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اإ�سدال ال�ستار على بطولة الأندية 
اخلليجية يف اأوملبياد ال�سباط

عربي ودويل

الوزاري للخدمات يعتمد دليل الوظائف للكوادر الوطنية 
وال�سيا�سة املقرتحة لتنظيم التعليم اخلا�ص بالدولة

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

قانون العزل وحوار الفر�سة الأخرية يت�سدران 
امل�سهد ال�سيا�سي يف تون�ص جمّددا..!

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة
توزيع األفني و723 �سلة غذائية 
على الأ�سر الباك�ستانية النازحة

وجه بزيادة عدد الأطفال امل�ستفيدين من حملة ك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل
حممد بن را�سد: العطاء يف الإمارات

 ل يعرف حدودا ول يتوقف عند رقم 

   

حممد بن را�سد مينح الفريق 
م�سبح را�سد الفتان لقب )معايل( 

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء رع��اه �هلل ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
مر�شوما �أمرييا ب�شاأن منح �لفريق م�شبح ر��شد �لفتان مدير مكتب 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�شدوره  تاريخ  من  �عتبار�  �ملر�شوم  بهذ�  يعمل  �أن  على  معايل  لقب 

وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

موؤ�س�سة خليفة للأعمال الن�سانية تقيم ماأدبة اإفطار 
لأيتام خميم جنني وتوزع طرودا غذائية بال�سفة 

•• نابل�س-وام:

نظمت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �ل نهيان لالعمال �لن�شانية ماأدبة 
�شمن  وذل��ك  �لغربية  بال�شفة  جنني  خميم  ليتام  جماعية  �فطار 
برناجمها �لرم�شاين �لذي تنفذه يف فل�شطني و�كرث من 50 دولة 
حول �لعامل. وقال م�شرفون على تنفيذ برنامج موؤ�ش�شة خليفة يف 
ماأدبة  حققته  �ل��ذي  �لكبري  �لقبال  بعد  �نه  �لفل�شطينية  �لر��شي 
�لفطار �لأوىل �لتي �قامتها موؤ�ش�شة خليفة لالعمال �لن�شانية يف 
200 يتيم قامت طو�قم �ملوؤ�ش�شة بتنظيم  مدينة نابل�س وح�شرها 
��شافة  يتيما   60 �خ��رى ليتام خميم جنني بح�شور  �فطار  مادبة 
�ىل ذويهم �لذين عربو� عن تقديرهم �لكبري لهذه �للفتة �لن�شانية 
قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  �هتمام  توؤكد  و�لتي  �لكرمية 

و�شعبا وموؤ�ش�شات بال�شعب �لفل�شطيني و�بنائه. 
)�لتفا�شيل �س7(

حممد بن ر��شد خالل �جتماعه مع �أمري قطر  )و�م(

خالل زيارة اأخوية اإىل الدوحة 

حممـــد بن را�ســـد يبحث مــع اأميـــر قطــر 
العلقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

الحتالل يرهن الإفراج عن الأ�سرى بنتائج لقاء ليفني - عريقات

نتنياهو يطالب مبفاو�سات �سرية مع الفل�سطينيني 
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت م�شادر �إ�شر�ئيلية مطلعة على �شري �ملفاو�شات 
�ل�شجناء  ب��ني  م��ن  �إن  �لفل�شطينية   - �لإ�شر�ئيلية 
�ل�شر�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  و�فق  �لذين  �لأمنيني 
 80 ح���و�يل  عنهم  �لأف�����ر�ج  ع��ل��ى  نتنياهو  بنيامني 
وبع�شهم  طويلة  مل��دد  بال�شجن  عليهم  حكم  �أ���ش��ري� 
�و�شلو.  �ت��ف��اق��ي��ات  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  ق��ب��ل  ح��ك��م عليهم 
�شر�ح  �إط��الق  �شيتم  �أنه  �ل�شر�ئيلية  �لإذ�ع��ة  وقالت 
�ل�����ش��ج��ن��اء خ���الل �لأ���ش��اب��ي��ع �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة وذلك 
ت�شيبي  �ل���وزي���رة  ب��ني  �مل��ق��رر  �أف�����ش��ى �لج��ت��م��اع  �إذ� 
�ملفاو�شات  ملف  م�����ش��وؤول  عريقات  و�شائب  ليفني 
�لفل�شطينية �إىل نتائج �إيجابية.. م�شرية �إىل �أنه من 
�ملقرر �أن تخول �حلكومة �لإ�شر�ئيلية �لأ�شبوع �ملقبل 
نتنياهو �شالحية �لإفر�ج عن �ل�شجناء. فيما �أكدت 
م�شادر �شيا�شية �إ�شر�ئيلية �أن �ملفاو�شات �شتبد�أ من 
�لتوقف  مت  �لتي  �لنقطة  من  ولي�س  �ل�شفر  نقطة 

•• القاهرة-وكاالت:

قتل جنديان يف �جلي�س �مل�شري و�شرطي ظهر �لحد 
هجمات  ثالثة  يف  �جلي�س  من  جمند�ن  ��شيب  كما 
�شنها م�شلحون على قو�ت �لمن يف مدينة �لعري�س 
يف �شمال �شيناء �لتي ت�شهد ��شطر�بات منذ �لطاحة 
ب��ال��رئ��ي�����س �ل���ش��الم��ي حم��م��د م��ر���ش��ي م��ط��ل��ع متوز 

يوليو، بح�شب ما �فادت م�شادر �منية وطبية.
متفرقة  هجمات  ثالثة  �ن  �لمنية  �مل�شادر  وقالت 
مل�����ش��ل��ح��ني ����ش��ف��رت ع���ن م��ق��ت��ل ج��ن��دي �م����ام مكتب 
�شيناء(  �شمال  )�ذ�عة  �لر�شمي  و�لتلفزيون  لالذ�عة 
و�آخر �مام مقر �لنيابة �لد�ري��ة و�شرطي �مام ق�شم 

�شرطة ثالث �لعري�س.
وق����ال م�����ش��در ط��ب��ي �ن �ل��ث��الث��ة ق��ت��ل��و� ب��ط��ل��ق��ات يف 
�ل���ر�����س و�ل���رق���ب���ة و�ل�������ش���در، م�����ش��ي��ف��ا ك��م��ا ��شيب 
جمند�ن من �جلي�س بطلقات نارية يف �لهجوم على 

مبنى �لذ�عة.
وقال م�شوؤول يف وز�رة �ل�شحة يف �لعري�س لفر�ن�س 

عندها يف عهد رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق �يهود �أوملرت. 
ل��ي��ربم��ان رئ��ي�����س جل��ن��ة �خلارجية  �ف��ي��غ��دور  وق����ال 
�إ�شر�ئيل  و�لأمن بالكني�شت �لإ�شر�ئيلي رئي�س حزب 
للنز�ع  د�ئ���م  ح��ل  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  مي��ك��ن  ل  �أن���ه  بيتنا 
�أكرث  �أن  ليربمان  و�أ�شاف  �لإ�شر�ئيلي.  �لفل�شطيني 
�ت��ف��اق م��رح��ل��ي للمدى  �إل��ي��ه ه��و  م��ا مي��ك��ن �لتطلع 
�لق�شايا  ح��ول  �ل���ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �إرج����اء  م��ع  �لبعيد 

�جلوهرية �إىل موعد لحق متاأخر بكثري. 
بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  دع��ا  جانبه  من 
�لفل�شطينيني  م��ع  �مل��ف��او���ش��ات  �إج����ر�ء  �إىل  نتنياهو 
�لتو�شل  يتم  �ت��ف��اق  �أي  �أن  م��ع��ت��رب�ً  ���ش��ري��ة،  ب�����ش��ورة 
�إليه م�شتقبال �شيتم طرحه يف ��شتفتاء �شعبي، فيما 
عربت قياد�ت فل�شطينية عن حتفظها على ��شتئناف 
�ملفاو�شات. و�عترب نتنياهو، لدى �فتتاحه �لجتماع 
�ملفاو�شات لن تكون  �أن  �لأ�شبوعي حلكومته �لأح��د، 
�شيزيد  �شرية  ب�شورة  �إجر�ءها  �أن  �إىل  و�أ�شار  �شهلة، 

�حتمالت �لتو�شل �إىل نتائج.

ب��ر���س ع���رب �ل��ه��ات��ف �ن �جل��ث��ث �ل���ث���الث ن��ق��ل��ت �ىل 
م�شت�شفى �لعري�س �لع�شكري.

�ىل ذل��ك ح��ددت جلنة �خل��رب�ء �مل�شرية �ملنوط بها 
 2012 د�شتور  على  �لد�شتورية  �لتعديالت  �ج��ر�ء 
�ملعطل عقب �ول �جتماع لها �لحد يف مقر جمل�س 
�ل�شورى بالقاهرة، مدة �أ�شبوع تبد�أ �لحد ل�شتقبال 
�قرت�حات �ملو�طنني و�لأحز�ب وجميع �جلهات حول 
�فاد  م��ا  بح�شب  �مل��ق��رتح��ة،  �لد�شتورية  �لتعديالت 
م�شت�شار  �شالح  ع��و���س  علي  وق���ال  ر���ش��م��ي.  م�شدر 
رئي�س �جلمهورية �ملوقت لل�شوؤون �لد�شتورية ومقرر 
�عمال  �نتهاء  بعد  عقده  �شحايف  موؤمتر  يف  �للجنة 
�جلل�شة �لوىل �إن �للجنة يف حالة �نعقاد د�ئم طو�ل 
�لأ�شبوع عد� يومي �لثنني و�خلمي�س ، لالنتهاء من 
مر�جعة جميع مو�د �لد�شتور و�لنظر يف �ملقرتحات 

ذ�ت �ل�شلة.
�أن  �شالح  ع��ن  �لو���ش��ط  �ل�شرق  �ن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
جمل�س �ل�شورى خ�ش�س �لجهزة �ملعاونة ل�شتقبال 

�لقرت�حات وت�شهيل عمل �للجنة.

قو�ت �لنظام تق�شف ج�شر� يف مدينة دير �لزور  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

مو�لية  ق�����و�ت  �ن  ن�����ش��ط��اء  ق����ال 
�ل�شد  ب�����ش��ار  �ل�����ش��وري  للرئي�س 
قتلت ما ل يقل عن 13 �شخ�شا 
من عائلة و�حدة يف قرية �لبي�شا 
�م�س  ب��ان��ي��ا���س  مبنطقة  �ل�شنية 
�لقرية  يف ثاين مذبحة ت�شهدها 

منذ �شهر مايو �يار.
وق����ال �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
���ش��ي��د�ت و�شتة  �رب���ع  �لن�����ش��ان �ن 
�ط���ف���ال ك���ان���و� ���ش��م��ن �ل��ق��ت��ل��ى يف 
منطقة  يف  ت���ق���ع  �ل���ت���ي  �ل���ق���ري���ة 

�شاحلية بو�شط �شوريا.
�لرحمن مدير  ر�م��ي عبد  وق��ال 
�ملر�شد جاء قريب لزيارتهم �م�س 
فوجد �لرجال قتلى باأعرية نارية 
�لن�شاء  وك��ان��ت جثث  �خل���ارج.  يف 
و�لط����ف����ال د�خ�����ل �ح�����دى غرف 
�ن  �ملنطقة  �شكان يف  وق��ال  �ملنزل 

بع�س �جلثث �حرقت.
وكانت ميلي�شيات مو�لية لال�شد 
 50 قتلت يف مايو �يار �كرث من 
وما  �لبي�شا  ���ش��ك��ان  م��ن  �شخ�شا 
بلدة  �خ���ري���ن يف   60 ع���ن  ي��رب��و 

بانيا�س �لقريبة.
من جهة �خرى قتل 28 مقاتال 
دم�شق،  ق��رب  معركة  يف  معار�شا 
من  ع��دة  مناطق  ت�شهد  وق��ت  يف 
حلب ��شتباكات مع دخول �ملعارك 

فيها �شنتها �لثانية �لحد.

�لكبري.
يف حم�س )و���ش��ط(، �ف��اد �ملر�شد 
�حلملة  ��شتمر�ر  عن  ونا�شطون 
قو�ت  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لع�شكرية 
�لنظام �شد �لحياء �ملحا�شرة يف 
�خلالدية  وح��ي  �لقدمية  حم�س 

منذ �كرث من ع�شرين يوما.
على �شعيد �خر تو�ردت �أنباء عن 
�شمال  يف  �أك��ر�د  مقاتلني  �عتقال 
�شوريا لأمري دولة �لعر�ق و�ل�شام 

�لتابع لتنظيم �لقاعدة. 
و�أف����اد �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
مو�جهات  �ن����دلع  ع��ن  �لإن�����ش��ان 
ب���ني م��ق��ات��ل��ني م���ن ل�����و�ء جبهة 
�لأك��ر�د وعنا�شر تابعني لتنظيم 
�لإ�شالمية  و�ل�شام  �لعر�ق  دول��ة 
�إثر �عتقال مقاتلني �أكر�د لأمري 
يف  �أبي�س  تل  مدينة  يف  �لتنظيم 
ري����ف �ل���رق���ة م���ع جم��م��وع��ة من 

�لعنا�شر �لتابعة له. 
�عتقال  �أن  �إىل  �مل��ر���ش��د  و�أ����ش���ار 
تفخيخهم  "�أثناء  ح�شل  ه���وؤلء 
كردي  حلزب  مقر�  كانت  ملدر�شة 
�إثرها  ع��ل��ى  �ن��دل��ع��ت  �مل��دي��ن��ة  يف 
��شتباكات عنيفة �متدت �إىل عدة 
�نت�شار  ر�فقها  �ملدينة  من  �أحياء 
وعند  �ملدينة  �ملقاتلة يف  للكتائب 

�أطر�فها. 
عن  معلومات  �إىل  �ملر�شد  ولفت 
�لعر�ق  �ث��ن��ني م���ن دول����ة  م��ق��ت��ل 
و�ل�����ش��ام �لإ���ش��الم��ي��ة، و�أن��ب��اء عن 

اأكراد �سوريا ياأ�سرون اأمري دولة العراق وال�سام  

ا�ستباكات مبحيط مطارات حلب ومذبحة يف بانيا�س 

�ل�شوري  �مل���ر����ش���د  م���دي���ر  وق�����ال 
حل����ق����وق �لن���������ش����ان ر�م�������ي عبد 
�ل��رح��م��ن يف �ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي مع 
 28 �ن  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  وك����ال����ة 
م��ق��ات��ال م���ن �ل��ك��ت��ائ��ب ق��ت��ل��و� يف 
�����ش���ت���ب���اك���ات يف م���ن���ط���ق���ة ع�����در� 
)�شمال �شرق دم�شق( وقعت فجر 
�م�س، م�شري� �ىل فقد�ن �لت�شال 

باآخرين.
�مل����ر�����ش����د عن  �ف���������اد  ح�����ل�����ب،  يف 
��شتباكات فجر �لحد قرب مطار 

�ملقفل  )�����ش����رق(  �ل�������دويل  ح���ل���ب 
ومطار  يناير  �لثاين  كانون  منذ 
�ملال�شق  �ل���ع�������ش���ك���ري  �ل����ن����ريب 
�ل�شبت  م�����ش��اء  �����ش���ار  وك�����ان  ل����ه. 
مطار  حميط  يف  ��شتباكات  �ىل 
ك��وي��ر���س �ل��ع�����ش��ك��ري �ل���ذي يبعد 
ح���و�ىل �رب��ع��ني ك��ي��ل��وم��رت� �شرق 

حلب.
و�شجلت ��شتباكات عنيفة �شباحا 
عند �طر�ف حي �شليمان �حللبي 
�ملقاتلة  �ل��ك��ت��ائ��ب  ب���ني  )����ش���رق( 

وقت  ويف  �ل��ن��ظ��ام��ي��ة،  و�ل����ق����و�ت 
لحق يف حي �لر��شدين )�شرق(.

�حياء  على  �ل�شيطرة  وتتقا�شم 
و�ملعار�شة  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  ح��ل��ب 

�مل�شلحة.
و�شهدت �ملدينة يف �ل�شهر �لوىل 
ت�شبب  �شديد�  عنفا  �مل��ع��ارك  من 
بنزوح ع�شر�ت �للف من �شكانها 
�مل�شاكن  م��ن  �ل��ع��دي��د  وب��ت��دم��ري 
و�مل��ب��اين و�ل�����ش��وق �لث���ري حللب 
وم��اأذن��ة �جلامع �لم��وي �لثري 

جلنة تعديل الد�ستور حتدد ا�سبوعا لتلقي مقرتحات التعديل

مقتل جنديني و�سرطي يف ثلث هجمات ب�سيناء
اغتيال �سابط رفيع يف اجلي�س اليمني 

وخطف دبلوما�سي ايراين ب�سنعاء
•• �صنعاء-وكاالت:

خطف م�شلحون دبلوما�شيا �ير�نيا �لحد يف �شنعاء و�قتادوه �ىل جهة 
جمهولة، على ما �فاد م�شدر �مني فر�ن�س بر�س.

و�شرح �مل�شدر لفر�ن�س بر�س طالبا عدم ذكر ��شمه، �ن دبلوما�شيا �ير�نيا 
يجري  م�شيفا  جم��ه��ول��ني  م�شلحني  ي��د  ع��ل��ى  �شنعاء  يف  �م�����س  خ��ط��ف 
�لبحث عن �خلاطفني لتحديد هويتهم ومعرفة �لوجهة �لتي نقل �ليها 
با�شم  �لناطق  و�ع��ل��ن  �خلطف  ط��ه��ر�ن  و�ك���دت  �ملخطوف.  �لدبلوما�شي 
)�ي�شنا(  �لطالبية  �لنباء  لوكالة  �رق�شي  عبا�س  �لير�نية  �لدبلوما�شية 
�ي��ر�ن باليمن قد خطف  تبلغنا هذ� �ل�شباح �ن �حد موظفينا يف �شفارة 
على يد جمموعة جمهولني، �ن ذلك �ل�شخ�س �ير�ين مو�شحا �ن ��شمه 
�شارع  يف  �لظهر  قبل  �لي��ر�ين  �لدبلوما�شي  وخطف  نكبخت.  �حمد  نور 

قرب �شفارة �ير�ن يف حي �لهد� جنوب �شنعاء، كما �و�شح �مل�شدر.
من جهة �خرى، قال �شابط �من لفر�ن�س بر�س �ن �ل�شكوك تتجه لدى 

�جهزة �لمن �ىل �ن تكون �لقاعدة ور�ء عملية �خلطف.
من جهة �خرى قتل �شابط رفيع يف �جلي�س �ليمني، �لأحد، جر�ء �نفجار 

عبوة نا�شفة زرعت يف �شيارته �مام منزله ب�شمال غرب �شنعاء.
وقال م�شدر �أمني ميني �إن �لعبوة  �نفجرت عندما قام �لعميد عبد�هلل 

�ملح�شار بت�شغيل حمرك �ل�شيارة للذهاب �إىل مقر عمله.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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•• الدوحة-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحث 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل مع �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شقيقة  �أمري دولة قطر  �آل ثاين  متيم بن حمد 
�لوثيقة  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  وتعزيز  تطوير  �شبل 
�لتي تربط دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ودولة 
قطر مبا يعود باخلري و�لنفع على �لبلدين ويخدم 

�شالح �ل�شعبني �ل�شقيقني.
ج��اء ذل��ك خ��الل �ل��زي��ارة �لق�شرية �ل��ت��ي ق��ام بها 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  �شاحب 
�ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي �إىل �أخ��ي��ه �أم����ري دول����ة قطر 
بالعا�شمة  �لوجبة  ق�شر  يف  �م�س  م�شاء  �ل�شقيقة 
�لقطرية �لدوحة ير�فقه وفد رفيع �مل�شتوى �شم 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

ويل عهد دبي.
)�لتفا�شيل �س2(

•• اإ�صالم اآباد-وام:

بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .. بد�أت �إد�رة 
�ألفني  ت��وزي��ع  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��روع 
و723 �شلة غذ�ئية على �لأ�شر �لنازحة من �لعمليات 
وقالت  �لباك�شتانية.  �ملناطق  من  ع��دد  يف  �لع�شكرية 
هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنفذ  �مل��ب��ادرة  �أن  �مل�����ش��روع  �إد�رة 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي ومت��ث��ل �مل��رح��ل��ة �لثانية 
�لنازحة  �لأ�شر  على  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  توزيع  من 

يف جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية حيث مت يف �ملرحلة 
�ألف �شلة غذ�ئية قبل بد�ية �شهر   30 �لأوىل توزيع 
�ملبادرة  �أن  �مل�شروع  �إد�رة  و�أو�شحت  �ملبارك.  رم�شان 
تاأتي يف �إطار حر�س �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت 
ع��ل��ى �إي�������ش���ال ه����ذه �مل�������ش���اع���د�ت مل�����ش��ت��ح��ق��ي��ه��ا ودع���م 
�ملحتاجني و�لفقر�ء وتوفري مقومات �حلياة �لكرمية 
و�لعالقات  للجهود  ت��ت��وي��ج  �أن��ه��ا  ع��ن  ف�شال  ل��ه��م.. 
يف  باك�شتان  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �ملتميزة 

�إطار �لعمل �لإن�شاين. 
)�لتفا�شيل �س5(

•• دبي-وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
بزيادة عدد �مل�شتفيدين من حملة حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم حول �لعامل وذلك 
�ملليون طفل م�شتفيد مع مرور  بعد تخطيها حاجز 
�ملقرر  من  �لتي  �حلملة  �إطالق  على  فقط  �أيام   10

�أن ت�شتمر حتى 19 من رم�شان و�لذي ي�شادف يوم 
يف  �لتوجيه  ه��ذ�  وياأتي  �لإم��ار�ت��ي.  �لإن�شاين  �لعمل 
عدد  لأك��رب  �لك�شوة  و�شول  على  �شموه  حر�س  �شوء 
�أكرب عدد ممكن  ممكن من �لأطفال �ملحرومني ويف 
�لكبري  �لتفاعل  ���ش��وء  �ل��ع��امل ويف  �ل���دول ح��ول  م��ن 
�إطالقها م��ن خمتلف  �مل��ب��ادرة منذ  ب��ه  �ل��ذي حظيت 

�أطياف �ملجتمع وموؤ�ش�شاته.
)�لتفا�شيل �س2(
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وجه بزيادة عدد الأطفال امل�ستفيدين من حملة ك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل
حممد بن را�سد: العطاء يف الإمارات ل يعرف حدودا ول يتوقف عند رقم

 •• دبي-وام:

�لدولة  �آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  وجه �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي بزيادة عدد �مل�شتفيدين من حملة حممد 
�ل��ع��امل وذل��ك بعد  �آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حم��روم ح��ول  ر����ش��د  ب��ن 
تخطيها حاجز �ملليون طفل م�شتفيد مع مرور 10 �أيام فقط على �إطالق 
�حلملة �لتي من �ملقرر �أن ت�شتمر حتى 19 من رم�شان و�لذي ي�شادف يوم 
�لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي . وياأتي هذ� �لتوجيه يف �شوء حر�س �شموه على 
�أك��رب عدد  �ملحرومني ويف  �لأط��ف��ال  ع��دد ممكن من  لأك��رب  �لك�شوة  و�شول 
به  �ل��ذي حظيت  �لكبري  �لتفاعل  �لعامل ويف �شوء  �ل��دول ح��ول  ممكن من 

�أه��ل �لكرم و�جلود  �ل�شهر �لف�شيل فاأبناء ز�ي��د هم  �شعب �لإم��ار�ت يف هذ� 
�أتابع عن  �أن  . و�أ�شاف �شموه: كنت حري�شا على  و�أك��رث  �أهل للمليون  وهم 
قرب م�شتجد�ت �حلملة وزيار�تها �ملختلفة لالأطفال �ملحرومني يف خمتلف 
�آلف  وج��وه  على  �رت�شمت  �لتي  �لبت�شامة  و�أ�شعدتني  �لعامل  ح��ول  �ل��دول 
�أن نكمل معا �مل�شو�ر �لذي بد�أناه لك�شوة مليون  �لأطفال و�أنا حري�س على 
يكون مليئا  �أن  �ل��ع��ام  ه��ذ�  نريد رم�شان  �ل��ع��امل حيث  ح��ول  طفل حم��روم 
�ل�شمو  �شاحب  و�أ�شاد   . �لعامل  يف  �ملحرومني  �لأطفال  جميع  على  باخلري 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بجهود �لعاملني يف هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تية وتفانيها يف �إي�شال �مل�شاعد�ت مل�شتحقيها من �لأطفال حيثما كانو� 
ومهما كانت ظروفهم ..مثمنا �لعمل �لذي قام به كل فرد يف �لهيئة لإجناح 

�ملبادرة منذ �إطالقها من خمتلف �أطياف �ملجتمع وموؤ�ش�شاته. وقال �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم: فخور بكل �لتفاعل �لذي حظيت 
بغريب  لي�س  ما  وه��و  �ل��دول��ة  و�ملوؤ�ش�شات يف  �لأف���ر�د  به �حلملة من جميع 
فعل  على  يحر�شون  و�لذين  �لدولة  �أر���س  على  و�ملقيمني  ز�ي��د  �أبناء  على 
�خلري �أينما كان ومهما كان عدد م�شتحقيه فالعطاء يف �لإم��ار�ت ل يعرف 
حدود� ول يتوقف عند رقم معني ويد �خلري يف �إمار�ت �خلري ممتدة لت�شل 
�شعدت بتخطي �حلملة حاجز  �شموه:  و�أ�شاف    . �لعامل  لكل حمروم حول 
�ملليون طفل يف فرتة قيا�شية وعليه قمت بالتوجيه بزيادة عدد �مل�شتفيدين 
حول  �ملحرومني  �لأط��ف��ال  على  تعود  ��شتفادة  �أق�شى  لتحقيق  �حلملة  من 
�أبناء  بني  و�ل��رت�ح��م  �لتكافل  حتقيق  يف  �لوقت  نف�س  يف  و�مل�شاهمة  �لعامل 

�حلملة. وقامت �حلملة حتى �لآن وبنجاح بالبدء بتوزيع �لك�شوة على �آلف 
�لأطفال �ملحرومني يف �لعديد من �لدول حول �لعامل مثل �لبو�شنة و�ليمن 
ولبنان وجمهورية تنز�نيا �ملتحدة وزجنبار بالإ�شافة �إىل �لأطفال �ل�شوريني 
�ملتو�جدين يف �لأردن ولبنان. وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم قد �أطلق �حلملة مع بد�ية �شهر رم�شان �ملبارك بهدف جمع تربعات 
لك�شوة مليون طفل حمروم حول �لعامل حيث يحر�س �شموه يف رم�شان من 
كل عام على �إطالق عدد من �ملبادر�ت �لإن�شانية و�ملجتمعية و�لتي تتو�فق مع 
قيم �شهر رم�شان �لف�شيل و�لعاد�ت �لأ�شيلة �لتي حتث على �لبذل و�لعطاء 
حيث �أطلق �شموه عدد� من �ملبادر�ت �لنوعية يف هذ� �ل�شهر مثل مبادرة نور 

دبي و دبي �لعطاء و قرية �لعائلة وغريها من �ملبادر�ت.

خالل زيارة اأخوية اإىل الدوحة 

حممد بن را�سد يبحث مع اأمري قطر العلقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
•• الدوحة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ح���ث 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل����وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل مع 
�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم 
بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر 
وتعزيز  ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ل  �ل�شقيقة 
�لوثيقة  �لأخ�����وي�����ة  �ل����ع����الق����ات 
�ل����ت����ي ت����رب����ط دول�������ة �لإم����������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة ودول������ة قطر 

مب���ا ي��ع��ود ب��اخل��ري و�ل��ن��ف��ع على 
�ل�شعبني  �شالح  ويخدم  �لبلدين 

�ل�شقيقني.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لق�شرية 
�لتي قام بها �شاحب �ل�شمو نائب 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�أخيه  �إىل  دب����ي  ح���اك���م  �ل��������وزر�ء 
م�شاء  �ل�شقيقة  قطر  دول��ة  �أم��ري 
�م�س يف ق�شر �لوجبة بالعا�شمة 
�ل��ق��ط��ري��ة �ل��دوح��ة ي��ر�ف��ق��ه وفد 
�ل�شيخ  �شمو  �شم  �مل�شتوى  رفيع 
ح��م��د�ن ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د �آل 

�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة 
ر����ش��د �شيف  دب��ي و���ش��ع��ادة جمعة 
�ل���ظ���اه���ري ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 
�شاحب  وت�����ب�����ادل  ق����ط����ر.  دول�������ة 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أمري  �ل�شمو  و�شاحب  مكتوم  �آل 
و�لتربيكات  �لتهاين  قطر  دول��ة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ح��ل��ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ع��ز وجل  �مل���وىل  �شائلني  �ل��ك��رمي 

�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي عن  جمل�س 
�ل�شمو  ل�شاحب  وتقديره  �شكره 
�أم����ري دول����ة ق��ط��ر ع��ل��ى م���ا لقيه 
و�لوفد �ملر�فق ل�شموه من حفاوة 

وح�شن ��شتقبال وكرم �شيافة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وك������ان 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم قد 
و���ش��ل ب��ح��ف��ظ �هلل ورع��اي��ت��ه �ىل 
�ل����دوح����ة م�����ش��اء �م�������س يف زي����ارة 
ل����دول����ة قطر  �أخ�����وي�����ة ق�������ش���رية 
�إىل  عائد�  عقبها  غ��ادر  �ل�شقيقة 
��شتقبال  يف  ك����ان  ح��ي��ث  �ل���ب���الد 

و�لفريق  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
ومعايل  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
قرقا�س  حم��م��د  �أن������ور  �ل���دك���ت���ور 
�خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة م��ي��ث��اء �شامل 
ومعايل  دول���ة  وزي����رة  �ل�شام�شي 
مدير  �ل�شيباين  �إبر�هيم  حممد 
�ل�شمو حاكم  �شاحب  دي��و�ن  ع��ام 
م�شبح  �ل���ف���ري���ق  وم����ع����ايل  دب�����ي 
ر��شد �لفتان مدير مكتب �شاحب 

�لر�هنة  و�مل�شتجد�ت  �ل��ت��ط��ور�ت 
�لإقليمية  �ل�������ش���اح���ت���ني  ع����ل����ى 
و�ل��دول��ي��ة و���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز م�شرية 
�إ�شافة  �مل�شرتك  �لعمل �خلليجي 
�ل���ق�������ش���اي���ا حمل  م����ن  ع�����دد  �ىل 

�لهتمام �مل�شرتك.
وق���د �أق����ام ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �أمري 
دول��ة قطر م��اأدب��ة �إف��ط��ار تكرميا 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد �ل مكتوم و�لوفد �ملر�فق.
ع��رب �شاحب  �ل���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 
�ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

�ل��ف�����ش��ي��ل على  �ل�����ش��ه��ر  ي��ع��ي��د  �أن 
�ل�شقيقني  �لبلدين  و�شعب  قيادة 

باليمن و�خلري و�لربكات.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أع�����رب 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم عن 
متنياته �ل�شادقة ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�����ش��ي��خ مت��ي��م ب��ن ح��م��د �آل ثاين 
بالتوفيق و�ل�شد�د يف خدمة وطنه 
ول�شعب قطر �ل�شقيق مبزيد من 

�لتقدم و�لزدهار.
ك��م��ا ج���رى خ���الل �ل��ل��ق��اء تبادل 
�ل���ن���ظ���ر ح������ول جممل  وج�����ه�����ات 

مطار  �أر����س  على  وود�ع���ه  �شموه 
�هلل  عبد  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �ل��دوح��ة 
�آل ثاين  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة  ن��ا���ش��ر  ب���ن 
�لقطري  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
و وزير �لد�خلية ومعايل �لدكتور 
خ��ال��د ب��ن حم��م��د �ل��ع��ط��ي��ة وزير 
�خل��ارج��ي��ة و�ل�����ش��ي��خ ج��وع��ان بن 
�آل ثاين ومعايل  حمد بن خليفة 
عبد�هلل بن حممد �لعثمان �شفري 
دول���ة قطر ل��دى دول���ة �لإم����ار�ت 
وع����دد م���ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني من 

مدنيني وع�شكريني. 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الهلل الأحمر تبداأ اليوم توزيع امل�ساعدات اخلا�سة بحملة حممد بن را�سد اآل مكتوم لك�سوة مليون طفل
•• دبي-وام:

ب����������د�أت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �لأح�����م�����ر 
�مل�شاعد�ت  ت��وزي��ع  �م�����س  �لإم���ار�ت���ي 
�خلا�شة بحملة حممد بن ر��شد �آل 
حمروم  طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم 
�ل��ع��امل يف زجن��ب��ار يف �لوقت  ح���ول 
�لك�شوة  ت��وزي��ع  ف��ي��ه  ي�شتمر  �ل���ذي 
�آلف �لأط���ف���ال �لآخ���ري���ن يف  ع��ل��ى 
�لهيئة  �أع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����دول 
تنز�نيا  ج���م���ه���وري���ة  م���ث���ل  ����ش���اب���ق���ا 
وغريها.  و�لبو�شنة  ولبنان  �ملتحدة 
ومت ت��وزي��ع �ل��ك�����ش��وة ب��ح�����ش��ور وفد 
م����ن �ل����ه����الل �لأح����م����ر �لإم�����ار�ت�����ي 
�لعدل  وزي��ر  ح�شور  �إىل  بالإ�شافة 

ح��ول �ل��ع��امل . وق���ال �ن ذل��ك لي�س 
�ياديه  �ن  حيث  �شموه  علي  بغريب 
�لبي�شاء يف كل �رجاء �لعامل مل�شاعدة 
و�لكو�رث  �ل�شدة  �وق��ات  �ل�شعوب يف 
و�ن  وم�شاعدتهم  �مللهوفني  و�غاثة 
مبادرة �شموه �لكرمية بك�شوة مليون 
�لبت�شامة  وزرع  �لعامل  ح��ول  طفل 
و�ل��ف��رح��ة علي وج��وه��ه��م ه��ي �كرب 
دليل علي ذلك وقدم �ل�شكر و�لثناء 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��دول��ة �لم�����ار�ت 
تقدمي  ج����ه����ود يف  م����ن  ت���ب���ذل���ه  مل����ا 
للمعوزين  و�مل�������ش���اع���دة  �ل���ع���ون  ي���د 
و�ل��ف��ق��ر�ء ح��ول �ل��ع��امل. وك���ان وفد 
ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لح���م���ر �لم���ار�ت���ي 
ق��د و���ش��ل �ىل زجن��ب��ار �ل��ي��وم قادما 

بزجنبار  �ل���د����ش���ت���وري���ة  و�ل���������ش����وؤون 
�ل�شيد �أبوبكر خمي�س بكري ووزيرة 
�ملر�أة و�لأطفال و�ل�شباب يف زجنبار 
وقام وفد  زينب عمر خري.  �ل�شيدة 
ك�شوة  �ل��ف  بتوزيع  �لحمر  �لهالل 
ع��ل��ى �ط��ف��ال زجن��ب��ار ���ش��م��ن حملة 
حممد بن ر��شد لك�شوة مليون طفل 
حمروم حول �لعامل . وتوجه وزير 
�لعدل و�ل�شوؤون �لد�شتورية بال�شكر 
�لعربية  �لم���ار�ت  لدولة  و�لتقدير 
�ملتحدة قيادة وحكومة و�شعبا وثمن 
مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دب���ي ل��ك�����ش��وة م��ل��ي��ون ط��ف��ل حمروم 

�ل�شالم  د�ر  �لتنز�نية  �لعا�شمة  من 
�ل�شيد  م���ع  ف����ور و���ش��ول��ه  و�ل��ت��ق��ى 
عبد�هلل بن طالب بن عبد�هلل وكيل 
هيئة �لوقاف و�ل�شوؤون �ل�شالمية 
توزيع  كيفية  يف  للتن�شيق  بزجنبار 
�ل��ف طفل وطفلة من  علي  �لك�شوة 
�ب��ن��اء زجن���ب���ار.  و����ش��اد وك��ي��ل هيئة 
باجلهود  �ل����زجن����ب����اري  �لوق���������اف 
�لعظيمة �لتي تبذلها دولة �لمار�ت 
مل�����ش��اع��دة �هايل  �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة 
�ل���ذي تلعبه حملة  زجن��ب��ار و�ل���دور 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ر��شد �ل مكتوم لك�شوة مليون طفل 
حمروم حول �لعامل يف ر�شم �لب�شمة 

عل وجوه �طفال زجنبار .

الهلل الأحمر يبداأ املرحلة الأوىل من توزيع امل�ساعدات اخلا�سة بحملة حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل مب�سر
•• دبي-وام:

�لأوىل من  �ملرحلة  بدء  �لإم��ار�ت��ي عن  �لأحمر  �لهالل  �أعلنت هيئة 
توزيع �مل�شاعد�ت �خلا�شة بحملة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة 
مليون طفل حمروم حول �لعامل يف جمهورية م�شر �لعربية و�لتي 
م�����ش��ري حمروم  �أل���ف ط��ف��ل   100 ع��ل��ى  �ل��ك�����ش��وة  ت��وزي��ع  ت�شتهدف 
م�شر  يف  �حلملة  جولة  من  �لأوىل  �ملرحلة  وت�شمل  �أوىل.  كمرحلة 
�لقادم عدة مدن ومناطق م�شرية من  �لثالثاء  و�لتي ت�شتمر حتى 

�نه لطاملا كانت م�شر على ر�أ�س قائمة �أي م�شاعد�ت �إن�شانية تخرج 
من دولة �لإمار�ت وهوما يوؤكد عمق �لعالقات �لأخوية �ملتميزة بني 
�لبلدين �ل�شقيقني وحر�س دولة �لإمار�ت على �لوقوف بجانب م�شر 

وم�شاندتها يف ظروفها �ملختلفة لتتمكن من عبور �لأزمات. 
و�أ�شاف �لفالحي �ن �لهيئة �شتقوم بتوزيع �لك�شوة �خلا�شة باحلملة 
على �لأطفال �ملحرومني يف م�شر من خالل عدة مر�حل وعلى مد�ر 

ثالثة �أيام متتالية 
ع��دد ممكن من  لأك��رب  �مل�شاعد�ت  �شمولية  وذل��ك حر�شا منها على 

�شمنها �لدويئة وزينهم و�لإ�شماعلية ومدينة �ل�شيخ ز�يد و�لنه�شة. 
وكانت �حلملة �لتي �أعلن عنها �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 قد بد�أت بتوزيع م�شاعد�تها على �لأطفال �ملحرومني يف عدد من 
�لدول حول �لعامل مثل �لبو�شنة و�ليمن ولبنان وجمهورية تنز�نيا 

�ملتحدة وزجنبار 
وقال  ولبنان.  �لأردن  �ملتو�جدين يف  �ل�شوريني  �لأطفال  �إىل  �إ�شافة 
�لعام لهيئة �لهالل �لحمر  �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لمني 

�لأطفال يف خمتلف �ملناطق و�ملدن �مل�شرية.
و�أعرب �أطفال م�شر عن �شعادتهم بالك�شوة �لتي ��شتلموها من ممثلي 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي وثمنت �لأ�شر مبادرة �شموه وحر�شه على 

�إدخال �ل�شرور و�لبهجة يف نفو�س �لأطفال �ملحرومني.
طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  حملة  و�شت�شتمر 
و�لذي  �جل���اري  رم�����ش��ان  �شهر  م��ن  �ل�19  �ل��ع��امل حتى  حم���روم يف 
له  �ملغفور  ذك��رى رحيل  �لإم��ار�ت��ي يف  �لإن�شاين  �لعمل  يوم  ي�شادف 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه. 

بلدية دبي تتربع مبليوين درهم لدعم حملة حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل

م�ست�سفى املفرق يح�سل على العتماد الأمريكي للتخ�س�سات الطبية

•• دبي-وام:

ع����ن دعمها  دب�����ي  ب���ل���دي���ة  �أع���ل���ن���ت 
م��ل��ي��ون ط��ف��ل حول  ك�����ش��وة  حلملة 
�لعامل �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
مليون  لك�شوة  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
ط��ف��ل حم���روم ح���ول �ل��ع��امل حيث 
مليوين  مبلغ  �ل��ب��ل��دي��ة  خ�ش�شت 
درهم لك�شوة 50 �ألف طفل. و�أ�شاد 
�ملهند�س ح�شني نا�شر لوتاه مدير 
�لإن�شانية  باللفتة  دبي  بلدية  عام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل��ك��رمي��ة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �ملتعلقة 
�لعامل  ح��ول  طفل  مليون  بك�شوة 
و�لتي دعا فيها �شموه �إىل �مل�شاهمة 
يف ر�شم �لبت�شامة و�إدخال �لفرحة 
ع���ل���ى ق���ل���وب م���ل���ي���ون ط���ف���ل حول 
�لعامل يف وقت كرثت فيه �حلروب 
فيه  وز�دت  و�ل���ك���و�رث  و�ل��ن��ز�ع��ات 
و�مل�شردين..  �ل���الج���ئ���ني  �أع�������د�د 
�لأ�شيلة  �ل��ل��ف��ت��ة  ه���ذه  �أن  م���وؤك���د� 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  و�ل���ك���رمي���ة 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
تاأتي �شمن �للفتات �لإن�شانية �لتي 

�ل��ق��ائ��د يف مثل  ع��ودن��ا عليها ه��ذ� 
ه��ذه �لأوق����ات و�ل��ظ��روف �ل�شعبة 
و�ل���ت���ي جت�����ش��د ف��ي��ه��ا ح���ث �حلاكم 
مد  يف  للم�شاهمة  �ملجتمع  �أف����ر�د 
يد �لعون وتقدمي �مل�شاعدة يف مثل 
هذه �لظروف . و�أ�شاف بان بلدية 
د�خلية  حملة  بتنظيم  ب���د�أت  دب��ي 
ملوظفيها  �ل���ت���ربع���ات  ب����اب  ل��ف��ت��ح 
ت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر من 
رم�����ش��ان �ل���ذي ي��و�ف��ق ي��وم �لعمل 

�لإن�شاين �لإمار�تي و�لذي ي�شادف 
له  �ملغفور  لوفاة  �لتا�شعة  �لذكرى 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل 
نهيان رحمة �هلل . وقال �إن �لبلدية 
�لتربعات  جلمع  �شناديق  و�شعت 
من موظفي �لهيئة ون�شرت ر�شائل 
لت�شجيع  �لإلكرتوين  �لربيد  عرب 
�ملوظفني على �لتفاعل مع �حلملة 
كما �شتقوم باإر�شال عر�س تعريفي 
موظفي  ع���ل���ى  ب���احل���م���ل���ة  خ���ا����س 

لهم  ت�شجيعا  �ل��د�ئ��رة  ومتعاملي 
للتربع يف �حلملة. وتهدف �ملبادرة 
�جلديدة جلمع تربعات خالل �شهر 
رم�شان �ملبارك لك�شوة مليون طفل 
وم�شاندتهم  �لعامل  ح��ول  حم��روم 
�ل�شعبة  ظ���روف���ه���م  يف  ودع���م���ه���م 
�لتي يعي�شونها حيث تنطلق حملة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ل��ي��ون طفل  ك�شوة 
و�لذي  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 
مي��ت��ل��ك خ����ربة ط��وي��ل��ة يف جمال 

�لعمل �لإن�شاين �لدويل بالإ�شافة 
ل��ه يف  وج��ود مكاتب وممثلني  �إىل 
�لعديد من دول �لعامل �لفقرية يف 
لتو�جده  بالإ�شافة  و�أفريقيا  �آ�شيا 
ت�����ش��م خميمات  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  يف 
رئ��ي�����ش��ي��ة ل��الج��ئ��ني. وت���ات���ي هذه 
�ملبادرة من منطلق حر�س �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
عام  كل  من  رم�شان  يف  مكتوم  �آل 
ع��ل��ى �إط�����الق ع����دد م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�لإن�شانية و�ملجتمعية �لتي تتو�فق 
�لف�شيل  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان  ق��ي��م  م��ع 
على  �لتي حتث  �لأ�شيلة  و�لعاد�ت 
�شموه  �أطلق  حيث  و�لعطاء  �لبذل 
عدد� من �ملبادر�ت �لنوعية يف هذ� 
�ل�شهر مثل مبادرة نور دبي و دبي 
لالأيتام  �ل��ع��ائ��ل��ة  ق��ري��ة  و  �ل��ع��ط��اء 
و�شتعمل  �مل���ب���ادر�ت.  م��ن  وغ��ريه��ا 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حملة حممد 
ل��ك�����ش��وة م��ل��ي��ون ط��ف��ل حم����روم يف 
19 م���ن �شهر  ي����وم  �ل���ع���امل ح��ت��ى 
رم�شان �جلاري على جمع تربعات 
مليون طفل حم��روم حول  لك�شوة 
�لعامل وبالتن�شيق مع هيئة �لهالل 
و�شركتي  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �لأح�����م�����ر 

�ت�شالت و دو. 

عي�سى الغرير ي�ساهم مبليون درهم يف حملة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم لك�سوة مليون طفل

•• دبي-وام:

�لغرير  عي�شى  �لأعمال  رجل  قدم 
�لف   25 ل��ك�����ش��وة  دره�����م  م��ل��ي��ون 
ط���ف���ل دع���م���ا حل��م��ل��ة حم���م���د بن 
مليون  ل��ك�����ش��وة  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
ط����ف����ل حم���������روم ح�������ول �ل�����ع�����امل. 
�لن�شانية  �جل��ه��ود  �لغرير  وثمن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�خلريية 
نائب  �ل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
على  دب��ي وحر�شه  �ل���وزر�ء حاكم 
�ل��ع��ون جلميع �ملحرومني  ي��د  م��د 
���ش��و�ء د�خ���ل �لدولة  و�مل��ح��ت��اج��ني 
�حلملة  �أن  ..م���وؤك���د�  �أوخ���ارج���ه���ا 
�لذي  ���ش��م��وه  ع��ل��ى  غ��ري��ب��ة  لي�شت 
�أع���ت���اد ع��ل��ى �ل��ب��ذل و�ل��ع��ط��اء من 
�إن�شانية  �أك���رث م��ن م��ب��ادرة  خ��الل 
موؤ�ش�شة  م����ن  و�أك�������رث  وخ����ريي����ة 
�لإن�شاين.  �لعمل  جمال  يف  فعالة 
�لغرير: تعمل حملة  وقال عي�شى 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة 

�لعامل  مليون طفل حمروم حول 
ثقافة  وتر�شيخ  �خل��ري  ن�شر  على 
�ل��ع��ط��اء ب���ني �أب���ن���اء ز�ي����د ك��م��ا �أن 
�حلملة تغر�س بد�خلنا حب �لبذل 
وم��د ي��د �ل��ع��ون ل��الآخ��ري��ن . ودعا 
وموؤ�ش�شاته  �ملجتمع  �أفر�د  �لغرير 
فيها  و�مل�شاهمة  �حلملة  دع��م  �إىل 
دور� كبري� يف  �شتلعب  �أنها  خا�شة 
�آلف  وج��وه  على  �لبت�شامة  ر�شم 
�لعامل  �ملحرومني ح��ول  �لأط��ف��ال 

وترفع من معنوياتهم. 

�ل��ط��ب��ي��ة �ل���ع���امل���ي و �ق���ام���ة ور����س 
على  �حل�شول  �أهمية  و  لهم  عمل 
هذه  �أن  و  �لأم���ري���ك���ي  �لإع���ت���م���اد 
لالأطباء  ع������ادة  مت���ن���ح  �ل�������ش���ه���ادة 
�أما  �لأم��ري��ك��ي��ني �مل��ق��ي��م��ني ف��ي��ه��ا 
ح�شلت  دول�����ة  ف������اأول  �خل������ارج  يف 
ع��ل��ى �لإع���ت���م���اد �لأم���ري���ك���ي كانت 
���ش��ن��غ��اف��ورة و �ل��دول��ة �ل��ث��ان��ي��ة هى 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
للخدمات  �أبوظبي  ب�شركة  ممثلة 
�ل�شحية و هناك عدة دول عربية 
و غري عربية ت�شعى للح�شول على 
منها  �لعاملي  �لأم��ري��ك��ي  �لإع��ت��م��اد 

دولة قطر و �شلطنة عمان.
و حول �آلية �لبحث �لعلمي �ملطبق 
�لأمريكي  �لع��ت��م��اد  برنامج  وف��ق 
�لع����ت����م����اد  جم���ل�������س  �إن  ..ق����������ال 
�لطبية  للتخ�ش�شات  �لأم��ري��ك��ي 
يعملو�  �أن  �لأط����ب����اء  م���ن  ي��ط��ل��ب 
�لبحثية  �مل���ن���اه���ج  وف�����ق  �أب����ح����اث 
نقوم  �لإد�رة  يف  ن��ح��ن  و  �مل��ت��ع��ددة 
�لعلمي  �لبحث  على  بت�شجيعهم 
�ملادية  �لإمكانيات  نوفر  و  �لطبي 
�مل���ط���ل���وب���ة مل���ث���ل ه�����ذه �لأب���ح���ا����س 
�ملوؤمتر�ت  �إىل  �ل��ذه��اب  �ج���ل  م��ن 
طبيبان  لدينا  و  �لعلمية  �لطبية 
�لبحث  جم����ل  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ان 
�ل���ع���ل���م���ي ي���ق���دم���ان �مل���ح���ا����ش���ر�ت 
لالأطباء و طرق �لبحث �لعلمي و 

تقدمي �لأور�ق �لعلمية.
و�أك������د �ل���دك���ت���ور �أم�����ني رك�����اب �أن���ه 
ب���د�أن���ا ب��ال��ت��و ب��ع��د ح�����ش��ول��ن��ا على 
للتخ�ش�شات  �لأمريكي  �لإعتماد 
�لأطفال  ط��ب  برنامج  يف  �لطبية 
برنامج  بتقدمي  �لباطنية  وط��ب 
�لإعتماد  على  للح�شول  ج��دي��دة 
�لطو�رئ  وطب  �لعيون  طب  منها 
�أن  نتمنى  و  و�لكلى  �لقلب  طب  و 
�لأمريكي  �لإع��ت��م��اد  على  نح�شل 
�أ�شهر   8 بعد  �لتخ�ش�شات  ل��ه��ذه 

بعد عملية �لإعد�د و�لتاأهيل.
�شركة  �أن  �إىل  �لإ�������ش������ارة  جت�����در 

•• ابوظبي- فوؤاد علي

موؤخر�ً  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  ح�شل 
ع��ل��ى �لإع��ت��م��اد �لأم��ري��ك��ي ممثاًل 
ب��امل��ج��ل�����س �لإع����ت����م����اد �لأم���ري���ك���ي 
للتخ�ش�شات �لطبية يف برناجمي 
�لباطنية  ط���ب  و  �لأط����ف����ال  ط���ب 
بالعني  ت��و�م  م�شت�شفى  ح�شل  كما 
خليفة  �شيخ  م��دي��ن��ة  م�شت�شفى  و 
�لطبية �لتابعة ل�شركة �شحة بعدة 

تخ�ش�شات.
و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور ت��ي�����ش��ري �ت���ر�ك 
رئ����ي���������س ق�������ش���م ط������ب �لأط������ف������ال 
�مل�شت�شفى  �أن  �مل��ف��رق  مب�شت�شفى 
�لإ�شبوعني  خ��الل  م��وؤخ��ر�ً  ح�شل 
مهم  دويل  �عتماد  على  �ملا�شيني 
ج������د�ً ل��ق�����ش��م��ي ط����ب �لأط�����ف�����ال و 
جمل�س  من  �لباطني  �لطب  ق�شم 
للتخ�ش�شات  �لأمريكي  �لإعتماد 
�ل���ع���امل���ي وح�����ش��ل كذلك  �ل��ط��ب��ي��ة 
م�شت�شفى �لتو�أم بالعني وم�شت�شفى 
�لطبية  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة 
�لإعتماد  ه���ذ�  ه���دف  �أن  م�����ش��ري�ً 
�لأم��ري��ك��ي م��ه��م ج���د�ً لأن���ه يوؤكد 
و�لتدريب  �لأد�ء  جودة  مدى  على 
و�ل��ت��ث��ق��ي��ف يف جمالت  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
يقدم  ���ش��وءه��ا  على  و  �لتخ�ش�س 
�أعلى �خلدمات  �مل��درب��ون  �لأط��ب��اء 
م�شتويات  تطور  وبالتايل  �لطبية 
وفقاً  بالدولة  �ل�شحية  �خلدمات 
لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية و يعترب 
هذ� �جناز كبري للم�شت�شفى ولق�شم 
طب �لأطفال وفخور جد�ً لفريقنا 
بق�شم �لأطفال وللق�شم �لأكادميي 

على حتقيق هذ� �لإجناز.
�لأمريكي  �لإع��ت��م��اد  نيل  �أن  و�أك���د 
يجذب  �لطبي  �لتعليم  جم��ال  يف 
�لطاقات  �أح�������ش���ن  لإ����ش���ت���ق���ط���اب 
�لكليات  م���ن  �مل��ت��خ��رج��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ملعتمدة  ب��ر�جم��ن��ا  ع��ل��ى  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لرب�مج  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��ي��ت��درب��و� 
�ل���ع���امل���ي���ة وق������د ح���ظ���ي���ت دول����ت����ان 

ب��الإع��ت��م��اد �لأم��ري��ك��ي وه��م��ا دولة 
دولة  و  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�شنغافورة .
�لإعتماد  �أه���م���ي���ة  �أن  �أ�����ش����اف  و 
�لأم���ري���ك���ي �لأك����ادمي����ي ي��ك��م��ن يف 
علمية  بيئة  توفري  �إىل  ي�شعى  �أن��ه 
على م�شتوى عاملي و يوؤمن فر�شة 
بحيث  �ملو�طنون  لالأطباء  ذهبية 
لل�شفر  �لعناء  م�شقة  عليهم  توفر 
�لتغرب  و  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �إىل 
�لتخ�ش�س  ل����در������ش����ة  ب�����اخل�����ارج 
و�ل��ربن��ام��ج �لأك��ادمي��ي يوفر بيئة 
�لعلمية  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  �شبيهة  علمية 
يكونو�  و  �مل����ت����ح����دة  ب����ال����ولي����ات 
مدربني و موؤهلني بنف�س م�شتوى 

�خلريجني بالوليات �ملتحدة .
و �أ�شار �إىل �أن �لربنامج يعتمد على 
نوعية �لطاقم �لطبي و �أن يكونو� 
ز�رنا  عندما  و  متميزة  نوعية  ذ� 
�لأمريكي  �ملجل�س  م��ن  �مل��ق��ي��م��ون 
�أن ك��ل �لأط��ب��اء و �لطاقم  وج���دو� 
�لأك��ادمي��ي ذو م�شتوى ع��ايل جد�ً 
يو�زي زمالءهم بالوليات �ملتحدة 
�ل����ربن����ام����ج �لأك�����ادمي�����ي  و ي���رك���ز 
�لعناية  و  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  �مل��ع��ت��م��د 
�ل���ط���ب���ي���ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م �مل�������ش���ت���م���ر و 
�لعالقات  و  �لتح�شني  و  �لتطوير 
�مل��ه��ن��ي��ة و م���ه���ار�ت �ل��ت��و����ش��ل بني 
�ل��ط��ب��ي��ب و�مل��ري�����س و ه���ذ� �جناز 
ل�شركة  و  �مل��ف��رق  مل�شت�شفى  عظيم 
���ش��ح��ة وك���ل م��ن�����ش��اآت ���ش��ح��ة �لتي 
�لأكادميي  �لإع��ت��م��اد  ه���ذ�  �خ����ذت 

