل هبوط �لطائرة 

��شطر�رياً و�لعودة �إىل مكان �إق�عها.

النبات قادر على ال�سمع
�إف��ر�ز مو�د كيميائية للدفاع عن نف�شه �شد  �لنبات لديه قدرة �شمع معينة متكنه من  �أن  �أمريكية  ك�شفت در��شة 

�حليو�نات و�حل�شر�ت.
و�أ�شافت �لدر��شة، �لتي �أجر�ها جمموعة من �لباحثني بجامعة ميزوري ون�شرت نتائجها دورية Oecologia، �أن 
�لنبات لديه نظام رقابة مييز بني �ل�شو�شاء �لعادية و�ل�شجة �لتي حتدثها �لزو�حف و�حل�شر�ت �أثناء �أكل �لأور�ق، 
حيث و�شع �لعلماء جزء من �لنبات يف مكان به ح�شر�ت وجزء �آخر يف مكان �آخر هادئ، وكانت �لنتيجة �أن �لنبات 
�لذي ظل يف مكان هادئ مل يحدث عليه �أي تغيري بينما �لنبات �لذي مت و�شعه يف مكان به ح�شر�ت قام بت�شغيل 
نظام �لرقابة �لذي بد�أ عمله مع �شوت �للع�س و�لق�شم و�أفرز كمية كبرية من �ملو�د �لكيميائية �لطاردة للح�شر�ت 

و�لزو�حف. 
وبح�شب هايدي �أبيل، �لباحثة و�خلبرية يف علم �لكيمياء �لبيئية، �أثبت �لبحث ب�شكل و��شح �أن �أ�شو�ت ق�شم �لأور�ق 

جعلت �لنبات يفرز �ملادة �لكيميائية.
وكانت �أبحاث �شابقة �أجريت حول هذ� �ملو�شوع �أثبتت �أن نوعني من نبات �لأرز ي�شتجيبان للمو�شيقى، و�أن جذور 
�لذرة متيل نحو �لجتاه �لذي تظهر منه تردد�ت معينة، وهو ما �أكدته �أي�شاً در��شة ن�شرت يف �شبعينات �لقرن �ملا�شي 

وتفيد باأن �لنبات يف�شل �ملو�شيقى �لك��شيكية على مو�شيقى �لروك.
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طفلة تبلنّغ عن زراعة اأهلها للمخدرات
بزر�عة وبيع  و�لديها  �لتا�شعة من عمرها عن قيام  بّلغت فتاة يف 

�ملاريجو�نا يف منزل �لعائلة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وبح�شب موقع د�يلي مايل �لربيطاين، فاإن �لطفلة دخلت بهدوء 
�إىل مركز �ل�شرطة يف بارن�شفيل، ميني�شوتا، �ل�شهر �ملا�شي و�أخربت 
م�شوؤول �ل�شرطة �ن و�لديها يزرعان نباتات �ملاريجو�نا �لتي بلغت 

تقريباً طول قامتها يف فناء منزلهم.
وقررت �لطفلة، �لتي مل يتم ذكر ��شمها، طلب �مل�شاعدة لأن ر�ئحة 
وعاء �لدخان جعلتها ت�شعر باملر�س، و�أنها قلقة �أي�شاً ب�شاأن �شحة 
و�لديها  �أن  م�شيفة  فمه،  يف  �ل��دخ��ان  ينفثان  و�لديها  لأن  كلبها 
ي��دخ��ن��ان �مل��اري��ج��و�ن��ا يف �مل��ن��زل ك��ل ي���وم، وغ��ال��ب��ا م��ا ت��اأت��ي �لنا�س 

ل�شر�ئها.
وو��شحة  �شجاعة  �شغرية  فتاة  �إن��ه��ا  بيتي  ري��ان  �ل�شرطي  وق��ال 

وذكية جد�ً، تقريباً بقدر �ي �شخ�س بالغ . 
�أك��رث بكثري م��ن فتاة �شغرية عادية  ذك���اًء  �ن لديها  ب��د�  و�أ���ش��اف 
�أنو�ع  مثل  �لأ�شياء،  ح��ول  ج��د�ً  �ملحددة  �ملعلومات  بع�س  وقدمت 

�أدو�ت �ملخدر�ت �لتي ل يعرفها �ي �شخ�س .
ووجدت �ل�شرطة بعد تفتي�س �ملنزل �شبعة من نباتات �ملاريجو�نا 
�ملكان �لذي دلت عليه �لفتاة. ول تز�ل  و�أدو�ت �ملخدر�ت يف نف�س 
�لتهم معلقة بانتظار نتائج حتليل �لنباتات و�ملو�د �لكيميائية �لتي 

�شبطت يف �ملنزل.
و�أو�شح �ملوقع �أن �لأب و�لأم �عرتفا با�شتخد�م �ملاريجو�نا. وزعمت 
�لت�شلب  �أع��ر����س  مو�جهة  يف  ي�شاعدها  �ملاريجو�نا  بيع  �أن  �لأم 
تغطية  �أجل  �ملخدر�ت من  باعت  و�أنها  تعاين منها،  �لتي  �ملتعددة 

نفقات �لع�ج.