لعدة تخ�ش�شات.
�لتي  �مل�������ش���اف���ة  �ل��ق��ي��م��ة  ح�����ول  و 
����ش���ي�������ش���ي���ف���ه���ا ه���������ذ� �لع�����ت�����م�����اد 
تي�شري  �لدكتور  ..�أك��د  للم�شت�شفى 
�شي�شتقطب  �مل�شت�شفى  �أن  �أت���ر�ك 
�أح�شن �ملو�هب من خريجي �لكليات 
�لتخ�ش�س  جم���الت  يف  ل��ل��در����ش��ة 
��شتقطاب  و  دول�����ي�����اً  �مل���ع���ت���م���دة 
كل  لأن  �ملتميزة  �لطبية  �لكفاء�ت 
مبوؤ�ش�شات  يعمل  �أن  يريد  طبيب 

دولية  �ع����ت����م����اد�ت  ل���دي���ه���ا  ط��ب��ي��ة 
مميزة و كذلك تعطي �ملري�س ثقة 
باأن �مل�شت�شفى خ�شع لعدة تقييمات 
و م���ر�ج���ع���ات دول���ي���ة ح��ت��ى ح�شل 
�أو�شحت  و   . دولية  �عتماد�ت  على 
��شت�شارية  عبيد  ليلى  �ل��دك��ت��ورة 
ع��ن��اي��ة �مل���رك���زة لأط���ف���ال �خل����دج و 
لطب  �لتدريبي  �لربنامج  رئي�شة 
��شتعد�د  هناك  كانت  �أن��ه  �لأطفال 
للح�شول  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  ك��ب��ري يف 
غايتنا  كانت  و  �لإعتماد  ه��ذ�  على 
دولية  م��ع��اي��ري  ل��دي��ن��ا  ي���ك���ون  �أن 
مقارنة باملوجود بالوليات �ملتحدة 
�لأمريكية و كند� علماً �أن �لأطباء 
�مل���و�ط���ن���ون ي��ذه��ب��و� ل��ن��ي��ل درج���ة 
و  �لدولتني  هاتني  يف  �لتخ�ش�س 
�شعت �شركة �شحة لتطبيق �ملعايري 
�ل��دول��ي��ة يف �لإع��ت��ن��اء ب��امل��ري�����س و 
�لدولية  �مل��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  �أي�����ش��اً 
حتى  �لأطباء  لتطوير  �لأكادميية 
�لإعتماد�ت  �أح�شن  على  يح�شلو� 

�لعاملية �ملوجودة باخلارج .
�ملعتمدة  �مل���ع���اي���ري  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�ملعايري  �أف�����ش��ل  ه���ى  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�لدولية �لطبية �لأكادميية لذلك 
مت �دخ��ال برنامج طب �لأطفال و 
برنامج طب �لباطنية و كانت هناك 
متطلبات كثرية لبد من تو�فرها 

على �لتدريب �شيكون وفقاً ملجل�س 
و�لتخ�ش�شات  للدر��شات  �لإعتماد 

للتعليم �لطبي �لأمريكي. 
�أن  ليلى عبيد  �ل��دك��ت��ورة  �أب��ان��ت  و 
ز�ر  �لأم��ري��ك��ي  �لإع��ت��م��اد  �ملجل�س 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ق��ب��ل �حل�������ش���ول على 
تو�فر  م��دى  لي�شاهدو�  �لإع��ت��م��اد 
وهل  �لأك��ادمي��ي��ة  و�جل���ودة  �لبيئة 
ل��ي�����ش��ل��ح ل����ت����دري����ب �أط�����ب�����اء طب 
�لأط����ف����ال و ط���ب �ل��ب��اط��ن��ي��ة من 
�أ���ش��خ��ا���س متفرغني  ج��ه��ة وج����ود 
�لإد�رة  ه����ل  وك����ذل����ك  ل���ل���ت���دري���ب 
وقت  تعطيهم  و  �لأط���ب���اء  ت�شاند 
هناك  ه��ل  و  ل��ل��ت��دري��ب  م�شتقطع 
مثل  للطالب  �لتعليمية  �لو�شائل 
�لإنرتنت و�حلمدهلل  و  �لكمبيوتر 
كل هذه �لأ�شياء متوفرة و تدعمها 
�مل�شت�شفى  �إد�رة  و  ���ش��ح��ة  ���ش��رك��ة 
متطلبات  م��ن  �نتهاء  مت  �أن  وبعد 
متطلبات  �إىل  �نتقلنا  �مل�شت�شفى 

�لربنامج �لأكادميي.
و �أ�����ش����اف �ل���دك���ت���ور �أم�����ني رك���اب 
�لأكادميية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  رئي�س 
و  �شرح  يتم  �أن��ه  �ملفرق  مب�شت�شفى 
�إعطاء بع�س �لإر�شاد�ت  تو�شيح و 
ل������الأط������ب������اء �ل������ذي������ن ي����ت����درب����ون 
جمل�س  �أه��م��ي��ة  ح���ول  بامل�شت�شفى 
للتخ�ش�شات  �لأمريكي  �لإعتماد 

�ملثال يف  للربناجمني فعلى �شبيل 
�لطفل  ع��م��ر  �أن  ع��ن��دن��ا  �لإم�����ار�ت 
�لذي يهتم به �لطبيب ي�شل حتى 
13 م��ن ع��م��ر �ل��ط��ف��ل بينما  ���ش��ن 
�ملعايري �لدولية �ملطبقة بالوليات 
�لطفل  ع��م��ر  ي���ك���ون  �أن  �مل���ت���ح���دة 
ب����ه �ل��ط��ب��ي��ب ي�شل  �ل������ذي ي��ه��ت��م 
من  لب��د  فكان  �شنة   18 �شن  �إىل 
تطبقيها  و  �ملعايري  ه��ذه  م��و�ءم��ة 
�ملجل�س  ق��ب��ل  م���ن  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ق��ب��ل 
روؤ�شاء  ت���ع���اون  ق���د  و  �لأك����ادمي����ي 
و  �لأك���ادمي���ي  �لتعليم  و  �لأق�����ش��ام 
ت�شهيل  على  معاً  بالعمل  �ل�شحة 
�ملطلوبة  �لإج����ر�ء�ت  ك��ل  وتطبيق 
ل��ل��ت��ق��ي��ي��م و �حل�����م�����دهلل �جن���زن���ا 
�ملطلوب و ح�شلنا �أكرث مما توقعنا 

وهذ� فخر لنا جميعاً.
طب  ب���رن���ام���ج  �ن  �إىل  و�أ�������ش������ارت 
ب����د�أ يف عام  �لأط����ف����ال �ل��ت��دري��ب��ي 
لطب  �ل��ع��رب��ي  ب���ال���ب���ورد   2008
�لأط�����ف�����ال وي����ت����درب ح������و�يل 11 
برنامج  يف  ط��ب��ي��ب��اً   13 و  ط��ب��ي��ب��اً 
م�شتمر�ً  ز�ل  م��ا  و  �لباطنية  ط��ب 
�شينالون  ���ش��ي��ت��خ��رج��ون  و�ل���ذي���ن 
��شتقبال  �شيبد�أ  و  �لعربي  �ل��ب��ورد 
�لإعتماد  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  �ط��ب��اء   8
�لطبية  للتخ�ش�شات  �لأم��ري��ك��ي 
ولكن طريقة �لتدري�س و�لإ�شر�ف 

�بوظبي للخدمات �ل�شحية وقعت 
�ت��ف��اق��ي��ة تعاون  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف 
��شتري�تيجية مع جمل�س �لإعتماد 
�لتخ�ش�شات  ل��رب�م��ج  �لأم��ري��ك��ي 
�لإعتماد  �جل  من  �لعاملي  �لطبية 
�لتعليمية  ل��ل��م��ر�ك��ز  �لأك����ادمي����ي 
ل�شركة  �ل���ت���اب���ع  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�لإعتماد  جمل�س  ويعترب   . �شحة 
�لطبية  للتخ�ش�شات  �لأم��ري��ك��ي 
يف  ���ش��ه��اد�ت  مت��ن��ح  تطوعية  هيئة 
�أك�����رث من  �ل��ت��خ�����ش�����س و ل��دي��ه��ا 
و  متخ�ش�س  ط��ب��ي  جم��ل�����س   24
 145 من  لأك��رث  �ل�شهاد�ت  مينح 
تخ�ش�س عام و فرعي و قد تاأ�ش�س 
�لدكتور  ي��د  على   1933 ع��ام  يف 
�قرتح  م��ن  �أول  كونه  فايل  دري��ك 
م��ف��ه��وم �ل��ت��خ�����ش�����س و �لإ����ش���ر�ف 
������ش����د�ر  و  �لإم�����ت�����ح�����ان�����ات  ع����ل����ى 
�ملجال�س  موؤمتر  عقد  و  �ل�شهاد�ت 
�لعيون  �لتخ�ش�شية لكل من طب 
�جللدية  �لأم����ر������س  و  �ل���ط���ب  و 
و �أم���ر�����س �ل��ن�����ش��اء و �ل�����ولدة مع 
�جلمعية �مل�شت�شفيات �لأمريكية و 
و  �لأمريكية  �لطبي  كليات  ر�بطة 
�جلمعية �لطبية �لأمريكية لإن�شاء 
للتخ�ش�شات  ����ش��ت�����ش��اري  جمل�س 
�ل��ط��ب��ي��ة ل��غ��ر���س �لإ�����ش����ر�ف على 
�لإم����ت����ح����ان����ات و�ل���������ش����ه����اد�ت من 
�لتخ�ش�شات و ي�شعى مع �ملجال�س 
�مل��ع��اي��ري �ملهنية  ل��و���ش��ع  �لأع�����ش��اء 
و�لتعليمية لتقييم �شهادة �لطبيب 
تكون  و  �لإخ��ت�����ش��ا���س  جم����ال  يف 
عملية �لتقييم �شاملة و تبنى على 
و�ملهنية  �لتعليمية  �لإح��ت��ي��اج��ات 
�ملجل�س  وي�شع  �ل��زم��الء  تقييم  و 
�لطبية  للدر��شات  معايري م�شددة 
�لطبي  �لتعليم  و�عتماد  و�لتعليم 
وب���ر�م���ج �لإق���ام���ة و�ل��ت��دري��ب ويف 
على  �مل��ج��ل�����س  ع��م��ل   1970 ع���ام 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  تنظيم  �إع��ادة 
للتخ�ش�شات  �لأمريكي  و�ملجل�س 

�لطبية.

الدكتور تي�سري اأتراك الدكتورة ليلى عبيد والدكتور امني ركاب
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فاطمة بنت مبارك ت�ستقبل �سفريات الدولة يف اخلارج وقرينات ال�سلك الدبلوما�سي لدى الدولة 
وه���ن���اأت �ل�����ش��ف��ري�ت وق��ري��ن��ات �ل�����ش��ف��ر�ء �أع�����ش��اء �ل�شلك 
�ملعتمد�ت  �لم��ار�ت  و�شفري�ت  �لدولة  لدى  �لدبلوما�شي 
لدى عدد من �لدول �شموها بهذه �ملنا�شبة د�عني �هلل �لعلي 
�لقدير �أن يعيدها على دولة �لإمار�ت مبزيد من �لتقدم 

و�لزدهار وعلى �شموها باخلري و�ليمن و�لربكات.
�ل�شيخة  ب���دور �شمو  �ل��ل��ق��اء  �ل�����ش��ف��ري�ت خ���الل  و�أ����ش���ادت 
فاطمة �لر�ئد وجهودها يف خدمة ق�شايا �ملر�أة يف �لإمار�ت 
وحر�شها على �لرتقاء بها حمليا وعربيا ودوليا وكذلك 
مبادر�ت �شموها �لن�شانية على �مل�شتوى �ملحلي و�لقليمي 

و�لدويل .

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبلت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ل�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة بق�شر �لبحر 
م�شاء �م�س �ل�شفري�ت وقرينات �ل�شفر�ء و�أع�شاء �ل�شلك 
�لمار�ت  و�شفري�ت  �لدولة  لدى  �ملعتمدين  �لدبلوما�شي 
�لدولة يف �خلارج  �شفر�ء  �ل��دول وقرينات  لدى عدد من 
�لدولية  �ملنظمات  �شفر�ء  وق��ري��ن��ات  ممثالت  م��ن  وع��دد 
مبنا�شبة  �لتهاين  ل�شموها  قدمن  �للو�تي  �ل��دول��ة  ل��دى 

حلول �شهر رم�شان �ملبارك.
ح�شر �للقاء عدد من �ل�شيخات وقياد�ت �لعمل �لن�شائي 
يف �لدولة. وقد �أقامت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
ورحبت  للح�شور  تكرميا  �لبحر  ق�شر  يف  �إف��ط��ار  م��اأدب��ة 
�لنجاح  من  �ملزيد  لهن  ومتنت  �لدولة  ب�شفري�ت  �شموها 
�ل�شيخ  �ل�شمو  بقيادة �شاحب  عامليا  �لدولة  مكانة  لب��ر�ز 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
�لتي  �لم����ار�ت  �ب��ن��ة  ب��ق��درة  ثقتها  ع��ن  �شموها  و�أع��رب��ت 
تبو�أت عدد� من �ملر�كز كوزيرة و�شفرية ومنا�شب قيادية 

يف منظمات �قليمية.

الثانية من نوعها

طفل عمره 6 اأ�سهر ي�سقط يف حو�س لل�سباحة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر :

تعر�س طفل عربي �جلن�شية يدعى) د.م( يبلغ من �لعام 6 �أ�شهر للغرق يف حو�س �شباحة باإحدى �لفنادق �ل�شياحية 
�إثر ورود بالغ  بر�أ�س �خليمة. وقال �لنقيب طارق �ل�شرهان مدير فرع �لإ�شعاف و�لإنقاذ ب�شرطة ر�أ�س �خليمة : 
لغرفة �لعمليات يفيد بتعر�س طفل للغرق يف حو�س لل�شباحة يف فندق ولكن مت �إنقاذه وعلى �لفور حتركت �شيارة 
�لعالج  لتلقي  للم�شت�شفى  و�شوله  حتى  للطفل  �لأولية  �لإ�شعافات  تقدمي  مت  حيث  �حل��ادث  مكان  �ىل  �لإ�شعاف 
�أخذ �حليطة و�حل��ذر، و�لإنتباه لأبنائهم خا�شة  �أولياء �لأم��ور ب�شرورة  �ل��الزم. وقد وّجه �ل�شرهان ند�ءه لكافة 
�لأطفال منهم وعدم تركهم مبفردهم يلعبون حول �أحو��س �ل�شباحة حتى ل يتعر�شو لل�شقوط د�خله وغرقهم، 

يذكر �أن هذه �حلالة �لثانية حلالة �لغرق يف فرتة ق�شرية ويف نف�س �ملكان.

العلماء ال�سيوف ي�سيدون مبكرمة رئي�س الدولة يف اإن�ساء �سندوق ت�سديد القرو�س

الفريق املوحد يحبط عملية ا�ستلم وت�سليم للمخدرات يف راأ�س اخليمة

•• عجمان-الفجر:

�إلقاء  من  عجمان  �شرطة  متكنت 
�لقب�س على �شخ�س من �جلن�شية 
حمتويات  ب�شرقة  ق��ام  �خلليجية 
�إم�������ارة  �مل����رك����ب����ات و�إت����الف����ه����ا يف 

عجمان.
�أو�شح  �لق�شية  مالب�شات  وح��ول 
�ملطرو�شي  �شيف  ع��ب��د�هلل  �مل��ق��دم 
و�ملباحث  �لتحريات  �إد�رة  م��دي��ر 
�جل��ن��ائ��ي��ة ب�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان �أن���ه 
�أث����ن����اء ق���ي���ام �إح�������دى �ل����دوري����ات 
وو�جباتها  مب��ه��ام��ه��ا  �لأم���ن���ي���ة 
يرتجل  �شخ�س  �أف���ر�ده���ا  ���ش��اه��د 
من مركبة نوع هيوند�ي ويتوجه 
ب�شرعة �إىل مركبة �أخرى من نوع 
ني�شان باترول ويف وقت ق�شري ثم 
يعود �إىل مركبته ويغادر �إىل جهة 
 ، �شكوكهم  �آث��ار  غري معلومة مما 
�ملتوقفة  للمركبة  تفقدهم  وعند 
�خللفية  �ل��ن��اف��ذة  زج���اج  �أن  ت��ب��ني 
ق���د ت��ع��ر���س ل��ل��ك�����ش��ر و�لإت�������الف ، 
�إىل  ب��الغ  ورد  �لو�قعة  ه��ذه  وبعد 
�إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية 
م��رك��ب��ت��ني لالإتالف  ت��ع��ر���س  ع��ن 
و�ل�شرقة يف نف�س �ملنطقة وبنف�س 

•• اأبوظبي-وام:

ريت�شارد  �ل�����دويل  �خل���ب���ري  �أ����ش���اد 
لدى  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�شت�شار  ك��ريب��ي 
�حلكومة  �إد�رة  يف  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
�لقت�شادية  لل�شوؤون  �لإلكرتونية 
�لتي  ب��امل�����ش��اري��ع   .. و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
للهوية  �لإم�������ار�ت  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا 
�لهوية  ب��ط��اق��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ل��دم��ج 
�شمن متطلبات �حلياة �ليومية يف 
�حلكومة  تطبيقات  ودع��م  �لدولة 
تقدمي  �إىل  �ل����ه����ادف����ة  �ل����ذك����ي����ة 
�خلدمات �حلكومية عرب �لهو�تف 
�لإلكرتونية.  و�ل��ق��ن��و�ت  �ل��ذك��ي��ة 
�لدكتور  �شعادة  لقائه  وقال خالل 
�مل���ه���ن���د����س ع���ل���ي حم���م���د �خل�����وري 
للهوية  �لإم���ار�ت  ع��ام هيئة  مدير 
يف مقر �لهيئة يف �أبوظبي �إن �شعبة 
�لتنمية  و�إد�رة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لإلكرتونية  �حل��ك��وم��ة  �إد�رة  يف 
لل�شوؤون �لقت�شادية و�لجتماعية 
تتطلع  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  منظمة  يف 
�ل��ع��م��ل م���ع ه��ي��ئ��ة �لإم�������ار�ت  �إىل 
�لتعاون  ���ش��ب��ل  وت���ع���زي���ز  ل��ل��ه��وي��ة 

•• عجمان-الفجر :

ر��شد  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  نظمت 
�ل���ن���ع���ي���م���ي �خل������ريي������ة م�������ش���روع 
نفحات �ميانية من خالل تقدمي 
حما�شر�ت دينية للن�شاء بالتعاون 
لل�شوؤون  �ل���ع���ام���ة  �ل���ه���ي���ئ���ة  م����ع 
بعجمان  و�لوق������اف  �ل���ش��الم��ي��ة 
وذلك كل يوم �ثنني من �يام �ل�شهر 
�لرت�ويح  ���ش��الة  ب��ع��د  �ل��ف�����ش��ي��ل 
�لر�شاد  بجمعية  �مل�����ش��رح  ب��ق��اع��ة 
�لجتماعي بعجمان، بحيث ي�شهد 
�مل�����ش��روع ع���دة حم��ا���ش��ر�ت ومنها 
– رم�شان  �شهر رم�شان  ف�شائل 
�لع�شر  ف�������ش���ائ���ل   – و�ل������ق������ر�ن 
�لو�خ��������ر م����ن رم�������ش���ان و�خ�����ري� 
�ل�شالح  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  �مل����د�وم����ة 
�ل�شيخة  و�شرحت  رم�شان.  بعد 
مدير  �لنعيمي  عبد�هلل  بنت  ع��زة 
ب���ن ر��شد  ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د 
�لهدف  ب����ان  �ل��ن��ع��ي��م��ي �خل���ريي���ة 
�ملحا�شر�ت  ه�����ذه  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن 

خلطة  وفقا  �ل��دول��ة  يف  و�ملقيمني 
�لحتادية.  �لإلكرتونية  �حلكومة 
�خلوري  �لدكتور  ق��دم  جانبه  من 
خالل �للقاء �شرحا للخبري �لدويل 
�ل�شرت�تيجية  �خل����ط����ة  ح������ول 
للهوية  �لإم���ار�ت  لهيئة  �جل��دي��دة 
�لتي  ور�شالتها   2016  2014
تعزيز  يف  �مل�شاهمة  ح��ول  تتمحور 
ومكانتها  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  �أم�����ن 
�ل���ت���ن���اف�������ش���ي���ة ع���امل���ي���ا م�����ن خ���الل 
بالعمل  �لرت����ق����اء  وت��ي�����ش��ري  دع����م 
�لهيئة  ت���ك���ون  ب��ح��ي��ث  �حل���ك���وم���ي 
حكومة  خل��دم��ات  �لأول  �ل���د�ع���م 
حمورها  وم���رت�ب���ط���ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
�شناع  دع���م  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ت��ع��ام��ل 
�لقر�ر من خالل توفري منظومة 
�لهوية  لإد�رة  ومتقدمة  متكاملة 
�ل�شخ�شية يف �لدولة. و�شرح �لدور 
تعزيز  يف  �لهيئة  مل�شاريع  �ملحوري 
توجه �لدولة لال�شتفادة من نظام 
�لهوية  و�أنظمة  �ل�شكاين  �ل�شجل 
�ملتقدمة يف دعم م�شاريع �حلكومة 
و�لتحول  �لحت��ادي��ة  �لإلكرتونية 

نحو  �حلكومة �لذكية .

�لأ�شلوب �لإجر�م�ي.
فريق  ت�����ش��ك��ي��ل  مت  �إث�������ره  وع���ل���ى 
و�ملباحث  �ل��ت��ح��ري��ات  رج����ال  م���ن 
�جلنائية للقب�س على �ملتهم ومن 
�ل��ب��ح��ث و�ل���ت���ح���ري وبعد  خ����الل 
�ت��خ��اذ �لإج������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة مت 
�ملدعو  �ملتهم  على  �لقب�س  �إل��ق��اء 
�خلليجية  �جل��ن�����ش��ي��ة  م���ن  ع.ع.ح 
وب�����ش��وؤ�ل��ه �ع���رتف ب��ارت��ك��اب��ه عدة 
ج��ر�ئ��م �شرقة و�إت���الف ل��ع��دد من 

وبنف�س  �ملنطقة  بنف�س  �مل��رك��ب��ات 
�لإ���ش��ل��وب �لإج���ر�م���ي ، ك��م��ا تبني 
�أن���ه م��ن �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��و�ب��ق وعدد 
�ل���ب���الغ���ات �مل����درج����ة ����ش���ده )7( 

بالغات.
�ملتهم  �ع������رت�ف������ات  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  �إىل  �إح���ال���ت���ه  مت 
�لقانونية،  �لإج���ر�ء�ت  لإ�شتكمال 
�لتحريات  �إد�رة  م���دي���ر  ودع������ا 
ب�شرطة  �جل���ن���ائ���ي���ة  و�مل����ب����اح����ث 

عجمان �أفر�د �جلمهور �إىل توخي 
�حليطة و�حلذر وعدم ترك مبالغ 
م��ال��ي��ة وم��ق��ت��ن��ي��ات ث��م��ي��ن��ة د�خ���ل 
�ملركبة حتى ل يقعو� فري�شة �شهلة 
لأ�شحاب �لنفو�س �ل�شعيفة و�لتي 
ت�شعى �إىل �حل�شول على �ملال باأية 
�شرطة  �أن  م���وؤك���د�ً  ك��ان��ت  ط��ري��ق��ة 
مع  ح���زم  ب��ك��ل  �شتتعامل  ع��ج��م��ان 
كل من يفكر بالعبث باأمن �لبالد 

و�شالمة �ملو�طنني و�ملقيمني.

�أمله  ب���ني �جل���ان���ب���ني م��ع��رب��ا ع���ن 
�جلهود  ه��ذه  نتائج  تنعك�س  �أن  يف 
�إيجابي  ب�شكل  �مل�شرتكة  و�مل�شاعي 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ت��ط��وي��ر م���ب���ادر�ت 
�حلكومة �لذكية يف دولة �لإمار�ت 
باخلطة  و�أ���ش��اد  �ملتحدة.  �لعربية 
�لإم�����ار�ت  لهيئة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

جتربة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  ل��ل��ه��وي��ة 
�أف�شل  ب����ني  م����ن  ت��ع��ت��رب  �ل��ه��ي��ئ��ة 
م�شتوى  على  �حلكومية  �لتجارب 
يف  م�شاهمتها  �إىل  بالنظر  �لعامل 
توفري  �لبيانات �ملفتوحة ملنظومة 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل 
م�شتفيدة  �لإم���ار�ت  لدولة  �ملحلي 

�لرقمية.  �ل���ه���وي���ة  م�������ش���روع  م���ن 
�إع��ج��اب��ه بدور  و�أع���رب كريبي ع��ن 
�ل��ه��ي��ئ��ة وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف �إجن�����از 
�لإل��ك��رتوين يف �خلدمات  �لتحول 
�لدولة  م�شتوى  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي��ة 
وتوفري خدمات متقدمة لالأفر�د 
�ملو�طنني  حياة  ت�شهل  و�ملوؤ�ش�شات 

�فر�د  ب��ني  �لتو��شل  �ول  للن�شاء 
وتقدمي   ، و�مل���وؤ����ش�������ش���ة  �مل��ج��ت��م��ع 
�لر������ش�����اد و�ل���ت���وج���ي���ه �ل���دي���ن���ي ، 
وزيادة �لتوعية و�لتذكري بالمور 
�لقيم  تر�شيخ  وك��ذل��ك  �ل��دي��ن��ي��ة، 
رم�شان،  يف  �ل�شلوكية  و�ملفاهيم 
�لتي  �ل�شامية  بالهد�ف  و�لعمل 

ينادي بها �لدين �ل�شالمي. وقد 
�لو�عظة  �ملحا�شر�ت  �وىل  �لقت 
�لهيئة  قبل  م��ن  م���و�دي  خديجة 
�ل�شالمية  ل���ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام���ه 
�شهر  ف�شائل  ب��ع��ن��و�ن  و�لأوق�����اف 
رم�����ش��ان وب��ح�����ش��ور �ل��ع��دي��د من 
�ل��ن�����ش��اء ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا كما 

من  �ل��ع��دي��د  �ل��و�ع��ظ��ة  ��شتقبلت 
�للقاء  ح�شور  قبل  م��ن  �ل�شئلة 
وت��ن��ظ��م حما�شرة  ه���ذ�  �ل��دي��ن��ي، 
�لدكتورة  للو�عظة  �لثنني  �ليوم 
�ميان حلمي حتت عنو�ن رم�شان 
رم�شان  �ي�����ام  لإح���ي���اء  و�ل����ق����ر�آن 

بالذكر �حلكيم.

•• ابوظبي-الفجر:

خالل �لدرو�س و�ملحا�شر�ت �لتي 
و�ملوؤ�ش�شات  �مل�����ش��اج��د  يف  �ل��ق��وه��ا 
�ملجتمعية عن �لقرت��س و�آد�به، 
���ش��ي��وف �شاحب  �ل��ع��ل��م��اء  �أ����ش���اد 
�ل���دول���ة ،حفظه  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مب��ك��رم��ة  �هلل، 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل بت�شكيل 
قرو�س  لت�شديد  خا�س  �شندوق 
�مل���و�ط���ن���ني �مل���ت���ع���رثي���ن و�إج�������ر�ء 
�ل�شخ�شية  ل��ل��ق��رو���س  ت�����ش��وي��ات 
،م�شريين  ع��ل��ي��ه��م  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة 
توؤكد  ف����ري����دة  ب�������ادرة  �ن���ه���ا  �إىل 
�ملو�طنني  بق�شايا  �شموه  �هتمام 

�ل���ن���ب���وي���ة ت����وؤك����د ج��م��ي��ع��ه��ا على 
يناله  �ل������ذي  �جل����زي����ل  �ل�����ث�����و�ب 
قال  و�لآخ����رة  �لدنيا  يف  �ملقر�س 
يقر�س  �ل����ذي  ذ�  م���ن   ( ت���ع���اىل: 
له  في�شاعفه  ح�شنا  ق��ر���ش��اً  �هلل 
( وق���ول���ه �شلى  ك��ث��رية  �أ���ش��ع��اف��ا 
نف�س عن  م��ن  ���ش��ل��م   و  علية  �هلل 
عنه  �هلل  ن���ف�������س  ك����رب����ة  م����وؤم����ن 
�لقيامة  لأن  كربة من كرب يوم 
�لقرت��س  �إىل  يلجاأ  ل  �لإن�شان 
يتجاوز  ك���ي  م��ل��ح��ة  ل���ظ���روف  �إل 
حمنته دون �أن يعر�س نف�شه لذل 
�لإ�شالم  حفظ  ل��ذل��ك   ، �ل�����ش��وؤ�ل 
للنا�س حياءهم ، و�أعلى كر�متهم 
عندما فتح باب �ل�شتد�نة بينهم 
ب���امل���ع���روف؛ ل��ريب��ط �ل�����ش��ل��ة بني 

�ل��ط��ي��ب��ني ف���ي�������ش���األ���ون م����ن غري 
�حلقوق  رد  يف  ومياطلون  حاجة 
ق�شائها  يف  و�ل�������ت���اأخ���ري  لأه��ل��ه��ا 
و�ل��ت�����ش��اه��ل وع����دم �لك������رت�ث يف 
�أد�ئها في�شاهمون يف ذلك يف غلق 

باب �حل�شان و�لرب.
ك��م��ا حت����دث �ل��ع��ل��م��اء ع���ن ف�شل 
�لت�شييق  وع����دم  �مل��ع�����ش��ر  �إن���ظ���ار 
عليه �أو �لعفو عنه و�بتغاء �لثو�ب 
كان  �إن   ( ت��ع��اىل  لقوله  �هلل  عند 
مي�شرة  �إىل  ف��ن��ظ��رة  ع�����ش��رة  ذو 
كنتم  �إن  لكم  خ��ري  ت�شدقو�  و�أن 
عليه  �هلل  �شلى  وقوله   ) تعلمون 
�أن ينجيه �هلل  �شره  �شلم ) من  و 
فلينف�س  �لقيامة  ي��وم  ك��رب  م��ن 

عن مع�شر �أو ي�شع عنه (.

�ل�شتقر�ر  حتقيق  على  وحر�شه 
�أ�شباب  كل  وتهيئة  لهم،  �لأ���ش��ري 
�حلياة  ومقومات  �لكرمي  �لعي�س 
بالدعاء  م��ت�����ش��رع��ني   ، �ل��ه��ان��ئ��ة 
و�لعافية  ب���ال�������ش���ح���ة  ل�������ش���م���وه 
قيادة  �لإم���ار�ت  و�لربكة،ولدولة 
وحكومة و�شعبا باخلري و�لنماء. 

وقال �لعلماء �إن �لإقر��س �حل�شن 
م�شكور،  و���ش��ع��ي  م������ربور،  ع��م��ل 
وق��رب��ة م��ن �ل��ق��رب��ات، يتقرب بها 
�لعبد �إىل �هلل �شبحانه وتعاىل، ملا 
فيه من �لرفق بالنا�س، و�لرحمة 
وتفريج  �أم��وره��م،  وتي�شري  ب��ه��م، 
حو�ئجهم،وقد  وق�����ش��اء  ك��رب��ه��م، 
مو��شع  يف  �لإق����ر������س  ذك���ر  ورد 
و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�آن  يف  كثرية 

�أو��شر  وي��وؤك��د  و�ل��ف��ق��ري،  �ل��غ��ن��ي 
و�ل�شعيف،  �ل���ق���وي  ب���ني  �مل��ح��ب��ة 
وي�����ش��اع��د ع��ل��ى وج����ود �ل���رف���ق يف 
ويوفر  و�ل�شيق،  �لع�شرة  ح��الت 
تفريج  �ل��ع��ب��اد يف  ب���ني  �ل��رح��م��ة 

كربهم وتي�شري �أمورهم .
و�شع  �لإ���ش��الم  �أن  �لعلماء  و�أك���د 
لالقرت��س  وم���و�ث���ي���ق  ق����و�ع����د 
ياأمتن بها �شاحب �ملال ويطمئن 
يف �إقر��شها، وحتذر �ملقرت�س من 
، لقوله �شلى  �ل�شد�د  �لتهاون يف 
�أخ��ذ �أمو�ل  �هلل علية و �شلم  من 
�أدى �هلل عنه  �أد�ءه��ا  �لنا�س يريد 
�أتلفه  �تالفها  يريد  �أخذها  ومن 
�لنا�س  بع�س  يعتاد  ل  حتى  �هلل  
وجود  �خل��ريي��ن  ك���رم  م�شتغلني 

•• دبي-وام:

جن�����ح �ل����ف����ري����ق �مل�����وح�����د لأج����ه����زة 
ل���وز�رة  �ل��ت��اب��ع  �مل���خ���در�ت  مكافحة 
�لد�خلية �أو�خر �شهر يونيو �ملا�شي 
للمخدر�ت  ��شتالم  باإحباط عملية 
مهدي  �جلليل  عبد  �للو�ء  و�شفها 
رئي�س  ن���ائ���ب  �ل��ع�����ش��م��اوي  حم��م��د 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعليا  �للجنة 
�لحرت�فية  بالعملية  �ل���دول���ة  يف 
مل���ا ت�����ش��م��ن��ت��ه م���ن �أح�������د�ث مثرية 
وحم��اولت من �جلناة لال�شطد�م 
�لذين  �مل��ك��اف��ح��ة  رج�����ال  ب�����ش��ي��ارة 
عدة  �أن  وق���ال  يتعقبونهم.  ك��ان��و� 
لوز�رة  �مل��وح��د  �لفريق  م��ن  �أج��ه��زة 

من خمدر �لأفيون. و�و�شح �شعادة 
�إث��ر توفر  ب��د�أت  �لعملية  �إن  �ل��ل��و�ء 
�لفريق  ل�����دى  �أول����ي����ة  م���ع���ل���وم���ات 
�ملخدر�ت  مكافحة  لأجهزة  �ملوحد 
عزم  جمملها  يف  ت��وؤك��د  �ل��دول��ة  يف 
جمموعة من �لأ�شخا�س �ملعروفني 
يت�شل  مما  �لإجر�مية  بن�شاطاتهم 
�ملخدر�ت  وترويج  وجت��ارة  بتهريب 
يف  منها  كبرية  كمية  ��شتالم  على 
ر�أ���س �خليمة فتحركت على  �إم��ارة 
�إد�رة  �ل��ف��ور ع��ن��ا���ش��ر �ل��ف��ري��ق م��ن 
ر�أ�س  �شرطة  يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة 
لعدة  دقيق  مب�شح  وقامت  �خليمة 
�لتمكن  مت  �لإم��������ارة  م���ن  �أم����اك����ن 
�لهدف  مكان  حتديد  من  مبوجبه 

�ملكافحة على �ملوقف و�لقب�س على 
�لتفتي�س  عملية  خ��الل  �ملتهمني. 
�لثالثة  �ملتهمون  لها  �أخ�شع  �لتي 
عرث  ي�شتقلونها  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��ي��ارة 
�ل�شيارة  د�خ�����ل  �مل��ك��اف��ح��ة  رج�����ال 
�أح���د  م���ن  ق���ر����س  �آلف   10 ع��ل��ى 
�لعقاقري �ملخدرة �ملحظور تد�ولها 
بالإ�شافة لكمية من �لأفيون د�خل 
�حلجم.  كبرية  بال�شتيكية  لفافة 
�إليهم  و�ع��رتف �ملتهمون مبا ن�شب 
من تهم تت�شل باحليازة و�لرتويج 
وباإقد�مهم  للمخدر�ت  و�لتعاطي 
�شوية على رفع كمية من �ملخدر�ت 
نقطة حم��ددة يف منطقة خت  من 
�آخ���ر. من  م��ك��ان  �إىل  نقلها  ب��ه��دف 

مكافحة  �إد�رة  ه����ي  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�خليمة  ر�أ����س  �شرطة  �مل��خ��در�ت يف 
ب�شرطة  �ملركزية  �ملعلومات  و�إد�رة 
�لعامة  ل�������الإد�رة  ب���الإ����ش���اف���ة  دب����ي 
�لحت����ادي����ة مل��ك��اف��ح��ة �مل����خ����در�ت يف 
�لعملية  تعاونت يف  �لد�خلية  وز�رة 
على  �لقب�س  ب��اإل��ق��اء  �ن��ت��ه��ت  �ل��ت��ي 
عربية  جن�شياتهم  �أ�شخا�س  ثالثة 
22 �شنة و م.ف.م  �لأول  م.���س.ن 
مبيعات  م��ن��دوب  ي��ع��م��ل  ���ش��ن��ة   37
طالب  �شنة   19 ع.ع.ع  و  وم��ت��زوج 
قر�س  �آلف   10 على  وبالتحفظ 
م��ن ع��ق��ار خم���در حم��ظ��ور تد�وله 
معتمدة  طبية  و�شفة  مبوجب  �إل 
حمدودة  لكمية  بالإ�شافة  �أ���ش��ول 

�أحد  �شوهد  حيث  خ��ت  منطقة  يف 
�لتي  �ل�شيارة  يركب  وه��و  �ملتهمني 
�إحدى  م��ن  بالقرب  تنتظره  كانت 
وبيده  بالأ�شجار  �لكثيفة  �ملناطق 
يحمل كي�شا بال�شتيكيا ولكن حني 
مك�شوفون  باأنهم  �ملتهمون  لح��ظ 
من  ز�دو�  يتعقبهم  م��ن  ث��م��ة  و�أن 
�شرعة �شيارتهم حماولني �لإفالت 
لهم  �ملكافحة  رج���ال  مالحقة  م��ن 
غري �أنهم عجزو� عن ذلك مما دفع 
�ملتهم �لأول �شائق �ملركبة �أن يحاول 
ولأكرث من مرة �شدم �شيارة �شرطة 
تكن  مل  حم��اولت��ه  ولكن  �ملكافحة 
�شرعان  �إذ  �لعبث  من  �شرب  �شوى 
رجال  قبل  م��ن  �ل�شيطرة  مت��ت  م��ا 

وحذر �لعلماء من �ل�شتد�نة من 
 ، و�ملباهاة  للرفاهية  حاجة  غري 

و�لر�شا مبا ق�شمه �هلل لأن �لغنى 
�لإن�������ش���ان ل  و�أن   ، �ل��ن��ف�����س  غ��ن��ى 

ي���ودي يف  �أن  ي���دري ه��ل ي�شتطيع 
دينه �أم ل.

علي  �إب��ر�ه��ي��م  �لعقيد  ن���وه  ج��ان��ب��ه 
ح�شن مدير �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
باأهمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ���ش��رط��ة  يف 

�لتعاون  م���ن ح��ي��ث  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �ل��ك��ب��ريي��ن ب���ني �أف����ر�د 
�لفريق �مل�شرتك ملكافحة �ملخدر�ت 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة مم��ا �شاهم 
للمجرمني  و�لت�شدي  جناحها  يف 

�لذين مت �لقب�س عليهم.

�سرطة عجمان ت�سبط ل�سًا تخ�س�س ب�سرقة واإتلف املركبات يف عجمان

م�سوؤول اأممي ي�سيد مب�ساريع الهوية لدعم احلكومة الذكية

حما�سرات دينية للن�ساء خلل م�سروع نفحات اإميانية بخريية النعيمي

مركز النفايات يقدم خدمة التخل�س من النفايات كبرية احلجم جمانًا
�إن هذه  و�م   �لإم����ار�ت   �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح خا�س 
�لإ�شرت�تيجية  �ل��روؤي��ة  �ن��ط��الق��ا م��ن  ت��اأت��ي  �خل��دم��ة 
للمركز �لر�مية �إىل �إيجاد بيئة مثالية وتقدمي �أف�شل 
خالل  من  �أبوظبي  �إم���ارة  و�شكان  ملو�طني  �خل��دم��ات 
توفري �لبيئة �ل�شحية �خلالية من �مللوثات و�لتخل�س 
من �لنفايات باأ�شكالها و�أحجامها كافة وذلك يف �إطار 
���ش��ع��ي �مل���رك���ز ل��الرت��ق��اء مب�����ش��ت��وى �ل��ن��ظ��اف��ة �لعامة 
و�حلفاظ على �لبيئة ودعم �ل�شتد�مة و�لق�شاء على 
ظاهرة �لرمي �لع�شو�ئي. و�أكد �لعامري �لتز�م �ملركز 
بتقدمي خدمات �لتخل�س من �لنفايات كبرية �حلجم 
مبا يتما�شى مع معايري ومتطلبات �لأمن و�ل�شالمة 
�لبيئية �ملحلية د�عيا �جلميع �إىل �لتو��شل مع �ملركز 
و�لإب�����الغ ع��ن �أي���ة ن��ف��اي��ات ح��ي��ث �أن ف��ري��ق �ل��ع��م��ل يف 
�لتعاون  �أهبة �ل�شتعد�د لتقدمي كل �شبل  �ملركز على 
م�شوؤول  غري  �ملركز  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل�شر�ئح.  ملختلف 
عن �إخر�ج �لنفايات كبرية �حلجم من د�خل �ملنازل �أو 
�ل�شقق مو�شحا �أن مهمة �ملركز تكمن يف نقل �لنفايات 
 - �لنفايات  �إد�رة  م��رك��ز  �أن  ي��ذك��ر   . منها  و�لتخل�س 
�أبوظبي يتوىل م�شوؤولية تن�شيق �أعمال �إد�رة �لنفايات 
كافة د�خل �لإمارة ولتحقيق ذلك يتو��شل مع خمتلف 
فئات �ملجتمع لرت�شيخ ممار�شات ومفاهيم �ل�شتد�مة 

يف جميع �أنحاء �لإمارة.

•• اأبوظبي -وام:

يقدم مركز �إد�رة �لنفايات - �أبوظبي خدمة  �لتخل�س 
م���ن �ل��ن��ف��اي��ات ك��ب��رية �حل��ج��م جم���ان���ا  م��ث��ل �لأث����اث 
�لقدمي و�لإلكرتونيات بدل من رميها ب�شكل ع�شو�ئي 
يقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  �شمن  وذل��ك  م�شوؤول  وغ��ري 
تاأتي  �ل�����ش��ك��ان.  �لإم����ارة تلبية لح��ت��ي��اج��ات  �مل��رك��ز يف 
�خلطوة �شمن م�شاعي �ملركز �ملتو��شلة لتوفري �لأمن 
على  و�حل��ف��اظ  �ملجتمع  لأف����ر�د  �لبيئية  و�ل�����ش��الم��ة 
�أبوظبي.  لإم���ارة  �جل��م��ايل  و�ملظهر  �لعامة  �ل�شحة 
�لتخل�س  يف  �مل�شاعدة  �إىل  �خلدمة  من  �ملركز  يهدف 
من �لنفايات كبرية �حلجم مثل �لأجهزة �لكهربائية 
طبيعتها  يف  تختلف  �لتي  وخ��الف��ه  و�لأث���اث  �لكبرية 
يقوم  حيث  �ليومية  �ملنزلية  �لنفايات  عن  وحجمها 
�حلجم  ك��ب��رية  ن��ف��اي��ات  وج���ود  ع��ن  بالتبليغ  �ل�شاكن 
لديه عن طريق �لت�شال على �لرقم �ملجاين ويحول 
للمركز حلجز  �ل��ت��اب��ع  �مل��خ��ول  �مل��ق��اول  �إىل  �ت�����ش��ال��ه 
�ملوعد  �لنفايات يف  �شيارة لنقل  �إليه  موعد ثم ير�شل 
بقاء  م���دة  لتقليل  وذل���ك  �لق�شائم  �أم����ام  م��ن  �مل��ح��دد 
�لعام  �ملظهر  على  و�حلفاظ  �لب�شرية  �مل�شوهات  هذه 
م�شاريع  �إد�رة  مدير  �لعامري  مبارك  وقال  لالإمارة. 
يف  �أبوظبي  �لنفايات  �إد�رة  مركز  يف  �لنفايات  جتميع 
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موؤ�س�سة ماجد الفطيم اخلريية تقدم مليون درهم لدعم حملة ك�سوة مليون طفل حمروم
•• دبي-وام:

تربعت موؤ�ش�شة ماجد �لفطيم �خلريية �م�س مببلغ مليون درهم لك�شوة 
�لتي  �لعامل  �ألف طفل دعما حلملة ك�شوة مليون طفل حمروم حول   25
�أطلقها �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. و��شاد �لدكتور جنيب �خلاجة 
�خلريية  �لفطيم  ماجد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  و�ملدير  �لأمناء  جمل�س  ع�شو 
بهذه �حلملة �مل�شتمرة حتى 19 رم�شان و�لتي تاأتي مع �لذكرى �لتا�شعة 
لوفاة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و تو�فقا مع يوم �لعمل 
�لروؤية  تعنون  �لتي  �لعاملية  �لإن�شانية  �لر�شالة  �لإمار�تي �شمن  �لإن�شاين 
يف  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ملتميزة  �خل��ريي��ة 
تكري�شا  �ملدنيني يف �حلروب  و�ل�شحايا  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  �لتعا�شد مع 

ب�شل�شة  �لف�شيل. ذكر �خلاجة  �ل�شهر  �ل�شمحاء يف  �لإ�شالمي  ديننا  ملبادئ 
�ملبادر�ت �لإن�شانية �ل�شابقة �لتي ت�شكل مبجملها �لعالمة �لفارقة لإمارة 
دبي يف �أ�شبقية و��شتمر�رية حمالتها �خلريية من �شنة �إىل �أخرى. وقال �أن 
موؤ�ش�شة ماجد �لفطيم �خلريية لن تاألو� جهد� يف دعم �ملبادر�ت �خلريية 
�لجتماعي  و�ل��ت��ك��اف��ل  �ل��ع��ط��اء  ثقافة  ون�شر  �خل���رية  ث��م��اره��ا  ت��وؤت��ي  �ل��ت��ى 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �ملتميز  �لن�شيج  يف  و�خل��ري  �لبذل  قيم  تعك�س  �لتي 
على  �لفطيم  و�شجع موظفي جمموعة ماجد   .. �خل��ري  ز�ي��د  �أر���س  على 
�لتربع من خالل �لقنو�ت �ملعروفة للتربع وحمفز� �شركات �لقطاع �لعام 
�ملوؤ�ش�شة  برنامج عمل  �إىل  �ملتربعني م�شري�  بركب  �للحاق  و�خلا�س على 
�لذي تتمحور فعالياته �لرم�شانية حول مو�ئد �لفطار وتوزيع بطاقات 
�ملري �لرم�شاين ف�شال عن توزيع �أمو�ل �لزكاة بالتن�شيق مع �شركائها من 

�جلمعيات �خلريية. 

تنفيذًا لتوجيهات رئي�س الدولة

توزيع األفني و723 �سلة غذائية على الأ�سر الباك�ستانية النازحة
•• اإ�صالم اآباد-وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
بد�أت   .. �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
مل�شاعدة  �لإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��روع  �إد�رة 
�أل����ف����ني و723  ت����وزي����ع  ب��اك�����ش��ت��ان 
�لنازحة  �لأ���ش��ر  على  غ��ذ�ئ��ي��ة  �شلة 
م��ن �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف عدد 
وقالت  �لباك�شتانية.  �مل��ن��اط��ق  م��ن 
تنفذ  �مل����ب����ادرة  �أن  �مل�������ش���روع  �إد�رة 
�لأحمر  �لهالل  هيئة  مع  بالتعاون 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  �لإم���ار�ت���ي ومت��ث��ل 
�لغذ�ئية  �مل�������ش���اع���د�ت  ت���وزي���ع  م���ن 
جمهورية  يف  �ل��ن��ازح��ة  �لأ���ش��ر  على 
ب��اك�����ش��ت��ان �لإ���ش��الم��ي��ة ح��ي��ث مت يف 

مل�شتحقيها  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  �إي�شال 
وتوفري  و�لفقر�ء  �ملحتاجني  ودعم 
�ل��ك��رمي��ة لهم..  م��ق��وم��ات �حل���ي���اة 
للجهود  ت��ت��وي��ج  �أن���ه���ا  ع���ن  ف�����ش��ال 
و�ل����ع����الق����ات �مل���ت���م���ي���زة ب����ني دول����ة 

�ملرحلة �لأوىل توزيع 30 �ألف �شلة 
رم�شان  �شهر  ب��د�ي��ة  ق��ب��ل  غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ملبارك. و�أو�شحت �إد�رة �مل�شروع �أن 
�ملبادرة تاأتي يف �إطار حر�س �لقيادة 
�ل��ر���ش��ي��دة ل���دول���ة �لإم��������ار�ت على 

يف  باك�شتان  وج��م��ه��وري��ة  �لإم�����ار�ت 
�إىل  �إطار �لعمل �لإن�شاين. و�أ�شارت 
رئي�س  �ل�شمو  توجيهات �شاحب  �أن 
�ل���دول���ة �لإن�����ش��ان��ي��ة ت��اأت��ي يف �إط���ار 
�لد�ئم على م�شاعدة  �شموه  حر�س 
�لأ������ش�����ر �ل����ن����ازح����ة وت����وف����ري �مل�����و�د 
و�لتخفيف  لها  �لأ�شا�شية  �لغذ�ئية 
يعي�شونها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ان��اة  �أث����ر  م���ن 
ب�شبب ظروفهم �ل�شعبة و�فتقارهم 
على  قدرتهم  وع��دم  �لدخل  مل�شادر 
تاأمني حاجاتهم من �لغذ�ء لإطعام 
و�إعالة �أبنائهم �إ�شافة �إىل �أنها متثل 
�لبي�شاء  ل���الأي���ادي  �ل��ث��اب��ت  �مل��ن��ه��ج 
و�لبذل  ل��ل��خ��ري  و�مل��ق��دم��ة  ل�����ش��م��وه 
باك�شتان  جمهورية  لأبناء  و�لعطاء 
�لإ�شالمية. و�أو�شحت �إد�رة �مل�شروع 

�أن��ه مت جتهيز مو�د  �إىل  �لإم��ار�ت��ي 
�مل�����ش��اع��د�ت �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وف���ق �أح���دث 
�ملو��شفات و�لنوعيات �ملتكاملة من 
و�ل�شحية  �لغذ�ئية  �لقيمة  حيث 
متعددة  نوعيات  على  حتتوي  حيث 
�لغذ�ئية ت�شمل �لطحني  �مل��و�د  من 
و�لعد�س  و�مل���ل���ح  و�ل�����ش��ك��ر  و�لأرز 
يبلغ  و�ل�شاي ومبعدل وزن  و�لزيت 
�أ����ش���رة . من  80 ك��ي��ل��وج��ر�م��ا ل��ك��ل 
�لنازحني  م��ن  ع��دد  �أع���رب  جانبهم 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن �مل�����ش��اع��د�ت عن 
كانو� يف  �لتي  بامل�شاعد�ت  �شعادتهم 
�أم�س �حلاجة لها.. موجهني جزيل 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �شكرهم 
�ل����دول����ة ع��ل��ى ه����ذه �مل���ك���رم���ة و�إىل 
ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي 

علي ما تقوم به من جهود يف توزيع 
�لأ�شر  على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
معاناتها  م��ن  للتخفيف  �ل��ف��ق��رية 
�ل�شعبة  �ل��ظ��روف  ج���ر�ء  �حلياتية 
�لتي ميرون بها يف �لوقت �لر�هن. 
يقوم  �لذي  �لفاعل  بالدور  و�أ�شادو� 

مل�شاعدة  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل�������ش���روع  ب���ه 
�لأحمر  �ل��ه��الل  وه��ي��ئ��ة  ب��اك�����ش��ت��ان 
�لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان يف جمال 
�ل��ع��م��ل �خل����ريي و�لإن�������ش���اين على 
�لفاعل  ودوره����م  �ل���دويل  �مل�شتوى 
و�لقيم  �لنبيلة  �مل��ع��اين  جت�شد  يف 

�حلميدة ملعاين �لتكافل �لجتماعي 
ب��ني �مل�شلمني  و�ل��رت�ح��م و�ل��ع��ط��اء 
يف هذ� �ل�شهر �ملبارك .. د�عني �هلل 
�لعلي �لقدير �أن يعيد هذه �ملنا�شبة 
على قيادة و�شعب �لإم��ار�ت باخلري 

و�ليمن و�لربكات.

القائم بالأعمال بالإنابة يف �سفارة الدولة يف باكو ي�سارك يف 
تقدمي التهاين بال�سهر الف�سيل اإىل الرئي�س الأذربيجاين

•• باكو-وام:

�شفارة  يف  بالإنابة  بالأعمال  �لقائم  �ل��زرع��وين  �أحمد  عمر  �ل�شيد  �شارك 
�ل��ب��ع��ث��ات �لدبلوما�شية  �أذرب��ي��ج��ان م��ع روؤو����ش���اء  ل���دى ج��م��ه��وري��ة  �ل��دول��ة 
ل��ل��دول �لإ���ش��الم��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة ل���دى ب��اك��و يف ت��ق��دمي ت��ه��اين �شهر رم�شان 
�لرئي�س  �أذربيجان. ورحب  �إلهام علييف رئي�س جمهورية  �ملبارك لفخامة 
و  لروؤو�شاء  �لكرمية  �ملنا�شبة  بهذه  تهانيه  وق��دم  باحل�شور  �لأذربيجاين 

روؤو�شاء �حلكومات �لدول �لإ�شالمية �مل�شاركة يف �للقاء. 

اخلارجية تبحث تعزيز 
التعاون مع جيبوتي

•• ابوظبي-وام:
�للجان  �إد�رة  م��دي��ر  �لنقبي  ح��م��د�ن  �شعيد  ���ش��ع��ادة  �ل��ت��ق��ى 
�مل�شرتكة بوز�رة �خلارجية مبكتبه بديو�ن عام �لوز�رة �شعادة 
عثمان مو�شى �شفري جمهورية جيبوتي لدى �لدولة. وجرى 
�لهتمام  ذ�ت  �ملو��شيع  م��ن  ع��دد  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل 
�إىل  بالإ�شافة  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  و�شبل  �مل�شرتك 
بني  �ل��ق��ادم  �مل�شرتكة  �للجنة  لجتماع  �لتح�شري  مناق�شة 

�لإمار�ت وجيبوتي. 

حاكم عجمان ي�ستقبل �سفراء دول جمل�س التعاون واملهنئني ب�سهر رم�سان املبارك
•• عجمان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان بق�شر �لز�هر �لليلة 
�لنعيمي  بن حميد  عمار  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �ملا�شية 
لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  �شفر�ء  عجمان  عهد  ويل 
�خلليج �لعربية لدى �لدولة �لذين قدمو� لل�شالم على 
�شموه وتقدمي �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة حلول �شهر 
رم�شان �ملبارك .. د�عني �هلل �لعلي �لقدير �أن ينعم على 
و�لعافية  بال�شحة  للدولة  �لر�شيدة  و�ل��ق��ي��ادة  �شموه 
و�لإ�شالمية  �لعربية  و�لأم��ت��ني  �لإم���ار�ت  �شعب  وعلى 

بدو�م �لتقدم و�لزدهار.
�ل�شمو حاكم عجمان بح�شور �شمو  فقد تلقى �شاحب 
�ملبارك  رم�شان  ب�شهر  و�لتربيكات  �لتهاين  عهده  ويل 
من �شعادة حممد بن حمد �شقر �ملعاودة �شفري مملكة 
علي  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  و�شعادة  �لبحرين 
حممد  ���ش��الح  و���ش��ع��ادة  ع��م��ان  �شلطنة  �شفري  �لقتبي 
و�شعادة  �ل��دول��ة  ل��دى  �ل��ك��وي��ت  دول���ة  �شفري  �لبعيجان 
ع��ب��د�ل��رح��م��ن �خل��ل��ف �ل��ق��ائ��م ب���اأع���م���ال ���ش��ف��ارة خادم 

�حلرمني �ل�شريفني لدى �لدولة.
على  �لعزيزة  �ملنا�شبة  بهذه  �لتهاين  �شموه  تلقى  كما 
�ل�����ش��ي��وخ و�ملو�طنني  م���ن  ع����دد  م���ن  �مل�����ش��ل��م��ني  ق���ل���وب 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات  و�أ����ش���ح���اب  �لأع����م����ال  ورج�����ال 
�لتجارية بالدولة و�أبناء �جلاليات �لعربية و�لإ�شالمية 

و�لأجنبية.
وقد بادلهم �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �لتهاين ب�شهر 
وتعاىل  ت��ب��ارك  �مل���وىل  �إىل  مبتهلني  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان 
و�شعبها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن يدمي على 
ب��ني جنباتها  ين�شر  و�أن  و�لأم���ان  �لأم���ن  نعمة  �ل��ك��رمي 
�ملحبة و�لتاآزر �لجتماعي بني خمتلف �شر�ئح ومكونات 
�ل�شتقبالت  ح�شر  �مل�شلم.  �لعربي  �لإم���ار�ت  جمتمع 
�ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم لل�شوؤون 
�مل��ال��ي��ة و�لد�ري�����ة يف ع��ج��م��ان و�ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 
حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان 
�لبلدية  د�ئرة  �لنعيمي رئي�س  ر��شد بن حميد  و�ل�شيخ 
ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  ومعايل  عجمان  يف  و�لتخطيط 
بن �شعيد �لنعيمي رئي�س �لديو�ن �لأمريي يف عجمان 

وعدد من كبار �مل�شوؤولني . 

برئا�سة من�سور بن زايد 

الوزاري للخدمات يعتمد دليل الوظائف للكوادر الوطنية وال�سيا�سة املقرتحة لتنظيم التعليم اخلا�س بالدولة
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  �ل����وز�ري  �ملجل�س  و�ف���ق 
خالل �جتماعه م�شاء �م�س بق�شر 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل���رئ���ا����ش���ة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�ل���وز�ري  �ملجل�س  رئي�س  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�لوظائف  دل��ي��ل  ع��ل��ى  ل��ل��خ��دم��ات 
�لوطنية  للكو�در  �ملهنية  و�مل�شار�ت 
�أب�شر  ملبادرة  ��شتكمال  ياأتي  و�لتي 
يكون  لأن  �ل��دل��ي��ل  ي���ه���دف  ح��ي��ث 
مر�شد� لل�شباب �ملو�طنني �لباحثني 
�لتعليم  ملوؤ�ش�شات  عن عمل ودليال 
�ل��ت��دري��ب لإعد�د  �ل��ع��ايل وم��ر�ك��ز 
و�أن�����ش��ط��ت��ه��ا مب��ا يتو�ءم  ب��ر�جم��ه��ا 
للتنمية  �لفعلية  �لحتياجات  م��ع 

و�شوق �لعمل يف �لدولة.
حتديد  �إىل  �ل����دل����ي����ل  وي�����ه�����دف 
�لرئي�شية  �لقت�شادية  �لقطاعات 
�ل��ت��ي ت��ت��و�ف��ر ف��ي��ه��ا م��ع��ظ��م �ملهن 
�لنمو  دفع  و�إىل  و�ملهمة  �لأ�شا�شية 
�لتنمية  وحت���ق���ي���ق  �لق���ت�������ش���ادي 
..كما  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
ي�شاعد �لطالب على �ختيار جمال 
�لعامة  �ل��ث��ان��وي��ة  ب��ع��د  �ل���در�����ش���ة 
م�شار�تهم  تخطيط  على  ويعينهم 
�مل��ه��ن��ي��ة و�أه���د�ف���ه���م �مل��ه��ن��ي��ة على 

�ل�شيا�شة  على  �ملجل�س  و�ف���ق  كما 
قطاع  وتطوير  لتنظيم  �ملقرتحة 
و�لتي  ب��ال��دول��ة  �خل��ا���س  �لتعليم 
نوعية  ن��ق��ل��ة  �إح������د�ث  �إىل  ت��ه��دف 
�لتعليم �خل��ا���س حيث  م��ن جم��ال 
�مل���ق���رتح���ة تبني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��ت��ي��ح 
لتاأ�شي�س  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  م��ع��اي��ري 
�خلا�شة  �مل������د�ر�������س  وت���رخ���ي�������س 
م�شتقرة  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �أط����ر  وو����ش���ع 
�ل�شرت�تيجية  لل�شيا�شات  �شاملة 
ور�شم  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
�ملد�ر�س  لأد�ء  �ل��ع��ام��ة  �ل�شيا�شات 
�لدولة  م�شتوى  على  وت��وح��ي��ده��ا 
و�لتقييم  �لرقابة  عمليات  وزي���ادة 

�لدليل  وي���ع���د  �ل���ط���وي���ل.  �مل������دى 
بالتعليم  �ملعنية  للجهات  مرجعا 
�لب�شرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ل���ت���دري���ب 
و�لوظيفي  �ملهني  �لإر�شاد  لتقدمي 
يف  و�لعاملني  �ملد�ر�س  يف  للطالب 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س ما ي�شهم 
�لتعليم  �لتوفيق بني خمرجات  يف 
و�لتدريب و�حتياجات �شوق �لعمل. 
ويهدف �لدليل كذلك �إىل ت�شجيع 
�ملهن  �شغل  على  وحثهم  �ملو�طنني 
�لقت�شاد  يف  و�مل��ه��م��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�لقطاع  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  وزي��������ادة 
�خلا�س وت�شهيل جمع �ملعلومات يف 
ومعاجلتها.  وتبادلها  �لعمل  �شوق 

وفق  �خل��ا���ش��ة  ل��ل��م��د�ر���س  �مل�شتمر 
م���ع���اي���ري �جل���������ودة ووف�������ق �آل����ي����ات 

و�إجر�ء�ت و��شحة وحمددة.
�إيجاد  �إىل  �أي�شا  �ل�شيا�شة  وتهدف 
�خلا�س  للتعليم  �ل��ك��رتوين  ن��ظ��ام 
ي�����ش��م��ل �لج����������ر�ء�ت و�مل���ع���ام���الت 
وب�����ي�����ان�����ات �ل���ط���ل���ب���ة و�ل���ع���ام���ل���ني 
وغريها  و�لأر����ش���ف���ة  و�ل��رتخ��ي�����س 
�جلهات  خم���ت���ل���ف  ب����ني  و�ل�����رب�����ط 
�مل��ع��ن��ي��ة. ون��اق�����س �مل��ج��ل�����س مقرتح 
ت���ر����ش���ي���د �����ش���ت���ه���الك �ل���ط���اق���ة يف 
و�لذي  �لحتادية  �حلكومة  مباين 
�إد�رة ��شتهالك �لطاقة  �إىل  يهدف 
با�شتخد�م  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��ب��اين  يف 

�أنظمة وتقنيات ت�شاعد على توفري 
�ل���ش��ت��ه��الك وت��ق��ل��ل �ن��ب��ع��اث ثاين 
�لكربون مبا يحقق خف�س  �أك�شيد 

�لب�شمة �لكربونية.
كما ناق�س �ملجل�س �لتو�شيات �لتي 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  قدمها 
�لحتادية  �لهيئة  �شيا�شة  ���ش��اأن  يف 
تت�شمن  و�ل���ت���ي  و�مل�����اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
ت��ط��وي��ر خ���دم���ات �ل��ك��ه��رب��اء و�مل���اء 
�لتح�شينينة  �لأم������ور  م���ن  وع�����دد 
يتو�فق  مب��ا  �لهيئة  بعمل  �ملتعلقة 
و�لتطور  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  �ل��ط��ف��رة  م��ع 

�ل�شريع �لذي ت�شهده �لدولة.
و�طلع �ملجل�س على تقرير �للجنة 
�مل�شجلني  �لطلبة  لأع��د�د  �ل�شنوية 
�لحتادية  و�لكليات  �جلامعات  يف 
�لثاين  �لدر��شي  للف�شل  و�ملدققة 

من �لعام 2013-2012.
ع��ل��ى تقارير  �مل��ج��ل�����س  �ط���ل���ع  ك��م��ا 
�حل�شابات  ب�شاأن  �ملحا�شبة  دي���و�ن 
�خل���ت���ام���ي���ة مل���وؤ����ش�������ش���ة �لإم����������ار�ت 
ل���الت�������ش���الت و����ش���رك���ة �لإم��������ار�ت 
لالت�شالت �ملتكاملة دو عن �ل�شنة 
دي�شمرب   31 يف  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  �مل��ال��ي��ة 
و��شتعر�س �ملجل�س عدد�   .2012
من �ملو�شوعات �لأخرى �ملعرو�شة 
على جدول �أعماله و�تخذ �لقر�ر�ت 

�ملنا�شبة ب�شاأنها. 

يف اإطار برناجمها التثقيفي ل�سهر رم�سان املبارك

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ملوظفيها حما�سرة حول الدعاء ودوره يف تعزيز ال�سلة مع اخلالق
•• اأبوظبي -الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
�لعامة  �ل���ه���ي���ئ���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق�����اف 
حم���ا����ش���رة دي���ن���ي���ة ح�����ول �ل���دع���اء 
و�أث��������ره يف ت���ع���زي���ز ���ش��ل��ة �مل���وؤم���ن 
م��ع �هلل ع��ز وج���ل ����ش��ت��ه��دف��ت من 
خ��الل��ه��ا م��وظ��ف��ي��ه��ا وذل����ك �شمن 
خالل  �لتثقيفي  برناجمها  �إط���ار 
�شم  و�ل��ذي  �ملبارك  رم�شان  �شهر 
�لريا�شة  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

و�لثقافية و�ل�شحية.
وتاأتي هذه �لأن�شطة �شمن برنامج 
ببلدية  �ل��د�خ��ل��ي  �لت�����ش��ال  ق�شم 

�لتثقيفية �لدينية يف م�شرح بلدية 
�أبوظبي مبحا�شرة قدمها  مدينة 
�لد�عية �لإ�شالمي عمر بن ح�شني 
�شاحب  �شيوف  من  �خلطيب  بن 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
�لدعاء  قيمة  حول  رم�شان  ل�شهر 
و�لتو��شل �مل�شتمر مع �هلل �شبحانه 
وطلب �حلاجات منه وحده مبينا 
�مل�����ش��ائ��ب عن  �أث���ر �ل��دع��اء يف درء 
�ملوؤمن وفتح باب �خلري�ت و�ملغفرة 
�ل�شيخ  �شماحة  �أك���د  ح��ي��ث  �أم��ام��ه 
�أف�شل  م��ن  �ل���دع���اء  �أن  �خل��ط��ي��ب 
�أن�������و�ع �ل�������ش���الت م���ع �خل���ال���ق عز 
وج����ل. و�أك�����د �مل��ح��ا���ش��ر �أن����ه يجب 
على كل م�شلم �أن يتعر�س لنفحات 

�أبوظبي لتفعيل �لقيم �لجتماعية 
وحت���ف���ي���ز �ل����ط����اق����ات �لإب����د�ع����ي����ة 
و�لروحية خالل �ل�شهر �لف�شيل .. 
كما تعرب عن حر�س �لبلدية على 
توفري بيئة �ل�شحة �لنف�شية ورفع 
م�شتوى �لوعي بالقيم �لإ�شالمية 
��شتثمار  خ������الل  م����ن  �ل���ق���ومي���ة 
تعزيز  �مل���ب���ارك يف  رم�����ش��ان  �أي�����ام 
�لجتماعية  �ل��ع��الق��ات  وت��وط��ي��د 
م�شتوى  ورف�������ع  �مل���وظ���ف���ني  ب����ني 
�ل��وع��ي �ل��ث��ق��ايف ع��رب �ل��ع��دي��د من 

�ملحا�شر�ت و�لندو�ت.
بلدية  �أك����دت  ذ�ت����ه  �ل�شعيد  ع��ل��ى 
�لأن�شطة  �أن  �أب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة 
�ملحا�شر�ت  خ���الل  م���ن  �ن��ط��ل��ق��ت 

بالدعاء  �لأوق�������ات  ج��م��ي��ع  يف  �هلل 
يجلب  �ل����دع����اء  ،لأن  �ل����رج����اء  و 
ل��الإن�����ش��ان �خل�����ري�ت وي���دف���ع عنه 
،وتغفر من خالله  �لبالء  و  �ل�شر 
�لذنوب ولو كانت كزبد �لبحر وما 
دعا �هلل د�ع �إل �أعطاه �هلل ما �شاأله 
معجال �أو �دخر له خري� منه ثو�با 
�ل�شوء  عنه من  و �شرف  م��وؤج��ال، 
�إح�شانا  و   ، منه  كرما  منه  �أع��ظ��م 
�لبخاري  �شحيح  ففي   ، وتف�شال 
م���ا مل يدع  ل��ل��ع��ب��د  ي�����ش��ت��ج��اب   (  :
باإثم �أو قطيعة رحم ما مل يعجل ( 
قيل : يا ر�شول �هلل ما �ل�شتعجال 
فلم  دع������وت  ق����د  ي���ق���ول   : ق�����ال  ؟ 
ذلك  عند  فيتح�شر   ، يل  ي�شتجاب 

ويدع �لدعاء .
ينفع مما  �أن��ه  �لدعاء  وم��ن فو�ئد 
�ل���ب���الء و مم���ا مل ينزل  ن���زل م���ن 
ول يرد �لق�شاء �إل �لدعاء ؛ فعلى 
كلها  حاجاته  ربه  ي�شاأل  �أن  �مل�شلم 
فقد كان ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه 
و�شلم يعلم �أ�شحابه �أن ي�شاألو� �هلل 
ك��ل ���ش��يء، ذل���ك ، لأن �ل��دع��اء هو 
�لعبادة كما يف �حلديث ،و هو �أي�شا 

من �أعظم �لقربات هلل �شبحانه.
بف�شل  �أن�����ه  �إىل  ���ش��م��اح��ت��ه  ون�����وه 
�هلل  فيي�شر  �ل���دع���اء  م���ن  �لإك���ث���ار 
،و يح�شد �خل��ري يف  �أم���وره  للعبد 
�لإحلاح  بكرثة  و  �لآخ��رة  و  �لدنيا 

فيه على �هلل . 

للدعاء على  �ملحمودة  �لآث��ار  ومن 
بكرثة  �أنه   ، �أي�شا  �مل�شلم  �شخ�شية 
دع����اء �مل�����ش��ل��م ل��رب��ه ي��ق��وى تعلقه 
ب��اهلل و�ف��ت��ق��اره �إل��ي��ه وي��ك��ون �شببا 
يف خ�����ش��وع��ه و خ�����ش��وع��ه ل���رب���ه و 

���ش��دة �ن��ك�����ش��اره ل��ه و�ل��ت��ي ه��ي من 
�أعظم �أ�شباب �إجابة �لدعاء �إذ� كان 
وملب�شه  وم�����ش��رب��ه  �ل��ع��ب��د  م��ط��ع��م 
ح��الل وغ��ذي باحلالل ، فكم من 
�هلل  ينزلها  دنيوية  و  دينية  حاجة 

�أن  ي��ح��ب  �شبحانه  لأن���ه   ، بالعبد 
بكرثة  ي�شج  ع��ب��ده  ���ش��وت  ي�شمع 
�إليه  �ل��ل��ج��وء  و  و�ل��دع��اء  �لت�شرع 
و �ل����ش���ط���ر�ر، ث���م ي�����ش��ت��ج��ي��ب له 

�شبحانه ويبارك له يف حاجته.  

وفقًا لأجواء رم�سان واأوقاته

ح�سن ال�سباب يحت�سن فعاليات ملتقى ال�سمالية ال�سيفي بربامج متنوعة
•• ابوظبي-الفجر:

�لذي  �ل�شيفي  �ل�شمالية  ملتقى  فعاليات  �لإم��ار�ت  تر�ث  نادي  يو��شل 
وطن  �لم����ار�ت  �شعار  حت��ت  �ل��ف��ائ��ت  يونيو  �شهر  منت�شف  �نطلق  ك��ان 
�ل�شيخ �شلطان بن  �لريادة و�لتميز بتوجيهات ورعاية كرمية من �شمو 
تر�ث  ن��ادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أبوظبي فعاليات �مللتقى يف  �لإم��ار�ت، حيث يحت�شن ح�شن �ل�شباب يف 
و�لأوقات  �لأج��و�ء  مع  تتنا�شب  وبر�مج  باأن�شطة  �ملبارك  رم�شان  �شهر 
�لرم�شانية، �إذ ت�شتمر هذه �لفعاليات �لتي ي�شرف عليها مركز �أبوظبي 

بالتعاون مع �شعبة �ل�شباحة حتى مطلع �ل�شهر �ملقبل.
ما  �أن�شطة جتمع  �لف�شيل على  �ل�شهر  �مللتقى خالل  وت�شتمل فعاليات 
بني �لرت�ث و�لثقافة و�ملتعة و�لرتفيه للخروج بامل�شاركني �إىل ف�شاء�ت 

�ل�شعبية  باملاأكولت  �إىل تعريف �لطلبة  �لأن�شطة من ذلك  �إد�رة  تهدف 
كو�حد من مكونات �لرت�ث �ملحلي، �إىل جانب تعريفهم بنوعيات �لغذ�ء 
�ل�شحي �ملعد منزليا ومب�شاوىء و�أ�شر�ر �لوجبات �ل�شريعة وغريها من 

�ملاأكولت �لر�ئجة دون معرفة حجم �أ�شر�رها. 
و�أ�شاد �شعيد علي �ملناعي مدير �إد�رة �لأن�شطة يف �لنادي بالدور �لكبري 
�لوطن،  ه��ذ�  يف  و�ل�شباب  بالن�شىء  �له��ت��م��ام  يف  �ل��ن��ادي  رئي�س  ل�شمو 

رحبة لتاأكيد �شخ�شياتهم وطموحاتهم من �مللتقى، حيث ي�شهد ح�شن 
�أبوظبي  مركز  ينظمها  وب��ط��ولت  ومهرجانات  �أن�شطة  ليليا  �ل�شباب 
بالتعاون مع �شعبة �ل�شباحة يف �لنادي، ت�شمل �ل�شباحة وكرة �ملاء و�مللعب 
و�لتثقيفية،  �لرتفيهية  �لأن�شطة  من  وغريها  �لقدم،  وكرة  �ل�شابوين 
�إفطار جماعي  كما يلتزم �ملركز كل خمي�س من �شهر رم�شاين بتنظيم 
ملختلف �لطلبة �مل�شاركني ي�شاهم فيه �جلميع بالأكالت �ل�شعبية، حيث 

و�إيالئهم �لرعاية �لالزمة، �لتي تفتح �لآفاق �أمامهم ل�شتيعاب وتنمية 
قدر�تهم و�إبد�عاتهم

 وملء �أوقات فر�غهم مبا يفيد ذو�تهم وجمتمعهم، ويعزز فيهم ولءهم 
و�نتماءهم لهويتهم ولوطنهم ولقيادتهم �لر�شيدة، مو�شحا �أن فعاليات 
�لنتماء  مفاهيم  على  تركز  وهي  �مللتقى،  �شعار  جت�شد  �لعام  هذ�  دورة 
و�ملو�طنة �ل�شاحلة لدى �لنا�شئة و�ل�شباب بالإ�شافة �ىل مفاهيم �لهوية 
�لوطنية وتر�شيخ ثو�بتها لدى �مل�شاركني مبا يعك�س ��شرت�تيجية �لدولة 
يف م�شاركة فاعلة للمو�طنني يف م�شرية �لبناء و�لتحديث �لتي يقودها 

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، حفظه �هلل.
وبني �أحمد مر�شد �لرميثي مدير مركز �أبوظبي �أن نادي تر�ث �لأمار�ت 
�مللتقيات  تنظيم  ع��ل��ى  �مل��ت��ن��وع��ة،  وب��ر�جم��ه  �أن�شطته  �شمن  ي��ح��ر���س، 

�لطالبية �ل�شنوية يف فرتة �لإجاز�ت �لدر��شية
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�سمن مبادرة اأب�سر

اأبوظبي للتعليم التقني يطلق مبادرة نعم للعمل لت�سغيل الطلبة املواطنني خلل ال�سيف

انطالق مناف�سات اخلال�س واخلال�س الت�سجيعي اليوم

ال�ســــويــــدي الأول يف م�سابقــــة املاجنـــــو املحلــــي واملزمــــي يف املاجنــــو املنــــــــــوع 

بلدية املنطقة الغربية ت�ست�سيف قبة نا�سا الفلكية يف املرفاأ

جمل�س اأمناء كليات التقنية العليا يناق�س م�سار الكليات للعام الأكادميي القادم

الداخلية تناق�س خطة تطبيق م�سروع املنافذ الإلكرتونية يف مطارات الدولة

: •• ابوظبي - الفجر 

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
ُيطلق  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  �ل���وزر�ء وزي��ر 
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
وطنية  م�����ب�����ادرة  و�مل���ه���ن���ي  �ل���ت���ق���ن���ي 
للعمل  نعم  �شعار  حتت  �ليوم  جديدة 
�ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  �شمن  وذل��ك 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�أب�شر  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  م�شاركة  لتعزيز 
�ملبادرة  ت�شتهدف  جيث  �لعمل  �شوق 
خالل  لت�شغيلهم  �مل��و�ط��ن��ني  �لطلبة 
�ملكافاآت  ب��ن��ظ��ام  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة  �لأج������ازة 
و�لدو�م �جلزئي يف موؤ�ش�شات جتارية 

�أبوظبي  ك��ٍل من مدينتي  خُم��ت��ارة يف 
 14 و�لعني وذلك خالل �لفرتة من 
من  �خلام�س  وحتى  �ملقبل  �أغ�شط�س 

�شبتمرب �لقادم.
و�أعرب �شعادة �ملهند�س ح�شني �إبر�هيم 
�حل��م��ادي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز �أبوظبي 
و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
عن �شكره وتقديره للرعاية �لكرمية 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  يوليها  �لتي 
ز�يد ملركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�إىل �أن مبادرة  �لتقني و�ملهني م�شري�ً 
يف  كبري  ب�شكل  �شت�شاهم  للعمل  نعم 
بناء ثقافة �لعمل يف �لقطاع �خلا�س 
لدى مو�طني دولة �لإمار�ت �لعربية 
�إحدى  مُت��ث��ل  و�أن��ه��ا  ل�شيما  �مل��ت��ح��دة 
�ملبادرة �لر�ئدة ل�شاحب �ل�شمو  ثمار 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل �أب�شر. 
�لهاملي  نا�شر ثاين  �شعادة  �أ�شاد  كما 
�لتن�شيق  لقطاع  م�شاعد  وز�رة  وكيل 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  ب������وز�رة  �حل��ك��وم��ي 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�هتمام  بدعم 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
لتنفيذ  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء 
ينفيذها  �ل��ت��ي  ل��ل��ع��م��ل  ن��ع��م  م���ب���ادرة 
و�لتدريب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
ملبادرة  �أن��ه��ا  م�شيفاً  و�ملهني  �لتقني 
�لقيادة  ح��ر���س  تعك�س  قيمة  وطنية 
�ل����دول����ة وت��ع��م��ل على  �ل���ر����ش���ي���دة يف 
وعملية  تعليمية  متطلبات  حتقيق 
�لعمل خالل  �مل�شاهمة يف  عن طريق 
م�شرية  ي��ع��زز  مب��ا  �ل�شيفية  �لعطلة 
�لطلبة �لتعليمية ويوؤهلهم للم�شاركة 

يف �شوق �لعمل. 
�ل�شام�شي  �شعيد  مبارك  �شعادة  و�أك��د 
�أبوظبي  م���رك���ز  ع�����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
�لإمكانيات  ك��اف��ة  مي��ل��ك  �مل���رك���ز  �أن 
�لالزمة  و�لفنية  و�لتقنية  �لب�شرية 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل��ق��ي��م��ة �لتي 
�لوطن  وف���ت���ي���ات  ���ش��ب��اب  ت�����ش��ت��ه��دف 
م��ن طلبة �ل�����ش��ف �ل��ع��ا���ش��ر و�حل���ادي 
�لتقّدم  للر�غبني  ميكن  حيث  ع�شر 
بطلبات �للتحاق �لكرتونياَ من �لآن 
وحتى يوم �خلمي�س �ملو�فق �لأول من 
مبادرة  م��وق��ع  ع��رب  �ملقبل  �أغ�شط�س 
�أو   www.absher.ae �أب�����ش��ر 
�ملوقع �لر�شمي ملركز �أبوظبي للتعليم 
www. و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب 

actvet.ac.ae �أو تعبئة �لطلب يف 
مكتب �ل�شتقبال لدى مركز �أبوظبي 
�ملهني  و  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
�أبنائهم  لت�شجيع  �مل��و�ط��ن��ني  د�ع��ي��ا 
�لوطنية،  �مل���ب���ادرة  ب��ه��ذه  ل��الل��ت��ح��اق 
على  خاللها  م��ن  �شيح�شلون  و�ل��ت��ي 
معتمد  وم����وؤه����ل  جم����زي����ة،  م���ك���اف���اأة 
و�لتخ�ش�شات  �مل��ب��ي��ع��ات  خ��دم��ات  يف 
�لأخرى مبا يفتح لهم �أبو�ب �مل�شتقبل 

و�لنجاح يف عامل �لقطاع �خلا�س.
�ملبادرة  �أن  �ل�شام�شي  مبارك  و�أو�شح 
�لتدريب  فر�س  للم�شاركني  �شتوفر 
�أرب������ع������ة جم��������الت هي  �ل���ع���م���ل���ي يف 
ومر�قبة  �ل��ع��م��الء  وخ��دم��ة  �ملبيعات 
وذلك  �لتجميل  و��شت�شار�ت  �مل��خ��ازن 
�ختيارها  يتم  جت��اري��ة  موؤ�ش�شات  يف 

بدقة ومبا ي�شمن متتعها بنظام عمل 
�إك�����ش��اب �لطلبة  م��ت��ك��ام��ل ق����ادر ع��ل��ى 
لتمكينهم  �لالزمة  �لعملية  �خلرب�ت 
بالعمل  �ملتعلقة  �ملهام  كافة  �أد�ء  من 
على  ،م���وؤك���د�ً  ك��ام��ل  �ح����رت�يف  ب�شكل 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  مركز  �أن 
�لتقني و�ملهني �شيحر�س على تطوير 
مهار�ت �لطلبة يف ��شتخد�م �حلا�شب 
�لآيل و�لو�شائل �لإلكرتونية ومتتعهم 
و�لقدرة  باملو�عيد  و�للتز�م  باملرونة 
على �لعمل �جلماعي و�لتعاون كفريق 
�لتعليمات  و�إت��ب��اع  فهم  و�أهمية  عمل 
�ل�����ش��ف��وي��ة و�خل��ط��ي��ة و�حل���ف���اظ على 
للعمل  �مل���ط���ل���وب  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ظ��ه��ر 
�ملبادرة  يف  �مل�����ش��ارك��ني  �أن  �إىل  لف��ت��اَ 
من  للعمل  و�إعد�دهم  تاأهيلهم  �شيتم 

�شة  متخ�شّ ب��ور���س  �إحل��اق��ه��م  خ���الل 
�إح���دى م��د�ر���س مركز  �أ�شبوع يف  مل��دة 
�لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�إحلاقهم  ي���ت���م  ث����م  وم�����ن  و�مل����ه����ن����ي، 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��ج��اري��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق ما 
�لو�قع  ومعاي�شة  عليه،  �لتدريب  مت 

�لفعلي للعمل ملدة �أ�شبوعني.
ولفت نائب مدير عام مركز �أبوظبي 
للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �ىل 
على  �شتعمل  للعمل  نعم  م��ب��ادرة  �أن 

ت�شجيع  منها  عديدة  �أه��د�ف  حتقيق 
للعمل  �مل��و�ط��ن��ني  و�لفتيات  �ل�شباب 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، وت��ن��م��ي��ة قيمة  يف 
�ل��ع��م��ل و�ل�����ش��ع��ور ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة جتاه 
�لوطن، و�إك�شابهم �خلرب�ت و�ملهار�ت 
مبكرة  عمرية  م��ر�ح��ل  يف  �لوظيفية 
ويحفزهم  بالنف�س  �لثقة  ي��ع��زز  مب��ا 
�لتجارية  �مل�������ش���اري���ع  �إق�����ام�����ة  ع���ل���ى 
�لقيادة  طموحات  ويحقق  �خل��ا���ش��ة، 

�لر�شيدة يف �شباب �لوطن �لو�عد.

•• الفجر -املنطق الغربية:

و�خلال�س  �خل���ال����س  م��ن��اف�����ش��ات  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
للرطب  ليو�  مهرجان  فعاليات  �شمن  �لت�شجيعي 
ومن �ملتوقع �أن ت�شهد م�شاركة كبرية من �ملت�شابقني 
�ملز�رعني  �أهمية لدى  ملا ميثله �خلال�س من  نظر�ً 

وخا�شة يف �ملنطقة �لغربية .
وت���ب���د�أ �ل���ي���وم جل��ن��ة ����ش��ت��الم م�����ش��ارك��ات �خلال�س 
و�خلال�س �لت�شجيعي خالل فرتة �لدو�م �ل�شباحي 
�أن  �لو�حدة ظهر�ً، على  �لثامنة وحتى  �ل�شاعة  من 

�لأف�شل  �ختيار  �ملبدئي عملها يف  �لفرز  تبد�أ جلان 
ل��ت��دخ��ل م��رح��ل��ة �لتقييم  �مل�����ش��ارك��ة  م���ن �لأع���م���ال 
�لنهائي ��شتعد�د�ً لتحديد �أ�شحاب �ملر�كز �ملتقدمة. 
معايري  باقي  ل�شتكمال  �ملزرعة  ر�شد  عملية  تليها 
وعددهم  �لفئتني  يف  �لفائزين  �إع��الن  قبل  �لتقييم 

15 فائز�ً يف كل فئة.
من   50% �حت�شاب  على  �مل�شابقة  ل��و�ئ��ح  وتن�س 
�للجنة  ك�شف  ب��ع��د  �ل��ف��ائ��ز  م�����ش��ارك��ة  تقييم  درج���ة 
�لعامة  نظافتها  من  و�لتاأكد  �ملزرعة  على  �ملُحكمة 
��شتخد�م  مع  ع��ام،  ب�شكل  بالنخلة  �لعناية  وكيفية 

�أ�شلوب �لري �لأمثل يف توفري مياه �ل�شقي. وكذلك 
�حت�شاب %50 من �لدرجة على مو��شفات �لرطب، 
�لذي يجب �أن يكون من �إنتاج حملي مو�شم 2013، 
بالإ�شافة ل�شرورة كونه يف مرحلة �لن�شج �ملنا�شبة، 
�أكرث  �لو�حدة  �مل�شاركة  �حتو�ء  عدم  على  و�لتاأكيد 

من �شنف و�حد يف فئات �ل�شنف �لو�حد. 
و�ع���ل���ن���ت �ل��ل��ج��ن��ة ع���ن ف����وز ع��ب��ي��د ���ش��ل��ط��ان عبيد 
�ملحلى  �ملاجنو  م�شابقة  فى  �لول  باملركز  �ل�شويدي 
�إم���ار�ت���ي،  25000 دره����م  وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ج��ائ��زت��ه 
وحلت يف �ملركز �لثاين فاطمة �لكندي م�شبح �ملرر 

�لثالث  �ملركز  دره��م، ويف   20000 بجائزة قيمتها 
جائزته  قيمة  وبلغت  �لفال�شي  حممد  �شيف  �أحمد 
15000 درهم، وكان �ملركز �لر�بع من ن�شيب علي 
 12000 بقيمة  �لقبي�شي  �شلطان  حجي  �شلطان 
درهم وذهب �ملركز �خلام�س �إىل �أحمد عبيد ملفى 

�ملزروعي بقيمة 10000 درهم �إمار�تي. 
�ل�شاد�س كان من ن�شيب ورثة عبد �هلل علي  �ملركز 
بن �شيبان، يف حني فاز باملركز �ل�شابع حممد �شامل 
حزمي �ملن�شوري ويف �ملركز �لثامن بتال �شلطان بتال 
�شلبود  �شعيد حممد عبدهلل  و��شتطاع  �ملرر،  مبارك 

�لهاملي �أن يحّل يف �ملركز �لتا�شع، بينما كان �ملركز 
�شيف  م��ط��ر  �شلويح  ن�شيب  م��ن  و�لأخ����ري  �ل��ع��ا���ش��ر 

�ملن�شوري وبلغت قيمة جائزته 5000 درهم.
ويف م�شابقة �ملاجنو �ملنوع جاء يف �ملركز �لأول ح�شن 
علي حممد �ملازمي وبلغت قيمة �جلائزة 25000 
�شعيد حممد  �لثاين حّل  �ملركز  �إمار�تي، ويف  درهم 
 20000 قيمتها  بجائزة  �لهاملي  �شلبود  عبدهلل 
 15000 �لثالث  �ملركز  دره��م، وح�شل على جائزة 
بينما  �لقبي�شي،  �شلطان  حجي  �شلطان  ز�ي��د  دره��م 
ذه��ب �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع �إىل هند وح��م��دة وم���وزه �أولد 

�ملرحوم عبيد ر��شد �لهاملي بقيمة 12000 درهم. 
�ملركز �خلام�س كان من ن�شيب عبدهلل �أحمد ح�شن 
�إمار�تي  دره��م   10000 جائزته  وبلغت  �حلمادي 
وحّل يف �ملركز �ل�شاد�س علي ر��شد غالب �ملن�شوري.

 وقد ��شتطاعت ح�شه علي �ملن�شوري �لفوز باملركز 
�ل�شابع و��شتطاع ح�شن عبدهلل عبد�لرحمن �آل ب�شر 
وزوج��ت��ه �حل�����ش��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة �مل��رك��ز �ل��ث��ام��ن، يف 
�شامل  ن�شيب  و�لأخ��ري من  �لتا�شع  �ملركز  كان  حني 
درهم   6000 قيمة جائزته  وبلغت  �ملن�شوري  علي 

�مار�تي.

•• املنطقة الغربية – الفجر:

�لغربية  �ملنطقة  بلدية  ��شت�شافت 
�لرتفيهي  �ل����ث����ق����ايف  �ل����ربن����ام����ج 
�لفلكية،  نا�شا  قبة  با�شم  �مل��ع��روف 
�ل������ذي ����ش��ت��ق��ط��ب م����ا ي����ق����ارب من 
200 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن طالب 
�مل����رف����اأ، لقي  �مل����د�ر�����س يف م��دي��ن��ة 
�إع���ج���اب ع����دد ك��ب��ري م���ن �لطالب 
فيها  �لدخول  على  حر�شو�  �لذين 
على  و�حل�شول  حمتو�ها  ومعرفة 

مل  ب�شكل  علمية  ثقافية  معلومات 
يعاهدوه من قبل. 

وعرب �لطالب عن فرحهم يف هذ� 
بالولوج  مكنهم  �ل����ذي  �ل��ربن��ام��ج 
�إىل عامل �لفلك د�خل �لقبة، حيث 
����ش��ت��م��ت��ع��و� مب�����ش��اه��دة ���ش��ور بدت 
كونية  ل��ظ��و�ه��ر  حقيقية  وك��اأن��ه��ا 
�نقر�شت  وح��ي��و�ن��ات  ك��ال��رب�ك��ني، 
ف�شال  كالدينا�شور�ت،  زم��ن،  منذ 
�ل�شماوية  �لأج����������ر�م  روؤي��������ة  ع����ن 
و�ل�شتماع  �لأر����������س،  ���ش��ي��م��ا  ول 

ق��ي��م��ة مل  ع��ل��م��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  �إىل 
قبل  م���ن  ي��ق��رءوه��ا  �أو  ي�����ش��م��ع��وه��ا 
�إليهم  �أ�شاف متعة حقيقة  وهو ما 
ب��ج��ان��ب �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة �لتي 
�إىل  و�أ�شافت  �جلميع  منها  ��شتفاد 
ثقافتهم �لعلمية �لكثري عن �لكون 

و�إ�شر�ره .
وتعترب هذه �لقبة �لأوىل و�لوحيدة 
ت�شهم  �ملنطقة،و�لتي  من نوعها يف 
�لفلك  ثقافة  ن�شر  يف  كبري  ب�شكل 
�ملنطقة،  و�أبناء  �ملد�ر�س  طلبة  بني 

�لتعليم  ع����ن  خم��ت��ل��ف��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
ت��ت��م��ي��ز جتربة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي، ح��ي��ث 
�لقبة �لفلكية بال�شرح �ملف�شل �لذي 
تقدمه حول �ملو��شيع �لتي تتناولها 
بالإ�شافة �ىل وجود ��شتخد�م �للغة 
�لغربية يف طرح �ملعلومات �لعلمية 
و�لظو�هر  و�ل��ف�����ش��اء  �لأر�����س  ع��ن 
ومكتوب  م�����ش��م��وع  ب�شكل  �ل��ك��ون��ي��ة 
�لعلمي  �ل���وع���ي  رف���ع  يف  م��ا���ش��اه��م 

لديهم وتو�شيع مد�ركهم. 
�شمن  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  ه������ذه  وت������اأت������ي 

و�لن�شاطات  �لفعاليات  من  �شل�شة 
�لتي  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لبيئية  �خل���دم���ات  �إد�رة  تنظمها 
�ملدن  خدمات  بقطاع  و�لجتماعية 
لطالب  �ملرفاأ  مبدينة  و�شو�حيها 
حيث  �ل�����ش��ي��ف،  ف�شل  يف  �مل���د�ر����س 
و�لأن�شطة  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  مثل  �إن 
�لطالب  م��درك��ات  ت��و���ش��ع  �لعلمية 
وت�شغلهم يف مو�شم �لإجازة، وت�شهم 
ب�شكل كبري يف ن�شر �لوعي و�لثقافة 

�لفلكية خا�شة بني �لأطفال. 

•• دبي-وام:

�لتقنية  كليات  �أم��ن��اء  جمل�س  ناق�س 
برئا�شة  �م�����س  �ج��ت��م��اع��ه  يف  �ل��ع��ل��ي��ا 
معايل حممد ح�شن عمر�ن �ل�شام�شي 
كلية  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات  رئي�س 
�ملو��شيع  ع���دد� م��ن  ل��ل��ط��ال��ب��ات  دب���ي 
للعام  �لكليات  وم�شار  �ل�شرت�تيجية 
�أع�شاء  وب���ح���ث  �ل���ق���ادم  �لأك����ادمي����ي 
جمل�س �لأمناء لكليات �لتقنية �لعليا 
�لتنظيمي  �ل��ه��ي��ك��ل  ت�����ش��ك��ي��ل  �إع�������ادة 
�لكليات  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  للم�شتويات 
�لب�شرية  �مل��������و�رد  لئ���ح���ة  وت���ع���دي���ل 
و�لط����الع ع��ل��ى خ��ط��ة جم��م��ع كليات 
 -2014 ل��ل�����ش��ن��و�ت  �ل��ع��ل��ي��ا  �لتقنية 
2016 و�طلع رئي�س �ملجمع و�أع�شاء 
جمل�س �لأمناء على �أ�شماء �ملبعوثني 
ل��ل��خ��ارج م��ن �مل��و�ط��ن��ني �ل��ع��ام��ل��ني يف 
�ل��ك��ل��ي��ات ك��م��ا �ط��ل��ع �أع�����ش��اء جمل�س 
�لأم���ن���اء ع��ل��ى ق���ر�ر جمل�س �ل����وزر�ء 
ب�شاأن نظام حوكمة جمال�س �لإد�رة يف 
�لهيئات �ململوكة للحكومة �لحتادية 
�لتقنية  كليات  �أمناء  جمل�س  وي�شكل 
�لعليا برئا�شة رئي�س �ملجمع وع�شوية 
نائب للرئي�س وعدد من ذوي �خلربة 
يف  �ملختلفة  �لقطاعات  من  و�لكفاءة 

�لأمناء  �لدولة وت�شمل مهام جمل�س 
�خلا�شة  و�خل��ط��ط  �ل�شيا�شة  و���ش��ع 
ومتابعة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ات 
و�إقر�ر  تنفيذها ومقت�شيات تطورها 
�ملالية  و�للو�ئح  �لتنفيذية  �لالئحة 
ل�شوؤون  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
م�شروع  �إق��ر�ر  �إىل  بالإ�شافة  �ملجمع 
وح�شابها  للمجمع  �ل�شنوية  �مليز�نية 
�خل��ت��ام��ي. ك��م��ا ت�����ش��م��ل �مل���ه���ام �إق����ر�ر 
وحتديد  �لدر��شية  و�ملناهج  �خلطط 
�ل���ت���خ�������ش�������ش���ات وم������دده������ا و�إق���������ر�ر 
�لدر��شة  ون���ظ���م  �ل��ق��ب��ول  ���ش��ي��ا���ش��ات 

�لتخرج  وم��ت��ط��ل��ب��ات  و�لم���ت���ح���ان���ات 
و�حل���و�ف���ز و�لم���ت���ي���از�ت �ل��ت��ي متنح 
�لأمناء  جمل�س  مهام  ومن  للطلبة.. 
و�ل�شهاد�ت  �ل����درج����ات  م��ن��ح  �أي�������ش���ا 
بذلك  �خلا�شة  للو�ئح  وفقا  �لعلمية 
و�لتن�شيق  �لدر��شي  �لتقومي  و�إق���ر�ر 
و�ملحلية  �لإحت���ادي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س لال�شتفادة 
�ملتوفرة  و�ل��ط��اق��ات  �لم��ك��ان��ات  م��ن 
خريجي  وتوظيف  ت��دري��ب  يف  لديها 
�ملجمع من جانبه �أكد �لدكتور طيب 
�لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر  ك��م��ايل 

يتز�من  �ل��ذي  �لج��ت��م��اع  ه��ذ�  �أهمية 
�ل��ع��ام �ل26 م��ن م�شرية  ب��د�ي��ة  م��ع 
�لكليات  ����ش���ت���ط���رح  ح���ي���ث  �ل���ك���ل���ي���ات 
�شوق  يحتاجها  ج��دي��دة  تخ�ش�شات 
�لعمل مع بد�ية �لعام �لدر��شي �ملقبل 
�لت�شال  تكنولوجيا  يف  دبلوم  ت�شمل 
�لأعمال  �إد�رة  يف  و�خ����ر  �لتطبيقي 
�لعمالء  خ��دم��ة  م�����ش��ار  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
وم�شار جتارة �لتجزئة بالإ�شافة �إىل 
و�ملعلومات  �لكمبيوتر  علوم  دبلوم يف 
و�إد�رة  دع��م  م�����ش��ار�ت  يف  �لتطبيقية 
�أنظمة �لكمبيوتر دعم و�إد�رة �ملكاتب 

دبلوم  ط��رح  �شيتم  كما  �لإلكرتونية. 
�مل�شاعد  �لتطبيقية م�شار  �لرتبية  يف 
يف �ل���ف�������ش���ل �ل����در������ش����ي ودب�����ل�����وم يف 
يف  �لتطبيقية  �لهند�شة  تكنولوجيا 
�لهند�شة  �لطائر�ت  �شيانة  م�شار�ت 
وهند�شة  و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �لكيميائية 
�ل����ق����ي����ا�����س و�ل����ت����ح����ك����م و�ل���ه���ن���د����ش���ة 
يف  دب��ل��وم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مليكانيكية 
�لرعاية  �إد�رة  م�شار  �ل�شحية  �لعلوم 
�نتهاج  يف  �ل��ك��ل��ي��ات  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر  ك��م��ا 
�أ�شلوب �لتعلم باملمار�شة �لذي يهدف 
و�لتعلم  �لتعليم  عملية  ت��ع��زي��ز  �إىل 
وتطوير �ملح�شالت �لتعليمية وتلبية 
�ل��ع��ام��ل��ة �حلالية  �ل��ق��وة  �ح��ت��ي��اج��ات 
و�مل�شتقبلية بالدولة. و�أو�شح �لدكتور 
�لدر��شية  �ل��رب�م��ج  ك��اف��ة  �أن  ك��م��ايل 
�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  يف  �مل���ق���دم���ة 
�لتعليمية  �مل��ح�����ش��الت  م��ع  مرتبطة 
�لدر��شية  �ل��رب�م��ج  كافة  �شتمل  كما 
�لعليا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  يف  �مل���ق���دم���ة 
�ىل  بال�شافة  �لعملية  �خل��ربة  على 
ت�شتمل  �لدر��شية  �لرب�مج  ف��اإن  ذلك 
يف  ختامي  در����ش��ي  م�شاق  على  �أي�شا 
يتو�فق مع  �لأخرية  �لدر��شية  �ل�شنة 
و�لنموذج  باملمار�شة  �لتعلم  ممار�شات 

�لتعليمي لكليات �لتقنية �لعليا. 

•• اأبوظبي-وام:

ن��اق�����ش��ت جل��ن��ة م�����ش��روع �مل��ن��اف��ذ �لإل��ك��رتون��ي��ة يف وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة خ���الل �ج��ت��م��اع ع��ق��د ب��رئ��ا���ش��ة �ل���ل���و�ء �أحمد 
�لقيادة  يف  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام  مدير  �لري�شي  نا�شر 
تطبيق  خ��ط��ة  �للجنة  رئ��ي�����س  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
يف  �لإلكرتونية   �لبو�بات  �لإلكرتونية   �ملنافذ  م�شروع 
مرحل  ع��دة  على  �شتكون  حيث  �ل��دول��ة  م��ط��ار�ت  جميع 
�لأكرث  �مل��ط��ار�ت  تليها  �ل��دويل  �أبوظبي  �لأوىل يف مطار 
ل�شتخد�م  �لتطبيقات  �أف�شل  �للجنة  وبحثت  �زدح��ام��ا. 

و�أ�شاد  �لإل��ك��رتون��ي��ة.  �مل��ن��اف��ذ  م�����ش��روع  �ل��وج��ه يف  ب�شمة 
يف  �مل�شروع  و�إظ��ه��ار  �لعمل  فريق  بجهود  �لري�شي  �للو�ء 
�لذي  و�لزده���ار  �لتقدم  تعك�س  �لتي  �حل�شارية  �شورته 
ت�شهده �لمار�ت موؤكد� حر�س �لقيادة �لعليا على توفري 
�أحدث  ��شتخد�م  خ��الل  م��ن  للجمهور  متميزة  خ��دم��ات 
�لإلكرتونية.  �حلكومة  ��شرت�تيجية  ومو�كبة  �لتقنيات 
وثمن جهود �إد�رة �لإعالم �لأمني يف �لأمانة �لعامة ملكتب 
�شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية يف تنظيم 
مب�شروع  �جلمهور  وت�شجيل  لتعريف  �لإعالمية  �حلملة 

�ملنافذ �لإلكرتونية.

اأخبار الإمارات

•• دبي-و�م:
ق���ام وف���د م��ن د�ئ����رة �ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لعمل 
�خل����ريي يف دب���ي وج��م��ع��ي��ة دب���ي �خل���ريي���ة موؤخر� 
ب���زي���ارة جل��م��ه��وري��ة ك��و���ش��وف��ا ت���ر�����س �ل���وف���د علي 
�خلريية  �ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  مدير  �ملن�شوري  خلفان 
�إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق��رق��ا���س  ح�شني  و���ش��م 
تنفيذي  وم��ب��ارك �جل��اب��ري  دب��ي �خل��ريي��ة  جمعية 
�ملن�شوري  خلفان  علي  وق��ال  و�إغ��اث��ة.  م�شاريع  �أول 
�لزيارة  �إن  �م�����س  �خل��ريي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
�مل�شاريع  متابعة  �شمن  ت��اأت��ي  �ل��وف��د  بها  ق��ام  �ل��ت��ي 

�خلريية �لتي تنفذها �جلمعيات �خلريية �ملرخ�شة 
م���ن ق��ب��ل �ل����د�ئ����رة خ����ارج �ل���دول���ة و�لط������الع على 
�لوقفية  و�مل�شاريع  �مل�شاجد  م��ن  �لحتياجات  �أه��م 
و�لتعليمية لتمكينها من �لو�شول �إىل غاياتها ومد 
ج�شور �لتعاون مع �إخو�ننا �مل�شلمني هناك و�لتعرف 
على �أو�شاعهم ومدى توفر �لإمكانات �لتي متكنهم 
من �أد�ء �شعائرهم �لدينية على �أكمل وجه. و�أ�شاف 
�أن �لوفد �لتقى خالل �لزيارة يف �لعا�شمة بر�شتينا 
رحب  �ل���ذي  ت��ر�ف��ان��ا  نعيم  �ل�شيخ  ك��و���ش��وف��ا  مفتي 
بالوفد و�شكر دولة �لإمار�ت على جهودها �مل�شتمرة 

ودعمها �ملادي و�ملعنوي لل�شعب �لكو�شويف �مل�شلم ومد 
من  �نطالقا  �ل�شعوب  جلميع  و�مل�شاعدة  �لعون  يد 
هذه  موؤ�ش�س  �أطلقها  �لتي  و�لعطاء  �خل��ري  م�شرية 
�لدولة �ملباركة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه. و�أ�شار �إىل �أنه مت خالل �للقاء 
�لعمل  تنمية  لأج��ل  و�لتن�شيق  �لتعاون  �أوج��ه  بحث 
وبلوغ  �مل�شتويات  خمتلف  على  وت��ط��وي��ره  �خل���ريي 
رئي�س  �أه���دى  �للقاء  ختام  ويف  �ملن�شودة.  �لأه���د�ف 
�لد�ئرة  ودرع  مكتوم  �ل�شيخ  م�شحف  �لز�ئر  �لوفد 

للم�شيخة �لإ�شالمية. 

وفد من ال�سوؤون الإ�سلمية وجمعية دبي اخلريية يزور كو�سوفا
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•• ابوظبي-وام: 

�شباط  ن�����ادي  يف  �م�������س  �ن��ط��ل��ق��ت 
م�شابقة  فعاليات  �مل�شلحة  �لقو�ت 
�لرم�شانية  �لثقايف  �لتفوق  كاأ�س 
 25 ح��ت��ى  ت�شتمر  �ل��ت��ي   2013
تنظمها  و�ل����ت����ي  �حل������ايل  ي���ول���ي���و 
مديرية �لتوجيه �ملعنوي بالقيادة 
مب�شاركة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة 
وحد�ت  متثل  ثقافيا  فريقا   20
�لقو�ت �مل�شلحة. وتاتي �مل�شابقة يف 
على  �مل�شلحة  قو�تنا  حر�س  �إط��ار 
منت�شبيها  بني  �لتو��شل  ��شتمر�ر 
من �أجل تر�شيخ �جلو�نب �لثقافية 
�ل��ه��ادف��ة لديهم وذل���ك م��ن خالل 
�لهتمام �لثقايف و�لإملام بكل ما هو 
و�لثقافة  �مل��ع��رف��ة  ع��امل  ج��دي��د يف 

كما تاأتي هذه �مل�شابقة بهدف دعم 
روح �لتناف�س �لثقايف بني منت�شبي 
�لقو�ت �مل�شلحة من �شباط و�شباط 
�شف و�أفر�د ومدنيني من وحد�ت 
�إىل  �إ�شافة  كافة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
ل��دي��ه��م يف  �مل��ط��ال��ع��ة  ت��ن��م��ي��ة روح 
وتنمية  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  جم����ال 
�مل�شاركني  بني  �لإيجابي  �لتفاعل 
و�إت����اح����ة �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��ارف بني 
�لفرق �مل�شاركة يف جو ثقايف ت�شوده 
وتهدف  �ل�شريفة.  �ملناف�شة  روح 
�لعمل  ق��ي��م  غ��ر���س  �إىل  �مل�����ش��اب��ق��ة 
�مل�شاركة  �لفرق  بني  �لفريق  ب��روح 
كافة و�مل�شاهمة يف ��شتثمار �لوقت 
�مل�شاركني  ع��ل��ى  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا 
�لعلمي  و�لتفكري  �حل���و�ر  وتنمية 
لديهم.  �لثقافية  �ل��ق��در�ت  ورف���ع 

�لعديد  �لثقافية  �مل�شابقة  وت�شمل 
م����ن �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�لأن�������ش���ط���ة يف 
و�لدينية  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �مل�����ج�����الت 

و�لتاريخية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�ل��ع��ل��وم 
و�خلليجية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�ل���ث���ق���اف���ة 
و�لطب و�لعلوم. جدير بالذكر �أن 

�للجنة �ملنظمة للم�شابقة قامت يف 
يومية  �شحوبات  بو�شع  �لعام  هذ� 

قيمة للجماهري �حلا�شرة.

•• دبي -وام:
ت�����ربع�����ت جم����م����وع����ة �لأح������و��������س 
�لعاملية مببلغ مليون درهم  �جلافة 
�لإن�شانية  �مل���ب���ادرة  يف  للم�شاهمة 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل����ت����ي 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�����������وزر�ء ح����اك����م دب������ي رع�������اه �هلل 
�لعامل.  ح��ول  طفل  مليون  لك�شوة 
بوعميم  ج���م���ع���ة  خ��م��ي�����س  وق�������ال 
�لعاملية  �جل��اف��ة  �لأح���و�����س  رئي�س 
يف ت�����ش��ري��ح ل��ه ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة �إن 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم هو �شاحب �لأيادي 
�لبي�شاء و�لعمل �لإن�شاين �ملنقطع 
�لنظري وعودنا �شموه على �ملبادر�ت 
�أن  �إىل  م�شري�  و�لفا�شلة  �خل���رية 
هذه �ملبادرة هي جزء من �ملبادر�ت 
وتبناها  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ع���دي���دة 
وقفة  لنقف  �إن��ن��ا  و�أ���ش��اف   �شموه. 
ل�����ش��خ�����س �شموه  وت��ق��دي��ر  �إج�����الل 
ومبادر�ته �لإن�شانية �لعديدة لتعم 
�لف�شيل  �ل�����ش��ه��ر  ه���ذ�  �ل��ف��ائ��ده يف 
و�ملحرومني  �ل��ع��امل  �أط���ف���ال  ع��ل��ى 
و�ملحتاجني و�أو�شح �أن هذه �ملبادرة 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ح���ر����س  ت���وؤك���د 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ر�أ�����ش����ه����ا  وع����ل����ى 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 

و�أخيه  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�آل مكتوم على مد يد �لعون  ر��شد 
و�مل�شاعدة للمحتاجني و�ملحرومني 
و�ملت�شررين من �لكو�رث و�لأزمات 
بالتز�من مع �ل�شهر �لف�شيل لرفع 
�مل��ع��ان��اة ع��ن ك��اه��ل �لأ���ش��ر �لفقرية 
و�لأط����ف����ال �مل���ح���روم���ني. و�أك�����د �أن 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  حملة 
حول  حم��روم  طفل  مليون  لك�شوة 
�لعامل جت�شد روح �لإن�شانية يف هذ� 
�لرت�بط  لتدعيم  �لف�شيل  �ل�شهر 
و�لعطاء غري �ملحدود و�ملعروف عن 
�لعزيزة  �لإم�����ار�ت  وح��ك��وم��ة  �شعب 
و�لتي �أر�شى دعائمها �لو�لد �ملوؤ�ش�س 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان طيب �هلل ثر�ه ف�شار �أبناء ز�يد 
�خلري على نهجه و�قتفو� خطاه يف 
تلم�س �أو�شاع �مل�شت�شعفني ومد يد 
و�ملحرومني.  للمحتاجني  �ل��ع��ون 
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د حم��م��د ع��ب��د �هلل 
هيئة  م����دي����ر  �ل������زرع������وين  �حل�������اج 
�لهالل �لأحمر فرع دبي �أن �حلملة 
�قرتبت من حتقيق �أهد�فها باأ�شرع 
مما خطط له وهذ� �لنجاح للحملة 
هو بف�شل دعم وتوجيهات �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي �لتي 
�ل�شهر  ه��ذ�  يف  �لعطاء  روح  جت�شد 
و قيمه �لنبيلة ملد يد �لعون للفئات 

�لأقل حظا حول �لعامل.