�سريبة على الزواج 
�أقرها قانون �ملالية يف تون�س جدل و��شعا،  �أثارت �شريبة جديدة 
كاأد�ء  دي��ن��ار�   30 دف��ع  �ل���زو�ج  على  �ملقبلني  على  �شتفر�س  كونها 

يوظف على عقود �لزو�ج. 
�لإج��ر�ء�ت �شمن  �ملوؤقتة بحزمة من  �لتون�شية  ودفعت �حلكومة 
رئا�شة  �إىل  قدمته  �ل��ذي   ،2014 ل�شنة  �لتكميلي  �ملالية  ق��ان��ون 
�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي ليعر�س للمناق�شة و�مل�شادقة عليه من 

قبل �لنو�ب بد�ية من يوم �لثنني. 
�لتو�زن  �إع���ادة  ه��و  �مل�شروع  �ل��ه��دف م��ن ه��ذ�  �إن  وق��ال��ت �حلكومة 
للمالية �لعامة �لتي تو�جه نق�شا حاد� يف �ل�شيولة و�إيجاد مو�رد 

�إ�شافية لتغطية �لعجز �لذي تعاين منه ميز�نية �لدولة. 
وت�شمن �لقانون �إجر�ء�ت �شارمة �شد �لتهرب �ل�شريبي، و�أخرى 
�لأ�شعار  وزي��اد�ت يف  �لدعم  �لعام ومر�جعة  �لإنفاق  ت�شمل �شغط 
و����ش��ع من  ق��ط��اع  �أث����ارت ده�شة  �ل��ت��ي  �مل��ف��اج��اأة  �أن  و�لد�ء�ت غ��ري 
على  للمقبلني  جديدة  �شريبة  ب��اإق��ر�ر  �ملتعلقة  تلك  هي  �ل�شباب 
18 دولر�( تدفع  ب�30 دينار� )قر�بة  �ل��زو�ج.  وح��ددت �ل�شريبة 
مل�شلحة �ل�شر�ئب مقابل �حل�شول على طابع جبائي يرفق بعقود 

�لزو�ج �ملدنية. 
على  �لنكات  من  موجة  فجر  كما  و��شعة  �نتقاد�ت  �لطابع  و�أث���ار 

موقع �لتو��شل �لجتماعي في�شبوك على وجه �خل�شو�س. 
تبلغ  حيث  بتون�س،  �لعنو�شة  ن�شبة  يف  �مل�شتمر  �لرت��ف��اع  ويف�شر 
ب�شبب  �ل��زو�ج  �ل�شباب عن  �شريحة هامة من  وع��زوف  باملائة   60
�لتي  �لعامة  �ل�شخط  حالة  و�لجتماعية،  �لقت�شادية  �لأو���ش��اع 
�أن  �حلكومة  وتتوقع  �ملالية  بقانون  �جلديدة  �ل�شريبة  فجرتها 

توفر �شريبة �لزو�ج نحو مليون دينار. 
كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوغال�س خالل ح�صورهما العر�س الأول لفيم And So It Goes يف اإي�صت 

هامبتون بنيويورك. )اأ ف ب(

اإع�سار قوي يتجه نحو اليابان 
حتدث  عا�شفة  ب��اأن��ه  و�شف  ق��وي  �إع�شار  �جت��ه 
مرة كل ع�شر�ت �ل�شنني �شمال نحو �ليابان �م�س 
حيث من �ملتوقع �أن يوؤدي لهطول �أمطار غزيرة 
ورياح قوية على جزيرة �أوكيناو� بجنوب �ليابان 
ق��ب��ل و���ش��ول��ه ل��ل��رب يف ك��ي��و���ش��و وه���ي �جلزيرة 
�لرئي�شية �لو�قعة يف �أق�شى غرب �ليابان. وذكرت 
�لإع�شار  �إن  �ليابانية  �جل��وي��ة  �لأر���ش��اد  وك��ال��ة 
نيوجوري يثري بالفعل رياحا تزيد �شرعتها عن 
250 كيلومرت� يف �ل�شاعة ورمبا تزد�د قوتها مع 
حتركه �شمال ليتحول �إىل عا�شفة عاتية للغاية 
بحلول �لث�ثاء. ولكن من غري �ملتوقع �أن يكون 
مبثل قوة �لإع�شار هايان �لذي قتل �لآلف يف 
�لأر�شاد  وك��ال��ة  وق��ال��ت  �ملا�شي.  �ل��ع��ام  �لفلبني 
�جلوية �ليابانية على موقعها على �لإنرتنت �إن 
�لعا�شفة يف جنوب �أوكيناو� ولكنها تتحرك نحو 
�ل�شمال �لغربي ب�شرعة 20 كيلومرت� يف �ل�شاعة 
مثرية رياحا �شرعتها 180 كيلومرت� يف �ل�شاعة 
وحذرت من حدوث موجات مد عالية وهطول 
�إن مامييز  �أحد م�شوؤويل �لوكالة  �أمطار. وقال 
هذه �لعا�شفة قوتها ودعا �لنا�س يف �أوكيناو� �إىل 
�لخ�ء و�تخاذ �حتياطيات مبكر� من بينها �أن 