موؤ�س�سة خليفة للأعمال الإن�سانية تقيم ماأدبة اإفطار لأيتام خميم جنني وتوزع طرودًا غذائية على اأ�سر فقرية بال�سفة الغربية

الهلل الأحمر توا�سل تقدمي م�ساعداتها الرم�سانية يف �سمال وغرب اأفريقيا 

•• نابل�س-وام:

�فطار  م��اأدب��ة  �لن�شانية  لالعمال  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  نظمت 
جماعية ليتام خميم جنني بال�شفة �لغربية وذلك �شمن برناجمها �لرم�شاين 
�لذي تنفذه يف فل�شطني و�كرث من 50 دولة حول �لعامل. وقال م�شرفون على 
تنفيذ برنامج موؤ�ش�شة خليفة يف �لر��شي �لفل�شطينية �نه بعد �لقبال �لكبري 
لالعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  �قامتها  �لتي  �لأوىل  �لف��ط��ار  م��اأدب��ة  حققته  �ل��ذي 
�ملوؤ�ش�شة  ط��و�ق��م  ق��ام��ت  يتيم   200 وح�شرها  نابل�س  مدينة  يف  �لن�شانية 
بتنظيم مادبة �فطار �خرى ليتام خميم جنني بح�شور 60 يتيما ��شافة �ىل 
ذويهم �لذين عربو� عن تقديرهم �لكبري لهذه �للفتة �لن�شانية �لكرمية و�لتي 
توؤكد �هتمام دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة و�شعبا وموؤ�ش�شات بال�شعب 
خليفة  ملوؤ�ش�شة  وتقديرهم  �شكرهم  عن  �له��ايل  وع��رب  و�بنائه.  �لفل�شطيني 
له  �ل��ذي  �لكبري  �لن�شاين  �لعمل  �لن�شانية على  نهيان لالعمال  �ل  ز�ي��د  بن 
�ث��ر� طيبا يف نفو�س �ليتام وذويهم. من جانب �خر  دللت��ه �لعظيمة وت��رك 
وزعت طو�قم موؤ�ش�شة خليفة لالعمال �لن�شانية 300طرد غذ�ئي على �ل�شر 
عن  �لأ�شر  وع��ربت  نابل�س.  من  �لقريب  بالطة  خميم  يف  و�ملحتاجة  �لفقرية 
�شكرها وتقديرها ملوؤ�ش�شة خليفة �لتي تتو��شل معهم يف �شهر رم�شان وغريه 
�شتة  من  مكونة  ��شرة  منها  �لو�حد  يكفي  �لتي  �لغذ�ئية  �لطرود  لهم  وتقدم 
�ل�شكر و�لرز وزي��وت �لطبخ  �ف��ر�د ل�شهر كامل ويحتوي �لطرد �لغذ�ئي على 

و�ملكرونة ومو�د غذ�ئية �خرى. 

•• ابوظبي-وام:

�ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي��ة عرب  تو��شل هيئة 
مكاتبها باخلارج وبالتعاون مع �شفار�ت �لدولة 
و�جلمعيات  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  جمعيات  وبع�س 
للعام  رم�شان  حملة  م�شاريع  تنفيذ  �خل��ريي��ة 
وغ���رب  ���ش��م��ال  دول  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف   1434
�لرم�شانية  �ل�����ش��الل  ب��ت��وزي��ع  وذل���ك  �أف��ري��ق��ي��ا 
�لأ�شر  �آلف  على  �لفطر  وزك���اة  �لعيد  وك�����ش��وة 
�ل��دول. ففي  �لفقرية و�ملعوزة و�لأي��ت��ام يف تلك 
درهم  �أل���ف   170 مبلغ  �لهيئة  ر���ش��دت  ليبيا 
�ل�شائم  �إفطار  رم�شان  حملة  م�شاريع  لتنفيذ 
وك�����ش��وة �ل��ع��ي��د وزك����اة �ل��ف��ط��ر وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

�إ�شر�ف  وحت��ت  �لليبية  �لأحمر  �لهالل  جمعية 
مكتب �لهالل �لأحمر �لإمار�تية مت توزيع �لف 
لبع�س  و�لتمور  رم�شانية  �شلة غذ�ئية  و411 
�لأ�شر يف مدن �جلنوب يف �شبها �أوب��اري ومرزق 
كما مت توزيع �لف و650 من �ل�شالل �لغذ�ئية 
و�خلم�س  و�����ش����رت  ط�����ربق  م�����دن  يف  و�ل���ت���م���ور 
وترهونه  ول���ي���د  وب���ن���ي  وم�������ش���ر�ت���ه  وزل���ي���ط���ن 
مكتب  ق��ام  كما  طر�بل�س  مدينة  يف  وللنازحني 
بتجهيز  ليبيا  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل 
من  و67  �لن�شاء  م��ن   38 ل��ع��دد  �لعيد  ك�شوة 
�لرجال يف د�ر �مل�شنني حلو�يل 95 من �لأطفال 
خ�ش�س  ت��ون�����س  ويف  �لأط����ف����ال.  رع���اي���ة  د�ر  يف 
مل�شاريع  �ألف درهم   390 �لأحمر مبلغ  �لهالل 

�إفطار �ل�شائم وزكاة �لفطر وك�شوة �لعيد ودعما 
لبع�س �لأ�شر �ملحتاجة و�أ�شر �لأيتام يف �لعا�شمة 
تون�س وبع�س �لوليات �جلنوبية وبالتعاون مع 
نور�ن  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  �لتون�شية  �جلمعية 
على  �لرم�شانية  �ل�شالل  بتوزيع  �لهيئة  قامت 
400 �أ�شرة يف مناطق عني زغو�ن و�شيدي د�ود 
و�شكرة و�لكرم و�لعوينة وجبل �جللود و�لكبارية 
�لباب  ك���ال���ق���ريو�ن وجم�����از  �أخ������ري  وم���ن���اط���ق 
..كما  وتافر�شة  و�لق�شرين  و�جلديدة  وت�شتور 
منطقة  يف  �شائم  �فطار  م�شروع  �لهيئة  نفذت 
لالأ�شر  رم�شانية  وج��ب��ات  بتوفري  زغ���و�ن  ع��ني 
ور�شدت  �ل�شبيل  وع���اب���ري  و�لأي���ت���ام  �ل��ف��ق��رية 
 470 �لإم��ار�ت��ي��ة مبلغ  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 

�لكرمي  �شهر رم�شان  مل�شاريع حملة  �ألف درهم 
�مل�شاريع  ه��ذه  وتتمثل  موريتانيا  جمهورية  يف 
زكاة  وم�شروع  �لعيد  وك�شوة  �ل�شائم  �إفطار  يف 
للثقافة  طيبة  جمعية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لفطر 
�إفطار  م�شروع  �لهيئة  نفذت  �ت���ر�رزة  ولي��ة  يف 
درهم  �أل���ف   35 مبلغ  ر���ش��د  مت  حيث  �ل�شائم 
لطرود �إفطار �ل�شائم لت�شتفيد منه 200 �أ�شرة 
�مل���ذرذرة  مقاطعة  يف  و�ملتعففني  �مل��ع��وزي��ن  م��ن 
�ملوريتانية. ويف جمهورية �لنيجر ر�شدت هيئة 
�أل��ف دره��م مل�شروع   150 �لهالل �لأحمر مبلغ 
�إفطار �ل�شائم وك�شوة �لعيد وزكاة �لفطر ليتم 
�خلريية  �لفالح  جمعية  مع  بالتعاون  تنفيذها 

بالعا�شمة نيامي.

اأخبار الإمارات

•• دبي-وام:

�لتي  للحملة  دعمها  �ملجتمع  تنمية  هيئة  �أعلنت 
�أط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
لك�شوة  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
مليون طفل حمروم حول �لعامل بتخ�شي�س 
�ألف طفل حمروم. وقال  مبلغ لك�شوة �شبعة 
تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  �لكمده  خالد  �شعاده 
بتنظيم  ب����ادرت  �لهيئة  ب���ان  دب���ي  يف  �ملجتمع 
�لتربعات من موظفيها  د�خلية جلمع  حملة 

ب���ن���اء ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه��م. و������ش����اف �ن م���ب���ادر�ت 
�ل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�خلري  يحمل  منهمر  ع��ط��اء  مب��ث��اب��ة  م��ك��ت��وم 
و�لتوجه  �لنهج  توؤكد  و�لتي  للجميع  و�لنماء 
�لن�شاين �لر��شخ ل�شموه ما يوؤكد بان �ملجتمع 
�لمار�تي جمتمع �ن�شاين مبني على �لت�شامح 
وم�شاعدة �لخرين ومنفتح على �لعامل ويهتم 
للم�شاعدة  حتتاج  �لتي  و�لفئات  باملجتمعات 
�لعطاء  ب��ذرة  بف�شل  وذل��ك  و�ل��دع��م  و�ملعونة 
مع  تنمو  و�لتي  �ملوؤ�ش�شني  �لب��اء  زرعها  �لتي 

منو �ملجتمع �لمار�تي.

هيئة تنمية املجتمع ت�ساهم يف حملة ك�سوة مليون طفل حول العامل
•• را�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
�أم�س  م�شاء  �خليمة  ر�أ����س  عهد  ويل  �لقا�شمي 
ر��شد  �ل�شيد  �أقامها  �لتي  �لإفطار  ماأدبة  �لول 
حممد �ل�شحي يف منزله يف منطقة �ل�شيح بر�أ�س 
�خليمة على �شرف �شموه وتبادل �شمو ويل عهد 
و�لتربيكات  �ل��ت��ه��اين  و�حل�����ش��ور  �خليمة  ر�����س 
�هلل  د�ع���ني   .. �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  مبنا�شبة 
�ملنا�شبة �ل�شالمية على  �أن يعيد هذه  عز وجل 

�آل نهيان  �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
��شحاب  و�خ���و�ن���ه  ح��ف��ظ��ه �هلل  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�لمار�ت  حكام  �لع��ل��ى  �ملجل�س  �ع�شاء  �ل�شمو 
�لإمار�ت  �شعب  وعلى  و�لعافية  �ل�شحة  مبوفور 
و�خلري  باليمن  و�لإ�شالمية  �لعربية  و�لأمتني 
و�لربكات. ح�شر �ملاأدبة �ىل جانب �شموه �ل�شيخ 
و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �شقر 
���ش��ل��ط��ان ب��ن ج��م��ال ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي وعدد 
�ل��دو�ئ��ر �ملحلية و�لحت��ادي��ة و�بناء  م��ن م���در�ء 

�لقبائل.

ويل عهد راأ�س اخليمة يح�سر ماأدبة اإفطار اأقامها مواطن 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  تنظم 
لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية �ليوم �لثالثاء 
�لفقهية   �ملعلمة  على  �أ���ش��و�ء  ب��ع��ن��و�ن   ن���دوة 
وذل����ك يف ق��اع��ة �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن ز�ي����د �آل 
ي�����ش��ارك يف �لندوة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ه��ي��ان يف م��ق��ر 
�لتي تقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ نهيان بن 
موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
�لها�شمي  ع��ل��ي  �ل�شيد  ف�شيلة  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 

فاروق  و�لدكتور  �لرئا�شة  دي��و�ن  يف  �مل�شت�شار 
�إ�شافة  �لعهد  دي��و�ن ويل  �مل�شت�شار يف  حمادة 
�ل�شمو  �شاحب  �شيوف  �لعلماء  من  ثلة  �إىل 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة. وق���ال ���ش��ع��ادة �أح��م��د �شبيب 
�لظاهري مدير عام �ملوؤ�ش�شة �إن �لندوة تلقي 
�لفقهية  للقو�عد  ز�ي��د  معلمة  على   �ل�شوء 
و�لأ�شولية  �لتي �أجنزتها �ملوؤ�ش�شة باعتبارها 
�لإ�شد�ر�ت  �أه���م  وم��ن  مهما  علميا  مرجعا 
يف �ل���ع���امل �ل����ش���الم���ي و�إجن������از ع��ل��م��ي كبري 
يف جم���ال م��د �جل�����ش��ور ب��ني �مل��ج��ت��ه��دي��ن من 
�ل�شيخ  �شمو  �أن  و�أ���ش��اف  و�مل��ف��ت��ني.  �لفقهاء 

عمر  �ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان 
رئ��ي�����س جمل�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
لإلقاء  �لندوة  بتنظيم  وجها  �ملوؤ�ش�شة  �أمناء 
�لفقهية  للقو�عد  ز�ي��د  معلمة  على   �ل�شوء 
حيث  للنا�س  م�شامينها  و�شرح  و�لأ�شولية  
عليها  و�لإط������الع  ع��ن��ده��ا  �ل��ت��وق��ف  ت�شتحق 
و�أو�شح  تت�شمنها.  �ل��ت��ي  �ل��ع��ل��وم  م��ن  للنهل 
�أهم  م��ن  ت��ع��ت��رب  �ل��ف��ق��ه��ي��ة   ز�ي����د  �أن  معلمة 
وت�شم  �لإ�شالمي  �لعامل  �لفقهية يف  �ملر�جع 
�لفقهية  �ل��ق��و�ع��د  �آلف  جمعت  جم��ل��د�   41
منطقة  يف  �ملتو�جدة  �لثمانية  �ملذ�هب  وعلى 

للعلماء  علميا  دليال  لتكون  �لعربي  �خلليج 
على  �ملعتمدة  �لفقهية  �أدلتهم  منها  ينهلون 
�ملجدين.  و�لباحثني  �لأجالء  �لعلماء  �إجماع 
و�لباحثني  �لعلماء  �أن  �إىل  �لظاهري  و�أ���ش��ار 
بذلو� جهد� مكثفا ��شتغرق 15 عاما لإجناز 
ره���ط من  ور�ج��ع��ه��ا  �ل�شخمة  �مل��ع��ل��م��ة  ه���ذه 
�لعامل  يف  �لعلمية  �لدينية  �ملرجعيات  ك��ب��ار 
جملد�   41 ت�شم  باأنها  منوها   .. �ل�شالمي 
و�لفقهية  �مل��ق��ا���ش��دي��ة  �ل��ق��و�ع��د  وت��ت�����ش��م��ن 
و�ل�شو�بط و�لقو�عد �ل�شولية و�شدر منها 

طبعة �إلكرتونية.

موؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية تعرف بـ )معلمة زايد الفقهية والأ�سولية(

انطلق م�سابقة كاأ�س التفوق الثقايف الرم�سانية للقوات امل�سلحة

الأحوا�س اجلافة العاملية تتربع مبليون درهم حلملة ك�سوة مليون طفل حول العامل

فقدان جواز �سفرت
�شليمان  �مل������دع������و/  ف����ق����د  
بنغالدي�س   - ع��زي��زول ح��ق  
�جلن�شية  -جو�ز �شفره رقم  
فعلى        )1962984(
لأق���رب  ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
�لت�شال  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
 050/9010100 ع��ل��ى  

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ رب����ي����ع �هلل 
بنغالدي�س   - ع���ل���ي   ���ش��ك��ور 
�شفره  -ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة  
رق��م  )0890926( فعلى 
لأق���رب  ت�شليمه  ي��ج��ده  م��ن 
�لت�شال  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
 050/9010100 ع��ل��ى  
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1642  احوال نف�س م�سلمني                             
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة    حمل  جمهول  كليني  جميز  متيثو  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة  �ل��و�زين جليني حكم  تغم  �ملدعية/  ل�شالح  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/7/2 يف  �ملنعقدة 
�ملحكمني   ق��ر�ر  ونفاذ  ب��الت��ي:  �مل��ذك��ور  ثميثو  عليه  �ملدعى  على  �مل��ذك��ورة  نغم  للمدعية  �حل�شوري  مبثابة 
�ح�شاء  �ملدعية  وعلى  �لزوجة  بحقوق  �مل�شا�س  دون  بائنة  و�ح��دة  بطلقة  عيه  �ملدعى  من  �ملدعية  بتطليق 
�شكنى قدرها )7500  لها  يوؤدي  بان  باتا.�لز�مه  �لتطليق  تاريخ �شريورة حكم  �عتبار� من  �ل�شرعية  عدتها 
درهم( �شبعة �لف وخم�شمائة درهم ملرة و�حدة وذلك �عتبار� من تاريخ �شريورة حكم �لتطليق باتا. �لز�مه 
بان يوؤدي لها نفقة زوجية قدرها )3000( درهم ثالثة �لف درهم �شهريا وذلك �بتد�ء من تاريخ �ملطالبة 
و�مل�شرب.  و�مللب�س  �ملاأكل  �شاملة  باتا  �لتطليق  حكم  �شريورة  تاريخ  وحى   2012/12/27 �لو�قعة  �لق�شائية 
�لز�مه بان يوؤدي لها موؤخر �شد�قها �لبالغ خم�شة كيلو ذهب ) عيار 24( وذلك �عتبار� من تاريخ �شريورة 
حكم �لتطليق باتا و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و  400 درهم �تعاب حماماة ورف�س ماعد� ذلك من �لطلبات 
و�فهام وكيل �ملدعى بان عليه �عالن �ملدعى عليه باحلكم �ملذكور ح�شب �ل�شول  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�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  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/615    
يف  يرغب  �جلن�شية  هندية  ر�فيد��س-  �شريكومار  زوج��ة  ناير   /فاند�نا  �ل�شيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
نتوف  ب��ن  خليفه  خمي�س  حممد  خلفان  �ل�شيد/  �ىل   )%100( �لبالغة  ح�شته  ك��ام��ل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع 
�لفال�شي- �مار�تي �جلن�شية 5% ح�شة و�ىل �ل�شيد/ �شريكومار ر�فيد��س بن بار�مي�شو�ر�ن- هندي �جلن�شية  
�شاجان فاركي- هندي �جلن�شية 24% ح�شه يف رخ�شة ) قوة  �ل�شيد/ مافونكال فارجي�س  25% ح�شة  و�ىل 
تغيري  ومت   �لرخ�شة  �شاحب  تنازل  )614613( حيث مت  رقم  �لرخ�شة  �لفنية( مبوجب  للمقاولت  �لتقنية 
ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة. لخرين تغيري  �شركة   : : موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات �ىل  �لقانوين من  �ل�شكل 
�ل�شم �لتجاري و��شافة �لن�شاط: وذلك �ل�شم �لتجاري من : قوة �لتقنية للمقاولت �لفنية �ىل : برج �لديار 
للخدمات �لبحرية ذ.م.م و�لن�شاط من : مقاولت فئة �شاد�شة - �لتك�شية و�لر�شيات ، جنارة م�شلحة، ��شباغ، 
�ىل : مقاولت �لكرتميكانيكية بحرية، ��شالح و�شيانة �ل�شفن.  .وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون 
�لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك

 الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

مليونا من موؤ�س�سة دبي ال�سلمي   15
الإن�سانية اإىل جمعية دبي اخلريية

•• دبي-وام:

قدمت موؤ�ش�شة دبي �ل�شالمي �لن�شانية �م�س مبلغ 15 مليون درهم من �أمو�ل زكاة بنك دبي �ل�شالمي يف �شهر 
�خلري و�لعطاء �شهر رم�شان �لف�شيل. وقال �شعادة عبد�لرز�ق �لعبد�هلل �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي �لإ�شالمي 
�لإن�شانية يف ت�شريح �شحايف له �إن دعم �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �خلريية �ملرخ�شة يف �لدولة هي من �شمن �لهد�ف 
�لرئي�شة للموؤ�ش�شة �لتي تقوم باإبر�ز �لدور �لريادي لبنك دبي �ل�شالمي يف خدمة جمتمع �لمار�ت. و�أ�شاف �أن 
لديها  �إن  حيث  �لدولة  يف  و�لن�شانية  �خلريية  للجمعيات  �لزكاة  ل�شرف  ومدرو�شا  عمليا  نهجا  تنتهج  �ملوؤ�ش�شة 
�خلربة و�لآلية و�لقنو�ت لتوزيع �لزكاة على �لفقر�ء و�ملحتاجني و�ل�شر �ملتعففة لتفريج هم �ملهمومني و�ملكروبني 

و�دخال �لفرحة و�لب�شمة عليهم.
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الغاء اعالن �سابق
�ل�شوؤون  قطاع   - �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1166726 لتجارية بان �لرخ�شة �لتجارية رقم�
بال�شم �لتجاري :فا�شن غالريي بالغاء طلب تعديل 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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تنويه
رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �لعالن  �ىل  بال�شارة 
رقم   �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س   2013/5/9 بتاريخ   575
�ملو�د  لتجارة  :م�شباح  �لتجاري  بال�شم   CN  1031671
�لغذ�ئية ذ.م.م . تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه ورد خطاأ 

يف �لعالن �مل�شار �ليه �عاله ومل تذكر �لتعديالت �لتالية:
بتعديل �ل�شم �لتجاري �ىل/بقالة �شوء �مل�شباح ذ.م.م
بال�شافة �ىل �لتعديالت �لو�ردة يف �لعالن �ل�شابق.

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نيو �ك�ش�س للنقليات �لعامة 

رخ�شة رقم:CN 1148972 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 2*8 �ىل 0.15*1

تعديل ��شم جتاري:من/نيو �ك�ش�س للنقليات �لعامة
NEW ACCESS GENERAL TRANSPORT

�ىل/نيو �ك�ش�س لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجره 
PRESTIGE NEW ACCESS PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �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)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد بوتا 

CN 1157960:حممد لعمال �لبال�شرت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفة حديد مبارك �ل�شادري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد بوتا حممد �شريف

تعديل وكيل خدمات
حذف خلفان مبارك حميد �لغافري

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شريكل لالملنيوم 

و�لزجاج رخ�شة رقم:CN 1376579 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح بخيت عو�س �حمد �جلنيبي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مهره ��شماعيل عبد�للطيف ��شماعيل �ل�شحي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للخدمات  �لزرق  �ل�ش�����ادة/�لقمر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفنية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1040762 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �نور علي حممد عبا�س �خلوري )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حبيب حممد عبد�للطيف )%24(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�حلبيب حممد �مني )%25(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيبا�شتيان �شربيل �نطوين �شريبل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز حممد �شالح لعبودي �لطنيجي 
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �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)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ل�شام للهو�تف 

�ملتحركة رخ�شة رقم:CN 1065884 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد �حمد حممد بوغيث �حلمادي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد �حمد حممد بوغيث �حلمادي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �لظل للرجال 

رخ�شة رقم:CN 1178072 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

عبيد �شلطان يو�شف عبيد بن ن�شر �لزعابي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبيد �شلطان يو�شف عبيد بن ن�شر �لزعابي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف رفيق مان�شريي حممد مان�شريي 
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
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)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شعلة �لالمعة 

CN 1067429:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�لفت �شريف حممد �شريف من 40% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �خرت �شريف حممد �شريف 

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شالح �شعيد �جلابري للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1236228 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمزن 

�ل�شم�س لالقم�شة ذ.م.م - فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1030030-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دجريز 

CN 1014383:للخ�شرو�ت و�لفو�كه رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/دجلة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لفر�ت لتنظيف �ملباين ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1541641 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبا�س حممد ح�شني لالدو�ت �حلديدية 

رخ�شة رقم:CN 1091585 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نا�شر عبد�هلل حاجي حممد علي �خلوري من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نا�شر عبد�هلل حاجي حممد علي �خلوري من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبا�س حممد ح�شني �شوياتو�ل من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبا�س حممد ح�شني �شوياتو�ل من 100% �ىل %49
تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 5*1 �ىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/عبا�س حممد ح�شني لالدو�ت �حلديدية
ABBAS MOHAMMED HUSSAIN HARDWARE TOOLS

�ىل/عبا�س حممد ح�شني لالدو�ت �حلديدية ذ.م.م 
ABBAS MOHAMMED HUSSAIN HARDWARE TOOLS LLC

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

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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 اعــــــــــــالن
�ل�شادة/يف  بان  و�لثقافة  لل�شياحة  �بوظبي  هيئة  تعلن 
كونتننت�س لالجنحة �لفندقية ويحملون رخ�شة �شياحية 
TL12179 قد تقدمو� لدينا بطلب تغيري �ل�شم  رقم 

�لتجاري �ىل/�لجنحة �لفندقية
له �حلق يف �لعرت��س على هذ� �لجر�ء  وعلى كل من 
�لتقدم ومر�جعة �لهيئة خالل ��شبوع ميالدي من تاريخ 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لهيئة غري م�شوؤولة عن �ي 
حقوق �و دعاوي بعد �نق�شاء هذه �ملده حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملذكورة �عاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية
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اعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�لنقل  )ق��ط��اع  للمو��شالت  �لوطنية  �لهيئة  تعلن 
�سركة اخلليج للخدمات اللية  �ل�شادة/  �لبحري( بان 
ت�شجيل  بطلب  تقدمو�  ق��د  البرتول  حقول  ــوازم  ول

�ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ع��ل��ى ت�شجيل  �ع��رت����س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مر�جعة مكتب ت�شجيل �ل�شفن �بوظبي خالل مدة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

�بوظبي AP8569/204703 نزهه �ف ��س - 9
 العلم ال�سابقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 
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�نه  �حل�شابات  لتدقيق  و�شركاه  حار�س  مكتب  يعلن 
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

وذلك بتاريخ 2013/7/15.
بحل وت�شفية لند ديز�ين للحد�ئق و�ملنتزهات ذ.م.م

�ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
مكتب �مل�شفي �ملعني هاتف رقم 024457244 ، فاك�س: 
024457245 �س.ب:47228 �بوظبي بناية بنك �لكويت 
رقم  مكتب  )�لر�بع(  �لطابق  �ملطار  �شارع  �لوطني 
)401( و�ح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل مده 

�ق�شاها 45 يوم من تاريخ هذ� �لعالن

اإعـــالن ت�سـفية

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جلوبال لنظمة �ل�شاءه ذ.م.م
GL:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:191697       بتاريخ:2013/5/14 م
با�ش��م:جلوبال لنظمة �ل�شاءه ذ.م.م

وعنو�نه: �بوظبي �لنادي �ل�شياحي ، �س.ب:31078 ، هاتف: 026744835 ، فاك�س: 026744836 
�لنارة  )معد�ت  �لب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
ولو�زمها �لجهزة �للكرتونية �لدقيقة �لدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها( ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة 

�لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د وت�شدير .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن خطوط عر�شية باللون �لرمادي ت�شكل �شكل د�ئرة خمططه )باللونني 

�لبي�س و�لرمادي( ود�خل �لد�ئرة حريف GL باللون �لربتقايل و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يوليو 2013 العدد 10850
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت �لخال�س

رخ�شة رقم:CN 1040466 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 0.77*3

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت �لخال�س
AL IKHLAS SUPERMARKET

�ىل/بقالة تاج �لرحبه 
BAQALA TAJ ALRAHBA

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

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

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ح�شني �جموين ر�شم
ALAJEEB طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:�لعجيب 

�ملودعة بالرقم:181196       بتاريخ:2012/10/29 م
با�ش��م:ح�شني �جموين ر�شم

وعنو�نه: دبي ، �س.ب:63126 ، هاتف: 0506513140 ، فاك�س: 042389921 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:29 حليب باودر .

مميز  ب�شكل  خلفية  على  ود�ئري  مميز  بخط  �لبي�س  باللون   ALAJEEB عن  �لعالمة:عبارة  و�شف 
ويحدها من  �ل�شفر  باللون  على خلفية  و�ل�شكل  �لحمر  باللون  �لعجيب  ويدنوها  هد�يا  ورق  �شكل  على 
�على و��شفل خطني باللون �لحمر ويتلوه �شكل مزرعة د�خلها �شكل بقرتني باللون �لبي�س و�ل�شود وعلى 

�جلانبني �شكل �ملزرعة د�ئرتني باللون �لحمر.
�ل�ش��رت�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يوليو 2013 العدد 10850
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•• بغداد-يو بي اأي:

�عترب �ئتالف متحدون �لذي يتزعمه رئي�س جمل�س �لنو�ب �لعر�قي ��شامة 
�لنجيفي، �أن ما يح�شل يف �لعر�ق من تفجري�ت و�غتيالت لو حدث يف �أية 

دولة يف �لعامل لكان غري �خلارطة �ل�شيا�شية و�أحدث هزة بحجمه.
�أمنياً حاد�ً ل ميكن  وقال �لئتالف يف بيان، �م�س �إن �لعر�ق يعي�س �نهيار�ً 
�ل�شكوت عليه ، م�شري�ً �ىل �أن كل ليلة ي�شهد �لعر�قيون عمليات �لتفجري�ت 
يف �شتى �ملناطق بني �ملو�شل وكركوك و�لكر�دة و�ملن�شور و�لطوبجي وبابل 

ودياىل �جلريحة، بينما �حلكومة باتت تفقد �ل�شيطرة ب�شكل �شبه تام .

ودعا �لبيان �ىل �تخاذ �لتد�بري �لالزمة لتجاوز مو�طن �خللل، كما طالب 
بوقفة م�شوؤولة بحجم �لتحدي �حلا�شل يف �لبالد.

وت�شاءل �لئتالف يف بيانه، كيف نر�شى على �شفك دماء �أهلنا؟، و�ىل متى 
نبقى نودع �حبتنا �لذين يدفعون ثمن حقد �خل�شوم �لعمى؟، م�شدد�ً على 
�أن تعدد وتنوع مو�طن �ل�شتهد�ف �إمنا يوؤ�شر �ىل �أن �لعر�ق كله م�شتهدف 

بال متييز وعلى �أبناء �شعبنا �لتكاتف لإف�شال تلك �ملخططات �خلبيثة .
�لأول  ��شم  م�شاء  �لأخ���رى  �لعر�قية  �ملحافظات  من  وع��دد  بغد�د  و�شهدت 
مقتل  ع��ن  ����ش��ف��رت  نا�شفة  وع��ب��و�ت  مفخخة  ب�����ش��ي��ار�ت  ت��ف��ج��ري�ت  �شل�شلة 

و��شابة �لع�شر�ت غالبيتهم من �ملدنيني.

عدد  �إن  �م�س  للنازحني،  �ملتحدة  �لأمم  ملفو�شية  ��شبوعي  تقرير  قال 
�لنازجني �ل�شوريني �ىل لبنان و�شل �ىل 625 �ألف لجئ.

13000 لج��ىء �شوري �ىل  �أك��رث من  �ن��ه مت ت�شجيل  وق��ال �لتقرير 
�لنازحني  ع��دد  بلغ جم��م��وع  �مل��ا���ش��ي، حيث  �لأ���ش��ب��وع  خ��الل  لبنان يف 
من  �أكرث  و�شركائها  �ملفو�شية  من  �مل�شاعدة  يتلقون  �لذين  �ل�شوريني 
�آخرين  و95000  م�شجلني  لجئ   530000( لجىء   625000

يف �نتظار �لت�شجيل(.
على  و34%  لبنان،  �شمال  على   )185018( منهم   53% ويتوزع 
وجبل  ب��ريوت  على  منهم  و18%   ،)179575( لبنان  �شرق  �لبقاع 

لبنان )98502(، و%13 على جنوب لبنان )67321(.
و��شار �لتقرير �ىل �نخفا�س ب�شيط يف �أعد�د �لو�فدين �جلدد مقارنًة 
 546 �أفيد عن و�شول ما جمموعه  بفرتة �ل�شر�ع يف �لق�شري، حيث 

�أ�شرة �إىل �لبقاع مقارنة ب�606 خالل �لأ�شبوع �ل�شابق.
�لأم��ن��ي يف  �لو�شع  ي��ز�ل  �ن��ه ل  �لتقرير �ىل  وعلى �شعيد �لأم��ن لفت 
�شمال لبنان ومنطقة �لبقاع، ل �شيما يف �لهرمل، متقلبا وهو ل يز�ل 
يعيق و�شول منظمات �لإغاثة �لإن�شانية �إىل بع�س �ملو�قع، ف�شال عن 

عرقلة �أن�شطة �لتوزيع .

�أقدمت جمموعة مينية م�شلحة، �م�س على �ختطاف دبلوما�شي �إير�ين، 
يف �حلي �لدبلوما�شي مبنطقة حدة جنوب �لعا�شمة �ليمنية �شنعاء.

�ل�شفارة  باأعمال  �لقائم  عن  �مل�شتقلة،  �لإخبارية  �ليمن  وكالة  ونقلت 
�لإير�ين  �لدبلوما�شي  �إن  قوله  عابدي،  مرت�شى  �شنعاء  يف  �لإير�نية 
�أختطف  �ليمن  ل��دى  طهر�ن  �شفارة  يف  يعمل  �ل��ذي  �أحمد  ن��ور  �أحمد 

�شباح �ليوم .
و�أ�شاف عابدي �إن عملية �لختطاف متت من قبل جمهولني يف �شارع 
�شفر و�شط �لعا�شمة �شنعاء و�أو�شح �أن �لدبلوما�شي نور �أحمد يعمل 
�لجانب  خطف  عمليات  وتكررت  �إد�ري  كملحق  �لير�نية  �ل�شفارة  يف 
و�لدبلوما�شيني يف �ليمن منذ بدء �لحتجاجات �لتي �دت �ىل ت�شوية 
�شيا�شية بن �طر�ف �ل�شر�ع يف �لبالد و�لتي وقعت يف �لريا�س يف 23 

نوفمرب-ت�شرين �لثاين 2011.

�ت�شال هاتفي، مع  �لأح��د، خالل  �لثاين،  �لأردين عبد�هلل  �مللك  بحث 
�لرئي�س �لرتكي عبد�هلل غول تطور�ت �لأو�شاع يف �ل�شرق �لأو�شط.

وذكر �لديو�ن �مللكي �لها�شمي يف بيان مقت�شب، �أن �مللك عبد�هلل �لثاين 
بحث خالل �ت�شال هاتفي مع �لرئي�س �لرتكي عبد�هلل غول �لعالقات 
�لأو�شط،  �ل�شرق  يف  �لأو�شاع  وتطور�ت  تعزيزها،  و�شبل  �لبلدين  بني 

وعدد من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك .
وكان �مللك عبد�هلل �لثاين قام �أم�س �ل�شبت بزيارة خاطفة غري معلنة 
�ملوؤقت  �لرئي�س  و�أج��رى حمادثات مع  �لقاهرة  �مل�شرية  �لعا�شمة  �إىل 

عديل من�شور.
يذكر �أن �مللك عبد�هلل �لثاين هو �أول زعيم عربي كبري يزور �لقاهرة 
�لرئي�س  �جلي�س  �أثرها  على  ع��زل  �لتي  حزير�ن   30 �حتجاجات  بعد 

حممد مر�شي.

بريوت

�سنعاء

عمان

عوا�صم

هجوم م�سلح على نقطة اأمنية ب�سمال �سيناء  ائتلف )متحدون( يحذر من انهيار اأمني يف العراق
••القاهرة-يو بي اأي:

�أمنية  ج��ن��ود�َ يف نقطة مت��رك��ز  �م�����س  ه��اج��م م�شلحون جم��ه��ول��ون، 
ل  �شمال �شحر�ء �شيناء، وتبادل �جلانبان �إطالق �لنار، فيما مل ي�شجَّ
�شيارة  ي�شتقلون  جم��ه��ول��ون  م�شلحون  و��شتهدف  �إ���ش��اب��ات.  وق���وع 
�ل�شيخ  �أمنية بقرية �خلّروبة على طريق  دفع رباعي، نقطة متركز 
زوّيد – �لعري�س مبحافظة �شمال �شيناء �شمال �شرق م�شر، وتبادل 

�ملهاجمني �إطالق �لنار مع عنا�شر �ل�شرطة هناك.
و�أبلغ م�شدر�ن �أمني وحقوقي، يونايتد بر�س �نرتنا�شونال، �أن تبادل 
بالفر�ر،  �مل�شلحون  بعده  د�م لفرتة بني �جلانبني، لذ  �لنار  �إط��الق 
تابعة  مدرعة  و�شيار�ت  �أبات�شي  ط��ر�ز  من  مروحية  لحقتهم  فيما 

على  �لهجوم  نتيجة  �إ�شابات  وقوع  ل  ي�شجَّ مل  �أنه  و�أو�شحا  للجي�س 
�لنقطة �لأمنية �لتي تعد ��شرت�تيجية على بعد 15 كيلومرت�ً على 
خارج �لعري�س مركز حمافظة �شمال �شيناء على طريق �ل�شيخ زوّيد.

وكانت �لنقطة �لأمنية بقرية �خلّروبة تعر�شت لهجوم م�شلح فجر 
رة تتعر�س لها مر�كز  6 متوز-يوليو �جلاري، يف �إطار هجمات متكرِّ
�ل�شهر،  مطلع  منذ  �شيناء  �شحر�ء  �شمال  حيوية  وم�شالح  �أمنية 
ويف  �مل�شاء  بد�ية  يف  �لهجمات  تقع  حيث  يومياً  روتيناً  متثِّل  وباتت 

�ل�شاعات �لأوىل من �م�س.
�لعنا�شر  مب��ط��اردة  و�ل�شرطة  �جلي�س  م��ن  م�شرتكة  ق���و�ت  وت��ق��وم 
ع�شر�ت  توقيف  ومت  �لقتلى  ع�شر�ت  �شقط  حيث  �مل�شلحة  �لإرهابية 
�آخرين، فيما ��شت�شهد عدد من عنا�شر �لأمن خالل تلك �ملطارد�ت.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�حلكومة  يف  م��ت�����ش��دد�ن  وزي������ر�ن  �ع�����رب 
بنيامني  ي��ت��زع��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
نتانياهو �م�س عن معار�شتهما لي تباطوؤ 
يف �لبناء �ل�شتيطاين بالتز�من مع جتديد 

حمادثات �ل�شالم مع �لفل�شطينيني.
بعد �عالن وزير  �لت�شريحات  وتاأتي هذه 
�لمريكي جون كريي �جلمعة  �خلارجية 
�ن �ملفاو�شني �ل�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني 
ل�شتئناف  للتمهيد  �ل��ل��ق��اء  ع��ل��ى  �ت��ف��ق��و� 
منذ  �ملتعرثة  �ملبا�شرة  �ل�شالم  حم��ادث��ات 

نحو ثالث �شنو�ت.
وقالت و�شائل �لعالم �ل�شر�ئيلية �نه على 
�لرغم من عدم وجود �ي �عالن ر�شمي عن 
رئي�شي  مطلب  وه��و  �ل�شتيطان  جتميد 
فان  �ملحادثات،  ل�شتئناف  للفل�شطينيني 
يف  ب�شمت  �لبناء  بوقف  �شيقوم  نتانياهو 

�لفرتة �حلالية.
وق����ال وزي����ر �مل���و�����ش���الت ����ش��ر�ئ��ي��ل كاتز 
�ل��ع��ام��ة ل  �مل��ق��رب م��ن نتانياهو ل��الذ�ع��ة 
يجب علينا �ن نقوم بالتجميد مو�شحا �نه 
�شيكون من غري �لخالقي وغري �ليهودي 
حيو�ت  بتجميد  نقوم  �ن  �لن�شاين  وغ��ري 

�لنا�س و�ولدهم .
يف غ�����ش��ون ذل���ك، ذك���ر ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ايف يف 
�لأوروبية  �لعقوبات  �أن  �م�����س،  �إ�شر�ئيل، 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  يف  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات  ���ش��د 
�لوزر�ء  رئي�س  جعلت  �ل�شرقية  و�لقد�س 
�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي، ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، يلني 

موقفه ومتكني وزير �خلارجية �لأمريكي، 
ج��ون ك���ريي، م��ن �لإع����الن ع��ن ��شتئناف 

�ملفاو�شات �لإ�شر�ئيلية �لفل�شطينية.
ون��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه��اآرت�����س ، ع���ن موظف 
عقب  �إن��ه  قوله  �مل�شتوى،  رفيع  �إ�شر�ئيلي 
�مل��ا���ش��ي، ع��ن قر�ر  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  �لك�شف، 
�لحتاد �لأوروبي بعدم �شريان �لتفاقيات 
�ملوقعة بني �لحتاد �أو �لدول �لأع�شاء فيه 
وبني �إ�شر�ئيل على �مل�شتوطنات يف �ل�شفة 
�لغربية و�لقد�س �ل�شرقية، �ت�شل نتنياهو 
ب��ك��ريي وط��ل��ب م�����ش��اع��دت��ه، وق���ال �إن هذ� 

�لقر�ر مي�س بجهود كريي لإحياء عملية 
�ل�شالم و��شتئناف �ملفاو�شات.

متوتر�  ك���ان  نتنياهو  �إن  �مل���وظ���ف،  وق���ال 
وطلب  �لهاتفية،  �ملحادثة  خ��الل  وهائجا 
�ملفو�شية  رئي�س  لدى  �لتدخل  كريي  من 
ب��ارو���ش��و، يف  �لأوروب���ي���ة، خو�شيه م��ان��وي��ل 

حماولة لإلغاء �لقر�ر �لأوروبي.
و�أ���ش��اف �مل��وظ��ف �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، �أن كريي 
�ت�����ش��ل ف��ع��ال م��ع ب��ارو���ش��و وب��ح��ث م��ع��ه ما 
ذل��ك عاد  وبعد  �ل��ق��ر�ر،  ب�شاأن  ميكن فعله 

و�ت�شل مع نتنياهو.

مل�شوؤولني  وف���ق���ا  �إن������ه  ه���اآرت�������س  وق����ال����ت 
�مل�شتوى  رفيعي  و�أمريكيني  �إ�شر�ئيليني 
كريي  ف����اإن  لل�شحيفة،  حت���دث���و�  �ل���ذي���ن 
باخلطوة  ي��رى  �أن  عليه  �إن  لنتنياهو  ق��ال 
�لأوروب��ي��ة على �أن��ه��ا �إ���ش��ارة حتذير مل��ا قد 
�ل�شيا�شي  �جلمود  ��شتمر�ر  بحال  يحدث 
و�أو�شح  و�لفل�شطينيني،  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني 
�أي�����ش��ا �أن���ه يف ح��ال ف�شل ج��ه��وده ف���اإن من 
�شاأن ذلك �أن يدفع حملة نزع �شرعية �أ�شد 

بكثري �شد �إ�شر�ئيل.
و�أك����������د �مل�����������ش�����وؤول�����ون �لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ون 

و�لأم��ريك��ي��ون ع��ل��ى �أن �ل��ق��ر�ر �لأوروب����ي 
ت���ل���ي���ني م�����و�ق�����ف �جل���ان���ب���ني  �����ش����اع����د يف 
�لرئي�س  و�أن  و�لفل�شطيني،  �لإ�شر�ئيلي 
مازن  �أب����و  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  �لفل�شطيني، 
�أوروبيا  دع��م��ا  ي�شكل  �أن���ه  ب��ال��ق��ر�ر  ر�أى   ،
بتليني مطلبه  �لذي مكنه  �لأم��ر  ملو�قفه، 
كامل  جتميد  ع��ن  �إ�شر�ئيل  �إع���الن  ب�شاأن 

للبناء يف �مل�شتوطنات.
عو�قب  م��ن  نتنياهو  ت��خ��وف  �مل��ق��اب��ل  ويف 
�ل��ق��ر�ر �لأوروب���ي وت��اأث��ريه على �لقت�شاد 
�لإ�شر�ئيلي وتز�يد تدهور مكانة �إ�شر�ئيل 
�أن  �أن��ه تخوف م��ن  �أي�شا  �ل��دول��ي��ة، ورمب��ا 
م�شوؤولية  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جلمهور  يحمله 
�لف�شل �ل�شيا�شي وعزل �إ�شر�ئيل يف �لعامل، 
�أ�شبح  �مل��ف��او���ش��ات  ��شتئناف  ف���اإن  ول��ذل��ك 
م�شريية  ق�����ش��ي��ة  �مل��ف��او���ش��ات  ����ش��ت��ئ��ن��اف 

بالن�شبة لنتنياهو.
وعقد نتنياهو �جتماعا للمجل�س �لوز�ري 
و�لأمنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��غ��ر 
�لتفاهمات  �لوزر�ء على  �لكابينيت ليطلع 
�لتي تو�شل �إليها مع كريي ب�شاأن ��شتئناف 
�مل��ف��او���ش��ات و�����ش���در ن��ت��ن��ي��اه��و ب��ي��ان��ا قال 
يف  �ل�شلمية  �لعملية  ��شتئناف  �أعترب  فيه 
حيوية  ��شرت�تيجية  م�شلحة  �حلني  هذ� 

لدولة ��شر�ئيل.
�أن هذ� يت�شم بالأهمية بحد ذ�ته  و�أ�شاف 
�ل�شر�ع  لإنهاء  مبحاولة  �لقيام  �أج��ل  من 
�ز�ء  مهم  وه��ذ�  �لفل�شطينيني  وبني  بيننا 
نو�جهها وحت��دي��ًد� من  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 

�شوريا و�ير�ن .

العقوبات الأوروبية �سد ال�ستيطان لّينت موقف نتنياهو من املفاو�سات

وزارء اإ�سرائيليون يعار�سون التباطوؤ يف البناء ال�ستيطاين 

•• بغداد-ا ف ب:

�لعر�قيني  متنف�س  ما متثل  عادة  �لتي  �ملقاهي  حتولت 
�لعنف  ه��دف جديد لع��م��ال  �ىل  رم�شان،  �شهر  خ��الل 
من  ك��ث��ري�  جعل  م��ا   ،2003 منذ  �ملتو��شلة  �ليومية 
رو�ده��ا يف�شلون مالزمة منازلهم بعد �لفطار ويقول 
�لعو�م  �عتاد يف  �نه  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ع�شام  عامر 
�ملا�شية على �لذهاب يوميا �ىل مقهى يف بغد�د لالجتماع 
با�شدقائه يف فرتة ما بعد �لفطور، لكنه عكف عن ذلك 

هذ� �لعام ب�شبب �لو�شاع �لمنية.
ويو�شح ع�شام ل �ريد �ن �حتول �ىل �شورة على في�شبوك 
يتناقلها �ل�شدقاء ويرتحمون علي ، يف ��شارة �ىل �شور 
ون�شرت  �ملقاهي  يف  تو�جدهم  �ثناء  موؤخر�  قتلو�  �شبان 

�شورهم على مو�قع �لتو�شل �لجتماعي.
�وجه  معظم  على  فيها  �لعنف  �ع��م��ال  ق�شت  ب��الد  ويف 
�ملقاهي  ب��ات��ت  و�مل�����ش��رح  كال�شينما  �ل��ع��ادي��ة،  �ل��رتف��ي��ه 
يوميا  وم��ق�����ش��د�  ل��ل��ع��ر�ق��ي��ني  ملتقى  ت�شكل  �ل�شعبية 

لل�شبان خ�شو�شا بعد موعد �لفطار يف رم�شان وغالبا 
ما ميار�س رو�د �ملقاهي يف رم�شان �لعابا �شعبية، �برزها 
وتق�شي  ف��ري��ق��ان  فيها  يتناف�س  �ل��ت��ي  �ملحيب�س  لعبة 
بالعثور على خامت يو�شع يف يد �حد �ع�شاء �لفريقني 
�ملقاهي  �ل��ع��ر�ق��ي��ون  �ل�شبان  يق�شد  كما  عليه.  ويغلق 
ب�����ش��ب��ب غ��ي��اب �لكهرباء  مل��ت��اب��ع��ة م��ب��اري��ات ك���رة �ل���ق���دم 
معظم �لوقات عن منازلهم لكن �لهجمات �لنتحارية 
��شتهدفت  �لتي  �لنا�شفة  و�لعبو�ت  �ملفخخة  و�ل�شيار�ت 
�مل��ا���ش��ي��ة ور�ح �شحيتها  �ل���ش��اب��ي��ع  م���دى  ع��ل��ى  �مل��ق��اه��ي 

�لع�شر�ت خففت من حما�شة �لعر�قيني جتاه �ملقاهي.
ويقول �نور حممد �لذي ميلك مقهى يف بغد�د لفر�ن�س 
باملئة   60 �ىل   50 بن�شبة  ت��ر�ج��ع��ت  �عمالنا  �ن  ب��ر���س 

مقارنة برم�شان �لعام �ملا�شي .
وي�شيف �ن �لزبائن �لذين كانو� ياتون لالكل و�لتدخني، 
يف�شلون �ليوم طلب �لوجبات و�خذها معهم �ىل �ملنزل، 
ويف�شلون  �مل��ق��ه��ى،  �جل��ل��و���س يف  ي��خ��اف��ون  �ن��ه��م  قائلني 

�لكل و�ل�شرب يف بيوتهم .

•• وا�صنطن-لندن-وكاالت:

�ل��وزر�ء �لربيطاين، ديفيد كامريون، �لو�شع  و�شف رئي�س 
بوجود  و�ع��رتف  م�شدود،  طريق  �إىل  و�شل  باأنه  �شوريا  يف 
م�شاكل مع جزء من �ملعار�شة هناك جر�ء �نت�شار �لتطرف 
يف �شفوفها. وقال كامريون للقناة �لتلفزيونية �لأوىل بهيئة 
�لإذ�ع��ة �لربيطانية )بي بي �شي( �لأحد، �إن هذ� �لو�شع ل 
�لرمال وعدم  �ملتحرك وو�شع روؤو�شنا يف  يرّبر رفع �جل�شر 
�لعمل مع  به هو  �لقيام  �شيء، وما يتوجب علينا  �أي  �تخاذ 
�لر�غبني  �ل�شوريني  ماليني  مل�شاعدة  �لدوليني  �شركائنا 

باقامة دولة دميقر�طية حرة يف بالدهم .
للعامل  ُيظهر  لكي  �ملتطرفني  باثارة  �ل�شوري  �لنظام  و�تهم 
�أن �لنظام  �إىل  ، م�����ش��ري�ً  �ل��ب��دي��ل  �مل����رّوع ه��و  �ل��ت��ط��رف  ب���اأن 
�ل��ن��ا���س يف و�شط  �أن م��الي��ني  ن���رى  �أن  ي��ري��دن��ا  �ل�����ش��وري ل 
و�لنجاح  و�لزده����ار  �لدميقر�طية  فر�شة  ي��ري��دون  �شوريا 
�أن حكومته  �لتاأكيد على  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  وج��دد 
 ، �ملعار�شة بالأ�شلحة  ل تتدخل يف �شوريا من خالل تزويد 
م�شيفاً ما ميكننا �لقيام به هو �لعمل مع �شركائنا �لدوليني 

لتقوية ف�شائل �ملعار�شة �لتي متثل فعاًل �ل�شعب �ل�شوري .
ه���ذ� وح���ذر م�����ش��وؤول يف �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لأم��ريك��ي��ة م��ن �أن 
�مل�شلحة  �جل��م��اع��ات  على  �شيتغلبون  �شوريا  يف  �جل��ه��ادي��ني 

�ملعار�شة �لأقل تنظيما وي�شيطرون على مناطق و��شعة من 
�لبالد ما مل يتم كبح جماحهم.

وق����ال دي��ف��د ���ش��ي��د ن��ائ��ب م��دي��ر وك���ال���ة خم���اب���ر�ت �لدفاع 
�لأم��ريك��ي��ة يف كلمة �أل��ق��اه��ا يف م��ن��ت��دى �أ���ش��ب��ني �لأم��ن��ي يف 
كولور�دو �إن �ل�شر�ع يف �شوريا ميكن �أن ي�شتمر �شنو�ت، وهو 
ي�شيطر  �أن  لحتمال  معر�شة  �شوريا  من  مناطق  يجعل  ما 

عليها من �شماهم �ملقاتلني �ملتطرفني.
�أوط��ان��ه��م عندما ينتهي  �أن ه���وؤلء ل��ن ي��ع��ودو� �إىل  و�أ���ش��اف 
�شعبية منت�شف مار�س- �نتفا�شة  �لذي حتول من  �ل�شر�ع 

�آذ�ر 2011 �إىل �نتفا�شة م�شلحة.
ب��اجل��ه��ادي��ة م��ث��ل جبهة  ت��و���ش��ف  ���ش��وري��ة  وه��ن��اك تنظيمات 
�ل��ن�����ش��رة و�ل���دول���ة �لإ���ش��الم��ي��ة يف �ل���ع���ر�ق و�ل�����ش��ام تقاتل 
مئات  وت�شم  �لأ�شد،  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  نظام  ب�شر��شة 

ورمبا ب�شعة �آلف من �ملقاتلني �لعرب و�لأجانب.
وعر�س �مل�شوؤول �لأمريكي �شيناريو� لل�شر�ع �لقائم يف �شوريا 
ينزوي فيه �لأ�شد يف جيب بينما ت�شبح �ملناطق �لأخرى حمل 
�جلهادية  �جلماعات  �شتقاتل  �ل�شيناريو،  ه��ذ�  ويف  ���ش��ر�ع. 
لل�شيطرة على  ت�شليحا وتنظيما  �لأق��ل  �لأخ��رى  �جلماعات 

تلك �ملناطق، وتظل فيها �شنو�ت، ح�شب �مل�شوؤول �لأمريكي.
�إقامة  �إىل  يلجاأ  رمب��ا  �لأ���ش��د  �إن  �ل�شورية  �ملعار�شة  وتقول 
و�ل�شاحل  �أج��ز�ء من حم�س ودم�شق  ت�شمل  للعلويني  دول��ة 

�إذ� �شعر �أنه خ�شر �ملو�جهة �لد�ئرة. و�أ�شار نائب مدير وكالة 
1200 جماعة  وج���ود  �إىل  �لأم��ريك��ي��ة  �ل��دف��اع  خم��اب��ر�ت 
حني  بينها  �لتفريق  ي�شعب  �إن��ه  قائال  �شوريا،  يف  م�شلحة 

يتعلق �لأمر باحتمال مد �مل�شاعدة لها.
نقل  تعتزم  �أوب��ام��ا  ب���ار�ك  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �إد�رة  وك��ان��ت 
يف  نو�با  لكن  �ل�شورية،  �ملعار�شة  ف�شائل  بع�س  �إىل  �أ�شلحة 
�لكونغر�س يبدون معار�شة لذلك خ�شية وقوع �لأ�شلحة يف 
�أيدي من يو�شفون باملتطرفني ويف كلمته حذر ديفد �شيد 
ترك  �إن  ق��ائ��ال  خ��ط��ري�  قلقا  ت��ث��ري  �ل��ن�����ش��رة  �أن جبهة  م��ن 
�ملجموعات �جلهادية بال ر�دع يعني �أنها �شتكرب. ور�أى �شيد 
�أن �عتماد �لوليات �ملتحدة على حلفاء يف �ملنطقة يعفيها من 

�لنخر�ط يف �لأزمة �ل�شورية.
�إن  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  ق��ال  ذل��ك،  غ�شون  يف 
وعنا�شر  �أك���ر�د  �شوريني  م�شلحني  ب��ني  �ندلعت  مو�جهات 
�إثر �عتقال  تابعني لتنظيم دولة �لعر�ق و�ل�شام �لإ�شالمية 
بريف  �أبي�س  ت��ل  مدينة  يف  �لتنظيم  �أم��ري  �أك���ر�د  مقاتلني 
�ل�شتباكات  �أن  �مل��ر���ش��د  و�أو����ش���ح  ���ش��وري��ا.   ���ش��م��ايل  �ل��رق��ة 
جهة  م��ن  �لأك�����ر�د  ل���و�ء  جبهة  م��ن  مقاتلني  ب��ني  م�شتمرة 
ومقاتلني من دولة �لعر�ق و�ل�شام �لإ�شالمية وعدة كتائب 
م�شلحة من جهة �أخرى، يف عدد من �أحياء مدينة تل �أبي�س 
�إثر �عتقال عنا�شر من جبهة لو�ء �لأكر�د �أمرَي دولة �لعر�ق 

�لعنا�شر  م��ن  جمموعة  م��ع  �ملدينة  يف  �لإ�شالمية  و�ل�شام 
�لتابعة له. وقال مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن �إن �لأمري 
�ملعتقل يدعى �أبو م�شعب، و�أو�شح �أنه ل يعلم �إن كان �شوريا 

�أو �أجنبيا.

�أثناء تفخيخهم  �أن �عتقال هوؤلء ح�شل  و�أ�شار �ملر�شد �إىل 
على  �ندلعت  �ملدينة  يف  ك���ردي  حل��زب  م��ق��ر�  ك��ان��ت  مدر�شة 
�ملدينة  من  �أحياء  ع��دة  �إىل  �متدت  عنيفة  ��شتباكات  �أثرها 

ر�فقها �نت�شار للكتائب �ملقاتلة يف �ملدينة وعند �أطر�فها .

كامريون يعترب الو�سع و�سل اإىل طريق م�سدود 

ال�ستخبارات الأمريكية حتذر من �سيطرة للجهاديني يف �سوريا 

العنف يطارد املقاهي متنف�س العراقيني
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البيانات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2012
Financial Statements as at 31 December 2012

بيان الإيرادات  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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عربي ودويل
االثنني   - 22   يوليو    2013 م    -    العـدد    10850
Monday    22    July     2013  -  Issue No   10850

•• باماكو-ا ف ب:

�م�����س �ن جميع  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  �د�ري  م�����ش��وؤول  �ع��ل��ن 
كيد�ل  منطقة  يف  �ل�شبت  خ��ط��ف��و�  �ل��ذي��ن  �ل���ش��خ��ا���س 
ب�����ش��م��ال ���ش��رق م���ايل مت �لف������ر�ج ع��ن��ه��م، وه���م خم�شة 
�عتقال  �ىل  لفتا  حملي،  ون��ائ��ب  �نتخابيني  موظفني 
�شخ�س ي�شتبه بانه خطط خلطفهم وقال هذ� �مل�شوؤول 
�ملنطقة، مت  م��دن  ك��ربى  ك��ي��د�ل،  �ت�شال هاتفي من  يف 
�لفر�ج عن جميع �ل�شخا�س �لذين خطفو� �ل�شبت يف 

تي�شاليت )�شمال كيد�ل( وهم بخري .
و��شاف �ن باي �غ ديكنان، �مل�شوؤول يف �حلركة �لوطنية 
م��ن خطط  ه��و  �ل���ط���و�رق(،  )�مل��ت��م��ردون  �زو�د  لتحرير 
�لقو�ت  للخطف. وهو يخ�شع حاليا لال�شتجو�ب لدى 
�ل��دول��ي��ة يف ت��ي�����ش��ال��ي��ت، �ن���ه م��وق��وف ، م�����ش��ري� �ىل �ن 
لتحرير  �لوطنية  �حلركة  على  مور�شت  قوية  �شغوطا 

�زو�د لالفر�ج عن �لرهائن.
�لف����ر�ج عن  ك��ي��د�ل  �ف��ري��ق��ي يف  و�ك���د م�شدر ع�شكري 
ت��ت��ن �ي ج��ه��ة ع��م��ل��ي��ة �خل���ط���ف، لكن  �ل���ره���ائ���ن. ومل 
م�شدر� �د�ريا يف كيد�ل وم�شدر� يف وز�رة �لمن �ملالية 

�تهما �ل�شبت �حلركة �لوطنية لتحرير �زو�د باحلادث.

�شبعة ماليني ناخب مايل عانو�  ذل��ك، دعي قر�بة  �ىل 
طيلة 18 �شهر� من �زمة �شيا�شية وحرب على �ملقاتلني 
قو�ت  مب�����ش��اع��دة  �مل��ال��ي��ة  �ل���ق���و�ت  �شنتها  �ل���ش��الم��ي��ني 
يف  �ل��ق��ادم  �ل�شبوع  جديد  رئي�س  �نتخاب  �ىل  �جنبية، 
�ق����رت�ع ي��ف��رت���س �ن ي��ع��ي��د �ل�����ش��الم و�ل���ش��ت��ق��ر�ر لكن 

مطعون يف نتائجها �شلفا.
تر�وري  ديونكوند�  بالوكالة  �مل��ايل  �لرئي�س  ح��ذر  وق��د 
و�لمني �لعام لمم �ملتحدة بان كي مون م�شبقا من �ن 
هذه �لنتخابات �لرئا�شية �لتي �شتجري جولتها �لوىل 
�لحد �ملقبل، �شتكون ناق�شة لكن يجب رغم ذلك قبول 

نتائجها.
��شفرت  �ل��ت��ي  و�جل��م��ع��ة  �خلمي�س  عنف  �ع��م��ال  و�ل��ق��ت 
�شمال  كلم   1500( كيد�ل  يف  قتلى  �ربعة  �شقوط  عن 
�شرق باماكو( وخطف نائب و�ربعة موظفني يف �للجنة 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة �ل�����ش��ب��ت، ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى �لق�����رت�ع يف هذه 
مهد  تعترب  و�ل��ت��ي  م��ايل  ���ش��رق  �شمال  �ل��و�ق��ع  �ملنطقة 
�لطو�رق وحركة متردهم. وقد تدهورت �لعالقات بني 
�لعرب و�لطو�رق �ل�شيئة ��شال مع بد�ية �لنز�ع يف مايل 
حتالف  بف�شل  �شمالها  ��شالميون  مقاتلون  �حتل  �لتي 

مع �حلركة �لوطنية لتحرير �زو�د.

•• اجلزائر-وكاالت:

�لتي جت��ري بني حركة  ب��اإن �لت�شالت  �خ��ب��اري  �أف��اد تقرير 
�أب��ن��اء �ل�����ش��ح��ر�ء م��ن �أج���ل �ل��ع��د�ل��ة �لإ���ش��الم��ي��ة �مل�شلحة يف 
تائبني،  ج��ه��ادي��ني  و�شلفيني  قبليني  و���ش��ط��اء  ع��رب  �جل��ز�ئ��ر 
�أجهزة  تعاين من غياب �لثقة بني �ملفاو�شني �لذين ميثلون 

�لأمن �حلكومية وقياديني يف �حلركة �مل�شلحة.
وذكرت �شحيفة �خلرب يف عددها �ل�شادر �لحد �ن حركة �أبناء 
�ل�شالح  رفعت  �لتي  �لإ�شالمية،  �لعد�لة  �أجل  من  �ل�شحر�ء 
مايل  �شمال  �إىل  �نتقلت  ث��م  �شنو�ت،  منذ  �حلكومة  وج��ه  يف 
و�أعلنت نقل �ملعركة �إىل �لأر��شي �جلز�ئرية، �عرتفت بوجود 

مفاو�شات مع ممثلني للدولة.
حركة  ع��ن  �ن�����ش��ق��ت  �ل��ت��ي  �حل��رك��ة  �ن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
�لتوحيد و�جلهاد يف غرب �فريقيا قبل �أ�شهر �تهمت يف بيان 
قادة  قليلة،  �أي��ام  قبل  ن�شرته،  فيديو  مقطع  �شمن  �أ�شدرته 
تقع  )�لتي  �ليزي  بولية  جانت  بلدة  يف  حمليني  ع�شكريني 
بعدم  �جل��ز�ئ��ر(  �شرق  جنوب  كيلومرت   1700 م�شافة  على 
�ل�شلطات.  مع  م��دة  قبل  ج��رت  �لتي   ، �ملفاو�شات  يف  �جلدية 
�شمحت  جرت  �لتي  �ملفاو�شات  �إن  �أمنية  م�شادر  قالت  بينما 
�لوطنية  �مل�شاحلة  م��ن  �حل��رك��ة  م�شلحي  م��ن   4 با�شتفادة 
�ملفاو�شات  �أن  �إىل  �مل�شادر  و�أ�شارت ذ�ت  �ل�شالح،  �إلقاء  مقابل 

ماز�لت متو��شلة.
�حلدود  ع��رب  تتنقل  �حل��رك��ة  م��ن  م�شلحة  عنا�شر  وتطالب 

م�شتوى  على  م�شوؤولني  مع  بالتحاور  وليبيا،  �جل��ز�ئ��ر  بني 
مركزي ويقولون يف بياناتهم �إن �مل�شوؤولني �لأمنيني �ملحليني 
عبد  قرر  عندما  �شنو�ت  قبل  �ملفاو�شات  ملف  ت�شيري  �أ�شاءو� 
�ل�شالم طرمون وملني ب�شنب �لتخلي عن �لن�شاط �مل�شلح �شد 

�حلكومة، وك�شفو� خمابئ �ل�شالح يف �ل�شحر�ء.

وعبد �ل�شالم طرمون هو قيادي �شابق يف حركة �أبناء �ل�شحر�ء 
�شنو�ت   8 قبل  ت�شكلت  �لتي  �ل�شالمية،  �ل��ع��د�ل��ة  �أج��ل  م��ن 
�جلنوب،  يف  �لعاملني  لغري  �ل�شغل  لتوفري  مطلبية  كحركة 
�أن  قبل  و�آخ��ري��ن،  ب�شنب  وملني  �ل�شالم طرمون  و�شمت عبد 

تنحرف �إىل �لن�شاط �مل�شلح حتت رعاية �شلفية جهادية.

تون�س تتفاو�س مع �سوريا لإطلق �سراح معتقليهااملحكمة الأردنية توؤجل النظر بالإفراج عن اأبو قتادة

توقيع قانون الهيئة التاأ�سي�سية للد�ستور يف ليبيا 

الإفراج عن جميع املختطفني يف �سمال مايل 

تعرث مفاو�سات اجلزائر مع جماعة م�سلحة

•• بنغازي-ا ف ب:

وق���ع رئ��ي�����س �مل���وؤمت���ر �ل��وط��ن��ي �ل��ل��ي��ب��ي �لعام 
نوري بو�شهمني يف مدينة �لبي�شاء )1200 
�نتخاب  �لعا�شمة طر�بل�س( قانون  �شرق  كلم 
�لد�شتور  م�شروع  ل�شياغة  �لتا�شي�شية  �لهيئة 
�لد�ئم للبالد �لذي �علنت �لقليات مقاطعته 
خ�شو�شياتها  لح����رت�م  �آل��ي��ة  ت�شمنه  ل��ع��دم 

�لثقافية.
وك����ان �مل���وؤمت���ر �ل��وط��ن��ي �ل���ع���ام �ع��ل��ى �شلطة 
�لثالثاء  �ق��ر  ليبيا،  يف  وت�شريعية  �شيا�شية 
�لقانون �لذي ينظم �نتخاب �لهيئة �لتا�شي�شية 
��شطدمت  مطولة  مناق�شات  بعد  للد�شتور 

منحها  �ل��و�ج��ب  �حل�شة  مبو�شوع  خ�شو�شا 
�لتايل،  �ليوم  ويف  �لنتخابي  و�لنظام  للن�شاء 
و�لطو�رق  و�لم���ازي���غ  �ل��ت��ب��و  �ق��ل��ي��ات  �ع��ل��ن��ت 
�لتي  �للجنة  �نتخاب  �شتقاطع  �نها  �لرب��ع��اء 
ب�شبب  �لليبي  �لد�شتور  �شياغة  �ليها  �شتعهد 
ع��دم ت��و�ف��ر �لل��ي��ة �ل��ت��ي متكنها م��ن �حرت�م 

خ�شو�شياتها �لثقافية.
وجرت مر��شم توقيع �لقانون يف مبنى �لربملان 
ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س �ملوؤمتر  �ل��ب��ي�����ش��اء  �مل��ل��ك��ي يف 
�مل��ق��ري��ف ورئي�س  �ل�����ش��اب��ق حم��م��د  �ل��وط��ن��ي 
م�شطفى  �ل�شابق  �لنتقايل  �لوطني  �ملجل�س 
�مل��وؤق��ت��ة علي  �حل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����س  عبد �جلليل 
لالنتخابات  �لعليا  �ملفو�شية  ورئي�س  زي��د�ن 

�ملوؤمتر و�ع�شاء  �لعبار وعدد من نو�ب  نوري 
�حلكومة ون�شطاء �ملجتمع �ملدين.

هناك  �ن  باملنا�شبة  كلمة  يف  بو�شهمني  و�ك��د 
ف��ري��ق��ا م��ن �مل���وؤمت���ر �ل��وط��ن��ي ي��ع��ق��د جل�شات 
�لختالف  نقاط  لتجاوز  �ملكونات  بع�س  مع 
�ملعنية  �ل�شتني  جل��ن��ة  �ن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  ب�����ش��ان 
باعد�د �لد�شتور �لد�ئم لليبيا . و��شاف �ن �ي 
قانون �و ت�شريع قابل للطعن و�لتعديل وحتى 

�للغاء .
وق���دم رئ��ي�����س �مل��وؤمت��ر �ل��وط��ن��ي �ل��ع��ام ن�شخة 
قانون �نتخاب �لهيئة �لتا�شي�شية عقب توقيعه 
�ىل رئي�س �ملفو�شية �لعليا لالنتخابات لتبد�أ 
يف �لع�����د�د لن��ت��خ��اب��ات جل��ن��ة �ل�����ش��ت��ني �لتي 

���ش��ي��وك��ل ل��ه��ا م��ه��م��ة ك��ت��اب��ة �ل��د���ش��ت��ور �لد�ئم 
للبالد.

وك����ان �مل���وؤمت���ر �ل��وط��ن��ي �ل���ع���ام خ�����ش�����س بعد 
للن�شاء  فقط  مقاعد  �شتة  طويلة  مناق�شات 
تكون  �ن  �خ��ت��ار  كما  مقعد�.  �شتني  ��شل  م��ن 
�لرت�شيحات فردية على ح�شاب �لقرت�ع على 

��شا�س �للو�ئح.
�لعام  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  رئي�س  ق��ال  جهته  من 
�ن����ه ع��ل��ى �لهيئة  �مل���ق���ري���ف  �ل�����ش��اب��ق حم��م��د 
�ل�شعبية  �مل�شاركة  فر�س  توفر  �ن  �لتا�شي�شية 
�ل�شيا�شية  �لنخب  على  تقت�شر  و�ل  �ملو�شعة 
�لنقاط  على  �ل�شعب  ��شتفتاء  يف  ت���رتدد  ول 

�ملحورية و�ل�شا�شية .

•• عمان-يو بي اأي:

�لثانية  للمرة  �م�س  �لأردنية،  �لدولة  �أمن  �أجلت حمكمة 
�لنظر يف �لفر�ج بكفالة عن �لأردين عمر حممود عثمان 
بر�س  ليونايتد  ق�شائي  م�شدر  وق��ال   . قتادة  باأبو  �مللّقب 
�لإف��ر�ج عن  �أجلت  �لدولة  �أمن  �إن حمكمة  �إنرتنا�شونال، 

�أبو قتادة بكفالة للمرة �لثانية .
ملف  ل��در����ش��ة  بحاجة  �إن��ه��ا  قالت  �ملحكمة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لدعوى �أكرث وكانت حمكمة �أمن �لدولة �لأردنية �أجلت 
يف 10 متوز-يوليو �حلايل �لإفر�ج عن �أبو قتادة بكفالة، 
�لقيام  بق�شد  �ل��ت��اآم��ر  تهمتي  �إل��ي��ه  وده���ت  ك��ان��ت  �أن  بعد 

م�شروعة،  غ��ري  جمعية  �إىل  و�لنت�شاب  �إره��اب��ي��ة  باأعمال 
غري �أنه نفى �لتهم.

�ل�شاقة  بالأ�شغال  �لأردن،  يف  قتادة حكم غيابياً  �أب��و  وك��ان 
�لعام  و�ل��ث��ان��ي��ة   ،1999 �ل��ع��ام  �لأوىل  بتهمتني  �مل��وؤب��دة 
15 عاماً  2000، حيث �شدر بحقه حكم باحلب�س مّدة 
يف  �إره��اب��ي��ة  بجر�ئم  ق��ت��ادة  �أب��و  و�أدي���ن  �ل�شاقة  بالأ�شغال 

�لعامني 1999 و2000.
وكانت �ل�شلطات �لربيطانية �شلمت �أبو قتادة �ىل �لأردن، 
يف 7 �ل�شهر �جلاري حيث و�شل �إىل مطار ماركا �لع�شكري 

�شرق عّمان على منت طائرة ع�شكرية بريطانية.
وكان �أبو قتادة، �لبالغ من �لعمر 53 عاماً و�لذي جاء �إىل 

ُيحتجز   ،1993 عام  �ل�شيا�شي  �للجوء  لطلب  بريطانيا 
حمكمة  م��ن  ب��اأم��ر  لندن  �شرق  جنوب  بلمار�س  �شجن  يف 
بريطانية بعد �عتقاله من قبل �شرطة �لعا�شمة يف �آذ�ر-
مار�س �ملا�شي بتهمة خرق �شروط �طالق �شر�حه بكفالة.

•• تون�س-يو بي اأي:

�ملوؤقتة،  �لتون�شية  باحلكومة  �خلارجية  وزي��ر  �أعلن 
�ل�شلطات  مع  تتفاو�س  ب��الده  �أن  �جلرندي،  عثمان 
�لتون�شيني  من  ع��دد  �شر�ح  �إط��الق  بهدف  �ل�شورية 

�ملعتقلني يف �ل�شجون �ل�شورية.
�لتون�شية  �ملحلية  �أم  �أف  م��وز�ي��ي��ك  �إذ�ع����ة  ون��ق��ل��ت 
تتم  �شوريا  م��ع  �ملفاو�شات  �إن  قوله  �جل��رن��دي،  ع��ن 

بو��شطة �للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر .
�ل�شلطات  مو�فقة  �إمكانية  �جل��رن��دي  ي�شتبعد  ومل 
�ل�شورية �لإفر�ج عن نحو 8 من �ملعتقلني �لتون�شيني، 

كتعبري عن ح�شن �لنية، لفتا يف نف�س �لوقت �إىل �أن 
بالده ت�شعى لالإفر�ج عن بقية �ملعتقلني �لتون�شيني.
�شوريا  مع  �لدبلوما�شية  عالقاتها  تون�س  وقطعت 
خالل �شهر �شباط-فرب�ير من �لعام �ملا�شي، وذلك 
يف خطوة �أثارت حفيظة غالبية �لأو�شاط �ل�شيا�شية 
�مل�شالح  ُت����ر�ع����ي  ول  ُم��ت�����ش��رع��ة،  �ع��ت��ربت��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لتون�شية.
وكان وزير �خلارجية �لتون�شي �أعلن يف وقت �شابق �أن 
�ملعتقلني  وز�رت��ه كثفت من حتركاتها لت�شوية ملف 
�ل����ذي و�شفه  �ل�����ش��وري��ة  �ل�����ش��ج��ون  �ل��ت��ون�����ش��ي��ني يف 

بالإن�شاين و�لأخالقي .

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

�أنهت وحدة �مل�شتعربني دوفدوفان يف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي، �ملتخ�ش�شة بالقتال يف مناطق ماأهولة بال�شكان، تدريباً 
�م�س،  �لإلكرتوين  و�ل��ال  و�أف��اد موقع  لبنان.  ن�شطاء حزب �هلل يف قرى بجنوب  �متد لفرتة طويلة على حماربة 
�أنهو� يف نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي تدريباً مطوًل من �شاأنه تاأهيل �لوحدة للقتال يف جنوب لبنان  �أف��ر�د �لوحدة  باأن 
�أف��ر�د وحدة دوفدوفان هو تنفيذ عمليات �شد ن�شطاء وم�شلحني فل�شطينيني يف قلب  �أن �خت�شا�س  �إىل  . وي�شار 
�ملدن و�لقرى وخميمات �لالجئني �ملزدحمة بال�شكان يف �ل�شفة �لغربية، وقرر �جلي�س �لإ�شر�ئيلي ��شتغالل نوعية 
�لوحدة لتدريبهم، لأول مرة، على �لقيام بعمليات �شد مقاتلي حزب �هلل. ونقل �ملوقع �للكرتوين عن �شباط يف 
وحدة دوفدوفان ، قولهم �إن �فر�د �لوحدة تدربو� على مد�ر �شهر على �لقتال يف قرية عربية، ت�شبه �لقرى يف جنوب 

لبنان، وبد�خلها منطقة قتالية و��شعة ومنطقة �إطالق �شو�ريخ و�أنفاق.

وحدة اإ�سرائيلية تتدرب للقتال يف جنوب لبنان

جوبا توقف اإنتاج النفط بعد تهديد اخلرطوم 
•• اخلرطوم-رويرتز:

قال وزير �لنفط يف جنوب �ل�شود�ن �شتيفن ديو د�و �إن جوبا تعتزم بيع 6.4 ماليني برميل من �لنفط مقابل 300 
متمردين  مب�شاندة  جلوبا  �خلرطوم  �تهام  �أعقاب  يف  �حل��ايل  �ل�شهر  بنهاية  كليا  �لإن��ت��اج  وق��ف  قبل  دولر  مليون 

يقاتلون يف �ل�شود�ن وتهديدها بوقف ت�شدير �لنفط عرب �أر��شيها.  
�أنابيب عرب حدود  �شيغلق خطي  �أنه  �لنفط من �جلنوب،  �لوحيد ل�شادر�ت  �ملمر  �ل�شود�ن، وهو  �أعلن  وقبل �شهر 
�لبلدين يف غ�شون 60 يوما، و�أ�شر على وقف �لإنتاج بحلول �ل�شابع من �أغ�شط�س-�آب ما مل يتخل �جلنوب عن 

م�شاندته للمتمردين، وهي �لتهامات �لتي تنفيها جوبا.
بيع  �ملا�شي وتعاقدت على  باعت مليون برميل يف يونيو-حزير�ن  �أن بالده  �ل�شود�ن  �لنفط يف جنوب  وذكر وزير 
2.2 مليون لل�شحن يف يوليو-متوز �حلايل و3.2 ماليني لل�شحن يف �أغ�شط�س-�آب �لقادم، و�أكد وجود خام كاف 
يف �لأنابيب لتلبية ذلك. وقال �ل�شود�ن �إنه �شي�شمح ببيع �لنفط �لذي �شخ يف �لأنابيب على �أر��شيه �أو و�شل مليناء 
�لت�شدير يف بورت�شود�ن على �لبحر �لأحمر بالفعل. وكرر د�و نفي جوبا �أنها ت�شاند �أي متمردين �شود�نيني، و�أكد �أن 
حكومة جنوب �ل�شود�ن حري�شة على تدفق �لنفط مل�شلحة �لبلدين، م�شري� �إىل �أن �إغالق �لأنابيب لن يقر �ل�شالم 
�أن �ل�شود�ن �شيح�شل على  �أن قر�ر �لإغالق �شي�شر �لبلدين، م�شري� �إىل  �أو يوقف �لتمرد د�خل �ل�شود�ن و�أو�شح 

ر�شوم عبور 100 مليون دولر حتى موعد وقف �إنتاج �لنفط.

قتلى يف ا�ستباكات بكولومبيا   10
•• بوغوتا-ا ف ب:

قتل �شتة عنا�شر من متمردي فارك و�ربعة جنود كولومبيني يف مو�جهات 
جنوب غرب كولومبيا، وفق ما �علن �جلي�س �لكولومبي .

وقال �جلي�س يف بيان �ن �ملعارك �ندلعت يف مدينة �يل دون�شيلو مبقاطعة 
كولومبيا  يف  �لثورية  �مل�شلحة  �لقو�ت  ملقاتلي  معقال  تعترب  �لتي  كاكويتا 
)فارك(. و��شيب ثالثة جنود كما �عتقل مقاتالن �ثنان من فارك وتاأتي 
منذ  �لنا�شطة  �ملتمردة  �ملجموعة  �ع��الن  غ��د�ة  �جل��دي��دة  �مل��و�ج��ه��ات  ه��ذه 
حو�ىل ن�شف قرن ��شرها جندي �مريكي �شابق مع �بد�ء ��شتعد�دها �طالق 

�شر�حه كبادرة ح�شن نية يف مفاو�شات �ل�شالم مع �حلكومة.
8 �لف  �ملتمردة يف كولومبيا، حو�ىل  ف��ارك، �كرب �ملجموعات  وتعد قو�ت 
مقاتل و�نطلقت �ملحادثات بني �ملتمردين و�حلكومة �لكولومبية يف ت�شرين 
لنهاء  �لثمانينات  منذ  حماولة  ر�ب��ع  يف  كوبا  يف  �ملا�شي  �لثاين-نوفمرب 
3،7 ماليني م�شرد و15  600 �لف قتيل و�ك��رث من  �ل��ذي خلف  �لنز�ع 

�لف مفقود.

جمموعة اأفريقيا تتوقع 
انتخابات �سعبة يف زميبابوي 

•• بريتوريا-ا ف ب:

حذر قادة �لدول �لع�شاء يف جمموعة �لتنمية لفريقيا �جلنوبية من �ن 
�لوقت  ل�شيق  �ملقبلة يف زميبابوي �شيكون �شعبا نظر�ً  تنظيم �لنتخابات 
�ل�شهر  طلبت  ب��ل��د�   15 ت�شم  �ل��ت��ي  �ملنظمة  وك��ان��ت  لع��د�ده��ا  �ملخ�ش�س 
 31 �ن جترى يف  �لتي يفرت�س  �لنتخابات  �رج��اء  �ملا�شي من زميبابوي 
متوز يوليو ل�شبوعني على �لقل من �جل تطبيق ��شالحات ت�شمن �جر�ء 

�قرت�ع حر وعادل.
�لرئي�س  �لذي حدده  �ملوعد  �بقت على  �لبالد  �لد�شتورية يف  �ملحكمة  لكن 
روبرت موغابي وقال �لرئي�س �لتنز�ين جاكايا كيكويتي لل�شحافيني بعد 
�جتماع �ملجموعة لبحث ق�شايا دفاعية و�منية كنا نتمنى لو مت �تباع هذه 
منهك  و�ح��د  �شهر  �نتخابات خالل  تنظيم  �ن  كيكويتي  و��شاف  �لتو�شية 

وي�شكل مهمة �شاقة .
لكن �ملجموعة �لتي ن�شرت 360 مر�قبا يف زميبابوي وعدت مب�شاعدة هذ� 

�لبلد ل�شمان �ن يتمتع �لت�شويت مب�شد�قية كافية .
وت�شعى زميبابوي �لتي ل متلك �ي مال، �ىل جمع �مو�ل لتغطية نفقات 
�لقرت�ع �لذي يفرت�س �ن ينهي �لتعاي�س �ل�شعب بني موغابي ورئي�س 
�ل����وزر�ء م��ورغ��ان ت�����ش��اجن��ري�ي �ل���ذي ب���د�أ قبل �رب���ع ���ش��ن��و�ت حل��ل �زمة 

�شيا�شية خطرية.
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ويل عهد البحرين: الطريق الأمثل للمرحلة املقبلة وقف العنف وقبول التوافقات
•• املنامة-وام:

�أك�����د �لأم������ري ���ش��ل��م��ان ب���ن ح��م��د �آل 
�لقائد  ن���ائ���ب  �ل��ع��ه��د  ويل  خ��ل��ي��ف��ة 
�لأعلى �لنائب �لأول لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �لبحريني �أن �لطريق �لأمثل 
ب�شكل  م��رت��ب��ط  �مل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
�أ�شا�شي بوقف �أعمال �لعنف باأ�شكاله 
بالتو�فقات  و�ل��ق��ب��ول  ك��اف��ة  و���ش��وره 
مكونات  جميع  تطلعات  حتقق  �لتي 
�مل���ج���ت���م���ع. وذك�������رت وك����ال����ة �لأن����ب����اء 
�شلمان  �لم��ري  �أن  )بنا(  �لبحرينية 

�ك��د ���ش��رورة �ت��خ��اذ م��و�ق��ف و��شحة 
�ملتطرفة  �لأع��م��ال  جت��اه  و�شريحة 
�لتي ت�شعى �إىل �إف�شال جهود ��شتتباب 
�لأمن لنها حتمل �أجندة بعيدة عن 
�ملطالبة بالإ�شالح �ل�شيا�شي م�شري� 
�لعنف  �أع���م���ال  وت���رية  زي����ادة  �ن  �ىل 
ه����ي حم����اول����ة لإع��������ادة �ل����ب����الد �إىل 
�لور�ء وهو �أمر لن يكتب له �لنجاح. 
�شو��شية  �جل��م��ي��ع  �أن  ���ش��م��وه  و�أك�����د 
هو  �إليه  �لحتكام  و�أن  �لقانون  �أم��ام 
�لقناة �لتي يتم مبقت�شاها حما�شبة 
�أع���م���ال �لعنف  ك���ل م���ن ي��ن��خ��رط يف 

�لتنفيذ  يتطلب  �ل���ذي  �لأم����ر  وه���و 
كل  لردع  للقانون  و�ملن�شبط  �حل��ازم 
باأمن  للعبث  نف�شه  ل��ه  ت�����ش��ول  م��ن 
مرتكبي  وتقدمي  �لوطن  و��شتقر�ر 
ه���ذه �لأع���م���ال �لآث��م��ة ل��ل��ع��د�ل��ة و�أن 
�لفي�شل يف هذ�  �شيكون هو  �لقانون 
�لبحرين  ع��ه��د  و���ش��دد ويل  �ل�����ش��اأن. 
حتمل  �جلميع  على  يجب  �أن���ه  على 
�ملجتمع  جت��اه  �مل�شرتكة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
قيم  وتر�شيخ  �لتو�فق  �أن  م��وؤك��د�   ..
�لحرت�م �ملتبادل من �شمات �ملجتمع 

�لر��شخ و�ملتما�شك.

ملك بلجيكا يوؤدي اليمني يف ظل النق�سام 
•• بروك�صل-رويرتز:

�أدى ملك بلجيكا �جلديد �ليمني �لد�شتورية �م�س يف ظل ت�شاوؤلت 
حول مدى �لنفوذ �ل�شيا�شي للملك وقبول فيليب بو�شفه ملكا لكل 

�لبلجيكيني.
�ىل  بالهولندية  �ملتحدثون  ي�شعى  �ذ  �نق�شام  م��ن  بلجيكا  وت��ع��اين 
��شتقاللية �أكرب لفالندرز يف �ل�شمال ويتوج�شون من �لعائلة �مللكية 
�لتي  و�ل��ون��ي��ا  منطقة  �ىل  متتد  ج��ذوره��ا  �أن  على  لها  ينظر  �ل��ت��ي 

يتحدث �شكانها �لفرن�شية يف �جلنوب.
�شفحاتها  �شدر  يف  بالفرن�شية  ت�شدر  �لتي  ليكو  �شحيفة  وق��ال��ت 
ملك و�ح��د.. وبلد�ن يف حني �ن �شحيفة دي �شتاند�رد �لتي ت�شدر 

بالهولندية مل جتعل �خبار �لعائلة �مللكية تت�شدر �شفحاتها بل كان 
�ملو�شوع �لهم بالن�شبة لها عن �ل�شر�ئب. و�أظهر ��شتطالع للر�أي 
�لهولندية  تتحدث  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �مل��و�ط��ن��ني  ن�شف  م��ن  �أق���ل  �أن 
�لربت  �مل��ل��ك  تنحي  بعد  �شاحلا  ملكا  �شيكون  فيليب  �ن  يعتقدون 
�لثاين �لبالغ من �لعمر 79 عاما مقابل ثلثني يف �جلزء �لفرن�شي. 
ويعني �مللك يف بلجيكا �لو�شطاء وروؤ�شاء �حلكومات �ملحتملني لد�رة 
�ملحادثات �لئتالفية بعد �لنتخابات وبعد �لنتخابات غري �حلا�شمة 
2010 عقد �مللك �لربت �جتماعات ل ح�شر لها  �لتي �أجريت عام 
مع �شا�شة بلجيكيني بينما ظلو� طو�ل 541 يوما غري قادرين على 
��شبوعني  بعد  �لعر�س  فيليب  ت��ويل  وي��اأت��ي  جديدة  حكومة  ت�شكيل 

ون�شف فقط من �عالن �مللك �لربت �أن �لوقت قد حان للتنحي.

•• �صيدين-ا ف ب:

�ل�شرعيني،  �ملهاجرين غري  وجه  �غ��الق حدودها يف  بعد 
�علنت ��شرت�ليا �م�س �نها �شتمنح مكافاآت للذين يقدمون 
�ي معلومات ت�شمح بتوقيف مهربي �لالجئني. وقال وزير 
�لفدر�لية  �ل�شرطة  �ن  كلري  �ل�شرت�يل جي�شن  �لد�خلية 
حركة  و���ش��ل  بك�شف  ي�شمحون  ل��ل��ذي��ن  م��ك��اف��اآت  �شتدفع 
مهربي �لالجئني و�شركائهم. و��شاف �ن هوؤلء �ل�شخا�س 
يغتنون من �لبوؤ�س و�ملوت علينا �ن نغلق هذ� �ل�شوق وهذ� 
�شبب عر�س �ملكافاآت . وتابع �لوزير �ل�شرت�يل �ذ� قدمتم 
�ىل �ل�شرطة �ملعلومات �لتي يحتاجون �ليها حلب�س هوؤلء 
�ملتاجرين بالب�شر، ف�شتتلقون مكافاآت قد ت�شل �ىل مئتي 
�لف دولر )140 �لف يورو( وتقول ��شرت�ليا �ن مهربي 
�ندوني�شيا  يف  موجودة  دولية  �شبكات  من  جزء  �ملت�شللني 
يحكم  �ن  وميكن  و�ل��ع��ر�ق.  و�ي���ر�ن  وباك�شتان  وماليزيا 

وكان  ����ش��رت�ل��ي��ا.  يف  ع��ام��ا   20 بال�شجن  منهم  �ي  ع��ل��ى 
رئي�س �لوزر�ء �ل�شرت�يل كيفن ر�د �شرح �جلمعة �عتبار� 
��شرت�ليا مبركب ل  �ىل  ي�شل  �ي طالب جل��وء  �لآن  من 
ميلك �ي فر�شة للبقاء يف �لبالد كالجئ و�شيتم ترحيل 
كري�شتما�س،  جزيرة  �ىل  ي�شلون  �لذين  �للجوء  طالبي 
بابو�  �ي��الن��د يف  ج��زي��رة مانو�س  �لح��ت��ج��از يف  �ىل مركز 
غينيا �جلديدة، كما قال زعيم حزب �لعمال �لذي يحاول 
تلميع �شورته لتح�شني �شعبيته �ملرت�جعة قبل �لنتخابات 
طلباتهم  ترف�س  �لذين  و�ملهاجرون  �ملقبلة.  �لت�شريعية 
هذه  ووق���ع  �خ���رى  دول  �ىل  �و  ب��ل��د�ن��ه��م  �ىل  �شري�شلون 
��شرت�ليا  حكومتي  رئي�شا  �لوىل  ب��الح��رف  �لج����ر�ء�ت 
وبابو� غينيا �جلديدة وتقول �حلكومة �لعمالية �لتي تعد 
لالنتخابات �لت�شريعية �ملقررة قبل نهاية �لعام �جلاري �ن 
�كرث من 15 �لفا و600 من طالبي �للجوء و�شلو� بحر� 

�ىل ��شرت�ليا منذ كانون �لثاين-يناير.

اأ�سرتاليا تعر�س مكافاآت لك�سف مهربي لجئني 

اأ�سبوع احل�سم يف تون�س :

قانون العزل وحوار الفر�سة الأخرية يت�سدران امل�سهد ال�سيا�سي جمّددا..!
�ل���وط���ن���ي حت����ت م���ظ���ّل���ة �لحت�����اد 
�ل��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل، جولة  �ل���ع���ام 
�أن  عليها  �مل�شرفون  ياأمل  جديدة 
ت����وؤدي �إىل جت���اوز ح��ال��ة �لإرب����اك 
�ل�شابقة  �جل���ولت  فاعلية  وع���دم 
بالفرقاء  ت�شل  �أن  و  من �حل��و�ر، 
و��شع  �شيا�شي  ت��و�ف��ق  ب��ل��ورة  �إىل 
ميهد للمرور �إىل �ملرحلة �لقادمة 
و�هم عناوينها ��شتكمال �لد�شتور 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
حظوظ  ب�����اأوف�����ر  و�ل���ت�������ش���ري���ع���ي���ة 

�لنجاح.
�مل�شري  �ل�شيناريو  �أّن  ���ش��ك  ول 
�شُيلقي بظالله على هذه �جلولة 
تون�س،  �ل��وط��ن��ي يف  �حل�����و�ر  م���ن 
ويرى كثريون �نه قد يكون عامل 
�شغط  م�شاعد  يف دفع �مل�شاركني 
�إىل �ل���وف���اق ح���ول م���ا ت��ب��ق��ى من 
�مل�����ش��ائ��ل �ل���ع���ال���ق���ة، وي��ج��ع��ل من 
�أخرية  ه��ذه، جولة  جولة �حل��و�ر 

وحا�شمة.
هذه  ف�شل  �أّن  م��ر�ق��ب��ون،  وي���رى 
�جل���ول���ة ق���د ي��رم��ي ب��ت��ون�����س �إىل 
�مل����ج����ه����ول، وق�����د جت���ع���ل �حل�����و�ر 
��شتحالة،  ���ش��ب��ه  غ���د�  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
م�شاعفات  م��ن  ذل���ك  يعنيه  مب��ا 
وطبعا  و�ج��ت��م��اع��ي��ة،  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�شيا�شّية، وُيغّذي عو�مل �لنفجار 
�لقائمة، ويعّجل يف توقيت �نتقال 
�ل�شو�رع  �إىل  �مل�����ش��ري��ة  �حل���ال���ة 
�لتون�شية. هذ�، وقد هددت حركة 
�لرئي�شي  �مل��ن��اف�����س  ت��ون�����س  ن����د�ء 
بعدم  �لإ�شالمية  �لنه�شة  حلركة 

�مل�شاركة يف �ملوؤمتر.
وق����ال �لأم����ني �ل��ع��ام حل���زب ند�ء 
�أّن حزبه  �لبكو�س،  �لطيب  تون�س 
�لوطني  �حل�����و�ر  يف  ي�����ش��ارك  ل���ن 
�شمانات  توفر  ح��ال  يف  �إّل  �ل��ذي 

لقر�ر�ت فعلية ُتنقذ �لبالد.
من  �لأوىل  �جل����ول����ة  �أّن  ي���ذك���ر 
مببادرة  �نعقدت  �لوطني  �حل��و�ر 
من �لحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل 
2012  وح�شره عدد  �أكتوبر   16
�ل�شيا�شية  �لأح�������ز�ب  م���ن  ك��ب��ري 
�لنه�شة  حزبا  عنه  تخّلف  ولكن 
�جلمهورية  �ج����ل  م���ن  و�مل����وؤمت����ر 

وكانت جولة تاأ�شي�س للحو�ر.
�أّما �جلولة �لثانية، فقد مّتت 16 
ماي �ملا�شي برعاية �حتاد �ل�شغل و 
�إ�شر�ف رئا�شتي �جلمهورية  حتت 
و �حلكومة وبح�شور كل �لأحز�ب 
مبا فيها �لنه�شة و�ملوؤمتر و�غلب 

�ملنظمات و�جلمعيات �لوطنية.
�ملنتظر  م���ن  �أّن������ه  �أي�������ش���ا،  ي�����ش��ار 
�لتاأ�شي�شي،  �مل��ج��ل�����س  ي��ن��ت��ه��ي  �أن 
�لهيئة  تركيز  من  �لثنني،  �ليوم 
لالنتخابات،  �مل�شتقلة  �لوطنية 
وُتعّد  �لتا�شع،  ع�شوها  بانتخاب 
�لهيئات  �أه����م  �أح����د  �ل��ه��ي��ئ��ة  ه���ذه 
بالإ�شر�ع  �ملطالبة  ت��ع��ددت  �ّل��ت��ي 
يف تركيزها وفتح �لطريق �أمامها 

لبدء �أ�شغالها.

يف  �لنه�شة  حركة  �شيزّج  �لقانون 
متاهات �إيديولوجية ويف �لعنف.

كما �أّن من �أبرز معار�شي �لقانون 
عام  �أم��ني  �ل�شابق  �ل���وزر�ء  رئي�س 
�لذي  �جل��ب��ايل،  ح��م��ادي  �لنه�شة 
�شي�شر بحركة  �لقانون  �أّن  �عترب 
�شينفعها،  مم���ا  �أك�����رث  �ل��ن��ه�����ش��ة 
يتبناه  �ل�����ذي  �مل���وق���ف  ذ�ت  وه����و 
�لإن�شان  حقوق  وزي��ر  ديلو  �شمري 

و�لعد�لة �لنتقالية �حلايل.
�ملوؤقت  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أّم�����ا 
�عترب  ف���ق���د  �مل�����رزوق�����ي  م��ن�����ش��ف 
�ل�شيا�شي  �ل��ع��زل  ق��ان��ون  ط��رح  �أّن 
تاأخر كثري� و�أنه كان من �لأجدى 
معاجلته خالل �لأ�شهر �لثالثة �أو 
قائال  �لثورة  بعد  �لأوىل  �لأربعة 
كثري�  �لق�شية  ه��ذه  ت��اأخ��رت  لقد 

ومل تعد ذ�ت معنى ح�شب ر�أيي.
ولفت يف هذ� �ل�شدد، �إىل �أن ر�أيه 
�إ�شكال  خ��ل��ق  يف  يت�شبب  ق��د  ه���ذ� 
حزبه  �إىل  �مل��ن��ت��م��ني  وب����ني  ب��ي��ن��ه 
موقفه  �أن  م��و���ش��ح��ا  )�مل����وؤمت����ر(، 
ي��ف��ر���س عليه  ل���ل���دول���ة  ك��رئ��ي�����س 
�لوحدة  ي�شمن  ما  بكل  �لتم�شك 
ما  �أثمن  يعتربها  �لتي  �لوطنية 

ميكن حتقيقه.
�مل���وق���ف ع���رّب ع��ن��ه �لهادي  ن��ف�����س 
�لدبلوما�شي  �مل�شت�شار  عبا�س  بن 
�أن  موؤخر�،  �أك��د  حيث  للمرزوقي، 
رئا�شة �جلمهورية معرت�شة على 
�لثورة.  حت�����ش��ني  ق���ان���ون  مت��ري��ر 
وقال �إن �لقانون طرح منذ �أفريل 
قد  �لأم�������ور  ع���دي���د  و�ن   ،2012
تغريت �ليوم يف �ل�شاحة �ل�شيا�شية، 
�ملوؤمتر  ح��زب  م��وق��ف  �أن  معترب� 
�حلزب  �أن  باعتبار  �أط��ر�ف��ه  يلزم 

هو من طرح هذ� �لقانون.

احلوار والوفاق..
اأو النهيار والنفجار

بد�ية  �ل�����ب�����ارز  �ل����ث����اين  �حل������دث 
�حلو�ر  يف  يتمثل  �لأ���ش��ب��وع،  ه���ذ� 
متعرثة،  ج��ولت  فبعد   . �لوطني 
ُي�����ش��ت��اأن��ف �ل��ي��وم �لث��ن��ني �حل���و�ر 

�مل��ح��ل��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي خليل  وي�����رى 
�ملوؤمتر  ح��زب  حما�س  يف  �لرقيق، 
ع���ن���ه لهذ�  �مل��ن�����ش��ق��ة  و�لأح����������ز�ب 
�ل�����ق�����ان�����ون، حم�����اول�����ة م�����ن ه����ذ� 
�مل�شتقبلي  �حلزب حلماية موقعه 
و�ل�شعي  �حل�����ك�����م،  خ�����ارط�����ة  يف 
حتالفه  ع��م��ر  يف  �ل��ت��م��دي��د  �إىل 
 ، �لنه�شة  حركة  مع  �لرب�غماتي 
خيار�ت  على  �لطريق  قطع  ع��رب 
حزب  و�ن  �أخ���رى،  و�شيناريوهات 
�لق�شرة  �أّن  ي����رى،  ب����ات  �مل���وؤمت���ر 
�ل����ث����وري����ة ه����ي �جل��������د�ر �لأخ������ري 

حلماية �لذ�ت.
ل  �لنه�شة،  حلركة  بالن�شبة  �أم��ا 
خليل  �ل�شيا�شي  �ملحلل  ي�شتبعد 
�لرقيق �أن يكون قانون �لتح�شني 
�إليها  ����ش��ت��درج��ت  ورط���ة  �أو  عبئا 
من طرف مت�شّدديها، كما يف�شح 
مناف�س  من  �نتخابي  توّج�س  عن 

مفرت�س.
و�لالفت �أن موقفني ي�شقان حركة 
�لنه�شة يف ما يخ�س هذ� �لقانون. 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  يف  ف��ال��ك��ت��ل��ة 
وجمل�س �شورى �حلركة، يدعمان 
غري�ن  �ل�شيا�شي،  �ل��ع��زل  ق��ان��ون 
�أبدو�  بارزين يف �حلركة  قياديني 
 ، �لقانون  لتمرير  حتم�شهم  عدم 
فقد �أعرب عبد �لفتاح مورو نائب 
رئي�س حركة �لنه�شة، عن رف�شه 
�ل��ق��اط��ع ل��ه��ذ� �ل��ق��ان��ون، وق���ال �إن 

�شت�شاهم يف حرمان �لكثريين من 
ممار�شة حق �لرت�شح لالنتخابات، 
حتى و�إن مل يكونو� قد �شاهمو� يف 

قمع �ل�شعب �لتون�شي.
قانون  �أن  �إىل  ع�������زوز،  و�أ������ش�����ار 
�ل��ع��د�ل��ة �لن��ت��ق��ال��ي��ة �أ���ش��م��ل من 
ويجب  �ل�شيا�شي،  �ل��ع��زل  ق��ان��ون 
�ل�شيا�شي  �لإق�شاء  عملية  تتم  �أن 
ع���رب ه����ذ� �ل���ق���ان���ون وب����ق����ر�ر من 
للمعايري  ت�شتجيب  حتى  �لق�شاء 
وتكون  �لإن�شان،  حلقوق  �لدولية 
�ملو�شوعية  درج��ة عالية من  على 
وبعيد� عن �لتجاذبات �ل�شيا�شية.

تعنى  دولية  منظمات  �أعلنت  كما 
قيود  فر�س  �أّن  �لإن�شان،  بحقوق 
يتطّلب  �ل�ّشيا�شية  �حل��ق��وق  على 
�ح������رت�م������ا ل���������ش����روط و�����ش���ح���ة 
ل��ل��م��ع��اي��ري �ل���ّدول���ي���ة وه����و م���ا مل 
ق���ان���ون حت�شني  ن�����ّس  ي��ت��وّف��ر يف 
ب��ني تلك  �ل��ث��ورة يف تون�س. وم��ن 
�ملعايري وجوب فر�س قيود حلماية 
على  وتخ�شي�شها  �لّدميقر�طية، 
�لأ�شخا�س  م����ن  حم������دود  ع�����دد 
وملّدة زمنية حمدودة وتقدمي كّل 

�ل�شمانات.
يف �ملقابل يرى �أن�شار قانون �لعزل 
�نه �آلّية من �جل حت�شني �لثورة، 
�حل����زب  ع������ودة  دون  و�حل���ي���ل���ول���ة 
من  �ل�شلطة  �إىل  �ل�شابق  �حلاكم 

بو�بة جديدة.

تنهي  ت���و�ف���ق���ات  �إىل  ل���ل���و����ش���ول 
�مل����رح����ل����ة �لن���ت���ق���ال���ي���ة، ومت���ّه���د 
�لأزمة  من  �خل��روج  �إىل  �لطريق 
ل�شكل هذ�  ي��ك��ون  وق���د  �ل��ق��ائ��م��ة، 
�ل���ق���ان���ون ت���اأث���ريه �حل��ا���ش��م على 
م�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���وف���اق �مل��ن�����ش��ود عرب 

حو�ر وطني متعرّث �أ�شال.
ي������رون �نه   �ل����ق����ان����ون  م���ع���ار����ش���و 
و�نتقامي  جائر،  ت�شفوي  قانون 
و������ش����ت����ئ���������ش����ايل، ي����ت����ع����ار�����س مع 
و�لدميقر�طية  �ل���ث���ورة  �أه�����د�ف 
وح��ق��وق �لإن�����ش��ان. وي���وؤك���دون �نه 
وي�شيء  �لوطنية،  �مل�شلحة  �شد 
�أّن  ت��ون�����س. وي���ع���ت���ربون  ل�����ش��ورة 
�لنتخابي  و�ل�����ش��ن��دوق  �ل��ق�����ش��اء 
ه��م��ا م���ن ي��ق�����ش��ي��ان ه���ذ� �و ذ�ك، 
�لعزل  ق��ان��ون  �أّن  �إىل  م�����ش��ريي��ن 
خل�شوم  �إق�����ش��اء  �حلقيقة  يف  ه��و 
وحت�شني  �شيا�شيني،  ومناف�شني 
ل��ل��رتوي��ك��ا �حل���اك���م���ة ح��ال��ي��ا من 

هزمية حمتملة.
�أي�شا حقوقيون من  كما يعار�شه 
غر�ر  على  خ��ارج��ه��ا،  وم��ن  تون�س 
رئي�س فرع منظمة �لعفو �لدولية 
بتون�س لطفي عزوز �لذي دعا �إىل 
���ش��رورة م��ر�ج��ع��ة ف�����ش��ول قانون 
�شيق�شي  لأن����ه  �ل���ث���ورة  حت�����ش��ني 
ع���دد� ك��ب��ري� م��ن �لأ���ش��خ��ا���س من 
�حل���ي���اة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، و�ع���ت���رب �أن 
�لقانون  ت�شمنها  �لتي  �ل�شروط 

�لدميقر�طي"  �ل�����د������ش�����ت�����وري 
�لأ�شبق  �ل���رئ���ي�������س  ح���ك���م  خ�����الل 
زي����ن �ل��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ي وذل���ك 
عن  �لأق���ل  على  �شنو�ت  �شبع  مل��دة 
عر�س  وي��اأت��ي  �ل�شيا�شية.  �حلياة 
ه���ذ� �ل��ق��ان��ون ف�����ش��ال ف�����ش��ال، يف 
�ل�شاحة  �شهدتها  م��ت��غ��رّي�ت  ظ��ل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �ل���ت���ون�������ش���ي���ة، �أول���ه���ا 
حماولة �لد�شتوريني و�لتجمعيني 
من  �ل�شيا�شي  �لعمل  �إىل  �ل��ع��ودة 
�لتي  �ل�����ش��م��ل  مّل  م���ب���ادرة  خ����الل 
�لوزير  �ل���ق���روي  ح��ام��د  ي��ق��وده��ا 
علي،  ب����ن  زم�����ن  �لأ����ش���ب���ق  �لأول 
للتجمع  �لأ����ش���ب���ق  ع����ام  و�لأم������ني 
جتميع  �إىل  و�ل���ه���ادف���ة  �مل���ن���ح���ل، 
قد  ج��دي��د  ح��زب  يف  �لد�شتوريني 

يعلن عنه �لأ�شبوع �لقادم. 
وث��ان��ي��ه��ا، �إط���الق ���ش��ر�ح ع��دد من 
بقر�ر�ت  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ن��ظ��ام  رم����وز 
تاأثري تطور�ت  وثالثها،  ق�شائية، 
طبيعة  يف  �مل�������ش���رّي���ة  �لأو������ش�����اع 
�حلر�ك �ل�شيا�شي، وكرث �حلديث 
�ل�شيناريو  ت���ك���ر�ر  �إم��ك��ان��ي��ة  ع���ن 
��شتبعاد  رغ��م  تون�س،  يف  �مل�شري 
�لرتويكا �حلاكمة لذلك، و�زد�دت 
�ملجل�س  حل������ّل  �ل������دع������و�ت  م���ع���ه 
�إنقاذ  حكومة  وت�شكيل  �لتاأ�شي�شي 
حركة  �إع��الن  �إىل  �إ�شافة  وطني، 

نف�شها. عن  "مترد" تون�شية 
�لر�مية  �مل�����ش��اع��ي  تكثف  و�أخ����ري� 

�ل�شابق،   �ل��ن��ظ��ام  �أرك������ان  ت��ث��ب��ي��ت 
ولي�س بال�شرورة �أن يكون منتميا 
حلزب �لتجمع �لد�شتوري �ملنحل، 
وكل من وّقع على �مليثاق �لوطني 
حم���اول���ة  وه�������ذه   ،1988 ����ش���ن���ة 
�لقانون  ل��ي�����ش��م��ل  �مل��ع��ار���ش��ة  م���ن 
�لنه�شة  ح��رك��ة  �أي  م��ق��رتح��ي��ه،  
�ل��ت��ي ���ش��ان��دت ب��ن ع��ل��ي يف بد�ية 
ع��ه��ده وك��ان��ت م��ن ب��ني �ملم�شني 

على �مليثاق �لوطني.
�ل����ق����ان����ون طيف  وي���رف�������س ه�����ذ� 
�ملعار�شة  �لأح��������ز�ب  م���ن  و�����ش���ع 
و�هّمها  �ل��د���ش��ت��وري��ة  و�لأح�������ز�ب 
ح���زب ن����د�ء ت��ون�����س �ل����ذي يعترب 
�أ�شا�شا  ي�شتهدف  �لقانون  هذ�  �أّن 
�ل�شب�شي،  ق��اي��د  �ل��ب��اج��ي  زع��ي��م��ه 
��شتطالعات  يت�شدر جميع  �لذي 
�ل��������ر�أي. وك�����ان ه����ذ� �لأخ������ري قد 
"قانون  باأّنه  �لقانون  ه��ذ�  و�شف 
حت�شينها  ولي�س  �ل��ث��ورة  ت��ه��دمي 

كما يقول و��شعوه.
وتعترب حركة ند�ء تون�س �أّن هذ� 
�لقانون �شقط يف ميد�ن �لتحرير 
ب��ال��ق��اه��رة،  لن �لإق�����ش��اء لآلف 
ومن  حم���ددة  تهمة  دون  �ل�شكان 
ل  بال�شلطة  �ل���ش��ت��ف��ر�د  منطلق 
�إليه  �ل���د�ع���ون  يتحمله  ل��ن  غ��ري 
�إل �إذ� كان هناك �إ�شر�ر على دفع 
ويعتربون   �لفو�شى،  �إىل  �لنا�س 
�ن��ه لي�س م��ن ح��ق �ح��د ول �شيما 
�أن  �ل��ث��ورة  ي�شاركو� يف  �ل��ذي��ن مل 
�لثورة  ل��ه��ذه  ح��ر����ش��ا  ي��ن��ت�����ش��ب��و� 
�ل�شكان  م����ن  ط���ائ���ف���ة  وي���ق�������ش���و� 
حتت  �لآلف  ب��ع�����ش��ر�ت  ع���دده���ا 
م�����ش��م��ى �ل��ت��ح�����ش��ني �ل������ذي فهم 
�جل��م��ي��ع �ن���ه حت�����ش��ني ل��ن��ف��وذ لن 

يعمر طويال.
�ل�شيا�شي،  �لعزل  قانون  �أّن  يذكر 
�لذي �قرتحه حزب �ملوؤمتر)حزب 
كتلة  و�أي��دت��ه  �مل��رزوق��ي(  �لرئي�س 
ح����رك����ة �ل���ن���ه�������ش���ة �لإ����ش���الم���ي���ة 
عزل  �إىل  ي���ه���دف  وف�������اء،  وك���ت���ل���ة 
مهمة  منا�شب  �شغلو�  تون�شيني 
�أو كانو� �أع�شاء يف حزب "�لتجمع 

•• الفجر – تون�س - خا�س

�أ�شبوع  �لأ�شبوع،  ه��ذ�  �شيكون  هل 
�لفر�شة �لأخرية  و�أ�شبوع  �حل�شم 
ي��ن��ت�����ش��ر فيه  �أ����ش���ب���وع  يف ت��ون�����س، 
منطق �لوفاق على منطق �لغلبة، 
�لبو�شلة  ه��ي  فيه  تون�س  وت��ك��ون 
�لأحز�ب  م�شالح  ولي�س  و�ملنتهى 
�أّن  �أم  �لن��ت��خ��اب��ي��ة،  وح�����ش��اب��ات��ه��ا 
�لبالد  �شُتبقي  �ملنتظرة  �ملحطات 
تدفع  مل  �إن  �ل��زج��اج��ة،  ع��ن��ق  يف 
بها خطوة جديدة باجتاه �لهاوية 

و�لنهيار؟ 
���ش��وؤ�ل ي��ط��رح ب��اإحل��اح ب��د�ي��ة هذ� 
�لأ�شبوع يف تون�س، �لتي �شي�شغلها 
��شتكمال  ب��ع��د  ب�������ارز�ن،  ح���دث���ان 
�مل�شتقلة  �لوطنية  �لهيئة  تركيز 
د�خل  �لثنني  �ليوم  لالنتخابات 
�لتاأ�شي�شي،  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س 
و�مل��ح��ط��ت��ان ه��م��ا: ج��ول��ة جديدة 
من �حل��و�ر �لوطني مب��ب��ادرة من 
�جلميع  ياأمل  �لنقابية،  �ملركزية 
�أن ل تكون مثل �شابقاتها بالنظر 
�أّما  تون�س.  يف  �لأو���ش��اع  ل�شعوبة 
ت�شّدر   فتتمثل يف  �لثانية  �ملحطة 
ق���ان���ون �ل���ع���زل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، مرة 
�أخرى، �مل�شهد �ل�شيا�شي يف تون�س 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  نظر  مبنا�شبة 
ف��ي��ه ف�����ش��ال ف�����ش��ال م��ط��ل��ع هذ� 
�لأ����ش���ب���وع )غ�����د� �ل���ث���الث���اء على 

�لأرجح(.