يلزمو� �ملباين .

»تران�سفورمرز: اإيدج اأوف 
اأك�ستينك�سن« يت�سدر الإيردات

و�حلركة  �مل���غ���ام���رة  ف��ي��ل��م  و�����ش���ل 
�أوف  �ي�������دج  )ت����ر�ن���������ش����ف����ورم����رز: 
 Transformers: �أك�شتينك�شن 
ت�شدره   Age of Extinction
�أمريكا  يف  �ل�����ش��ي��ن��م��ا  �إي�����������ر�د�ت 
على  �ل��ث��اين  ل���أ���ش��ب��وع  �ل�شمالية 
مليون   36.4 م�����ش��ج���  �ل���ت���و�يل 
مايكل  �خ���ر�ج  م��ن  �لفيلم  دولر. 
باي وبطولة مارك ويلربج ونيكول 
بالت�س وجاك رينور. وجاء يف �ملركز 
�جلديد  �لكوميدي  �لفيلم  �لثاين 
ب�����اي�����ر�د�ت   )Tammy )ت����ام����ي 
دولر.  م��ل��ي��ون   21.2 �إىل  و���ش��ل��ت 
و�لفيلم  فالكون  بن  �لفيلم  �أخ��رج 
من بطولة ملي�شا مكارثي و�شوز�ن 
�����ش����ار�ن����دون وك����اث����ي ب��ي��ت�����س. ويف 
�جلرمية  فيلم  ج��اء  �لثالث  �ملركز 
و�ل����رع����ب �جل���دي���د )دل���ي���ف���ر �أ����س 
 Deliver Us From فروم �إيفل
Evil( م�شج� 9.5 مليون دولر. 
�لفيلم من �خر�ج �شكوت دريك�شون 
وبطولة ك� من �إريك بانا و�إدجار 
وتر�جع  م��ون.  و�أوليفيا  ر�م��ريي��ز 
ف��ي��ل��م �حل��رك��ة و�ل��ك��وم��ي��دي��ا )22 
 )22Jump Street جمب �شرتيت
من �ملركز �لثاين �إىل �ملركز �لر�بع 
م�شج� 9.4 مليون دولر. �لفيلم 
بطولة ت�شانينج تاتوم وجوناه هيل 
و�أي�س كيوب ومن �إخر�ج فيل لورد 
وكري�شتوفر ميلر. وتر�جع �جلزء 
�لثاين من فيلم �لر�شوم �ملتحركة 
)ه�����او ت���و ت���ري���ن ي����ور در�ج�������ون 2 
 2How to Train Your
�لثالث  �مل���رك���ز  م���ن   )Dragon
�إىل  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �حتله  �ل��ذي 
و�شلت  ب��اي��ر�د�ت  �خلام�س  �مل��رك��ز 

�إىل 8.8 مليون دولر.

متى يح�سل الطفل على هاتف خا�ش؟
حتدد  مكتوبة  قاعدة  توجد  ل 
�لُعمر �ملنا�شب �لذي ينبغي على 
�لآباء فيه �إعطاء طفلهم هاتف 
ه���ن���اك مبادئ  ل��ك��ن  حم���م���ول، 
ت�شاعد  �أن  مي��ك��ن  ت��وج��ي��ه��ي��ة 
�ملنا�شب  �ل����وق����ت  حت���دي���د  يف 

لمت�ك �لطفل هاتف.
تناولت  �لتي  �لتقارير  معظم 
-11 هذ� �لأمر ت�شري �إىل �شن 
12 عاماً، لكن بع�س �لتقدير�ت 
تقول �إذ� كان �لطفل �لبالغ 10 
�أع��و�م نا�شجاً مبا يكفي ميكن 
�أن ي��ك��ون ل���ه ه��ات��ف خ��ا���س يف 
ذلك �لُعمر �ملبكر. تتطلب هذه 
�مل�شوؤولية  م��ن  درج��ة  �خل��ط��وة 
لدى �لطفل، بغ�س �لنظر عن 
جانب  �إىل  عمره،  �شنو�ت  ع��دد 