العزل ال�سيا�سي
 حتت جمهر الّنواب

ول���ئ���ن ���ش��ب��ق ل���ه���ذ� �ل���ق���ان���ون �أن 
�أث���ار ج��دل و����ش��ع��ا و�أ���ش��ال �لكثري 
�ل�شاحة  و�ن��ق�����ش��م��ت  �حل����رب،  م���ن 
ر�ف�س  ب��ني  �لتون�شية  �ل�شيا�شية 
تعديله،  �إىل  ود�ع  ومتحم�س،  ل��ه، 
ف������ان ك�����ل �ل������دلئ������ل ت�������ش���ري �إىل 
موؤيديه  �أغ��ل��ب��ي��ة  بحكم  مت��ري��ره 
و�ن  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي،   �ملجل�س  د�خ���ل 
م���د�ر �ل�����ش��ر�ع و�ل��ن��ق��ا���س، ح�شب 
���ش��ي��ك��ون ح���ول قائمة  �مل���ر�ق���ب���ني، 
ومدة  �ل��ق��ان��ون،   بهذ�  �مل�شمولني 
�حلياة  يف  �مل�شاركة  من  حرمانهم 
�ل�شيا�شية وتقلد �ملنا�شب �لعامة،  
وحكومات  ح�����زب  �أع���������ش����اء  م����ن 
�لعابدين  زي��ن  �لأ���ش��ب��ق  �لرئي�س 

بن علي.
وك�������ش���ف���ت م�������ش���ادر م���ق���رب���ة من 
�لتعديالت  مطالب  �أّن  �ملجل�س، 
�لقانون �ملثري للجدل،   ب�شان هذ� 
تعديل،   م����ق����رتح  ����ش���ت���ني  ب���ل���غ���ت 
بتو�شيع  �مل��ط��ال��ب��ة  ب���ني  ت����وّزع����ت 
قائمة �مل�شمولني بالعزل، و�أخرى 
�لبعد  م��ن  �لتخفيف  �إىل  ت�شعى 
من  و�لتقلي�س  للقانون  �لّزجري 
�لعزل،  وم�����دة  �مل�����ش��م��ول��ني  ع����دد 
تو�شيع  �إىل  ي��دع��و  ث��ال��ث  و���ش��ن��ف 
جميع  لت�شمل  �ملمنوعني  قائمة 
���ش��ارك يف  �أو  �أو دع���م  ت����ورط  م��ن 

قريبا: حملة اإين املم�سي اأ�سفله بتون�س
�لفنية فني رغما عني  �ملجموعة  �إىل  و�ملنتمني  �لن�شطاء  دعا عدد من 
�ملم�شي  �إين  بعنو�ن  �أطلقوها  �لتي  �ملبادرة  �مل�شاركة يف  �إىل  �لتون�شيني 
جويلية   30 يوم  �لتون�شية  بالعا�شمة  بورقيبة  �حلبيب  ب�شارع  �أ�شفله. 
�جلاري. وتاأتي هذه �ملبادرة من �أجل �إ�شقاط �حلكومة على حّد قولهم، 
وح�شب ما ن�شر على �شفحتهم �خلا�شة على �شبكة �لتو��شل �لجتماعي 

�لفاي�شبوك.
وقد وجهو� �لدعوة �إىل �ل�شعب �لتون�شي وكل �لر�غبني يف م�شاندتهم 
�إىل �لتجمع يوم 30 جويلية ب�شارع �حلبيب بورقيبة بالعا�شمة تون�س 
على �ل�شاعة �لعا�شرة ليال مرفوقني بالوثيقة �لتي تت�شمن �إم�شاء�تهم 

و�ملتمثلة يف �للتز�م �لتايل:

تعريف  بطاقة  �شاحب  تون�شي  م��و�ط��ن   ***** ��شفله  �ملم�شي  �ين 
�أعمل  �أنني  �أع��رتف  و  �أقر  بتاريخ *****  �ل�شادرة  وطنية عدد ***** 
من �أجل �إ�شقاط �لنظام و�إ�شقاط حكومة �للتفاف على �لثورة و ذلك 
لالإنقاذ  موؤمتر  وعقد  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  بحل  �أن��ادي  و  �لو�شائل  بكل 
�إىل �لنيابة �لعمومية  �أعلم رئا�شة �جلمهورية �لتي تظلمت  �لوطني و 
�أنني �أحتمل م�شوؤوليتي كاملة فيما �أنا عازم عليه و�إل�شاق �لوثيقة على 
�أو ل  �ل�شلطة لل�شعب  �أن  �لبلدي ليوؤكدو� بذلك  �مل�شرح  �أمام  �جل��در�ن 

تكون على حّد تعبريهم.
�أجل  م��ن  منهم  رم��زي��ة  حركة  يف  �ل�شموع  حلمل  �مل�شاركني  دع��ت  كما 

�لتاأكيد على �لفكر �لتنويري �لدميقر�طي وفق قولهم.

�لوفاق �و �لفو�شي و�لتمرد ��شبوع �مللفات �حلارقة يف تون�س
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صحتك في 

اإعداد وتقدميمن اأعالم الت�سوف الإ�سالميأشواق العارفين
 عبد التواب عبد العزيز:

ذو النون المصري
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Monday    22    July     2013  -  Issue No   10850

الأمني ـ �سلى اهلل عليه و�سلم 
َب بال�شادق  ُعِرَف �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � بالأمانة و�ل�شدق حتى ُلقِّ
�لأمني، وكانت قري�س �إذ� ذهب �أو جاء يقولون جاء �لأمني، و ذهب �لأمني، 
بعدما  �مل�شرفة  �لكعبة  بناء  عند  �لأ���ش��ود  �حلجر  ق�شة  ذل��ك  على  وي��دل 
كادو�  حتى  حمله  يف  وو�شعه  رفعه  �شرف  ��شتحقاق  يف  قري�س  تنازعت 
�أول من يدخل �مل�شجد �حل��ر�م، فكان  يقتتلون لول �تفاقهم على حتكيم 
حممد � �شلى �هلل عليه و �شلم � هو �أول من دخل عليهم، فلما ر�أوه قالو� : 

. " حممد  هذ�  ر�شينا،  �لأمني،  " هذ� 
� �شلى �هلل عليه  ر�شول �هلل  " ف�شبَّ  �لنبوية:  �ل�شرية  �ب��ن ه�شام يف  ق��ال 
و�شلم � و�هلل تعاىل يكلوؤه ويحفظه، ويحوطه من �أقذ�ر �جلاهلية، ملا يريد 
به من كر�مته ور�شالته، حتى بلغ �أْن كان �أف�شل قومه مروءة، و�أح�شنهم 
و�أ�شدقهم  حلما،  و�أعظمهم  ج���و�ر�،  و�أح�شنهم  ح�شبا،  و�أك��رم��ه��م  خلقا، 
تدن�س  �لتي  و�لأخ���الق  �لفح�س  من  و�أبعدهم  �أم��ان��ة،  و�أعظمهم  حديثا، 
�إل �لأم��ني، ملا جمع �هلل  �لرجال، تنزها وتكرما، حتى ما ��شمه يف قومه 

فيه من �لأمور �ل�شاحلة".
لقد كانت ثقة �أهل قري�س بالنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � ويف �أمانته كبرية، 
ذلك  يزل  ومل  عنده،  �أمانة  ونفائ�شهم  �أمو�لهم  بيته  �إىل  ينقلون  فكانو� 
�إىل �لإمي��ان باهلل تعاىل  د�أبهم حتى بعد معاد�تهم له ب�شبب دعوته لهم 

وترك عبادة �لأوثان. 
ذكر �بن كثري يف �ل�شرية �لنبوية: " مل َيْعلَم بخروج ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
عليه و�شلم � �أحد حني خرج �إلَّ علي بن �أبي طالب، و�أبو بكر �ل�شديق و�آل 
�أبي بكر، �أما علي فاإن ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أمره �أن يتخلف، 
حتى يوؤدي عن ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � �لود�ئع، �لتي كانت عنده 
�أح��د عنده  � ولي�س مبكة  � �شلى �هلل عليه و�شلم  للنا�س، وك��ان ر�شول �هلل 

�شيء يخ�شى عليه �إل و�شعه عنده، ملا يعلم من �شدقه و�أمانته " .
 � �لنبي  باأمانة  و�إذ� كان �لف�شل و�حلق ما �شهدت به �لأع��د�ء، فقد �شهد 
�شلى �هلل عليه و�شلم � �أعد�وؤه، ففي �لقرطبي عند تف�شري قول �هلل تعاىل: 
)َوَخَتَم َعلَى �َشْمِعِه َوَقْلِبِه( )�جلاث�ية: من �لآية23( قال مقاتل: " نزلت 
�أن��ه طاف بالبيت ذ�ت ليلة ومعه �لوليد بن �ملغرية،  �أب��ي جهل، وذل��ك  يف 
فتحدثا يف �شاأن �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم �، فقال �أبو جهل: و�هلل �إين 
لأعلم �أنه ل�شادق! فقال له: مه! وما دلك على ذلك؟!، قال: يا �أبا عبد 
�شم�س، كنا ن�شميه يف �شباه �ل�شادق �لأمني، فلما مت عقله وكمل ر�شده، 

ن�شميه �لكذ�ب �خلائن!! " .
وها هو �أبو �شفيان زعيم مكة � قبل �إ�شالمه � يقف �أمام هرقل ملك �لروم و 
يعجز عن نفي �شفة �لأمانة عن �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � رغم حر�شه 

حينئذ �أن يطعن فيه، ولكن ما �أن �شاأله هرقل عما يدعو �إليه �لنبي � �شلى 
�هلل عليه و�شلم � فاأجاب �أبو �شفيان : " ياأمر بال�شالة، و�ل�شدق و�لعفاف، 

و�لوفاء بالعهد و�أد�ء �لأمانة".
ُل َما �َشِهَدْت به �لأَْعَد�ُء ِلِه حتى �ْلِعَد�    َو�ْلَف�شْ �َشِهَد �لأََناُم ِبف�شْ

� �شلى �هلل عليه و�شلم لي�شت قا�شرة على حفظ  و�لأمانة يف �شنة �لنبي 
�لود�ئع، بل لها مدلوٌل و��شع ي�شمل �لدين و�حلياة كلها، و�أحاديث �لنبي 
كثرية،  �لأمانة  معنى  و�شمول  �ت�شاع  على  �لد�لة  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   �

منها:

الولية والإمارة :
عن معقل بن ي�شار � ر�شي �هلل عنه � قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم 
ِتِه  �: )َما ِمْن َعْبٍد َي�ْشرَتِعيِه �هلُل َرِعيَّة، ميوت يوم ميوت وهو َغا�سٌّ ِلَرِعيَّ

�إل حرم �هلل عليه �جلنة( رو�ه م�شلم . 
�أبي ذر قال: قلُت: )يا ر�شول  وعن عبد �لرحمن بن حجرية �لأك��رب عن 
ذر،  �أبا  يا  ت�شتعملني؟، قال: ف�شرب بيده على منكبي، ثم قال:  �أل  �هلل، 
�إنك �شعيف، و�إنها �أمانة، و�إنها يوم �لقيامة خزي وند�مة، �إل من �أخذها 

بحقها و�أدى �لذي عليه فيها( رو�ه �لبخاري .

حفظ الدماء والأموال ـ اخلا�سة والعامة ـ :
عن �أبي هريرة � ر �شي �هلل عنه � قال: قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم 
� : )�مل�شلُم من �َشِلَم �مل�شلمون من ل�شانه ويده، و�ملوؤمن: من �أِمَنُه �لنا�ُس 

على دمائهم و�أمو�لهم( رو�ه �لن�شائي . 
عليه  �هلل  �شلى   � �هلل  ر�شول  )��شتعمل  ق��ال:  �ل�شاعدى  حميد  �أب��ى  وع��ن 
و�شلم � رجال على �شدقات بنى �شليم يدعى �بن �للتبية، فلما جاء حا�شبه، 
قال: هذ� مالكم ، وهذ� هدية، فقال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �: 
ُكْنَت �شادقا؟ !  �إن  �أبيك و�أمك حتى تاأتيك هديتك  فهال جل�شت يف بيت 
ثم خطبنا فحمد �هلل و�أثنى عليه ثم قال: �أما بعد فاإين �أ�شتعمل �لرجل 
منكم على �لعمل مما ولين �هلل، فياأتي فيقول: هذ� مالكم، وهذ� هدية 
تاأتيه هديته؟ ! و�هلل ل  و�أم��ه حتى  �أبيه  �أف��ال جل�س يف بيت  �أهديت يل! 
�لقيامة، فال  يوم  �هلل يحمله  لِقَي  �إل  بغري حقه  �شيئا  �أح��د منكم  ياأخذ 
�أعرفن �أح��د�ً منكم لقي �هلل يحمل بعري� له رغ��اء، �أو بقرة لها خ��و�ر، �أو 
�شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى روؤى بيا�س �إبطيه يقول: �للهم هل بلغت( 

رو�ه �لبخاري . 
�أ�شمعَته من  ويف رو�ية م�شلم قال عروُة : فقلُت لأبي ُحميٍد �ل�شاعديِّ : 

ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �؟ فقال : ِمن فيه �إىل �أُُذين .
وعن عدي بن عمرية قال: �شمعت ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � يقول: 
)من ��شتعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطا فما فوقه كان غلول ياأتي 

به يوم �لقيامة( رو�ه م�شلم .

امل�سورة: 
عن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � قال: قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم 

� : )�مل�شت�شار موؤمتن( رو�ه �لرتمذي.
 

الزوج مع زوجته : 
عن �أبي �شعيد �خلدري � ر�شي �هلل عنه � قال: قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
ي  عليه و�شلم �: )�إن من �أعظم �لأمانة عند �هلل يوم �لقيامة، �لرجل ُيْف�شِ
�إىل �مر�أته، وتف�شي �إليه، ثم ين�شر �شرها( رو�ه م�شلم، ويف رو�ية �أخرى: 
)ثم ين�شُر �أحُدهما �ِشرَّ �شاحبه (، ومعنى )يف�شي �إىل �مر�أته( : �أي ي�شل 
ىَل  �إِ ُكْم  َبْع�شُ ى  �أَْف�شَ )َوَق��ْد  تعاىل  قوله  ومنه  و�ملجامعة،  باملبا�شرة  �إليها 

َبْع�ٍس( )�لن�شاء: من �لآية21(. 
بينه  �لرجل ما يجري  �إف�شاء  " ويف هذ� �حلديث حترمي   : �لنووي  قال 
�أمور �ل�شتمتاع، وو�شف تفا�شيل ذلك وما يجري من  وبني �مر�أته من 

�ملر�أة فيه من قول �أو فعل ونحوه " .

امل�سئولية: 
عن �بن عمر � ر�شي �هلل عنهما � قال: قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم 
�: )�أل كلكم ر�ع، وكلكم م�شئول عن رعيته، فالأمري �لذي على �لنا�س ر�ع، 
وهو م�شئول عن رعيته، و�لرجل ر�ع على �أهل بيته، وهو م�شئول عنهم، 
و�ملر�أة ر�عية على بيت بعلها وولده، وهي م�شئولة عنهم، و�لعبد ر�ع على 
رعيته(  عن  م�شئول  وكلكم  ر�ع،  فكلكم  �أل  عنه،  م�شئول  وهو  �شيده  مال 

رو�ه م�شلم .

البيع:
� مرَّ  � �شلى �هلل عليه و�شلم  �: )�أن �لنبي  � ر�شي �هلل عنه  �أب��ي هريرة  عن 
يا  بلل، فقال: ما هذ�  ف��اإذ� فيه  �أ�شابعه فيها،  فاأدخل  ِة طعام،  رْبَ على �شُ
�شاحب �لطعام؟!، قال: �أ�شابته �ل�شماء يا ر�شول �هلل، قال: فهال جعلته 

فوق �لطعام حتى ير�ه �لنا�س، من غ�شنا فلي�س منا( رو�ه م�شلم . 
�أن��ه ترك  �أر�د  ُي���ِرْد به نفيه عن دي��ن �لإ���ش��الم، و�إمن��ا  ق��ال �لبغوي: " مل 

�تباعي، �إذ لي�س هذ� من �أخالقنا و�أفعالنا " .
ولأهمية �لأمانة يف حياة �مل�شلم كان �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � يكرث 
من تذكريه لأ�شحابه بها، بل وربطها بالإميان باهلل � عز وجل �، فقد روى 
�لبيهقي، و�بن حبان عن �أن�س � ر�شي �هلل عنه � قال: )قلما خطبنا ر�شول 
�هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � �إل قال: ل �إميان ملن ل �أمانة له، ول دين ملن 

ل عهد له( .
وباجلملة فالأمانة � بل كل خلق حممود � له - �شلى �هلل عليه و�شلم - منه 
�لق�شط �لأكرب، و�حلظ �لأوفر، �شهد له بذلك �لعدو و�ل�شديق، وكيف ل 
ُي�شهد له مبكارم �لأخالق وقد �شهد �هلل � عز وجل � له بذلك فقال تعاىل: 
� ر�شي  �أم �ملوؤمنني عائ�شة  َلَعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم( )�لقلم:4(، و�شئلت  ��َك  )َو�إِنَّ

�هلل عنها � عن ُخلقه فقالت: )كان خلقه �لقر�آن( .

�شرب  �إن  �جللدية  �لأم��ر����س  يف  متخ�ش�س  ق��ال 
�ملاء قبل �لم�شاك يف �شهر رم�شان يحمي ج�شم 
�ن  مف�شال  �لنهار،  ط��و�ل  �جل��ف��اف  م��ن  �ل�شائم 
يوؤجل  و�ن  �ل��د���ش��م،  قليل  �لف��ط��ار  ط��ع��ام  ي��ك��ون 
تناول �حللوى �ىل وقت �ل�شحور بكميات معتدلة 

لتجنب �ل�شعور باجلوع.
�خت�شا�شي �لمر��س �جللدية يف مركز  و�أ�شاف 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �ل�شحة  وز�رة  يف  �حلمد  �أ�شعد 
�شهر  رم�����ش��ان  �أن  ل�"كونا"  ت�شريح  يف  �لعتيبي 
وهذ�  �لنهار،  يف  و�ل�����ش��ر�ب  �لطعام  ع��ن  �لمتناع 

�جللد  وجفاف  عموما  �جل�شم  جفاف  �ىل  ي��وؤدي 
�لور�ثية،  �حل�شا�شية  ي��ع��ان��ون  للذين  خ�شو�شا 
��شفنا  ف��اإذ�  بطبيعته  ج��اف  جلدهم  �أن  مو�شحا 
�ىل ذل��ك جفاف �ل�شيام ف��اإن ذل��ك قد ي��وؤدي �ىل 

ظهور حكة جلدية.
�ىل طعام  ي�شارعون  �ل�شائمني  �ك��رث  �ن  و�أو���ش��ح 
بطونهم  ومت��ت��ل��ئ  �مل���غ���رب  �ذ�ن  ع��ن��د  �لف����ط����ار 
بالطعام ول ي�شربون من �ل�شو�ئل �ل �لقليل، لأن 
�ملعدة تكون ممتلئة بالطعام، مبينا �نه �ذ� ��شيف 
�ىل �ملعدة كمية كبرية من �ملاء فاإن �لبطن ينتفخ 

مع  �مل���اء  ك���رثة  �ن  ك��م��ا  ب�شيق،  �لن�����ش��ان  في�شعر 
�لطعام تعطل �له�شم.

وذك�����ر �أن من ��شع����ب �لطع���مة ه�ش����ما �ملع���جنات 
�لتي تقل���ى يف �لزيت مث���ل �لقط���ايف و�للق���يم���ات 
حتت���اج  �لط���عمة  ه��ذه  �ن  مو�ش��ح���ا  و�لكناف����ة، 
تك����ون  ل  وب��ذل���ك  له�شم���ها،  طوي���ل  وق���ت  �ىل 
�ملع�����دة خاوي����ة يف موع����د �ل�ش���حور مما يت���ش����بب 
يف �دخ�����������ال ط��ع��ام ع��ل��ى ط��ع��ام �آخ���ر م��ا ي����وؤدي �ىل 
يف  �لطعام  �رجت��اع  عنها  ينتج  �ملعدة  يف  حمو�شة 

�ملريء.

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

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

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

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

فاعله ترددي عن نف�س عبدي املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

أبو العباس المرسي
�حلج يف حميرثة ب�شعيد م�شر بني قناة و�لق�شري فخال باأبي �لعبا�س �ملر�شى 
�لعبا�س  باأبي  فعليكم  مت  �أن��ا  �إذ�  للحا�شرين  �ل�شاذيل  وق��ال  باأ�شياء  و�أو���ش��اه 
باب من  بينكم وهو  له مقام عظيم  و�شيكون  فاأنه �خلليفة من بعدي  �ملر�شى 
�أبو�ب �هلل تعاىل. وتويف �ل�شاذيل يف تلك �لليلة وقت �ل�شحر ودفن مكان وفاته 
�لت�شوف حتى كانت  �ملر�شى من بعده على منهجه يف  �لعبا�س  �أب��و  ��شتمر  ثم 
علي  قائما  وف��ات��ه  قبل  ظ��ل  حيث  1278م  686ه   ع��ام  بالإ�شكندرية  وف��ات��ه 
�لطريقة �ل�شاذلية حتى تويف فخلفه عليها �أبرز من تلقي دعوته من تالميذه 

�مل�شريني وهو �بن عطاء �هلل �ل�شكندري 709 ه .

منهج اأبو العبا�س املر�سي يف الت�سوف
باإ�شقاط  تقول  كانت  �لتي  �ل�شاذلية  �لطريقة  بتعاليم  تلتزم  طريقته  وكانت 
�لتدبري وهو �لأ�شل �لذي يبني عليه �لطريق �لذي تتخل�س تعاليمه يف خم�شة 

�أمور هي:
تقوى �هلل يف �ل�شر و�لعالنية �إتباع �ل�شنة �لنبوية يف �لأفعال و�لأقو�ل �لأعر��س 
�لقليل  يف  �هلل  ع��ن  �لر�شا  و�لإدب����ار  و�لإق��ب��ال  و�لعالنية  �ل�شر  يف  �خللق  ع��ن 
و�لكثري �لرجوع �إىل �هلل تعاىل يف �ل�شر�ء و�ل�شر�ء ولذ� كرث �إتباع �لطريقة يف 
كل �أرجاء �لعامل �لإ�شالمي حتى و�شلت �إىل �لأندل�س وماليزيا وغري� من دول 
�آ�شيا و�أفريقيا. ومل يرتك �ل�شاذيل ول �ملر�شى موؤلفات مكتوبة يف �لت�شوف بل 
تركا تر�ثا �شفهيا من �لأق��و�ل وبع�س �لأح��ز�ب و�لأور�د و�لأدعية وقد قي�س 
�هلل �بن عطاء �هلل �ل�شكندري جلمع هذه �ملاأثور�ت فحفظ بذلك تر�ث �ملدر�شة 

�ل�شاذلية مع ما �أدخله �أبو �لعبا�س �ملر�شي عليها.
مع  وقلبه  �مل��وؤم��ن  عقل  ب��ني  بالتوفيق  يتميز  �ملر�شي  �لعبا�س  �أب��و  منهج  ك��ان 

�لتم�شك باأحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية عقيدة وفقها و�شلوكا.
وقد �أوتي �لرجل منذ �شباه عقال و�عيا وفوؤ�د� �شافيا فقد روي �أن رجال �أطل 
على  لوحه �لذي يكتب فيه �لكتاب عند �ملودب وقال له �ل�شويف ل ي�شود بيا�شا 
�أبو �لعبا�س لي�س كما زعمت ولكن ل ي�شود بيا�س �ل�شحائف ب�شو�د  فقال له 

�لذنوب.

مواقفه واأقواله
قال متحدثا عن �شلته باهلل عز وجل يل �ربعون �شنة ما حجبت عن �هلل طرفة 

عني.
ومل يتحدث يف جمال�شه بلغو ومل ي�شمح به وكان �أكرث ما يتحدث فيه هو ��شم 

�هلل �لعظيم وما �شيكون يوم �لقيامة.
�لفقهاء  �شاركو�  �ل�شوفية �حلق  �أن  ويرى  �هتماما كبري�  بالعلم  وكان مهتما 

فيما هم فيه.

طلب العلم �سرورة اإ�سالمية
�أنه من �شلك طريقا يطلب فيه علما �شلكم �هلل  وقال �علمو� مع�شر �مل�شلمني 
به طريقا �إيل �جلنة وقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عيه و�شلم :  )�إن �ملالئكة لت�شع 

�أجنحتها لطالب �لعلم ر�شا مبا ي�شنع(.
وكمان يرى �أن طلب �لعلم فري�شة على كل م�شلم و�أن �لعلم كما ورد يف �لأثر 
خز�ئن مفاتيحها �ل�شوؤ�ل �أل فا�شاألو� فاإنه يوؤجر فيه �أربعة وهم �ل�شائل و�لعامل 

و�مل�شتمع و�ملحب لهم.
ومع غز�رة علمه رحمه �هلل مل يدون كتبا وكان يقول كتبي هم �أ�شحابي ومل 
يفتاأ �أبو �لعبا�س ينري �لدروب �أمام �ل�شالكني ويقول لهم طريقنا �ملد�ومة على 
�لذكر وترك �لغيبة و�شوء �لظن بعباد �هلل فمن و�ظب على ذلك رزقه �هلل من 

حيث ل يحت�شب .
وكان �أهم �شيء لدى �ملر�شى �أن يكون للعبد تعلق و�شلة باهلل وحده فمن �أفرد 
�أف��رده �هلل ومن لزم بابه فتح له �لأب��و�ب فتح له �لأب��و�ب ومن خ�شع له  �هلل 
�شعفت له �لرقاب ومن كان �هلل ور�شوله �أحب �إليهما �شو�هما كفي �أمر �لدنيا 

وما فيها و�لآخرة وما فيها.

مع ابن عطاء اهلل
قال �بن عطا �هلل �ل�شكندري �أو �لأ�شكندري دخلت على �ل�شيخ �أبي �لعاب�س يوما 
�إن  قائال  �لظاهر  بالعلم  �لأ�شتغال  وت��رك  و�لتجرد  �لأ�شباب  ترك  نف�شي  ويف 
�أب��دي �شيئا  �أن  �لو�شول �إىل �هلل ل يكون على هذه �حل��ال فقال يل من غري  
�شحبني يف قو�شي مدينة يف �شعيد م�شر �إن�شان يقال له �بن نا�شئ كان نائب 
�لق�شاء يف قو�س ومدر�شا بها قذ�ف من هذ� �لطريق �شيئا على �أيدينا فقال يا 
�شيدي �أترك ما �أنافيه و�أتفرغ ل�شحبتك ؟ فقلت له لي�س ل�شاأن ذ� ولكن �أمكث 
فيما �أقامه �هلل لك وما ق�شم لك على �أيدينا هو و��شل �إليك ثم قال هكذ� �شاأن 
�ل�شديقني ل يخرجون منم �شيء حتى  يكون �حلق  هو �لذي تويل �إخر�جهم 
وكاأنها ثوب  قلبي  تلك �خلو�طر من  وق��د غ�شل �هلل  ق��ال فخرجت من عنده 
نزعته ور�شيت عن �هلل فيما �أقامني فيه فكانت لأبي �لعبا�س كر�متان :كر�مة 
�لتحدث بحاله �بن عطاء �هلل و�لثانية خروج �بن عطاء �هلل مطمئن �لنف�س 

مرتاح �لوجد�ن.

حقيقة الولية
�هلل  خ��وف عليهم ول هم يحزنون( �شدق  �أول��ي��اء �هلل ل  �إن  :)�أل  تعاىل  ق��ال 

�لعظيم .
�لويل �شعبة فاهلل عز وجل معروف بكماله وجالله وجماله وقدرته  معرفة 
ومار�س  بينهم  ظهر  و�إن  خلقه  عن  حمجوبا  وليه  يكون  �أن  �قت�شت  و�إر�دت���ه 

�لأندل�شي  حممد  ب��ن  عمر  ب��ن  �أح��م��د  �لعبا�س  �أب���و  �ل��دي��ن  �شهاب  �لإم����ام  ه��و 
ب�شيد �خلزرج  ن�شبة يت�شل  �لأن�شار لأن  �إىل  ن�شبته  �ل�شويف وكانت  �لأن�شاري 
�شعيد بن عبادة ر�شي �هلل عنه . ولد �أبو �لعبا�س �ملر�شى �شنة 616ه  1220 
تربية  ت��رب هناك  وق��د  ن�شب  و�إل��ي��ه��ا  �لأن��دل�����س  م��دن  �إح���دى  مبدينة مر�شيه 
�لكرمي  �لقر�آن  �لزهاد حلفظ  �ملودبني  �أحد  �إىل  و�لده  و�أر�شله  �إ�شالمي طيبة 
و�لتفقه يف �لدين وظهر عليه �ل�شالح و�لتقوى وهو مل يزل يف �أول �شباه وملا 
�لتجارية يف مر�شيه وغريها  �أعماله  بع�س  و�ل��ده عمر  �إليه  �أ�شند  قليال  �شب 

فكان مثال يف �ل�شدق و�حلق و�لإخال�س و�لأمانة.

جناته من الغرق
خرج مع �لو�لدين للحج عام 640ه   فغرقتا ملركب ومات �لو�لد�ن وجنا هو 
و�أخوه �لأ�شغر حممد فتويل �أمور �لتجارة و�جته �ملر�شى نحو جتارة لن تبور.

مع ال�سيخ اأبي احل�سن ال�ساذيل
�أبي �حل�شن �ل�شاطيل رحمهما �هلل وملا  �أبو �لعبا�س يف تون�س مع �ل�شيخ  �لتقى 
�أن يكون  �آث��ر  �لأخ��الق  �ل��روح ومكارم  �لعقل وطهارة  �ل�شاذيل جنابه  مل�س فيه 

�ملر�شى خليفة له يف �لطريقة �ل�شوفية �لتي عرفت با�شمه .
وملا و�شي �شعفاء �لنفو�س بال�شاذيل �رحتل �إىل �لإ�شكندرية و�أقام بها مع تلميذه 
و�شية  ح�شب  �لت�شوف  يف  �ل�شاذلية  �ملدر�شة  ر�ي��ة  �ملر�شى  حمل  وق��د  �ملر�شى 

�ل�شاذيل نف�شه.

و�سية ال�ساذيل لأبي العبا�س
�ل���ع���ارف �شرف ف��������ق��������د  ح����دث �ل�����ش��ي��خ 

�ل����دي����ن �ب�����ن �ل�����ش��ي��خ �أب����ي 
�أن  �حل�����ش��ن �ل�����ش��اذيل 
و�ل�������ده م���ر����س يف 
�ل�شفر وهو يف 
ط����ري����ق����ه 
ىل  �إ

�لولية  يجعل  و�أن  ملكانته  ورف��ع��ا  ل��ق��درة  �إع����ز�ز�  وعملهم  وع��اد�ت��ه��م  �أفعالهم 
غيبا من �لغيوب فيكون �ملوؤمن بها موؤمن �أبالغيب وميثل �أهل �لطريق �لويل 
بال�شم�س �لتي ل بد لها من �شحاب و�حل�شناء �لتي ل يزينها �إل �لنقاب و�لكنز 
�لذي ل يكون �إل مدفونا كما �أكد ذلك حديث ر�شول �هلل  �شلي �هلل عليه و�شلم 
) ل تز�ل طائفة من �أمتي  ظاهرين على �حلق ل ي�شرهم من ناو�أهم �إىل قيام 
�ل�شاعة(. وقال �شلي �هلل عليه و�شلم ) �إن من عباد �هلل عباد� يغبطهم �لأنبياء 
ب��روح �هلل على غري  يا ر�شول �هلل قال:هم قوم حتابو�  و�ل�شهد�ء قيل من هم 
�أمو�ل و�أن�شاب وجوههم نور وهم على منابر من نور ل يخافون �إذ� خاف �لنا�س 
�أولياء �هلل ل خوف  �أن  �أل   ( تعاىل  ثم تال قوله  �لنا�س  �إذ� حزن  ول يحزنون 

عيهم ول هم يحزنون(.

اأ�سماء اهلل تعاىل
�هلل  على  دللته  �أذهبت  حرفا  منه  �أ�شقطت  �إذ�  تعاىل  �هلل  �أ�شماء  من  ��شم  كل 
كالعليم و�لقادر و�لرحيم وغري ذلك من �أ�شمائه �حل�شني �إل �إ�شمه �هلل فاإنك �إذ� 
�أ�شقطت �لألف بقى )) هلل (( و�إذ� �أ�شقطت �لالم �لثانية بقى هو وهو �لنهائية يف 

�لإ�شارة وذكر قول �حل�شني بن من�شور �حلالج:

�أحرف �أربع هام بها قلبي .. ول �شت بها همومي وفكري
�ألف �ألف �خلالئق بال�شنع .. ولأعلى �ملالمة جتري

ثم لم زيادة يف �ملعاين.. ثمهاء بها �أهيم �أتدري
وقال رحمه �هلل جميع �أ�شماء �هلل للتخلق �إل �أ�شمه �هلل فاإنه للتعلق فليكنذكرك 
�هلل فاإن هذ� �ل�شم �شلطان �لأ�شماء ولو  ب�شاط وثمرة فب�شاطه �لعلم وثمرته 

�لنور و�لنور لي�س مق�شود� لنف�شه و�إمنا يقعبه �لك�شف و�لعيان.
�لنا�س علي ثالثة �أق�شام :عبد هو به�شود ما منه �إيل �هلل وعبد هو ب�شهود ما 

من �هلل �إليه وعبد هو ما من �هلل �إىل �هلل.
و�ملعنى �أن من �لنا�س من يكون �لغالب عليه �شهود تق�شريه و�إ�شاءته فيقوم بني 
يدي �هلل مقام �ملعتذرين وتالزمه �لأح��ز�ن و�لكند كلما بدت منه �شيئة وعبد 
�آخر غلب عليه �شهود ما من �هلل �إليه من �لف�شل و�لإح�شان فهذ� تالزمه �مل�شره 
فبذلك  وبرحمته  �هلل  بف�شل  )ق��ل   : فيه  �هلل  ويقول  �هلل  بنعمة  و�لفرح  ب��اهلل 

فليفرحو� هو خري مما يجمعون( �شورة يون�س .
وقال �أوقات �لعبد �أربعة ل خام�س لها �لنعمة �لبلية �لطاعة �ملع�شية وهلل عليك 
يف كل وقت منها �شهما من �لعبودية يقت�شيه �حلق منا بحكم �لربوبية فمن 
كان وقته �لطاعة ف�شبيله �شهود �ملنة من �هلل عز وجل هد�ه لهاو وفقه للقيام 
بها ومنم كان وقته �ملع�شية ف�شبيله �ل�شتغفار و�لتوبة ومن كان وقته �لنعمة 
�لر�شي  ف�شبيله  �لبلية  وقته  كان  ومن  باهلل  لقلب  فرحا  وهو  �ل�شكر  ف�شبيله 
بالق�شاء و�ل�شرب قال ر�شول �هلل �شلي �هلل عليه و�شلم )من �أعطى ف�شكر و�بتلي 
ف�شرب وظلم فغفر وظلم فا�شتغفر ثم �شكن فقالو يا ر�شول �هلل ماذ� له فقال 
�أي لهم �لأمن يف   82 �أولئك لهم �لأمن وهم مهتدون( �شورة �لأنعام �لآية   :

�لآخرة وهم مهتدون يف �لدنيا رحم �هلل �أبا �لعبا�س �ملر�شى.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدميأشواق العارفين
 عبد التواب عبد العزيز:

شرب الماء قبل اإلمساك يحمي من الجفاف
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الوقت -4حفظ 
�خلارج.وعدم  �لبيت،ويف  يف  با�شتغالله  وذل��ك 
ترتيب  لل�شوق..وحماولة  �لنزول  من  �لإك��ث��ار 

�لأمور و�لأولويات �أمامه..

وحفظ( القراآنية)تدبر  -5املدر�سة 
باملنزل  ل����الأب����ن����اء  ق����ر�آن����ي����ة  م���در����ش���ة  �إق�����ام�����ة 
ج����و�ل  م����ن  ل��ل��ت��دب��ر،وي�����ش��ت��ف��اد  ،�أو  ل���ل���ت���الوة 
�ل��ت��دب��ر )�ل��ن��ا���ش��ئ(،وحم��اول��ة ت��ع��ظ��ي��م �هلل يف 
و�لق�ش�س  �ل�شري  م��ن  ���ش��يء  وع��ر���س  قلوبهم 
عليهم،وربطها باهلل ،و�لتعري�س على �جلنة،وبر 

�لو�لدين،و�شلة �لرحم،وغريها من �لآد�ب.

تربوي مو�سوع  اأو  -6در�س 
�أو  �أو موعظة  �أحاديث  �أي كتاب فيه  ويقر�أ من 
ِحَكم �أو ق�شة �أو غريها ، و�إن كان هناك ق�ش�س 
�إلقاءها بدون قر�ءة حتى ل ت�شبب �شيئا  فيتم 

من �مللل.
تربية  يف  �ل�شهر  هذ�  ل�شتغالل  �أفكار  • هذه 
و�إناثاً على حد �شو�ء(و�لرتقاء  �لأبناء )ذك��ور�ً 
�لكرمي،و�أمتنى  �ل�����ش��ه��ر  ه���ذ�  يف  خ��ا���ش��ة  ب��ه��م 
هنا،فاحلكمة  �إىل  و�لتجارب  �لأف��ك��ار  تقف  �أل 

�شالة �ملوؤمن.
 

مع الأقارب
�أن  توليتم  �إن  ع�شيتم  تعاىل:"فهل  �هلل  ق���ال 
�أرحامكم*�أولئك  وتقطعو�  �لأر���س  يف  تف�شدو� 

و�أع����م����ى  ف���اأ����ش���م���ه���م  �هلل  ل���ع���ن���ه���م  �ل�����ذي�����ن 
�أب�شارهم".

يتن  �لعظيمة  �لآي����ة  ه���ذه  �ل��ن��ظ��ر يف  ب��ع��د 
من  �هلل  ع��ده  �ل��رح��م،وق��د  قطع  خطر  لنا 

�لإف�شاد يف �لأر�س.
عنها-  �هلل  –ر�شي  خ��دي��ج��ة  ق���ال���ت  وق����د 

مع الأبناء
ل���ش��ك �أن �ل��ف��رح��ة �ل��ت��ي تعلو �ل��و�ل��دي��ن حني 
ت�شمى  قد  ب��ادئ حياتهما فرحة  كتب عقدهما 
�لأوىل  �لب���ن  ي��اأت��ي  ح��ني  �لعمر،وهكذ�  ف��رح��ة 
ذكر�ً �أو �أنثى فتلكم �لفرحة تتكرر وتعزز وهكذ� 
�أم���ر مهم قد  ه��ن��اك ثمة  �أن  �شنة �حل��ي��اة،غ��ري 
يخفى على �لبع�س ، وهو هل �لأفر�ح �شت�شتمر 
يف �لآخرة �أم ل؟ن�شاأل �هلل ذلك .. ومن �لدو�عم 
لتكر�ر هذه �لفرحة ،و��شتغالل �ملو��شم يف دعم 
�لأبناء لذلك هو مو�شم �شهر رم�شان �ملبارك..
ف��ه��و ف��ر���ش��ة ل��ت��ع��وي�����س م���ا ���ش��ل��ف،و �لإدخ�����ار 

و�ملتاجرة فيما بقي،و�إليك بع�س �لأفكار..

اجلماعة -1�سالة 
تربية �لبن على �شالة �جلماعة من �ل�شرور�ت 
ت��ق��وم وه��و م��ع��ك،وم��ن ثم  ي���وؤذن  �ملهمة،فحني 
مر�عاة  بجانبك،مع  وه��و  �مل�شجد  يف  �جللو�س 
�ملكث  ي�شتطيع  م��ن  فمنهم  �لعمرية  مرحلته 
له  م��ن  ي�شتطيع،ومنهم  ل  م��ن  كثري�ً،ومنهم 
�لقدرة يف �مل�شي لوحده وغريه يحتاج مل�شاعدة 

يف �إيقاظه،وهكذ�.

-2ال�سوم
�شن  يبلغ  مل  مل��ن  وه��ذ�  عليه  �لتعويد  ونق�شد 
�ل��ت��ك��ل��ي��ف وق���د ث��ب��ت ع���ن ب��ع�����س �ل�����ش��ل��ف �أنهم 
�لعا�شرة(  دون  �أبناءهم)فيما  ي�شومون  كانو� 
يف  �لعهن)�ل�شوف(  م��ن  باللعب  وي�شغلونهم 

عا�شور�ء،ورم�شان من باب �أوىل.
والتوا�سع -3الرحمة 

�لعون  ي��د  �مل�شاكني،ومد  على  بالعطف  وذل��ك 
لهم ،و�لقعود و�لإفطار معهم ب�شحبة �لبن.

له  و�شلم-مطمئنة  عليه  �هلل  –�شلى  للنبي 
خائفاً:"كال  ك��ان  وق��د  عليه  �لوحي  ن��زول  بعد 
�لكل،وتك�شب  �لرحم،وحتمل  لت�شل  �إن��ك  و�هلل 
ماآثره  �حلق"وهذه  نو�ئب  على  �ملعدوم،وتعني 
�ل�����ش��الة و�ل�����ش��الم ق��ب��ل �لإ����ش���الم فكيف  عليه 

ببعده.
وقد قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم:"�إن 
�هلل خلق �خللق ،حتى �إذ� فرغ منهم قامت �لرحم 
ف��ق��ال��ت:ه��ذ� م��ق��ام �ل��ع��ائ��ذ ب��ك م��ن �لقطيعة.
قال:نعم،�أما تر�شني �أن �أ�شل من و�شلك و�أقطع 
ب��ل��ى،ق��ال :ف����ذ�ك لك،قال  م��ن ق��ط��ع��ك،ق��ال��ت 
�إن  و���ش��ل��م،ف��اق��روؤو�  ر���ش��ول �هلل �شلى �هلل عليه 
�أن تف�شدو� يف  �إن توليتم  �شئتم:" فهل ع�شيتم 

�لأر�س وتقطعو� �أرحامكم".
نعم �إن رم�شان فر�شة لو�شل �لأرحام وو�أد باب 
�جلاهلية  معامل  و�خل��الف،وت��غ��ي��ري  �ل��ه��ج��ر�ن 

�لظلماء يف طريق �أبنائنا،
�أل يخرج رم�شان  ب��الإم��ك��ان  ك��ان  ه��ذ�  �إذ� علم 
�إن  ���ش��ع��ار�ت��ك  �أح���د  مقطوع،وليكن  رح��م  ول��ك 

�أردت.
 

مع الزوجة
و��شطرب  بال�شالة  �أه��ل��ك  تعاىل:"و�أمر  ق��ال 
و�لعاقبة  ن��رزق��ك  نحن  رزق���اً  ن�شاألك  ل  عليها 

للتقوى"
�هلل �أكرب لو فطن بني قومي لآي �لقر�آن وتعدد 
دع��وت��ه وت��ع��دد ث��ن��اءه مل��ن ي��اأم��ر �أه��ل��ه باخلري 

و�ل�شالة..
�آمنو�  �ل��ذي��ن  �لقائل:"يا�أيها  �هلل  �أل��ي�����س 
�لنا�س  وق��وده��ا  ن���ار�ً  و�أهليكم  �أنف�شكم  ق��و 

و�حلجارة"
�إن �لزوجة حق يف �لزوج ..�أن يب�شرها ويوؤدبها 
�أن �هلل يعجب  وي��اأم��ره��ا ب��اخل��ري،ويف �حل��دي��ث 
من �لرجل ين�شح يف وجه زوجه �ملاء ليوقظها 

للقيام، ومن هذ� �شاأعلق على نقطتني..

الأوىل : �سهر ا�ستهالك اأم �سهر اإم�ساك
رم�شان  �أن  م���ن  �مل���وؤم���ن���ني  ب��ع�����س  ف��ه��م  وق����د 
و�لأ�شربة،فامتالأت  �لأط��ع��م��ة  لأن����و�ع  فر�شة 
�ل�شيام  و�لأطباق،و�أ�شبح  بالأ�شناف  بيوتهم 
����ش��م��ا ل م��ع��ن��ى،و�أ���ش��ب��ح �مل��ع��ي��ار �ل����ذي يحكم 
على �ل��زوج��ة م��ن خ��الل��ه ه��و �إت��ق��ان��ه��ا للطهي 
وبر�عتها يف �لتح�شري،بل حق �أن ي�شمى �لزوج 
م�شوؤول �لت�شغيل و�ل�شيانة، و�لزوجة م�شوؤولة 
�ملخزون،وذلك من جر�ء �لنظرة �خلاطئة لهذ� 
�ل�����ش��ه��ر �ل���ك���رمي،وح���ذ�ر �أح��ب��ت��ي م��ن خمالفة 

مقا�شد هذ� �ل�شهر.

الثانية : "واأمر اأهلك بال�سالة.."الآية
هنا بيت �لق�شيد.نعم نريد من �لزوج و�لزوجة 
�ل�شيام  �ل��ق��ي��ام،وع��ل��ى  ع��ل��ى  �ل���ت���ع���اون  �أي�������ش���اً 
بالورد  بع�س  ت��ذك��ري  منهم  �ل�����ش��ح��ي��ح،ون��ري��د 
و�لليلة،ونريد  �ليوم  للقر�آن،وباأذكار  �ليومي 
مو�طن  يف  ب��ال��دع��اء  ب��ع�����ش��اً  ين�شيا  �أل  م��ن��ه��م 
�لإجابة، ونريد منهم من ين�شح يف وجه �لآخر 

�ملاء لي�شتيقظ للقيام..

ربانية  مفاجاآت  لنا  يخرجو�  �أن  منهم  ونريد 
روح���ان���ي���ة يف ح���ي���اة �ل�������ش���اح���ني ، 

�شاحلاً  م����ث����اًل  ول����ي����ك����ون����و� 
لالآخرين.

خلق ال�سماوات 
والأر�س 

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

وذلك  �لعقل  �إزك��اء  على  �ملر�شلني  خ��امت  �لر�شول  دع��وة  قامت  لقد 
�هلل  لعبادة  دع��وت��ه  تقبل  على  �ل��ع��رب  تعني  ثقافية  نقلة  ب��اإح��د�ث 
�لو�حد و�لتخلي عن عبادة �لأ�شنام، وتدعمت هذه �لثقافة �لعقلية 
�لقر�آن، ولتكون درو�شا موحيه  �آي��ات  �أوح��ى �هلل على قلبه من  مبا 
�ملناق�شات  ت��د�ر  حيث  �لعرب  جمال�س  خ��الل  من  �ملجتمع  لتالقي 
بالو�شوح  �لقر�آن  كلمات  �ت�شمت  وحيث  بينهم،  فيما  و�لت�شاوؤلت 
َو�ْخِتاَلِف  َو�لأَْر����سِ  َماَو�ِت  �ل�شَّ َخْلِق  يِف  �إِنَّ   ( قالت  حينما  و�لي�شر 
عمر�ن،  �آل  ���ش��ورة  �لأْلَباِب()190(  أُْويِل  لِّ لآَي���اٍت  ��َه��اِر  َو�ل��نَّ �ل��لَّ��ْي��ِل 
فهذه كلمات و�آيات تقوم على �حلقيقة ول تعتمد على �خليال كما 
يفعل �ل�شعر�ء فتتو�ىل �حلقائق حقيقة تلو حقيقة، فال ي�شتطيع 
م�شتمع �أن يكذب �أو ينكر تعاقب �لليل و�لنهار، وذلك در�س يخاطب 
�لعقول �ملفكرة �لتى توؤمن بلب �حلقيقة �ملو�شلة �إىل عمق �لإميان 
�إ�شالم  يعنى  و�ل��ذى  �لإلهى  للنور  نو�فذها  �نفتحت  �لتى  للقلوب 
�ملقبلني على �هلل  بيد  تاأخذ  �أن  �لقر�آن  �آي��ات  وك��ان على  �لقلب هلل، 
تر�شدهم نحو �لتالقي مع �لطبيعة �لإميانية �لتي فطر �هلل �لنا�س 
يف  ويتفكرون  جنوبهم  وعلى  وق��ع��ود�  قياما  �هلل  ف��ي��ذك��رون  عليها 
خلق �ل�شماو�ت و�لأر���س، ول يكتمون كلمة حق تقال �أمام جحافل 
�مل�شركني وغريهم ليعلو �شوتهم قائال ) َربََّنا َما َخلَْقَت َهذ� َباِطاًل 
�ُشْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذ�َب �لنَّاِر()191( �شورة �آل عمر�ن، كما يعرتفون 
مبا ي�شره لهم �لر�شول �لكرمي مبا كان يدعو �إليه من �إميان يوؤكد 
�أقو�ل  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �أثبت  وج��ود �هلل وقدرته على كل �شئ، وق��د 
بََّنا  رَّ  ( �لكرمية  �لآي��ة  قالت  �لعاملني حيث  لرب  ودعاءهم  �ملوؤمنني 
�إِنََّنا �َشِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلالإِمَياِن �أَْن �آِمُنو�ْ ِبَربُِّكْم َفاآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر 
�آل  �لأْبَر�ِر()193( �شورة  َمَع  َنا  َوَتَوفَّ َئاِتَنا  �َشيِّ َعنَّا  ْر  َوَكفِّ ُذُنوَبَنا  َلَنا 
بر�شل �هلل جميعا ول  يوؤمنون  �أن��ه��م  �مل��وؤم��ن��ون  �أع��ل��ن  كما  ع��م��ر�ن، 
يفرقون بني �أحد من ر�شله من �أجل تالقى �لعقائد �ل�شماوية فى 
�لآية  به  �أفا�شت  �ملعنى فيما  تاأكد ذلك  نور�نى مبارك حيث  �إط��ار 
َيْوَم  ُتْخِزَنا  َوَل  ُر�ُشِلَك  َعلَى  َنا  َوَعدتَّ َما  َو�آِتَنا  َربََّنا   ( قائلة  �لقر�آنية 
و�أمام  ع��م��ر�ن،  �آل  �شورة  �مْلِيَعاَد()194(  ُتْخِلُف  َل  ���َك  �إِنَّ �ْل��ِق��َي��اَم��ِة 
م��وك��ب �ل��ن��ور و�ل��ه��دى �إ�شتجاب �هلل ل��دع��اء �مل��وؤم��ن��ني م��وؤك��د� لهم 
بل  �ل�شماء  ف��ى  ول  �لأر����س  ف��ى  ت�شيع  ل��ن  �ل�شاحلة  �أعمالهم  �أن 
�أ�ش�س روعة جناته �لتى جترى من حتتها �لأنهار حتقيقا  هى من 
للجمال �لذى ل يو�شف و�لذى بينه �لر�شول يف حديثه عن �جلنة 
قائال :)�جلنة مالعني ر�أت ول �أذن �شمعت ول خطر على قلب ب�شر 
( ولنرتك �لقارئ ليتلو �لقر�آن لين�شرح �شدره بالإ�شالم �لذى مل 
ين�س �لذين جاهدو� فى �شبيل �هلل و�أوذو� فى �شبيله وقاتلو� وقتلو� 
وق��د �أق�����ش��م رب��ه��م فيما ج��اء ف��ى خ��ت��ام �لآي����ات �ل��ت��ي ط��اف��ت قلوبنا 
ْدِخلَنَُّهْم  َولأُ َئاِتِهْم  �َشيِّ َعْنُهْم  ��َرنَّ  لأَُك��فِّ  ( يقول  ختام  �أروع  يف  حولها 
ن ِعنِد �هلّلِ َو�هلّلُ ِعنَدُه ُح�ْشُن  ِتَها �لأَْنَهاُر َثَو�ًبا مِّ ِري ِمن حَتْ َجنَّاٍت جَتْ

هل يجوز للم�سافر اأن يفطر من ال�سباح قبل اأن يخرج اإىل 
املطار يف رم�سان؟

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

من �أر�د �ل�شفر يف نهار رم�شان فلي�س له �أن يفطر �إل �أن يخرج من 
مدينته قبل طلوع �لفجر، وهو ينوي �لإفطار، فاإن مل ينو �لفطر 
و�أ�شبح �شائماً فلي�س له �أن يفطر ذلك �ليوم، وعليه �أن يتم �شومه 
يف ذلك �ليوم، �إل �إن �أ�شابته م�شقة يف �ل�شفر فاإنه يفطر ويق�شي 
�أ�شبح  �إذ� �شاء. و�إذ�  �أيام �شفره  بعد رم�شان، ويفطر ما بعده من 
م�شافر�ً وطلع عليه �لفجر خارج �لبلد جاز له �لفطر �إن نو�ه قبل 

�لفجر.
�ملالكي رحمه �هلل: )يجوز �لفطر يف �شفر  قال �لعالمة �خلر�شي 
�إذ� �شرع يف �ل�شفر قبل طلوع �لفجر ومل ينو  تق�شر فيه �ل�شالة 

�ل�شوم يف �ل�شفر(، و�هلل تعاىل �أعلم.
• و�خلال�شة: 

�إذ� �أ�شبح مريد �ل�شفر �شائماً عند �أهله يف بلده، فاإنه يتم �شومه 
يف ذلك �ليوم، �إل �إن �أ�شابته م�شقة يف �ل�شفر فاإنه يفطر ويق�شي 

بعد رم�شان، و�هلل �أعلم.

ما حكم تناول الأطعمة والع�سائر التي حتتوي على األوان 
و�سبغات غذائية وبقاء اأثرها على الل�سان هل تف�سد 
اأن امل�سم�سة ل تذهب  العلم  ال�سوم وال�سالة ؟ مع 

ذلك الأثر اإل بعد مرور وقت عليها.

�أ�شرف  و�ل�شالم على  و�ل�شالة  �لعاملني،  �حلمدهلل رب 
�آل�����ه و�شحبه  ���ش��ي��دن��ا حم��م��د وع���ل���ى  �مل��ر���ش��ل��ني 

�أجمعني، �أما بعد..
فبارك �هلل فيك وتقبل منك طاعتك، ما 
يبقى على �لل�شان من �آثار �لطعام بعد 
�مل�شم�شة ل ي�شر �ل�شوم حاله حال 
�لطعام  من  �لأ�شنان  بني  يبقى  ما 
متعلقا  وب���ق���ي  ب��ال��ل��ي��ل  �أك���ل���ه  �إذ� 
بالأ�شنان بالنهار، فقد قال �لإمام 

مالك رحمه �هلل تعاىل يف �ملدونة: )و�إن �بتلع فلقة حب بني �أ�شنانه 
مع ريقه �أو دخل حلقه ذبابا �أو ذرعه �لقيء يف رم�شان فال �شيء 

عليه ولو كان يف �شالة مل يقطع ذلك �شالته(.
قال �لعالمة �بن �حلاجب �ملالكي رحمه �هلل تعاىل يف خمت�شره:  
تبلع(،  �لأ�شنان  بني  �لطعام  من  فلقة  يف  ق�شاء  ل  �أن  )و�مل�شهور 
و�نطالقا من هذين �لن�شني نقول: �إن ما يبقى على ظهر �لل�شان 
�لليل بعد �مل�شم�شة ل ي�شر، لأنه  �ل�شر�ب يف  �أو  �أثر �لطعام  من 
�أخف من بقايا �لطعام �ملوجودة ما بني �لأ�شنان �لذي هو حمل ن�س 
،ولكن ن�شري �إىل �أن �لأوىل لل�شائم عند �ل�شحور جتنب �لأطعمة 
�أو �لأ�شربة �ملركزة �لتي يبقى �أثرها بعد �مل�شم�شة، وكذلك ن�شري 
�إىل �أهمية �ل�شو�ك بعد تناول هذه �لأطعمة؛ فبالإمكان �أن يزيل 

�ل�شو�ك �آثار هذه �لأطعمة.
�أنه ل يوؤثر  و�أما �ل�شوؤ�ل هل يوؤثر ذلك على �ل�شالة؟ فاجلو�ب: 
بقايا �آثار �لطعام بعد �مل�شم�شة على  �شحة �ل�شالة باتفاق، ولكن 
لأنها  �ل�شالة؛  �أث��ن��اء  نظيفا  �لفم  يكون  �أن  على  �حلر�س  ينبغي 
مناجاة هلل تعاىل، و�لذي يقت�شيه �لأدب معه نظافة �لفم من �أي 
�ل�شالة لهذ�  �ل�شو�ك قبل  �شرع  �ل�شالة، ولذ�  تاأدية  ر�ئحة وقت 

�ملعنى، و�هلل �أعلم.
�لأطعمة  �آثار  بقايا  �ل�شالة  ول  �ل�شوم  يف�شد  ل  • و�خلال�شة: 
فهي  �مل�شم�شة،  بعد  �إز�لتها  ع�شرت  �إذ�  �أل���و�ن  على  حتتوي  �لتي 
يحر�س  �أن  �ملت�شحر  على  ولكن  �لأ�شنان،  بني  ما  يبقى  ما  كمثل 
على �إز�لة هذه �لآثار بال�شو�ك �أو غريه حتى يوؤدي �ل�شوم و�ل�شالة 

على �لوجه �لأكمل.

رم�سان  يف  للزينة  الأ�سنان  تقومي  الرجل  و�سع  حكم  ما 
وغري رم�سان ؟

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

ب��ارك �هلل ب��ك وج���ز�ك �هلل خري�ً،  �ل��ك��رمي  �أخ��ي �ل�شائل  ي��ا  فاعلم 
وجعلك من عباده �ل�شاحلني:

وت�����ش��وه بني،  �إذ� مل يكن لإز�ل����ة عيب  �لأ���ش��ن��ان  ت��ق��ومي  �أن و���ش��ع 
بينها  يقارب  �أو  فيباعدها  �لأ�شنان  ن�شق  على  يوؤثر  و�شعه  وك��ان 
ونحو ذلك فال يجوز، ملا فيه من تغيري �خللقة و�لتفلج للح�شن 
�ملنهي عنه يف �حلديث �ل�شحيح، وفيه يقول �لنبي �شلى �هلل عليه 

و�شلم:" لعن �هلل �لو��شمات و�مل�شتو�شمات و�ملتنم�شات و�ملتفلجات 
للح�شن �ملغري�ت خللق �هلل ". متفق عليه.

ذلك  وعلل  �ملتفلجات  �ملتنم�شات  لعن  �حلديث  �أن  �لدللة  ووج��ه 
بتغيري �خللقة، ويف رو�ية: �ملغري�ت خلق �هلل.وما كان كذلك فهو 
ق��ال �هلل تعاىل خم��رب�ً عنه: )  �أم���ره،  �ل�شيطان و�ت��ب��اع  من عمل 
�أن  �لدللة  ووجه  �لن�شاء:119.   ) �هلّلِ  َخْلَق  نَّ  ُ َفلَُيَغريِّ َولآُمَرنَُّهْم 
تغيري خلق �هلل من �ملحرمات �لتي ي�شولها �ل�شيطان للع�شاة من 

بني �آدم.
  لكن ي�شتثنى من هذ� �لأ�شل بع�س �حلالت �لتي دلت �لقو�عد 
�أو �حلاجة، فال حرج يف  لل�شرورة  �إباحتها  على  لل�شريعة  �لعامة 
تركيب �أ�شنان ��شطناعية لل�شرورة، و�حلاجة �ملعتربة �شرعاً كمن 
�شقطت �شنه �أو تلفت، وهو يحتاج �إىل بدلها مل�شغ �لطعام �أو تقومي 
�لكالم ونحوه، و�لدليل هو ما ثبت عن عرفجة بن �أ�شعد ر�شي �هلل 
عنه قال: �أ�شيب �أنفي يوم �لكالب يف �جلاهلية فاتخذت �أنفاً من 
ورق فاأننت علي، فاأمرين ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �أن �أتخذ 

�أنفاً من ذهب. رو�ه �لرتمذي و�لن�شائي و�أبو د�ود.
فاأمره �شلى �هلل عليه و�شلم لعرفجة باتخاذ �أنف بدل �أنفه �لأ�شلي 
دليل على جو�ز تركيب �لأ�شنان، و�أما تقومي �لأ�شنان فاإذ� كان يف 
�شرعاً من تعديلها وتركيب مقوم  ت�شوه فال مانع  �لأ�شنان  و�شع 

�لأ�شنان عليها لإز�لة �لت�شوه.
�ملالكي:" وكذلك  جاء يف �شرح خمت�شر خليل للخر�شي يف �لفقه 
يجوز ربط �شن تتلخلخ من �أحد �لنقدين وكذ� ما ي�شد به حمل 

�شن �شقطت ".
و�أما �إن كان و�شعه لغري حاجة ول يوؤثر على ن�شق �لفم بتلفج �أو 
كان  �أو  �إ�شر�ف لغالئه  ف��اإن كان يف و�شعه  للتجميل  غ��ريه، ولكن 
لتلك �ملحاذير، و�إذ�  �أي�شاً  ي��وؤدي �إىل حلن يف �ل�شالة فهو ممنوع 
�إليه. ول فرق يف  ف��الأوىل عدمه لعدم �حلاجة  خال منها جميعاً 

هذ� �حلكم بني رم�شان وغريه ، و�هلل �أعلم.
و�شعه  وكان  بني،  وت�شوه  عيب  لإز�لة  يكن  مل  �إذ�  • و�خلال�شة: 
يوؤثر على ن�شق �لأ�شنان فيباعدها �أو يقارب بينها ونحو ذلك فال 
يجوز، ملا فيه من تغيري �خللقة و�لتفلج للح�شن �ملنهي عنه،  و�إن 
كان و�شعه لغري حاجة، و�إمنا بق�شد �لتجميل فاإن كان يف و�شعه 
�إ�شر�ف لغالئه �أو كان يوؤدي �إىل حلن يف �ل�شالة فهو ممنوع �أي�شاً 
لتلك �ملحاذير، و�إذ� خال منها جميعاً فالأوىل عدمه لعدم �حلاجة 

�إليه. ول فرق يف هذ� �حلكم بني رم�شان وغريه، و�هلل �أعلم.

ْرني فيِه ِمَن الدَّنِس َواالَْْقذاِر، َوَصبِّْرني فيِه  َالّلـهمَّ َطهِّ

َعلى كاِئناِت االَْْقداِر، َوَوفِّْقني فيِه ِللتُّقى َوُصْحَبِة االَْْبراِر، 

َة َعْيِن اْلَمساكيَن . ِبَعْوِنَك يا ُقرَّ

الأ�سرة الرم�سانية
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         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/797  جت  جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/موؤ�ش�شة �لعال لالعمال �حلديدية و�لملنيوم بوكالة حممد �شاهني �لطوخي 
و�ملقاولت  �ملعدنية  لالن�شاء�ت  هيليكون  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 34093.90 درهم �ملطلوب 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ملقاولت  �ملعدنية  لالن�شاء�ت  هيليكون  /�شركة  �عالنه 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�لثنني �ملو�فق 2013/7/29 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك 

على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/919  جت  جز- م ت-ب- اأظ

�ملقادمة   ح�شن  علي  عمر  بوكالة/  ذ.م.م  للبال�شتيك  �ملحيط  مدعى/م�شنع 
�جلن�شية:�لمار�ت   �لبناء  ملو�د  ظهور  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جل�شنية: 
/ظهور  �عالنه  �ملطلوب  درهم   73776.44 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
ملو�د �لبناء �جلن�شية:�لمار�ت    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
موعد�   2013/7/25 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة 
مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان   �آل 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/674 جتاري جزئي  

بالن�شر  �لعنو�ن  ذ.م.م   �لعامة  للمقاولت  �لم���ار�ت  �رن  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/7/1م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / �شركة طريق خلدمات �مل�شاحية  بالتايل: حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
50.000.00 خم�شون �لف درهم وت�شمينها �لر�شوم و�مل�شاريف،. �شدر بتوقيعي 
�ملو�فق 2013/7/16  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30  بتاريخ  وختم �ملحكمة 

يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1267 ت  اجر -م ر- ت- اأظ(
�لمار�ت  �لعقار�ت �جلن�شية:  �لنجوم �خلم�شة لد�رة  موؤ�ش�شة  �ملنفذ �شدها/ 
�ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�شية:  �نوهي  �شريف  حممد  عبد�لعزيز   : له  �ملنفذ 
�عالنه: عبد�لعزيز حممد �شريف �نوهي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن �ملنفذ �شدها �لتنفيذ تقدمت بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذي �ل�شادر يف 
�ملو�فق 2013/7/30 موعد�  �لثالثاء  يوم  �لدعوى رقم- وحدد لنظره جل�شة 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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 يف الدعوى رقم 2012/1862 جتاري كلي /دبي

�ملدعى عليه �لول: عمرو و�ي �شمكري ب�شفته مدير �شركة �يومنيتال جلوبال مونبو�شايت�س 
عليه  �ملدعى  ذ.م.م  للمناطق  �ملركزي  �لتربيد  خلدمات  ريت�س  كول  ل�شركة  ومدير  �س.ذ.م.م 
�س.ذ.م.م  مونبو�شايت�س  جلوبال  �يومنيتال  �شركة  مدير  ب�شفته  �شاي  �شينغ  بوه  �لثاين: 
�لعنو�ن:غمارة دبي- ديرة- نايف- �شارع �لنخيل- مركز �لنخيل- �شقة 209 �شركة �يومنيتال 
جلوبال مونبو�شايت�س �س.ذ.م.م - بالر�شاد. نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالق�شية 
�عاله و�ملرفوعة �شدكم من قبل وونغ بوللي ب�شفته مدير و�شريك �شركة �يومنيتال وعليه 
فانت مكلف �و من ميثلك قانونا بح�شور �جتماع �خلربة يوم �لربعاء �ملو�فق 24 يوليو 2013 
يف متام �ل�شاعة �لثالثة ع�شر� مبقر �ملكتب �لكائن يف �ملبنى برج �ل�شفا- بجانب فندق كر�ون 
بالز�- �لطابق �خلام�س ع�شر- رقم �ملكتب 1508 - يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�ح�شار 
�مل�شتند �ملوؤ يدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر 

�عمالها وفقا ل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.
لال�شتف�شار �لت�شال ب�-055-2403034/ 050-6317417

خبري ح�سابي/ ناهد ر�ساد حممد

اعالن بجل�سة خربة

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/645   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليهما /1-�فانتي هولدجن ليمتد 2- ع�شام حممد د�وود     جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد �شعيد دملوك بن عمان �ملهريي وميثله: 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  ب��در  �حمد  نبيه 
�لتاخريية  و�لفائدة  دره��م(   4.410.000( مببلغ  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهما 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شتحاق  تاريخ  من  �عتبار�   %12 بو�قع  �ملبلغ  هذ�  عن 
و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2012/58  ا�ستئناف تنفيذ �سرعي
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -نادية ح�شن توفيق حممد جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /ه�شام حممد فكري فرحات وميثله: حممد علي �شلمان 
�ملرزوقي     قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/10 
��شكالت �شرعية   بتاريخ 2012/10/30 وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء 
وعليه   ch2D.17 ملو�فق 2013/7/30 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2012/1164  ا�ستئناف مدين  
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -نور رحيم حممد رحيم  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /مذكر نا�شر مذكر �لهاجري وميثله: نو�ل م�شطفى 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملرباطي   �شالح  حممد 
رقم 2012/1164 مدين كلي بتاريخ 2012/5/27 وحددت لها جل�شه يوم 
 ch2D.17 لثنني �ملو�فق 2013/8/5 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/1016  ا�ستئناف عمايل  
ح  جمهول حمل  م  �س  تكنولوجي  بي  �شي  -ب��ي  ���ش��ده/1  �مل�شتاأنف  �ىل 
حممد  وميثله:  جرماين  �لدين  عز  /ط��الل  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �مل�شعبني  حديجان  بخيت  ح�شني 
لها  وح��ددت  بتاريخ 2013/6/16  كلي  رقم 2013/277 عمايل  بالدعوى 
بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  �ملو�فق 2013/8/19  �لثنني  يوم  جل�شه 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   7-2013 التما�س 778-2013 جت كل - م  ت-ب -اأظ
و�لنارية ل�شاحبها/ يحيى  �ملائية  �لدر�جات  �مللتم�س/ موؤ�ش�شة يحيى �لمريي لتاجري 
يحيى  �جني  �شده:  �مللتم�س  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لمريي  حممد  عبد�هلل  عبد�لكرمي 
منحر ب�شر�وي �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لطلب: �لتما�س �عادة نظر  �ملطلوب �عالنه: 
�قام  �مللتم�س  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  م�شر   �جلن�شية:  ب�شر�وي  منحر  يحيى  �جني 
لنظر  موعد   2013/7/25 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكور  �لطلب 
�لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  باحل�شور�مام  مكلف  فانت  �لطلب،لذ� 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد،  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية   باملحكمة  �لكائنة 
بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لطلب بثالثة �يام 

على �لقل.�شدر بتاريخ : 2013/7/15
قلم القيد                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/767   جتاري جزئي                           
�ىل �ملدعى عليه  /1- �خلطوط �لد�خلية للت�شميم �لد�خلي �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لريامي للزجاج و�للومنيوم �س ذ.م.م وميثله: حممد علي  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا 
�شلمان �ملرزوقي   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/3/26 يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح  / �لريامي للزجاج و�للومنيوم �س ذ.م.م: 1- بالز�م 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 78.375 درهم ) ثمانية و�شبعون �لفا وثالثمائة 
خم�شة و���ش��ب��ع��ون دره��م��ا( و�ل��ف��ائ��دة ع��ن��ه ب��و�ق��ع 9% �شنويا م��ن ت��اري��خ �ل���ش��ت��ح��اق يف 
2011/3/23 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمها بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �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  10850 بتاريخ 2013/7/22     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1766   

 �ملنذر/  �شركة كورودك�س، وميثلهم �ل�شيد/ خالد عبد�للطيف عثمان �لب�شام وينوب 
عنه �ل�شيد ��شرف �بو عو�س مبوجب وكالة. �لعنو�ن: �لقوز �ل�شناعية رقم 3 بجانب 

�شركة �شيلني غاز- مقابل �شركة خان �شاحب هاتف متحرك: 05089819848 
�لعام/عبد�هلل  �مل��دي��ر  وميثلها   - )ذ.م.م(  �لي��ط��ايل  �ل�شادة/�لت�شميم  �ل��ي��ه:  �مل��ن��ذر   
هاتف:  للمياه  �لو�شمي  مقابل   -2 �ل�شناعية  �لقوز  دب��ي-  �م��ارة  وعنو�نها:  �لقي�شيه 
043389930  توؤكد �ملنذرة على عدم رغبتها يف جتديد عقد �ليجار بعد �نتهاء مدته يف 
2013/3/31  وتطلب منكم ت�شليم �ل�شرب�ت خالية من �ل�شو�غر و�لب�شائع و�عادة �لعني 
�ملوؤجرة �ىل ما كانت عليه �شابقا وذلك حلاجتها لال�شتعمال �ل�شخ�شي لتلك �ل�شربة 
�لجر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �شن�شطر  و�ل  عليكم  �ملرتتبة  �ليجارية  �لقيمة  كامل  ودف��ع 

�لقانونية �شدكم وحتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1585 تنفيذ عمايل
حمل  جمهول  للتجميل  تات�س  �جنلز  �شالون  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ري�شا �شاريلي با�شكو�ل   قد �أقام عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )8843( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .بال�شافة 
�ملحكمة  ف��ان  �ملحكمة. وعليه  ر���ش��وم  �خلزينة  دره��م  �ىل مبلغ 542  
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1408 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لفانور لالعمال �لكهربائية و�مليكانيكية �س.ذ.م.م   
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ ح���ازم م��دح��ت حممد 
�شمارة  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )114404( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ 6893  درهم ر�شوم  �خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1336 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- د�نوي �لمار�ت   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شا�شيدهار�ن كومار�ن بن كومار�ن وميثله: عبد�لكرمي �حمد 
عبد�هلل عيد  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )38833( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة .بال�شافة �ىل مبلغ 2212  درهم ر�شوم  �خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/2258  جتاري كلي                

�ىل �ملدعى عليهما/1- معر�س �ف و�ن لل�شيار�ت ذ.م.م 2- علي ح�شني 
جوين  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي �لتجاري 
�س م ع وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم   نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/7/11 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/22 �ل�شاعة 9.30 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/455   نزاع مدين               
�فرين  و�شاحبتها  �لد�ري��ة  لال�شت�شار�ت  �ترينيتي  /1-موؤ�ش�شة  �شدهما  �ملتنازع  �ىل 
�جنم �شاه 2- �شركة هوريزن �ترينيتي �ن�شورن�س بروكرز ذ.م.م ومتثلها �ملدير و�ل�شريك 
�مل�شوؤول �فرين �جن �شاه  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع / �شركة �أي�س تيمب�شت 
ليف ري �ن�شور�ن�س ليمتد وميثلها حممد علي حممد بن دخني وميثله: خالد كلندر 
بندب خبري متخ�ش�س  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  عبد�هلل ح�شني 
�ملحاماة.  وح��ددت لها جل�شة يوم   بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  �ملدعى عليه  �ل��ز�م  مع 
�لحد �ملو�فق 2013/8/18 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 امل�سلح                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/868   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه /1-�شركة �شيفل تك �لهند�شية للمقاولت ) �س.ذ.م.م( جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / ميفا كى �ت�س كى فورم وورك �شي�شتم�س )�س م ح( وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  �مل��ط��وع    حممد  ح�شن  عبد�لرحمن 
بالز�م �ملدعى عليها  مببلغ )163.641.87 درهم( و�لفائدة �لتفاقية بو�قع 18% منذ 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب 
�لربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  بالكفالة.  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ملحاماة 
�ملو�فق 2013/8/21 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2010/493   جتاري كلي             

�ىل �ملدعى عليهم /1-تي �آر بونيمان ميدل �ي�شت ) م م ح( ممثله بال�شيد- رون و�لكر 2- 
رون و�لكر 3- �شركة دي ��س توولز �ف زد كو ممثله �ل�شيد/ رون و�لكر جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / كومبلي�شن تكنولوجي ري�شور�شي�س �يه ��س    قد �قام عليك 
درهم(  وقدره )14927438  عليهم مببلغ  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها 
�ل�شتحقاق  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 �ل�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2E.22 بالقاعة  �س 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل. . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/160   جتاري جزئي             
�ملدعي  �ن  ب�شري �حمد جمهول حمل �لقامة مبا  د�شتكري  �ملدعى عليه/1-غالم  �ىل 
�قام  ق��د  ع��ب��د�هلل ح�شني  ع ومي��ث��ل��ه: خ��ال��د كلندر  م  ���س  �ل��وط��ن��ي  �لقيوين  �م  بنك    /
مببلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
�لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   32.478.86( وقدره 
�ل�شد�د  وحتى    2011/12/20 �حلا�شل  �ل�شتحقاق  تاريخ  من  �شهريا   %2.49 بو�قع 
�لتام.    وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/31 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.19
�لق��ل. ويف  �يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/626   جتاري كلي             

�ىل �ملدعى عليه/1-�شيفا �شوند� ر�م ما�شانا موتو �شيفا �شوند�ر ب�شفته �ملدير �مل�شئول 
حمل  جم��ه��ول  )ذ.م.م(   �يكويبمن�س  برو�شي�س  �ي��ن��د  لي��ن��ز  ب��اي��ب  ب�شركة  و���ش��ري��ك 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /  جمموعة �ملال لالأعمال )�س.ذ.م.م( وميثلها مديرها/ خالد 
حممد �شعيد �ملال وميثله: حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه ب�شفته �ملدير �مل�شئول و�ل�شريك ب�شركة بايب 
لينز برو�شي�س �يكويبمن�س ذ.م.م مببلغ )2.000.000 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
وحددت  و�لتعاب.  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1B.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 بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/836   احوال نف�س م�سلمني               

�ىل �ملدعى عليه /1-�ن��ا بان�شوك- )�آي��ه( بعد �ل���ش��الم   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / لوؤي عدنان �حلاج علي قد �قام عليك �لدعوى 
�ملو�فق  ومو�شوعها دعوى �ثبات طالق  وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2013/8/4
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. . 
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/833 تنفيذ جتاري
مب�شنع  �شريك  ب�شفته  �حل���د�د  حممد  ط��ارق  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لخ�����ش��اب �لقيمة  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ 
حممد �حمد عجاوي وميثله: �بر�هيم علي كرم حممد خوري      قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )145536( 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 خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/161  جتاري جزئي                
جمهول  م�شطفى  عبد�ل�شمد  ث��ن��اء  ر�أف���ت  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / يف �ي بي لوك�شري لتاأجري �ل�شيار�ت 
�س.ذ.م.م وميثله: يعقوب قا�شم �شاهني عبد�هلل   نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2013/7/9 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
�ل�شاعة 8.30  �ملو�فق 2013/7/23  �لثالثاء  وقد حتددت جل�شة يوم 

�شباحا بالقاعة ch2D.19 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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برعاية فاطمة بنت هزاع 

الإعلن عن البطولة الرم�سانية الثانية ل�سيدات هوكي اجلليد

ت�شتاأنف يف �لعا�شرة من م�شاء �ليوم ب�شالة 
ز�يد  مدينة  يف  للبولينج  �ل��دول��ي��ة  خليفة 
�لريا�شية يف �أبو ظبي بطولة �شركة برتول 
�شركاتها  �ل��وط��ن��ي��ة وجم��م��وع��ة  �أب����و ظ��ب��ي 
جلنة  تنظمها  �ل��ت��ي  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج  )�أدن�������وك( 
ن�����ش��اط ن����ادي �ل��ك��ورن��ي�����س ب�����ش��رك��ة �أدن����وك 
�لبرتول  ���ش��رك��ات  م���ن  ف���رق   8 مب�����ش��ارك��ة 
�أدنوك  �شركة  فريق  مقدمتها  يف  �لوطنية 
�أدنوك  وف���رق  �ل��ل��ق��ب(،  )ح��ام��ل  �لرئي�شية 
ل��ل��ت��وزي��ع، ج��ا���ش��ك��و، �أدك�����و، ت��ك��ري��ر، �حلفر 

�ل��وط��ن��ي��ة، �أدم�����ا �ل��ع��ام��ل��ة، وز�دك���و،و�ل���ت���ي 
بطولة  مناف�شات  باإقامة  مبارياتها  تتجدد 
�لفردي  مناف�شات  ح�شمت  �أن  بعد  �ل��ف��رق 
�لعامل  بطل  لقبها  ح�شم  �ل��ت��ي  و�ل��زوج��ي 
�ل�شابق حممد خليفة �لقبي�شي قائد فريق 
�شركة �أدنوك و�لفائز بلقب بطولة �لفردي 
�لالعبني  م����ن  لع���ب���ا   43 ���ش��م��ت  �ل���ت���ي 
�لعاملني يف �شركات �لبرتول ،و�لفائز بلقب 
�لزوجي بجانب بطل �شباب �لإمار�ت ولعب 
�شركة �أدنوك �لدويل �شلطان حممد خليفة 

�لقبي�شي بر�شيد 2691 و�لتي �شمت 22 
و�مل�شتويات  �جلن�شيات  خمتلف  من  فريقا 
،وتتجدد  �لإم������ار�ت  �أب���ط���ال  مقدمتهم  يف 
بطولة  باإقامة  �لليلة  �لبطولة  مناف�شات 
�لفرق و�شط حتديات كبرية للفوز باللقب 
�لثالث �لذي ي�شعى له فريق �أدنوك ليحقق 
ث��ال��ث �لأل��ق��اب )ه��ات��ري��ك( و�ل���ذي ي�شارك 
باأكرث من فريق كحال فرق �حلفر �لوطنية 
و�شركة �أدكو و�أدما �لعاملة ،�أدنوك للتوزيع 
،تكرير ،جا�شكو ،وز�دكو �لتي حر�شت علي 

�مل�����ش��ارك��ة م��ا ب��ني لع��ب��ني وع�����ش��رة لعبني 
�ملا�شيني  �ل���ي���وم���ني  يف  ����ش��ت��ع��دت  ،و�ل����ت����ي 
�ليوم  لتحدي  مكثفة  تدريبات  خ��الل  م��ن 
�ملا�شرتز(  �لأ���ش��ات��ذة)  بطولة  خو�س  ،قبل 
حتدد  ،و�لتي  للبطولة  م�شكا  �شتكون  �لتي 
،و�لتي  ي��ول��ي��و �حل����ايل   24 ي���وم  خل��ت��ام��ه��ا 
�لالعبني  م���ن  م�����ش��ارك��ة مم���ي���زة  ���ش��ه��دت 
�لبطولة  ي�شعل  مم��ا  �مل�شنفني  �ل��دول��ي��ني 
�خل��ت��ام��ي��ة �ل��ت��ي ت�����ش��م ن��خ��ب��ة م���ن �أبطال 

�لإمار�ت .

ا�ستئناف بطولة فرق �سركات اأدنوك للبولينج الليلة

م���ب���ارك للريا�شة  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �أك���ادمي���ي���ة  �أع��ل��ن��ت 
�لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  مع  وبالتعاون  �لن�شائية 
�لن�شخة  عن  �جلليدية،  للريا�شات  �أبوظبي  ون��ادي 
�ل��ث��ان��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة �ل�����ش��ي��د�ت �ل��رم�����ش��ان��ي��ة لهوكي 
�جلليد، وذلك خالل �لفرتة 24-26 يوليو �جلاري 

على �شالة �لتزلج مبدينة ز�يد �لريا�شية.
فاطمة  �ل�شيخة  من  ودع��م  برعاية  �لبطولة  وتقام 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  بنت 
�لن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية 
و�شط م�شاركة �أربعة فرق هي )�أكادميية فاطمة بنت 
مبارك وفريق �لرمي وفريق يا�س وفريق بوطينة(.

�ل���ذي عقدته  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �أك��ادمي��ي��ة 
�شعادة  بح�شور   ، �لأح���د  �م�س  باأبوظبي  مقرها  يف 
نورة �لكعبي ع�شو جمل�س �إد�رة �لأكادميية، وطالل 
وجمعة  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  ممثل  �لها�شمي 
�ل��ظ��اه��ري م��دي��ر �ل��ب��ط��ول��ة، �أم���ني �ل�����ش��ر يف �حتاد 

�لإمار�ت للريا�شات �جلليدية.
�مل���ب���ادر�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �لتي  وت��اأت��ي �ل��ب��ط��ول��ة �شمن 
دعم  بهدف  مبارك،  بنت  فاطمة  �أكادميية  تقدمها 

فرق  دعم  �إىل  و�ل�شعي  �لن�شائية،  �لريا�شة  م�شرية 
�لنجاحات  �ل�شيد�ت بريا�شة هوكي �جلليد وتعزيز 
�للعبة،  م�شرية  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لفتاة  حققتها  �لتي 
وتنمية �خلرب�ت و�ملو�هب �لو�عدة و�شقل �ملهار�ت، 
تنمية  �إىل  �لهادفة  �لأكادميية  خطط  من  �نطالقا 

�لريا�شة �لن�شائية وفق خطط ريا�شية متقدمة.
و�شتقام �لبطولة من جمموعة و�حدة بنظام �لدوري 
بني �لفرق �لأربعة �مل�شاركة، و�لفريق �لذي يح�شد 
�لعالمة  �لن��ت�����ش��ار�ت ويحقق  م��ن  ع��دد  �ك��رب  على 
�لكاملة �شيتوج بلقب �لن�شخة �لثانية، حيث يح�شل 
�ل��ف��ري��ق �ل��ف��ائ��ز يف ك��ل م���ب���ار�ة ع��ل��ى ث���الث نقاط، 
ونقطة وحيدة يف حال تعادل �لفريقني، ول حتت�شب 

�أي نقطة للفريق �خلا�شر .
�لريا�شية  ز�ي���د  مب��دي��ن��ة  �ل��ت��زل��ج  ���ش��ال��ة  و�شت�شهد 
يوليو   24 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �لبطولة  �نطالقة 
�لثالثة  �لأي����ام  م��دى  على  �شتقام  حيث   ،  2013
مبار�تني يف كل يوم و�شول لليوم �خلتامي ومر��شم 

�لتتويج بكاأ�س �لبطولة �لثانية.
جمل�س  ع�شو  �لكعبي  ن��ورة  �شعادة  �أ���ش��ادت  ب��دوره��ا 
�إد�رة �كادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية 

بالدعم �ملتو��شل �لذي توليه �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك ) �م �لم��ار�ت( �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لعام  �لن�شائي  �لحت����اد  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�لرئي�س �لأعلى ملجل�س �لأمومة و�لطفولة، لتعزيز 
مكانة �ملر�أة وتفعيل دورها يف �شتى �ملجالت لتحقيق 
�أن  �إىل  �ل��ع��ري�����ش��ة، م�����ش��رية  ط��م��وح��ات��ه��ا و�آم���ال���ه���ا 
�شموها مل تاأل جهد� يف دعم كل �لقطاعات �ملت�شلة 
�لن�شائية  �لريا�شة  قطاع  ومنها  �لأ�شرية  بالتنمية 
�شموها  �هتمام  بف�شل  �لطليعة  يف  يقف  ب��ات  �ل��ذي 
�لكعبي  وت��ق��دم��ت  �مل��ت��و����ش��ل.  وت�شجيعها  ودع��م��ه��ا 
بن  ه���ز�ع  بنت  فاطمة  لل�شيخة  و�لتقدير  بال�شكر 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �أكادميية فاطمة 
حتقيق  يف  لدورها  �لن�شائية،  للريا�شة  مبارك  بنت 
�ل�شر�كات مع خمتلف �لأندية و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية 
تو�كب  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��اري��ع  �مل���ب���ادر�ت  �إط���الق  ومتابعة 
متابعتها  جانب  �إىل  �لن�شائية،  �لريا�شة  طموحات 

للرب�مج وخطة �لن�شاط �لريا�شي لالأكادميية.
�لثاين  للعام  �لبطولة  تنظيم  �أن  �لكعبي  و�أك����دت 
�لهتمام  م��دى  �إىل  بال�شرورة  يقود  �ل��ت��و�يل  على 
ريا�شة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف  ل��ل��ف��رق  �مل�����ش��ت��م��رة  و�مل��ت��اب��ع��ة 

هوكي �جلليد تلك �لتي �شجلت فيها فتاة �لإمار�ت 
بح�شول  تفوقها  �إث��ر  جناحاتها  و�شطرت  ب�شماتها 
فريق �شيد�ت �أبوظبي على لقب بطولة هونغ كونغ 
على  حري�شة  �لأك��ادمي��ي��ة  �أن  �إىل  م�شرية  �لدولية، 
�أجل  �لثانية، و�شرعت من  �لبطولة بن�شختها  جناح 
ل�شقل  و�لقدر�ت  �لإمكانيات  كافة  ت�شخري  يف  ذلك 
�ملهار�ت بالتجارب �ملنا�شبة متهيد� مل�شاركات م�شرفة 

يف �لبطولت �خلارجية للمو�شم �لقادم.
م���ن ج��ه��ت��ه �أ����ش���ار ط���الل �ل��ه��ا���ش��م��ي مم��ث��ل جمل�س 
قد  �لن�شائية  �لريا�شة  �أن  �إىل  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
�لذي  �لكبري  �لدعم  بف�شل  كبرية  جناحات  حققت 
�لريادي  و�ل���دور  �حلكيمة،  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  ب��ه  حتظى 
يف  �لم���ار�ت  �أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو 
باأن  �أّك��د  �مل��ر�أة يف �ملجتمع، كما  دعم م�شرية ريا�شة 
�ل�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ن��ه��ي��ان ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، ي���ويل �ه��ت��م��ام��ا كبري� 
برعاية  م�شيد�  �لن�شائية،  �لريا�شة  قطاع  لتطوير 
ودعم �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، 
و�لذي بات ي�شكل منوذجا ي�شعى �إىل تنمية ريا�شة 

�ملر�أة وتطويرها وتعزيز جناحاتها.

�ل�شيد�ت  ب��ط��ول��ة  تنظيم  ب���اأن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  �أك���د  ك��م��ا 
ينطلق  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  للعام  �جلليد  لهوكي 
للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �أكادميية  حر�س  من 
�لتعاون  �لناجحة يف  �لتجارب  تعزيز  �لن�شائية على 
�أبوظبي للريا�شات  بني �ملجل�س و�لأكادميية ونادي 
لأكادميية  و�لتقدير  بال�شكر  متقدما  �جلليدية، 
ولنادي  �لن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لنجاح  متمنيا  �جل��ل��ي��دي��ة،  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �أب��وظ��ب��ي 

و�لتقدم للفرق �مل�شاركة يف �إثر�ء �لبطولة.
لقطاع  �لكبري  بالدعم  �لظاهري  جمعة  �أ���ش��اد  كما 
�ملميزة،  �لنجاحات  حقق  �ل��ذي  عام  ب�شكل  �لريا�شة 

مثمنا رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد 
�إد�رة �كادميية فاطمة بنت  �آل نهيان رئي�س جمل�س 
حافز�  تعترب  �لرعاية  �ن  م��وؤك��د�  للبطولة،  مبارك 
معنويا جلميع �لفرق �مل�شاركة يف مناف�شات �لبطولة 

ولريا�شة �ملر�أة ب�شكل عام.
�ل��ك��ب��ري �لذي  �ل���دع���م  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أك�����د ج��م��ع��ة 
�لبارز  �لأث��ر  له  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  يقدمه 
يف �لنهو�س و�لتقدم بريا�شة هوكي �جلليد، م�شري� 
للريا�شات  �أبوظبي  بنادي  �ل�شيد�ت  فريق  �أن  �إىل 
�جلليدية قطع �أ�شو�طا مميزة يف �ل�شعي �إىل حتقيق 

�لإجناز�ت و�لفوز بالبطولت.

نا�سئة خورفكان يتعلمون فنون الغو�س

اكتمال عقد الفرق املتاأهلة اإىل ربع نهائي بادل تن�س

انطلقة قوية لنريان ومرغم يف كرة �سالت بطولة ند ال�سبا الرم�سانية 
- مطر الطاير : البطولة هدية للقطاع الريا�سي وفوائدها كثرية وكبرية 

�أقيمت يف م�شبح مركز نا�شئة خورفكان دورة تدريبية 
خورفكان  م��رك��ز  ن��ف��ذه��ا  �ل��غ��و���س،  ري��ا���ش��ة  لتعليم 
�إحدى  �لنا�شئة  ملر�كز  �لعامة  �لإد�رة  �إ���ش��ر�ف  حتت 
موؤ�ش�شات �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة، 

ومب�شاركة 10 نا�شئني من �ملنت�شبني للمركز. 
قدم هذه �لدورة علي يو�شف �لريا�شي مدرب �لغو�س 
�لإمار�تي �ملعتمد من �لحتاد �لعاملي ملدربي �لغو�س 
ح�ش�س  �شبع  ع��ل��ى  �ل����دورة  و��شتملت  �مل��ح��رتف��ني، 
وخم�س  �لنظري،  للجانب  ح�شتني  بو�قع  تدريبية 

ح�ش�س للجانب �لعملي و�لتطبيقي.
تاريخية عن  ملحة  �مل��درب  ق��دم  �لنظري  �جلانب  يف 
عام،  ب�شكل  �ملختلفة  �أن��و�ع��ه  و��شتعر�س  �ل��غ��و���س 
�مل�شتخدمة  �لأ�شا�شية  باملعد�ت  �لتعريف  جانب  �إىل 
يف �لغو�س، ف�شاًل عن تعريف �مل�شاركني باأ�شا�شيات 
�إ�شافة �إىل تعريف �لنا�شئة بعو�مل  مهارة �لغو�س، 

�لتاأكيد  �إىل جانب  �لغو�س،  �أثناء  و�ل�شالمة  �لأمن 
و�ملهار�ت  و�ل�شالمة  �لعلمية  �ملعرفة  م�شتوى  على 
يف  �لعملي  �لتطبيق  ج��ان��ب  متثل  فيما  �حل��رك��ي��ة.  
تدريب �لنا�شئة على كيفية �رتد�ء و��شتخد�م �أدو�ت 
و�لزعانف  �لغو�س  مالب�س  م��ن  �لغو�س  وم��ع��د�ت 
و�لنظارة، ف�شاًل عن ��شطو�نة �لأوك�شجني، وكيفية 
�مل��اء، وتدرب  �لأوك�شجني يف  تنظيم  ��شتخد�م جهاز 
�ملاء  يف  �لنزول  طريقة  على  عملي  بيان  يف  �لنا�شئة 
مبعد�ت و�أدو�ت �لغو�س، ف�شاًل عن طرق �لتو��شل 
�لإ�شار�ت  �لغو�س، و�لتي ترتكز على  �أثناء  �ملختلفة 
�مل�شاركون  تعرف  كما  �لفريق.  �أع�شاء  بني  �ملعتمدة 
�ملناطق  يف  �ل��ت��و�زن  حتقيق  كيفية  على  �ل����دورة  يف 
و�لتقنيات  �مل����ه����ار�ت  ع���ن  ف�����ش��اًل  ب���امل���اء،  �ل��ع��م��ي��ق��ة 
�لأ�شا�شية ملعادلة �ل�شغط وبع�س �إجر�ء�ت �ل�شالمة، 
�لتي  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �مل��خ��اط��ر  �إىل  �ل��ت��ع��رف  ج��ان��ب  �إىل 

و�أقيمت  مو�جهتها.    وكيفية  �لغو��س  ت��و�ج��ه  ق��د 
�لغو�س  م��ه��ارة  �لنا�شئة  تعليم  بهدف  �ل���دورة  ه��ذه 
�شعب  مار�شها  �لتي  �لرت�ثية  �ملهن  من  تعترب  �لتي 
�لإم��ار�ت منذ �لقدم كو�شيلة لطلب �لرزق، لت�شبح 
�لآن م��ن �ل��ه��و�ي��ات �مل��ف�����ش��ل��ة ع��ن��د ع���دد ك��ب��ري من 

�ل�شباب �لذين يف�شلون �لريا�شات �لتي تعتمد على 
�لإثارة و�ملغامرة. وعرب �لنا�شئة �مل�شاركون يف �لدورة 
عن �شعادتهم مبثل هذ� �لنوع من �لدور�ت ، باعتبار 
ريا�شة �لغو�س من �أهم �لريا�شات �لتي تعتمد على 
�ملرونة  �لبدنية، ف�شاًل عن  و�لقوة  �لع�شلي،  �لبناء 

�لعالية، ويقول �لنا�شئ يو�شف �شقر �أحد �مل�شاركني 
ك�شرت  نوعها  من  وفريدة  مميزة  دورة  �ل���دورة:  يف 
كل توقعاتنا، وجعلتنا نتمنى ممار�شة هذه �لريا�شة 
معتمدة  ���ش��ه��اد�ت  على  ونح�شل  �ملفتوحة  �مل��ي��اه  يف 
�لنا�شئ  �أ���ش��اد  جهته  وم��ن  م��ك��ان.  �أي  يف  ملمار�شتها 

�أ�شاليبه  وبتنوع  �مل��درب  مب��ه��ار�ت  علي  �أحمد  �شيف 
�لتدريبية وقال : يتمتع �ملدرب باأ�شلوب ر�ئع جعلنا 
وبعد  عملي  ب�شكل  ممار�شته  قبل  �ل��غ��و���س  نع�شق 
ممار�شته عمليا �أ�شبح من �ل�شعب ن�شيان ما ق�شيته 

من وقت ممتع مع �ملدرب وزمالئي �لنا�شئة. 

�أ�شاد �شعادة مطر �لطاير نائب رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
تقام  �لتي  �لرم�شانية  �ل�شبا  ند  لبطولة  �لكبري  بالنجاح 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
فعاليات   5 يف  يتناف�شون  ريا�شي   1500 فيها  وي�شارك 
هي كرة قدم �ل�شالت، كرة �لطائرة، �لبادل تن�س، �جلري 
10 كيلومرت�ت و�شباق �لدر�جات �لهو�ئية مل�شافة  مل�شافة 
�لريا�شي   دب��ي  جمل�س  رئي�س  نائب  كيلومرت�.وقال   70
لقد حققت �لبطولة جناحا كبري� بف�شل توجيهات ورعاية 
و�لتي  للمناف�شات  �مل�شتمرة  ومتابعته  دبي  �شمو ويل عهد 
�أكرب �لأث��ر يف بث �حلما�س يف نفو�س �لريا�شيني  كان لها 
�لبطولة  جعل  مما  �أد�ءه��م  مب�شتوى  و�لرتقاء  �مل�شاركني 
�ملناف�شات  بقوة  و�إمن���ا  فقط  �لأج���و�ء  ب��روع��ة  لي�س  تتميز 
قناة  �شا�شات  و�أم����ام  �مل��درج��ات  يف  �جل��م��ه��ور  �متعت  �ل��ت��ي 
مبا�شرة  �لهو�ء  على  �ملناف�شات  تنقل  �لتي  �لريا�شية  دبي 
هذه  على  �لريا�شي  �لقطاع  �لطاير  مطر  �شعادة  وهناأ   .
�شهر  خ��الل  �لريا�شية  �لأح���د�ث  ت�شدرت  �لتي  �لبطولة 
�شمو  م��ن  �لبطولة هدية  وق���ال  متثل   ، �مل��ب��ارك  رم�شان 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم للريا�شيني 
�لفر�شة  �لبطولة  لهم  �ت��اح��ت  �ل��ذي��ن  �ل��ه��و�ة  وخ�شو�شا 
للك�شف عن مو�هبهم و�طالق قدر�تهم �لريا�شية للتناف�س 
ميار�شونها  كانو�  �لتي  �لريا�شات  يف  �لبطولة  �لقاب  على 
�شابقا لال�شتمتاع وق�شاء وقت �لفر�غ يف فعاليات ريا�شية 
رم�شان  �شهر  خ��الل  و�أ���ش��ب��ح��و�  و�ل��ع��ق��ل  للج�شم  مفيدة 
لقاء  فر�شة  لهم  تتيح  �لتي  �ملناف�شات  ه��ذه  يف  ي�شاركون 
�شمو ويل عهد دبي و�ل�شالم عليه ، وكذلك �حل�شول على 
 ، دره���م  م��الي��ني   6 يبلغ جمموعها  ك��ب��رية  ج��و�ئ��ز مالية 

حتقق  حلم  باأنها  �لبطولة  �مل�شاركون  و�شف  فقد  ولذلك 
وفر�شة ثمينة لهم ملمار�شة هو�ياتهم �ملعتادة و�لتناف�س يف 
�شالة ريا�شية ر�ئعة و�أمام �أنظار �شمو رئي�س جمل�س دبي 
�لريا�شي و�لتمتع بت�شجيع ح�شد جماهريي كبري ومتابعة 
مكثفة من و�شائل �لإعالم . و�أكد �شعادة مطر �لطاير �أن 
حدود  عند  تقف  لن  �لبطولة  هذه  من  �ملتحققة  �لفو�ئد 
خالل  �لهو�ة  للريا�شيني  تناف�شية  ريا�شية  �أج��و�ء  توفري 
�شهر رم�شان �لكرمي وح�شب و�إمنا �شتمتد لتو�شيع قاعدة 
ممار�شي �لريا�شة وظهور مو�هب ريا�شية جديدة و�أبطال 
جدد ، كما �شت�شاهم يف �نت�شار ريا�شات مفيدة مثل �جلري 
�ل��در�ج��ات �لهو�ئية و�أخ���رى ج��دي��دة ه��ي ريا�شة  ورك���وب 

�لبادل تن�س �لر�ئعة.   
  

فوزان كبريان لنريان ومرغم
ن��ري�ن ومرغم م�شو�رهما  ��شتهل فريقا  �آخ��ر  على �شعيد 
بقوة يف �نطالق مباريات �ملجموعة �لر�بعة مب�شابقة كرة 
يوليو(،   20( �ل�شبت  �أم�����س  م��ن  �أول  ليلة  �ل�شالت  ق��دم 
بنتيجة  �لعا�شفة  �شقور  على  ن��ري�ن  تفوق  بعدما  وذل��ك 
قلب  بعدما  �ملجموعة  ترتيب  مرغم  ت�شدر  فيما   ،1-5
ف���وز كبري  �إىل  �ل��ن��ام��و���س  �أم����ام  ب��ه��دف��ني نظيفني  ت��اأخ��ره 
�شقور  ع��ل��ى  ب��ف��وزه  ن����ري�ن  ف��ري��ق  ي��دي��ن   .3-7 بنتيجة 
�لعا�شفة بالف�شل لالعبيه ماجد عبد �ل�شالم �لذي �شجل 
ثالثية هاتريك وجو�د حكمت هدفني ، فيما �شجل هدف 
�شقور �لعا�شفة �لوحيد حممد �لعو�شي. من جانبه حقق 
�أجمل مباريات  �لنامو�س يف و�حدة من  مرغم �لفوز على 
�لذي  �لأن��ي��ق  �لفني  للم�شتوى  نظر�  �لآن،  حلد  �مل�شابقة 
تاأخر  مع  �للقاء  �شاحبت  �لتي  و�لإث���ارة  �لفريقان  قدمه 

م��رغ��م ب��ه��دف��ني ن��ظ��ي��ف��ني م��ط��ل��ع �ل��ل��ق��اء ق��ب��ل �أن يدرك 
ليحقق  بعدها  وينطلق  �لأول،  �ل�شوط  نهاية  يف  �لتعادل 
بقوة  �لقادمة  �لفرق  باأنه من  ويوؤكد   3-7 بنتيجة  �لفوز 
من:  ك��ل  م��رغ��م،  �أه���د�ف  و�شجل  �للقب.  على  للمناف�شة 
مرو�ن،  با�شم  عي�شى،  �أح��م��د   ، �أه����د�ف   3 حممد  م��ه��ر�ن 
�لنامو�س،  �أه��د�ف  حممد عادل وخالد �شعيد، فيما �شجل 
�أن  كل من: حممد علي هدفني وعلي ح�شن. ومن �ملقرر 
تتو��شل مناف�شات �لدور �لتمهيدي مل�شابقة كرة �ل�شالت 
باإقامة 4 مباريات �ليوم �لثنني )22 يوليو(، حيث يلتقي 
يف �ملجموعة �لثالثة، كل من: �جلو�رح مع �خلو�نيج، حممد 
بن مكتوم مع �أم �شقيم، ويف �ملجموعة �لر�بعة: جمري� مع 

مرغم، ونري�ن مع �لنامو�س.

ال�سويدي: مرغم فر�س اإيقاعه على اللقاء
لالعبني  �شكره  مرغم  فريق  مدير  �ل�شويدي  علي  ق��دم 
�لذين قدمو� مبار�ة ر�ئعة ومتا�شكو� رغم تاأخرهم بهدفني 
هدفني  �شباكنا  تلقي  رغ��م  وق��ال  �ل��ل��ق��اء،  مطلع  نظيفني 
ما  �شرعان  �إن لعبينا  �إل  �مل��ب��ار�ة،  �لأوىل من  �لدقائق  يف 
جنحو� بفر�س �إيقاعهم على جمريات �للعب وقلب �لأمور 

ل�شاحلهم .
لن  مهمتنا  لكن  �للقب،  على  للمناف�شة  نتطلع  و�أ���ش��اف 
�مل�شاركة،  للفرق  �ملتقدمة  للم�شتويات  نظر�  �شهلة  تكون 
كما �أن جمموعتنا ت�شم فرقا قوية من �أبرزها فريق نري�ن 

�لذي حقق فوز� لفتا يف م�شتهل م�شو�ره �أي�شا .

اخل�سارة  �سبب  الدفاعية  الأخــطــاء  عمر:  علي 
الثقيلة

كان علي عمر حار�س �ملرمى �لأبرز يف �شفوف فريق �شقور 
�لعا�شقة، وقد حال تاألقه دون �أن يتعر�س فريقه خل�شارة 
كانت  علي عمر  ق��ال  �خل�شارة  �أ�شباب  وح��ول  ج��د�،  كبرية 
�خل�شارة  ه��ذه  ور�ء  �لرئي�شي  �ل�شبب  �لدفاعية  �لخ��ط��اء 
�ملباريات  �لخطاء خالل  ملعاجلة هذه  و�شن�شعى  �لقا�شية، 

�ملقبلة و�لتم�شك باآمال �لتاأهل �إىل �لأدو�ر �لنهائية .
لكن مل  �أد�ء جيد�  ق��دم لعبونا  �لعام  �ملجمل  و�أ���ش��اف يف 
يحالفهم �لتوفيق يف ترجمة �لفر�س �لتي �شنحت لهم �إىل 
�أه��د�ف، ونحن ننظر للبطولة كحدث ريا�شي وجمتمعي 

مميز نفخر باأن ن�شارك فيه ب�شكل عام .

اكتمال عقد املتاأهلني اإىل ربع نهائي بادل تن�س
�كتمل عقد �لفرق �ملتاأهلة �إىل �لدور ربع �لنهائي مل�شابقة 
وذلك  ي��ول��ي��و(،   20( �ل�شبت  �أم�����س  م��ن  �أول  تن�س  ب���ادل 
11 وماتيو بفوزهما يف �لدور  بعدما تاأهل فريقا ور�شان 
�لتو�يل  ز�يد وعاطف على  �لثاين على فريقي  �لإق�شائي 

بذ�ت �لنتيجة مبار�تني دون رد.
و�ن�شم فريقا ور�شان 11 وماتيو، �إىل كل من: �أنكل �شعيد، 
ت�شل�شي، حديدي، كو�شاد�، �لو�شل للتن�س، جمري� 2، �لتي 
كانت قد بلغت �لدور ربع �لنهائي يف وقت �شابق، علما باأن 
يوليو(   25( �لأرب��ع��اء  يومي  يقام  �لنهائي  ن�شف  �ل���دور 
يوم  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  تقام  فيما  يوليو(   26( و�خلمي�س 

�جلمعة �ملقبل )26 يوليو(.
يوليو(   27( �ملقبل  �ل�شبت  يوم  تقام  �ملناف�شات  ختام  ويف 
�أف�شل  4 م���ن  ����ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة ع��امل��ي��ة مب�����ش��ارك��ة  م��ب��اري��ات 
�ل��ع��امل وجميعهم م��ن �لأرج��ن��ت��ني، وه���م :  7 لع��ب��ني يف 
فريناندو بوجي �بن �ل� 36 عاما �شاحب �خلربة �لكبرية 

غوترييز  �شانيو  مو�طنه  وك��ذل��ك   ، عامليا  �أول  و�مل�شنف 
�شيبا  ي�شارك  كما  عامليا،  ر�ب��ع  و�مل�شنف  عاما   28 �ل���  �ب��ن 
36 عاما و�مل�شنف خام�س عامليا ومو�طنه  �ل�  �بن  نريون 
تيتو �ليماندي �بن �لثانية و�لثالثني عاما و�مل�شنف �شابع 

عامليا.