�عتبار�ت تربوية �أخرى.
حممول  ه����ات����ف  �����ش����ر�ء  ق���ب���ل 
ل��ط��ف��ل��ك ������ش����األ ن��ف�����ش��ك عدة 
��شتعد�ده  مدى  لتقييم  �أ�شئلة 

يحتاج  ه����ل  �خل����ط����وة.  ل���ه���ذه 
�ل��ط��ف��ل و���ش��ي��ل��ة ل��ل��ت��و����ش��ل مع 
�ملنزل  �إىل  ي��ع��ود  ه���ل  �أب���وي���ه؟ 
�ن�شغال  نتيجة  خالياً  وي��ج��ده 
يحتاج  هل  �لعمل؟  يف  �لأبوين 
�لطفل �لهاتف للتو��شل خ�ل 
�مل��در���ش��ة، نتيجة  وق��ت م��ا بعد 
وجود فرو�س وو�جبات معينة 
تقت�شي هذ� �لتو��شل؟ �إىل �أي 
م�شتقً�  طفلك  يعترب  م���دى 
وم�������ش���وؤوًل؟ ه��ل ي��ح��اف��ظ على 
�أ���ش��ي��ائ��ه ج��ي��د�ً؟ ه��ل��ي يفقدها 
ب�����ش��ه��ول��ة؟ ه��ل ت��ث��ق يف طفلك 
�أنه �شي�شتخدم �لهاتف بطريقة 
�أن  ُي��ح��َت��َم��ل  �أن����ه  �أو  م��ن��ا���ش��ب��ة، 
ن�شية  ر�شائل  وي�شتقبل  ير�شل 

غري لئقة؟
ه��ن��اك �ع��ت��ب��ار�ت �أخ����رى توؤثر 
�لطفل  �إع����ط����اء  ت��وق��ي��ت  ع��ل��ى 
م��ن��ه��ا طريقة  خ���ا����س،  ه���ات���ف 
وعودته  �مل���در����ش���ة  �إىل  ذه���اب���ه 

منها، �إذ� كان يركب مو��ش�ت 
ع�����ام�����ة �����ش����ي����ح����ت����اج �ل����ه����ات����ف 
�أي�شاً  هناك  باأبويه.  ل�ت�شال 
�لهاتف.  ����ش��ت��خ��د�م  ت��ك��ال��ي��ف 
م���ن �ل�������ش���روري �ل��ت��ح��دث مع 
�لطفل عن �شبب ح�شوله على 
�لهاتف، وو�شع حدود لطريقة 
بالهدف.  ترتبط  ��شتخد�مه 
لطفلك  ه����ات����ف  �����ش����ر�ء  ع���ن���د 
�لنوعية  ب����اخ����ت����ي����ار  ي���ن�������ش���ح 
�إذ�  �ح��ت��ي��اج��ات��ه،  تنا�شب  �ل��ت��ي 
ك��ان��ت �ح��ت��ي��اج��ات��ه ه��ي �لأم���ان 
ي��ح��ت��اج هاتفاً  ق��د  و�ل��ت��و����ش��ل 
�لغر�س  ك���ان  �إذ�  �أم���ا  ب�شيطاً، 
هو �ل�شتماع للو�شيقى وت�شفح 
�لهاتف  ����ش���ي���ك���ون  �لإن�����رتن�����ت 
�ل���ذك���ي ه���و �خل����ي����ار، ويف ك� 
يتحكم  �أن  ي���ج���ب  �حل���ال���ت���ني 
�لأبو�ن يف عدد دقائق �ملكاملات، 
�أو ما ميكن �أن يت�شفحه �لطفل 

على �لإنرتنت. 

نوال الزغبي تنهار وتبكي 
علقت �لفنانة نو�ل �لزغبي على �شر�خها �ل�شديد خ�ل حلقتها يف برنامج 
ر�مز قر�س �لبحر مع �ملمثل ر�مز ج�ل، عرب ح�شابه �خلا�س على تويرت 

بالتايل: �أنا ما متت مبتفجر�ت بريوت، �أروح �أموت غرقانة يف م�شر؟ .
�نتابتها  �لبحر  �ملقالب ر�مز قر�س  �لتي حلت �شيفة على برنامج  �لزغبي 
�شتتعر�س  �أنها  فيه  �ل��ذي ظنت  �لوقت  �ملقلب يف  �ل�شر�خ خ�ل  نوبة من 

للغرق و�شتموت خ�ل دقائق، و�نهارت بالبكاء من ثم �كت�شفت �ملقلب.