�سحوبات اجلماهري 
تتو��شل يف كل يوم بعد �آخر مبار�ة �إقامة �ل�شحوبات على 
�لهد�يا �ملقدمة جلمهور �لبطولة حيث ينال يوميا �أربعة 
من �لفائزين �ملحظوظني جو�ئز قيمة هي �أجهزة هاتف : 
 10 4 وبالك بريي كيو  5 و�شام�شوجن جالك�شي  �آيفون 
من  �ملتفرجني  ع�شر�ت  �لآن  حتى  فاز  وقد   ، �آيباد  وميني 
�آخرهم عبد �لغفار علي من ذوي  خمتلف �جلن�شيات كان 
�لبطولة وهو  ملتابعة  �لذي ح�شر  و  �لحتياجات �خلا�شة 
ون��ال �جلائزة  ي�شري على كر�شي كهربائي فحالفه �حلظ 
ت�شفيق  و�شط عا�شفة من  وت�شلمها  �ل�شبت  ليوم  �لر�بعة 
�لذي  �أم��ا   ، معه  وتعاطفت  لفوزه  �لتي فرحت  �جلماهري 
ل ي��ح��ال��ف��ه �حل���ظ ل��ل��ف��وز ب��اأح��د �أج���ه���زة �ل��ه��ات��ف فيلقي 
�أمل على �جلائزة �لكربى �ملخ�ش�شة  �أثناء خروجه نظره 
و�لتي  �لدفع  رباعية   570 لكز�س  �شيارة  وه��ي  للجمهور 
�لذين  �شو�ء  وباتت حلم �جلميع  �ل�شالة  بو�بة  تقف عند 
حالفهم �حلظ وفازو� باإحدى �لهد�يا �ليومية �أو �لذين مل 
يحالفهم �حلظ يف ذلك بعد.  يذكر �أن �للجنة �ملنظمة قد 
حددت �إقامة مناف�شات بطولة ند �ل�شبا �لرم�شانية يوميا 
بعد �شالة �لرت�ويح مع فتح �لأبو�ب �أمام �جلماهري لنيل 
باملناف�شات  �أوقاتا حافلة  �ملناف�شات وق�شاء  فر�شة متابعة 

�لريا�شية و�للمحات �لفنية. 
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توج نادي �بوظبي �لريا�شي ببطولة �لأندية �خلليجية للجودو 
�شمن  �ملقامة  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  �لأن��دي��ة  قمة  على  وت��رب��ع 
17 وجاء  �أل  ن�شخته  �لرم�شاين يف  �ل�شباط  �وملبياد  فعاليات 
نادي �ل�شليخبات �لكويتي يف �ملركز �لثاين وكان �ملركز �لثالث 

من ن�شيب نادي مركز �لطفل خورفكان .
للجودو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  ع�شو  �لنعيمي  حمد  �لفائزين  وت��وج 
�ل�شلومي  و���ش��الح  �حل��ف��ل  ر�ع���ي  بوك�شنغ  و�لكيك  و�مل�����ش��ارع��ة 
نائب رئي�س �للجنة �ملنظمة لوملبياد �ل�شباط و�لدكتور م�شبح 
�لكعبي �ملن�شق �لعام للبطولة ومعمر معمر �شعد رئي�س �للجنة 
�لفنية لالحتاد �لأ�شيوي ورئي�س �للجنة �لفنية ملجل�س �لتعاون 
لحتاد  �مل�شاعد  �ل�شر  �أم��ني  جا�شم  وحممد  للجودو  �خلليجي 

�لإمار�ت للجودو و�مل�شارعة و�لكيك بوك�شنغ .
لعبي  ب��ني  �شر�شة  مناف�شة  للبطولة  �خلتامي  �ل��ي��وم  و�شهد 
�لأندية �مل�شاركة يف �لبطولة وقد برز عدد كبري من �لالعبني 
�لرجال  ومناف�شات  �شنة   18 حت��ت  مناف�شات  يف  �لإم��ار�ت��ي��ني 
�لو�عدين  �لالعبني  م��ن  ع��دد  �لنا�شئني  بطولة  �أف���رزت  وكما 
�لذين وجدو� �لإ�شادة من خرب�ء �للعبة يف دول جمل�س �لتعاون 
ومن �جلمهور �حلا�شد �لذي �شهد �لبطولة و�شجع �لالعبني .

�لرم�شانية  �ل�شباط  �وملبياد  �ملنظمة لبطولة  �للجنة  وقدمت 
ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ل���ر�ع���ي �حل��ف��ل ح��م��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و �حتاد 
�لإمار�ت للجودو و�مل�شارعة و�لكيك بوك�شنغ �شلمها له �شالح 
و�لدكتور م�شبح  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب  �ل�شلومي 
�لكعبي �ملن�شق �لعام للبطولة . وتوج عي�شي جمر�شي من نادي 
 60 وزن  �ل��رج��ال  مناف�شات  يف  بالذهبية  �ل�����ش��ع��ودي  �ل��وح��دة 
وتقا�شم  �لف�شية  �لوحدة  ن��ادي  من  �لناع�س  معتوق  ون��ال  كج، 
يو�شف ودغريي وبالل بوجالل من نادي خورفكان �لربونزية 
، ويف وزن 73 كج نال �أمني حجي من �لقو�ت �جلوية �لذهبية 
وح�شل خمري موؤمن من نادي �بوظبي على �لف�شية وتقا�شم 
�لقو�ت  �شعيد من  وجا�شم  فكان  �أمي��ن من خور  �لرحمن  عبد 
– 81 كج، فاز �دليت هو�شفابوف  �جلوية �لربونزية ويف وزن 
�إب��ر�ه��ي��م دك���ري على  م��ن ن���ادي خ���ور ف��ك��ان بالذهبية وح�����ش��ل 
�لف�شية وتقا�شم على �آل على من نادي خور فكان وعبد �لعزيز 
�ليعقوبي �لربونزية وتوج عبد �حلق �لعلوي من نادي �بوظبي 
نادي  م��ن  �وليفر  ماركو�س  ون��ال  ك��ج،   81+ وزن  يف  بالذهبية 
�بوظبي �لف�شية وتقا�شم بالل دقو من خور فكان ووليد عبيد 

من �لقو�ت �جلوية �لربونزية .
بالذهبية  �ليماحي  حممد  ت��وج  �شنة   18 حتت  مناف�شات  ويف 
�لف�شية  فكان  خ��ور  مكتوم من  ون��ال خليفة   ، كج   60 وزن  يف 
من  �ل�����ش��وي��دي  وع��ل��ى  ف��ك��ان  خ��ور  م��ن  على  �آل  ه�شام  وتقا�شم 
فاز عبد �هلل حماد   ، 66 كج  وزن  �لربونزية ويف  �لنادي  نف�س 
�خلليج  ن��ادي  من  حمودة  �حمد  وح�شل  �لذهبية  �لوحدة  من 
�لف�شية وتقا�شم حممد يا�شر من نادي �بوظبي وعبد �هلل �شامل 
م��ن خ��ور فكان �ل��ربون��زي��ة وت��وج �أ�شامه ج��الل م��ن خ��ور فكان 
بالذهبية يف وزن +73 كج ، ونال �حمد وحيد من نادي �بوظبي 
�لف�شية وتقا�شم حممد �لعمرو من نادي �بوظبي خالد �لعمرو 

من �لنادي نف�شه �لربونزية .

بنقلة  اأ�سهم  الرم�ساين  الأوملبياد   : النعيمي  حمد 
نوعية يف م�سرية اجلودو

و�مل�شارعة  للجودو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  ع�شو  �لنعيمي  حمد  وجه 
و�لكيك بوك�شنغ �ل�شكر لنادي �ل�شباط و�للجنة �لعليا �ملنظمة 
تنظيم  على  �لكعبي  ه��الل  حممد  برئا�شة  �ل�شباط  لوملبياد 
�للجنة  �شكر  وكما  ع��ام   17 م��د�ر  على  �لرم�شانية  �لبطولة 

�لفنية �خلليجية لرعاية بطولة �جلودو هذ� �لعام .
و�أ�شاد ع�شو �حتاد �لإمار�ت للجودو بامل�شتوى �لذي و�شلت �إليه 
�شاحب  من  و�لرعاية  �لدعم  بف�شل  �ل�شباط،  ن��ادي  �أوملبياد 
حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل بالريا�شة و�لريا�شيني وتوجيهات �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�آل  ز�يد  بن  هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و�هتمام  ودعم  �مل�شلحة،  للقو�ت 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �لأم��ن  م�شت�شار  نهيان 
، و�لرعاية �لكرمية من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
و�أعرب حمد �لنعيمي ، عن �شعادته بامل�شتوى �ملميز �لذي قدمه 
لعبو �جلودو يف بطولة �لأندية �خلليجية �ملقامة حتت مظلة 
كانت  �ملناف�شات  �أن  ، موؤكد�  �لرم�شاين  �ل�شباط  نادي  �وملبياد 
�لبطولة  يف  ���ش��ارك  حيث  �مل��اأم��ول،  للم�شتوى  و�رت��ق��ت  �شر�شة 
�لإمار�ت  �إن �حت��اد  و�أك��د  �ملنطقة.  �أه��م �لالعبني يف  نخبة من 
ثعلوب  بن  حممد  برئا�شة  بوك�شنغ  و�لكيك  و�مل�شارعة  للجود 
�لدرعي ، يرعى رعاية �للعبة يف �لدولة بت�شجيع �لإباء لأبنائهم 
لالنخر�ط يف ممار�شة �للعبة و�لتي تعود على �لالعبني بكثري 
�إىل  �إ�شافة  �لنف�س  يف  �لثقة  غر�س  مقدمتها  ويف  �ملكا�شب  من 
، م�شدد�  و�لعاملية  �لقارية  �لبطولت  �مل�شاركة يف  �إىل  �إعد�دهم 
ي�شاهم  �لبطولة،  �ن وج��ود مناف�شات �جل��ودو يف فعاليات  على 
يف �ت�شاع قاعدة �للعبة ويعرف �لنا�س �أكرث بها، يف فرتة ت�شهد 
�لتي  �لقتالية، ويف مقدمتها �جلودو  �لفنون  لريا�شات  توهجاً 

تزدهر وحتقق �لجناز تلو �لجناز .
لالعبي  �ل��ب��اه��ر  �مل�شتوى  ه��ذ�  ن��رى  عندما   : �لنعيمي  وق���ال 
�جلودو، ندرك متاما مدى �أهمية بطولة نادي �شباط �لقو�ت 
�لنز�لت  كانت  حيث  �مل�شاركني،  لدى  قيمتها  وحجم  �مل�شلحة، 
وج��ود عدد  بها، خا�شة يف ظل  و��شتمتعنا جميعا  للغاية  قوية 

كبري من �جلماهري، �لتي �أتت ملتابعة �ملناف�شات .

حممد جا�سم : البطولة خري حمطة اإعداد للبطولة 
العربية

�أكد حممد جا�شم �أمني �ل�شر �مل�شاعد لحتاد �جلودو �مل�شارعة 
يف  تنظم  و�لتي  �خلليجية  �لأندية  بطولة  �ن  بوك�شنغ  و�لكيك 
�لرم�شاين  �ل�شباط  ن��ادي  �وملبياد  مظلة  حت��ت  �لأول  عامها 
�ملنطقة بف�شل  �برز و�هم �لبطولت يف  �أ�شبحت من  �لبطولة 
�لرعاية و�لدعم من �لقيادة �حلكيمة للدولة و�لرعاية �لكرمية 

من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شئوؤن �لرئا�شة وحتت مظلة �شمو �ل�شيخ نهيان بن 

ز�يد �ل نهيان رئي�س جمل�س �بوظبي �لريا�شي .
نطمئن  جعلتنا  للجودو  �خلليجية  �لبطولة  �إن  جا�شم  وق��ال 
ع��ل��ى �ل��الع��ب��ني �ل�����ش��ب��اب �ل���ذي���ن ���ش��وف ي�����ش��ارك��ون يف بطولة 
ت��ق��ام بعد عيد رم�����ش��ان مبا�شرة و  �لأ���ش��ي��وي��ة و�ل��ت��ي  �لأل��ع��اب 
�لإمار�ت ت�شارك يف �لبطولة بثالثة لعبني وكما �طمنينا على 
�لذي  �لإع���د�د  مع�شكر  يف  ي�شاركون  �لذين  �لالعبني  جاهزية 
�ل�شيخ  �شرم  يف  تقام  �لتي  �لعربية  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  ي�شبق 
بجمهورية م�شر يف �شبتمرب �لقادم . و�أعرب حممد جا�شم عن 
بالحتكاك  �ملو�طنني  توفرت لالعبني  �لتي  بالفر�شة  �شعادته 
مع نظر�ئهم من �لدوليني من دول جمل�س �لتعاون �لريا�شي 
�ل�شعودية  �أ�شيوية م�شاركني مع �لأندية  ومع لعبني من دول 
و�لكويتية �لتي �شاركت يف �لبطولة و�أ�شار �إىل �إن �لبطولة لقت 
�لنجاح يف ��شتهالها �لأول و�إنها �شوف تتو�شع ب�شورة �كرب يف 

�لبطولت �لأخرى .

عبد احلق : �سعداء بامل�ساركة والفوز بالذهب
وب���دوره �أع���رب �ل��الع��ب عبد �حل��ق �لعلوي م��ن ن��ادي �بوظبي 
�لريا�شي و�لفائز بامليد�لية �لذهبية يف وزن فوق 81 كلج، عن 
�شعادته بفوزه يف �لبطولة وح�شول نادييه على �ملركز �لأول يف 
�لرتتيب �لعام للبطولة و�أ�شاد �لعلوي ببطولة نادي �ل�شباط 
�لتي تتيح لهم يف كل عام �للتقاء و�لحتكاك مع نظر�ئهم من 

دول جمل�س �لتعاون .

عي�سى جمرن يثني على اوملبياد ال�سباط
�ل�شعودي  �لوحدة  نادي  �أ�شاد عي�شي جمرن لعب  ومن جانبه 
�لأندية �خلليجية  ببطولة  وزن  �لذهبية يف  بامليد�لية  و�لفائز 
�شعيد  وق��ال  �ل�شباط  ن��ادي  �ملقامة حتت مظلة بطولة  للجود 
و�ل�شتفادة  �لبطولة  لإث���ر�ء  �لإم����ار�ت  يف  �لأوىل  مب�شاركتي 
�لتعاون �خلليجي  من �لحتكاك مع نظر�ئنا من دول جمل�س 
و�عترب �إن فوزه بامليد�لية �لذهبية يحفزه على �لعودة و�مل�شاركة 

يف �لبطولة يف �لعام �لقادم .

نهائي املالكمة اليوم
ي�شدل �ل�شتار �ليوم على مناف�شات بطولة �ملالكمة للرجال و�لتي 
للبطولة  �لزمني  �جل��دول  ح�شب  �لأول  �أم�س  م�شاء  �نطلقت 
بالنهائي  وتختتم   8 �أل  ودور   16 �أل  دور  �لتمهيدية  ب���الأدو�ر 
ح�شب  �ل�شباط  ن��ادي  يف  ت�شيدها  مت  �لتي  �ملالكمة  حلبات  يف 
�لبطولة  �مل�شجلني يف  �مل�شاركني  وبلغ عدد  �لدولية  �ملو��شفات 
 7 62 مالكم م�شجلني يف �حت��اد �لإم��ار�ت للمالكمة ميثلون 
�أندية من �لدولة هي فريق نادي �ل�شيخ حممد �ل�شرقي وفريق 
�بوظبي  مركز  وفريق  �جلوية  �لقو�ت  وفريق  �لفجرية  جنوم 
مركز  وفريق  �لعني  مركز  وفريق  ب  �بوظبي  مركز  وفريق  �أ 
�لذبابة حتت  �أوز�ن هي وزن   10 �لبطولة  تدريب دبي ومتثل 

49 كجم، ووزن �لديك حتت 52كجم، ووزن �لري�شة 56 كجم، 
ووزن �خلفيف 60 كجم، ووزن فوق �خلفيف 64 كجم، ووزن 
�لو�شط 69 كجم، ووزن �ملتو�شط 75 كجم، وزن خفيف �لثقيل 
91 كجم، ووزن فوق �لثقيل +91 ك  81 كجم، ووزن �لثقيل 
وي�شرف على �لبطولة �حتاد �لإمار�ت للمالكمة برئا�شة �ل�شيخ 
ح��ام��د ب��ن خ���ادم ب��ن ب��ط��ي �آل ح��ام��د رئ��ي�����س �لحت����اد ومتابعة 
حممد بوخاطر نائب رئي�س �لحتاد وعبد �هلل �لزعابي ع�شو 
�لفنية  �للجنة  رئي�س  �ل�شيد م�شطفى  و�لدكتور  �لحتاد  �إد�رة 

بالحتاد .

غزارة الأهداف ال�سمة املميزة للمباريات 
54 هدفاً يف �جلولة �لثانية خلما�شيات كرة �لقدم لل�شيد�ت

�أمرك ين�شم �إىل �ملتاأهلني �إىل دور �لثمانية يف م�شابقة �لرجال
�لقدم  ك��رة  خلما�شيات  �لنهائي  قبل  �ل���دور  م��الم��ح  �ت�شحت 
لل�شيد�ت �شمن �أوملبياد نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة �لريا�شية 
�ملفتوحة و�لتي تقام يف ن�شختها �ل�شابعة ع�شر على �لتو�يل عقب 
نهاية مباريات �جلولة �لثانية من �ملناف�شات م�شاء �أول من �أم�س 
�ل�شبت على مالعب �خليمة �لرم�شانية بنادي �شباط �لقو�ت 
�ملباريات  يف  تهديفية  غ��ز�رة  �لثانية  �جلولة  و�شهدت  �مل�شلحة. 
�لأربع �لتي �أقيمت حيث �شجلت �لفرق �لفائزة 54 هدفاً دفعة 
و�حدة. وتاأهل فريقا �آي جي جي ) �أ ( ونادي �أبو ظبي �لريا�شي 
ظبي  �أب��و  ن��ادي  فريقا  ت��اأه��ل  كما  �لأوىل،  �ملجموعة  ع��ن  جاما 
�إىل  �لثانية  �ملجموعة  عن   ) ب   ( جي  جي  و�آي  �ألفا  �لريا�شي 

�لدور قبل �لنهائي و�لذي يقام بعد غد �لثنني.
وجنح فريق �آي جي جي ) �أ ( يف ت�شدر �ملجموعة �لأوىل بر�شيد 
�أم�س �لأول على  �ل��ذي حققه  ف��وزه  6 نقاط من فوزين عقب 
فريق دي دبليو �إف �إيه و�أمطر �شباك مناف�شه ب� 14 هدفاً دون 
م��ن مرمي  �أد�ره���ا طاقم حتكيم مكون  �لتي  �مل��ب��ار�ة  مقابل يف 
�لثانية  �مل��ب��ار�ة  ويف  �ل��دوي��ل��ة،  و�إمي���ان  �لنقبي  وم��رمي  �ل�شحي 
�أبو ظبي �لريا�شي فريق مدر�شة �ليحر �خلا�شة  �كت�شح نادي 
�ألفا  �لريا�شي  ظبي  �أب��و  ن��ادي  فريق  ت�شدر  كما  هدفاً.   18 ب� 
�ملجموعة �لثانية ب� 6 نقاط وبفارق �لأه��د�ف عن �آي جي جي 
�لعر�قي  �لنفط  ن��ادي  و�مل�شتحق على  �لكبري  ف��وزه  بعد   ) ) ب 
12 هدفاً مقابل ل �شيء، و�أد�ر �للقاء خلود �لزعابي وجناة  ب� 
�آي جي جي ) ب ( على فريق  ح�شن و�إمي��ان �لدويلة، كما فاز 
�أد�ره  �ل���ذي  �للقاء  يف  نظيفة  �أه���د�ف  بع�شرة  �لحت���اد  ط���ري�ن 
ي��ودع نادي  �ل�شحي، وب��ذل��ك  م��روى �شعيد ور�ن���ا ربيع وم��رمي 
بعد م�شاركة  �لبطولة  �لعر�قي وفريق طري�ن �لحت��اد  �لنفط 
ل�شد�رة  �لنهائية  �ملالمح  �لثالثة  �جلولة  وحت��دد  طيبة،  �أوىل 
�ملجموعتني و�لتي على بناء على نتائجها تقام مباريات �لدور 
قبل �لنهائي، حيث يو�جه �أول �ملجموعة �لأوىل ثاين �ملجموعة 

�لثانية، ويلتقي �أول �لثانية مع ثاين �ملجموعة �لأوىل.
لليوم  للرجال  �ل��ق��دم  ك��رة  خما�شيات  مناف�شات  تو��شلت  كما 
�خلام�س على �لتو�يل، و�أقيمت ثالث مباريات م�شاء �أم�س �لأول 
حيث ��شتطاع فريق بلومنجتون من حتقيق فوزه �لثالث على 

�لتو�يل عقب تغلبه على فريق �ل�شركة �لعربية بهدف نظيف يف 
�أن  �إل ب�شعوبة بعد  �لفريقني ومل حت�شم  مبار�ة متكافئة بني 
�أحرز ميجا �أوكوريز هدف بلومنجتون 3 نقاط هامة لفريقه 
�لذي �حتل �ملركز �لثاين يف �ملجموعة �لأوىل بر�شيد 6 نقاط 
من فوزين وهزمية، بينما يت�شدر فريق �آي جي جي �ملجموعة 

بنف�س �لر�شيد ولكن بفارق �لأهد�ف ولعب مبارتني فقط.
ويف �ملجموعة �لثانية �شمن فريق �أمرك �لتاأهل لدور �لثمانية 
بعد �أن رفع ر�شيده �إىل 6 نقاط من مبارتني عقب فوزه على 
كلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي بثالثة �أهد�ف نظيفة �شجلها 
عمر �شاملني وعادل خلف. وتعادل فريق �شركة �حلفر �لوطنية 
و�جلا�شم لالأملنيوم بهدفني لكل منهما يف �ملبار�ة �لثانية �شمن 
�ملجموعة ذ�تها لريفع �حلفر ر�شيده �إىل 4 نقاط، و�جلا�شم �إىل 
�لثاين يف �ملجموعة  �ملركز  �ل�شر�ع على  نقطة و�حدة ويحتدم 
مو�جهة  �لوطنية  �حلفر  فريق  يخو�س  حيث  �لفريقني  بني 
مع  لالأملنيوم  �جلا�شم  يلتقي  بينما  �ملت�شدر،  �أم��رك  مع  �شعبة 

كلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي غد� �لثنني.

بولينج حتت 17 �سنة حتفل بالإثارة والتحدي 
�فتتحت �أم�س �لول م�شابقة �لبولينج بفئة �ملبتدئني حتت 17 
�شنة يف �أوملبياد �ل�شباط �لرم�شاين ، �شمن فعاليات �لبولينج 
يف هذ� �لعام ، حيث ف�شلت �للجنة �ملنظمة هذ� �لعام يف �إقامة 
لل�شباب  و�لأخ����رى  باللعبة  �ملتمر�شني  للكبار  �لأوىل   ، فئتي 

�ملبتدئني . 
وكانت �لنتائج متباينة بني �لالعبني يف �لأ�شو�ط �لأربعة �لتي 
بفئة  ��شو�ط  �شتة  من  ب��دًل  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  حددتها 
�ل��ك��ب��ار ، وت�����ش��در �ل��رتت��ي��ب �أح��م��د عبد �خل��ال��ق �مل��ال مبجموع 
615 وباملركز  662 ويليه �شامل �لقبي�شي بر�شيد  نقاط بلغ 
�لر�بع  �ملركز  547 ويف  �لقبي�شي بر�شيد  �لثالث كان عبد�هلل 
�أديب  �خلام�س  �مل��رك��ز  ويف   532 بر�شيد  �ل�شام�شي  �شلطان 
ب�شام بر�شيد 527 يف �ملركز �ل�شاد�س نهيان �لقبي�شي بر�شيد 
520 ويف �ملركز �ل�شابع ز�يد �لقبي�شي بر�شيد 488 ويف �ملركز 

�لثامن حممد �لقبي�شي بر�شيد 447 . 

الت�سفية الرابعة يف البالي �ستي�سن توؤهل 8 لعبني 
�أ�شفرت �لت�شفيات �لتمهيدية �لر�بعة �لتي جرت �أم�س �لول يف 
تاأهل  �شتي�شن( عن  �لبالي   ( �للكرتونية  �لقدم  كرة  م�شابقة 
�شينطلق  �ل��ذي  64 لعبا  دور  �ىل   ، م�شاركني  ثمانية لعبني 
�لأ�شبوع �ملقبل ، و�ن�شم كل من نا�شر �لريامي ، خليفة حممد 
ي��و���ش��ف ، حم�شن ���ش��ال��ح �حل��ارث��ي ، حم��م��د �حل��ارث��ي ، هالل 
حممد ، ذياب مبارك ، خليفة �شامل ، �شلطان �شعيد �ىل مركب 
وتناف�س  تو�جد  �شي�شهد  �ل��ذي  �لثاين  �ل��دور  �ىل  �ل�شاعدين 
�برز ونخبة �لالعبني �ملتخ�ش�شني يف �لبالي �شتي�شن ، و�لتي 
�شي�شدل �ل�شتار على مناف�شاتها يوم 28 يوليو �جلاري ، باإعالن 
بطل �مل�شابقة �لذي �شيح�شل على جائزة قيمتها �شيارة من قبل 

�إحدى �ل�شركات �لر�عية لالوملبياد �لرم�شاين .

••  �صامي عبدالعظيم- ليون :

�طماأن �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
منتخبنا  م�شاركة  على  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
،وجدد  ليون  مبدينة  فرن�شا  مونديال  يف  للمعاقني  �لوطني 
ثقته يف �لالعبني و�لالعبات للدفاع عن طموحات �لدولة يف 
�ملحفل �لعاملي �حلا�شد كما �طماأن �شموه على �أحو�ل �ملنتخب 
وتدريباته يف مدينة ليون وحت�شري�ته للم�شاركة يف مناف�شات 

�لبطولة .
�لهاملي  فا�شل  حممد  حممد   ، �ملعاقني  �حت��اد  رئي�س  وثمن 
�لدعم و�لهتمام من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�أع�شاء  يف  �شموه  ثقة  �إن  وق��ال  �لإر�دة  لفر�شان   ، مكتوم  �آل 
�ملزيد من  ب��ذل  �أج��ل  كل معاق من  على �شدر  و�شام  �ملنتخب 
يف  �لأن  �جل��اري��ة  �ملناف�شات  من  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل  �جلهد 
�ل��ق��وي لالعبني  ،ل��ت��اأك��ي��د �حل�����ش��ور  �ل��ع��امل بفرن�شا  ب��ط��ول��ة 
و�لالعبات يف �ملنا�شبات �لعاملية �ملختلفة ،و�حر�ز �لنتائج �لتي 
ذوي  فئة  م��ن  ،خ�شو�شا  �ل��دول��ة  يف  �لريا�شي  �لتطور  ت��وؤك��د 

�لإعاقة ،بال�شر�ر و�لعزمية و�مل�شوؤولية �لوطنية .
،د�فعا  �لالفت  �ملعنوي  �لدعم  ه��ذ�  ميثل  �أن  ناأمل   : و�أو���ش��ح 
مهما لالعبي ولعبات �ملنتخب يف فرن�شا ،حتى يرتفع �لعلم 
�لإمار�ت  �أبطال  �أن  ،خ�شو�شا  �لتتويج  من�شات  يف  �لإم��ار�ت��ي 
رم�شان  �شهر  خ��الل  فرن�شا  بطولة  يف  �ل��ت��ح��دي  يخو�شون 
�لعام للهيئة �لعامة لل�شباب  �إىل �لأمني  �أي�شا  ،و�ل�شكر ميتد 
�بر�هيم عبد�مللك على �هتمامه مبنتخب �ملعاقني  و�لريا�شة 

ودعم طموحاته خالل م�شاركاته �خلارجية .
وبدوره �متدح نائب رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لريا�شة �ملعاقني 
�هتمام   ، �لع�شيمي  ،م��اج��د  فرن�شا  يف  �ملنتخب  بعثة  ورئي�س 
مبدينة  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �مل��ع��اق��ني  ببعثة  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 

قيادتنا  يعاهدون  �ملنتخب  �أن لعبي ولعبات  ،مو�شحا  ليون 
للدفاع  �لبطولة  �لت�شحيات خالل  كل  تقدمي  على  �لر�شيدة 
�ل�شورة  لتقدمي  �جلهد  �إدخ���ار  وع��دم   ، �لوطني  �ل�شعار  ع��ن 

�مل�شرفة عن ريا�شة �ملعاقني .
�آل  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  و�أ�شاف :�هتمام �شمو 
مكتوم، باإخو�نه �ملعاقني، ميثل �لد�فع �ملعنوي �ملطلوب يف هذه 
�ملرحلة �لتي ت�شهد م�شاركتهم يف مونديال فرن�شا ،و�حلقيقة 
�أنني مل�شت ردة فعلهم �لر�ئعة على هذ� �لهتمام ،حيث عربو� 
عن تقديرهم و�شعادتهم ل�شموه على �هتمامه �لذي مل ينقطع 

بهم يف جميع �لأوقات و�ملنا�شبات .
�أع���ت���ق���د �أن �ل��ن��ت��ائ��ج �جل���ي���دة �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت يف  و�خ���ت���ت���م : 
�ل�شتحقاقات �ملا�شية ،كانت نتيجة طبيعية للدعم و�لهتمام 
�لذي يوليه �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ للمعاقني ،وتاأكيد ثقتهم 
يكون  �أن  ون��اأم��ل  �لعاملية  �لبطولت  يف  �مل�شرف  ح�شورهم  يف 
مونديال  يف  �لنتائج  �أف�شل  بح�شد  �لهتمام  ه��ذ�  على  �ل��رد 
�لكثري  �لوقت ميثل  �هتمام �شموه يف هذ�  �أن  ،و�أعتقد  فرن�شا 
،و�لتقدير  �لعاملي  �ملونديال  للبعثة يف  �ليجابية  �لأ�شياء  من 
ميتد �أي�شا �إىل نائب رئي�س �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �ملعاقني ، 
طارق �شلطان بن خادم ،ونائب رئي�س �حتاد �لإمار�ت لريا�شة 
�مل��ع��اق��ني ل��ق��ط��اع �لأومل���ب���ي���اد �خل��ا���س ، ث���اين ج��م��ع��ة بالرقاد 
وع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد �ملعاقني ذيبان �شامل �ملهريي ،على 
�إىل  �أي�شا  �أ�شري  ،كما  فرن�شا  للمنتخب يف  �مل�شتمرة  متابعتهم 
�لإمار�ت  �حت��اد  �إد�رة  رئي�س  نائب  تلقيته من  �ل��ذي  �لت�شال 
،لال�شتف�شار عن  رئي�شي  دعيج جا�شم  و�لكار�تيه  للتايكو�ندو 

�أحو�ل �لبعثة .

م�ساركة جديدة 
فرن�شا  م��ون��دي��ال  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  وي��ت��اب��ع 

و�لب�شرية  �لإع���اق���ات �حل��رك��ي��ة  �مل��ع��اق��ني يف  ل��ق��وى  �ل����دويل 
و�ل�شمعية ،مب�شاركة 1088 لعبا ولعبة ميثلون 95 دولة 
، م�شاء �ليوم �لثنني يف ملعب رون و�شط مدينة ليون ،لليوم 
�لثالث على �لتو�يل ، بالالعب حممد �لكعبي يف نهائي رمي 
،F36 ،مع 14 لعبا ،و �لالعبة مرمي   F35 لقر�س �لفئة�
�ملطرو�شي يف نهائي رمي �لرمح �لفئة F46 ،مع �شبع لعبات 
يف م�شاء �ليوم ذ�ته ،بينما �شي�شارك �لالعب حممد �لقايد يف 
 T34 لدور �لنهائي من �شباق �لكر��شي �ملتحركة �شمن �لفئة�

،مل�شافة 200 مرت .
يف  له  �لأوىل  هي  فرن�شا  مونديال  يف  �لكعبي  م�شاركة  وتعد 
�لتطور  من  جيدة  مرحلة  يف  ب��د�  �أن  ،بعد  �لعاملية  �لبطولت 
�لالعب  عرب  ،حيث  للدولة  �مل�شرف  بالتمثيل  له  ي�شمح  ،مبا 
عن رغبته يف تاأكيد ح�شوره �لقوي يف �لبطولة ،برغم �ملناف�شة 
بعامل  عليه  يتفوقون  �لذين  �لالعبني  من  �ملتوقعة  �لقوية 

�خلربة �لطويلة ،يف �ملنتخبات �مل�شاركة .
و�أ�شاف : �أمتنى �أن �أمثل �لإ�شافة �ملطلوبة للمنتخب ،و�أعتقد 
�أن �خلربة �لتي �شاأح�شل عليها من خالل هذه �مل�شاركة �شتمثل 
د�فعا مهما يف �ل�شتحقاقات �ملقبلة وبدوره قال ع�شو �جلهاز 
�ملطرو�شي  ،�إن  ح�شنني  �أحمد  نبيل  �ملعاقني  مبنتخب  �لفني 
يف  �لناجحة  م�شاركاتها  خ��الل  م��ن  �جل��ي��دة  ب��اخل��ربة  تت�شلح 
بطولت عدة ،مع �ملنتخب ،ما �شمح لها باحل�شول على �لنتائج 
�لعاملية  �لألعاب  دورة  يف  تاألقها  جيد�  �أذك��ر  ،مو�شحا  �جليدة 
�لت�شيك  ب��ط��ول��ة  يف  �مل�����ش��رف  ظ��ه��وره��ا  ج��ان��ب  ،�إىل   2012
2013 و�حر�زها �لرقم �ملوؤهل �إىل مونديال فرن�شا يف رمي 

�لرمح ،�إذ �شجلت 31.05 م .
و�ختتم : �أمتنى �أن تنجح خالل م�شاركتها يف فرن�شا بتح�شني 
رقمها �ل�شابق ،و�أن تبقى يف �ملناف�شة حتى �لنهاية ،خ�شو�شا �أن 
حت�شري�تها للم�شاركة يف �ملونديال كانت جيدة ،مب�شاركتها يف 

ثالث بطولت بالت�شيك و�أملانيا . 

اعرتا�س على التحكيم 
�ل��الع��ب ح�شن مالليح يف �حلفاظ  �أخ��ف��ق  ذ�ت���ه  �لإط����ار  ويف 
 F33 �لرمح  ،�شمن م�شابقة رمي  �ملناف�شة  على حظوظه يف 
لفئة �ل�شلل �لدماغي ،�أول من �أم�س يف ظهوره �لأول ببطولة 
�إحت�شاب  �لتحكيم  جلنة  رف�شت  �ملقابل  ويف  فرن�شا  مونديال 
بينما   ، ذ�تها  �لفئة  يف  �حلو�شني  �أحمد  لالعب  رميات  ثالث 
بت�شحيح  �للجنة وطالبت  قر�ر  �ملنتخب على  بعثة  �عرت�شت 

�خلطاأ .
قدمت  للمنتخب  �لد�ري���ة  �لبعثة  �أن  �لع�شيمي  ماجد  و�أك��د 
�حت�شاب  ع��دم  على  للبطولة  �لفنية  �للجنة  �إىل  �حتجاجا 
�عتمدت  �لفيديو  مر�جعة  ،وبعد  �حلو�شني  لالعب  �لرميات 
�للجنة �لإحتجاج و�أو�شت باإعادة �لرميات مرة �أخرى لالعب 

�شباح �أم�س .
و�أ�شاف : �شنتابع �ملو�شوع مع �للجنة �لفنية ،وناأمل �أن ينجح 
�أن  �جليد  ،و�ل�شيء  باملناف�شة  يبقى  �ملرة حتى  �حلو�شني هذه 
ردة فعله على قر�ر �حلكم مل تتجاوز �لإط��ار �لريا�شي وهذ� 
ما نرجوه �أن يحدث من جميع �لالعبني و�لالعبات باملنتخب 
�لدولة  منثل  هنا  ،لأننا  �لريا�شية  بالأخالق  �لتحلي  ،فاملهم 

وينبغي �أن نح�شن متثيلها ونقدم �ل�شورة �ملرجوة عنها .

دعم معنويات املنتخب 
�أم�س  م��ن  �أول  �ملنتخب  ولع��ب��ات  ب��الع��ب��ي  �إج��ت��م��اع��ه  وح���ول 
قال :حر�شت على هذ� �ل�شيء لتعزيز �لثقة يف نفو�شهم ،مع 
دخولهم �أجو�ء �ملناف�شات و�أكدت لهم باأن �لدولة تنتظر منهم 
�لبطولة ول �شغوط عليهم على �لط��الق يف هذ�  �لكثري يف 
وعدم  و�مل�شوؤولية  بالعزمية  �لت�شلح  منهم  ،وطلبت  �لإط���ار 

،و�أك��دت لهم  �لعامل  �أبطال  �ملناف�شات مع  �خل�شية من خو�س 
�لتي  قدر�تهم  يف  يثقون  �لريا�شي  و�ل�����ش��ارع  �مل�شوؤولني  ب��اأن 

�أهلتهم يف �ملا�شي حل�شد �أف�شل �لنتائج .
وز�د : حر�شت على طماأنتهم على �لدعم �لذي يحظون به من 
�لدولة و�ل�شارع �لريا�شي ،وهذ� �لأخري عرب عن تفاوؤل ر�ئع 
بهم من خالل مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �ملختلفة يف �لأيام 

�ملا�شية ،خ�شو�شا تويرت وفي�س بوك.
�حلظ  يحالفه  مل  مالليح  �إن  ح�شنني  �مل���درب  ق��ال  وب����دوره 
�رتفاع  ،ب�شبب  �لالعبني  بقية  م��ع  �ملناف�شة  د�ئ���رة  يف  للبقاء 
�مل�شتوى �لفني للم�شاركني يف �مل�شابقة ودجمه مع فئة تتفوق 
�أث��ر كثري� يف  �أق��ل ،وه��و م��ا  �إع��اق��ة  عليه بالكفاءة ،م��ع درج��ة 
مردوده �أول من �أم�س ،مو�شحا �أن جلنة �لتحكيم قررت خروج 
رمياته  �إحت�شاب  بعدم  �ملناف�شة  �شباق  من  �حلو�شني  �لالعب 

،بزعم وجود خطاأ �أثناء �لتنفيذ .
وجلنة  �لفنية  �للجنة  مب��ر�ج��ع��ة  �ل��ف��وز  ع��ل��ى  :ق��م��ن��ا  و�أك��م��ل 
�ل��رم��ي��ات على  �أث��ن��اء  �ل��الع��ب  �أد�ء  م��ر�ج��ع��ة  ،وب��ع��د  �لتحكيم 
لهم  و�أت�����ش��ح  �لع��رت����س  قبول  ،مت  �خلا�شة  �مل��ر�ق��ب��ة  �شا�شة 

�أحقية �لالعب باإحت�شاب �مل�شافات �لتي حققها .

اأوكرانيا حت�سد الذهب الفرن�سي 
من  �لأول  �ليوم  يف  �لعام  �لرتتيب  ج��دول  �أوكر�نيا  ت�شدرت 
مونديال فرن�شا لقوى �ملعاقني ،بح�شولها على ثالث ذهبيات 
بذهبيتني  �لثاين  �ملركز  يف  بريطانيا  جاءت  ،بينما  وبرونزية 
،ف�شال عن  و�ح��دة  ذهبية  على  �جلز�ئر  ،وح�شلت  وف�شيتني 
ولعبة  لعبا   76 ب  ت�شارك  �لتي  �أمريكا  ،ون��ال��ت  ف�شيتني 
وف�شية  ،ذهبية  �مل�شاركة  �ل��دول  بني  �لأك��رب من  �لعدد  ،وه��و 
،و�حرزت  وبرونزية  ذهبية  �ملغرب  ��شتحقت  ،بينما  وبرونزية 
تون�س ف�شية وبرونزية ،كما ح�شد �ملنتخب �مل�شري برونزية 

�لعام لالحتاد  �لأم��ني  �لطاهر  �شعادة ه�شام  تقدم 
�لأ����ش���ي���وي ل��ل�����ش��ط��رجن ، ر���ش��م��ي��ا ب��ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه من 
�مل�����ش��اب��ق��ات و�لأن�����ش��ط��ة بالحتاد  ع�����ش��وي��ة جل��ن��ة 

�لدويل لل�شطرجن
وقد �أو�شح �لطاهر �ن ��شتقالته جاءت لعدة ��شباب 
�لتخ�ش�س  يف  ي��ك��ون  �لب����د�ع  �ن  قناعته  �ب��رزه��ا 
ولهذ� قرر ن يكون جل تركيزه على �لمانة �لعامة 
�لمني  �ع��رتف  كما  لل�شطرجن  �ل�شيوي  لالحتاد 
للجنة  ��شافة  يقدم  مل  �ن��ه  ��شيا  ل�شطرجن  �لعام 

�لعاملية �لتي ت�شم �ل�شفوة من �ملنظمني �لدوليني 
�ملا�شية لن�شغاله  من قار�ت �لعامل خالل �لفرتة 
يف �مور �خرى كما �ن �ل�شتقالة تفتح �ملجال ملنح 
�لثقة لأ�شخا�س لديهم �لوقت و�لكفاءة لتقدمي ما 

يخدم �ل�شطرجن �لعاملي.
هو  معني  جم��ال  يف  �لتخ�ش�س  �ن  �لطاهر  و�أك���د 
�لذي  و�ل���ك���و�در  �ل��ق��ي��اد�ت  �لم��ث��ل خل��ل��ق  �ل�شبيل 
�شينعك�س �يجابيا مبوجبه على �لد�ء �لعام للعمل 
وللتطوير  �ل��ع��ام  بالتح�شني  و���ش��ي��ق��وم  و�مل��ن��ظ��م��ة 

�ملنظومة  �ل�شامل من خالل �شخ دماء جديدة يف 
�لع�شبي  �ل�����ش��غ��ط  و���ش��ريف��ع  �حل��م��ل  و���ش��ي��خ��ف��ف 
�ل�شخ�س  كاهل  عن  و�جل�شدي  �لفكري  و�لره��اق 
�ملتخم باملنا�شب وذلك من �شاأنه �ن ي�شب يف �شالح 

جميع �لطر�ف.
�عتذر  قد  ك��ان  �لطاهر  ه�شام  �ن  يالذكر  �جلدير 
خالل �ل�شهرين �ملا�شيني عن �ل�شتمر�ر يف رئا�شة 
�جلهاز �لفني باحتاد �لمار�ت لل�شطرجن وكمدير� 
بغر�س  و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  لنادي  تنفيذيا 

�لتفرغ لعمله كاأمني عام لالحتاد �ل�شيوي للعبة 
�ىل جانب �رتباطاته �خلا�شة.

من جانبه �شرح �ل�شلوفيني بوري�س كوتني رئي�س 
جلنة �مل�شابق����������ات و�لأن�شطة بالحت���������������اد �لدويل 
�أنه يتفهم ويقدر �أ�شباب �إ�شتقالة �لطاهر وحر�شه 
وكذلك  �لقاري  �ملن�ش�����������������ب  لأعباء  �لتفرغ  على 
�آخر تكون لديه �خلربة  لإتاحة �لفر�شة ل�شخ�س 
للجنة  �إيجابية  م�شاهمات  �إ�شافة  على  و�مل��ق��درة 

�لدولية .

ه�سام الطاهر ي�ستقيل من ع�سوية جلنة امل�سابقات بالحتاد الدويل لل�سطرجن 

اإ�سدال ال�ستار على بطولة الأندية اخلليجية يف اأوملبياد ال�سباط

حمدان بن حممد يطمئن على بعثة منتخب املعاقني 

الكعبي والقايد واملطرو�سي يدخلون اأجواء املناف�سات يف مونديال فرن�سا
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دخ��ل��ت ب��ط��ول��ة �مل���رح���وم ع��ب��د �هلل 
�لرم�شانية  �هلل  ع��ب��د  �آل  ي��و���ش��ف 
�لثانية خلما�شيات كرة �لقدم �لتي 
�شيتي  �شبورت�س  موؤ�ش�شة  تنظمها 
ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة مب�����ش��ارك��ة نخبة 
�ملحليني  �ل���ق���دم  ك����رة  م���ن جن����وم 
�حلا�شمة  م��ر�ح��ل��ه��ا  و�ل���دول���ي���ني 
و�ملثرية، حيث يلتقي غد�أ �لثنني 
يف  و�ل�شهابي  �ل�شمال  ري��ح  فريقا 
مبار�ة قمة لتحديد �لطرف �لأول 
م���ن �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة �ل��ت��ي تقام 
تقام  فيما  �ملقبل  �خلمي�س  م�شاء 
�لنهائي  ن�شف  يف  �لثانية  �مل��ب��ار�ة 
�إد�رة  �ل��ث��الث��اء وجت��م��ع  ب��ع��د غ���د 
م����ب����ار�ة قوية  وه���اي���ف���ي يف  �مل���ه���ام 
�ل�شاعد  لتحديد  كذلك  وم��ث��رية 

حلفل ختام �ملبار�ة �لنهائية.
ر�ك  �أل��ي��ك�����س  ت��ك�����ش��ب  �مل���ه���ام  �إد�رة 

بالت�شعة وت�شعد لن�شف �لنهائي

يف مبار�ة ت�شيدها فريق �إد�رة �ملهام 
�خل��ا���ش��ة �ل����ذي مت��ك��ن م��ن �لفوز 
�ليك�س  ف��ري��ق  على   1-9 بنتيجة 

حجز  خاللها  من  و��شتطاع  ر�ك، 
مقعد له يف مبار�ة ن�شف �لنهائي، 
�أه��د�ف �ملهام �خلا�شة حمد  �شجل 

�لر�وي �شوبر هاتريك، حممد عبد 
�ل�شام�شي  وحمد  هاتريك  �ملطلب 
هدفني فيما هدف �أليك�س �لوحيد 

�شجله �أحمد عبد �جلو�د.

بعد  �لنهائي  ن�شف  �إىل  �ل�شهابي 
تفوقه على �لإمار�ت 3-4 

�نتهى �للقاء �ملثري و�لقوي يف ربع 
�ل��ن��ه��ائ��ي و�ل�����ذي ج��م��ع �لإم������ار�ت 
و�ل�شهابي بتفوق �ل�شهابي بنتيجة 
�ل�شهابي  �أه������د�ف  ���ش��ج��ل   ،  3-4
ن��ا���ش��ر ح��دي��د ه��دف��ني وع��ب��د �هلل 
�شجل  فيما  حممد  ور��شد  مبارك 
�لإم����ار�ت حميد عبد �هلل  �أه���د�ف 
و�أد�ر  ح���م���اين  وي���ون�������س  ه���دف���ني 
علي  نا�شر  �حلكم  �لأم�����س  لقائي 

يو�شف.

ن����ادي �لإم�������ار�ت ي��وق��ع ر���ش��م��ي��اً م���ع �مل���د�ف���ع م�شعود 
مل��دة مو�شم  يا�س  بني  م��ن  ك��اإع��ارة  �شليمان �حل��م��ادي 
و�حد ، وقد وقع علي عقد �نتقاله م�شاء �أم�س �لول 
�لتعاقد�ت  �أع�����ش��اء جل��ن��ة  ب��ح�����ش��ور  �ل���ن���ادي  يف م��ق��ر 
بالنادي ، �ملد�فع لديه �إمكانات فنية عالية �شي�شتفيد 
�ملو�شم  للفريق خالل  �إ�شافة  و�شي�شكل  �لنادي،  منها 
�لقادم. من جانبه، �أكد من�شور ح�شني �إد�ري �لفريق 
على  �لأم���ور  و�أن  �إيجابية  بخطى  ي�شري  �لتجمع  �أن 
يف  �لالعبني  بني  و��شح  �ن�شجام  وهناك  وج��ه  �أكمل 
�إىل �أن  �ل��ت��دري��ب��ات م��ع �مل���درب عيد ب���اروت ، م�����ش��ري�ً 
�لأجو�ء  توفري  �شبيل  يف  كبرية  جهود�ً  تبذل  �لإد�رة 
�إىل  يا�س  بني  مد�فع  �نتقال  وع��ن  للفريق.  �ملنا�شبة 
لديه  و�لالعب  �ل�شفقة مميزة  ب��اأن  �أو�شح  �لإم���ار�ت 
�شكر  كلمة  ووج���ه  �ل��ف��ري��ق  �شتخدم  ج��ي��دة  �إم��ك��ان��ات 
وتقدير �إىل �إد�رة بني يا�س على تعاونهم ، وهذ� دليل 
�ل��ن��ادي��ني، متمنياً  �ل���ذي يجمع  و�ل��رت�ب��ط  �ل��ت��و�ف��ق 

لالعب ولزمالئه جميعاً �لتوفيق و�لظهور مب�شتوى 
طيب يف دوري �خلليج �لعربي.

�لتي تقام  �لطائرة  �لرم�شانية للكرة  تنطلق بطولة ماجد بن حممد 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  ماجد  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
للكرة  �لإم�����ار�ت  �حت���اد  م��ع  وبالتن�شيق  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة 
هذ�  �خلام�شة  �لن�شخة  يف  وي�شارك  �لريا�شي،  �لو�شل  ون��ادي  �لطائرة 
�لعام كوكبة من �لفرق من خمتلف مناطق �لدولة. وتقت�شر �مل�شاركة 
�لالعبني  من  �ملو�هب  لت�شجيع  �ملو�طنني  �لالعبني  على  �لبطولة  يف 
و�إ�شباع رغبات �ل�شباب �لهاوين للعبة كرة �لطائرة خالل �شهر رم�شان 
�لكرمي وحتظى �لبطولة مبتابعة جماهريية كبرية من خالل �لن�شخ 
�ملا�شية نظر� لرتباطها بفرق �لأحياء يف دبي ومدن �لدولة �ملختلفة.  
�أو��شر  لتعميق  �لبطولة  فكرة  حممد  بن  ماجد  �ل�شيخ  �شمو  و�أط��ل��ق 

�حلر  �ل��وق��ت  ول�شتثمار  �مل��و�ط��ن��ني  �ل�شباب  ب��ني  �لجتماعية  �حل��ي��اة 
وتقوية  �لنتماء  وتعزيز  ريا�شية  �أن�شطة  ملمار�شة  �ملو�طنني  جلميع 
رو�بطهم �لجتماعية من خالل ممار�شة �لريا�شة وكانت روؤية �شموه 
�أن   2010-2009 مو�شم  للبطولة  �لأوىل  �لن�شخة  �نطالقة  منذ 
معينات  لها  وت��ت��وف��ر  �شنويا  ت��ق��ام  لبطولة  ن���و�ة  �لفعالية  ه��ذه  ت��ك��ون 
�لبطولة  �ملنظمة للبطولة مفاجاآت جلمهور  �للجنة  و�أع��دت   . �لتطور 
ور�شدت جو�ئز يتم �لك�شف عنها خالل �أيام �لبطولة، وتوجهت �للجنة 
�ملنظمة بال�شكر و�لإ�شادة لحتاد �لإمار�ت للكرة �لطائرة لتعاونه �ملمتد 
�لذي  �لنجاح  �لأث��ر يف  �أبلغ  له  كان  �لأوىل مما  �لن�شخة  �نطالقة  منذ 
�لذي  �ل�شيء  متميز  ب�شكل  �لآخ���ر  بعد  ع��ام��اً  �لبطولة  وخ���روج  حتقق 

�نعك�س على رغبة �مل�شاركني فارتفع عدد �لفرق . و�أكدت �للجنة �ملنظمة 
�لفرق  �ن�شمامها للبطولة وت�شلمت  �ج��ر�ء�ت  �كتمال  �مل�شاركة،  للفرق 
جدول مبارياتها و�شيقوم �حتاد �لكرة �لطائرة بال�شر�ف و�مل�شاركة يف 
�ملباريات،  لإد�رة  �لحت��اد  حكام  تخ�شي�س  خ��الل  من  �لبطولة  تنظيم 
�شبق  للقب، حيث  �ملر�شحني  �أق��وى  �ملعال  وفلج  بن �شبيح  ويعد فريقا 
لفلج �ملعال �لظفر بلقب �لن�شختني �لأوىل و�لثانية فيما ك�شر فريق بن 
�شبيح �حتكار فلج �ملعال وجنح يف �لظفر بلقب �لن�شخة �لثالثة و�لر�بعة 
على �لتو�ىل .  و�جلديد يف هذ� �لعام �ل�شماح لكل فريق باإ�شافة لعبني 
�شبق لهم �للعب يف �ندية وذلك وفقا لل�شروط �لتالية )�ن ل يقل عمر 

�لالعب عن 39 �شنة و�ن ل يكون مقيد� يف ك�شوفات �حتاد �لطائرة(.

حتت رعاية ماجد بن حممد

انطلق مناف�سات الن�سخة اخلام�سة للبطولة الرم�سانية للكرة الطائرة

ال�سلة والطائرة ب�سيدات ال�سارقة يحقق اللقب بـ »العلمة الكاملة« يف  امللتقى الرم�ساين اخلام�س

ختام دورة حماة ازدهار الوطن للطائرة 

غدًا الأثنني دور الأربعة لبطولة �سبورت�س �سيتي الرم�سانية 

ال�سهابي وريح ال�سمال يف مباراة قمة لل�سعود حللم النهائي

�ختتمت بنجاح كبري، فعاليات �مللتقى �لرم�شاين 
�ل��ري��ا���ش��ي �خل��ام�����س �ل���ذي �أق��ي��م ب��دع��م م��ن حرم 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ���ش��م��و �ل�شيخة 
ج���و�ه���ر ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ش��ة �ملجل�س 
نادي  �إد�رة  رئي�شة جمل�س  �لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى 
�مل���ر�أة  ري��ا���ش��ة  �إد�رة  ونظمته  �ل�����ش��ارق��ة،  ���ش��ي��د�ت 
و�لن�شر كرجي  للطباعة  �خلليج  د�ر  برعاية  تقام 
و�شايف  و�ول��ل��ح��ل��وي��ات  للتمور  �ل�����ش��ارق��ة  للعطور 

للحلويات �شركة دمالج مومنت�س للمنا�شبات.
ح�شر ختام �مللتقى وتوزيع �جلو�ئز، �شعادة خالد 
عي�شى حممد عبد �هلل �ملدفع �لأمني �لعام �مل�شاعد 
�شعادة  �لريا�شة  و  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  �لهيئة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  خليفة  �مل�شت�شار  
نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي �شعادة �شعيد �لعاجل 
مدير �إد�رة �خلدمة �ملجتمعية يف جمل�س �ل�شارقة 
�لإمار�ت  للجنة  �مل�شاعد  �ل�شر  و�أم��ني  �لريا�شي 
للريا�شة للجميع وندى �لنقبي مدير �إد�رة ريا�شة 
�لفال�شي  و�بت�شام  �ل�شارقة  �شيد�ت  بنادي  �مل���ر�أة 

رئي�س جلنة �لن�شائية �لالحتاد كرة �ل�شلة.
بطولة  بلقب  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي  فريق  وت��وج 
�لفلبيني  وفريق  �لذهبية،  و�مليد�لية  �ل�شلة  كرة 

�لف�شية وفريق �لو�شل بالربونزية ،
�ل�شارقة  ���ش��ي��د�ت  ف��ري��ق  ت���وج  �ل��ط��ائ��رة  ك���رة  ويف 
�لذهبية،وفريق  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �لأول  �مل��رك��ز  ب��ك��اأ���س 
�لوحدة  ن���ادي  وف��ري��ق  بالف�شية،  �ل��و���ش��ل  ن���ادي 

بالربونزية .
هو�ء  �شغط  بندقية  فئة  �ل��رم��اي��ة  م�شابقة  ويف 
للرجال و�ل�شيد�ت، توج باملركز �لول �شامل �لنقبي 
نادي �لذيد و �ملركز �لثاين �شميه �مام �لدين نادي 
مربوك  عاليه  �لثالث  �مل��رك��ز  و  �ل�شارقة  �شيد�ت 

نادي �شيد�ت �ل�شارقة.
�لنا�شئني  فئة  ه��و�ء  �شغط  بندقية  م�شابقة  ويف 
توجت باملركز �لول يا�شمني عبد �لرحمن - نادي 
�ملرزوقي  �شميه  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �ل�����ش��ارق��ة  ���ش��ي��د�ت 
�نت�شار  �لثالث  �ملركز  و  �ل�شارقة  �شيد�ت  ن��ادي   -

غالم حممد - نادي �شيد�ت �ل�شارقة.

�لرجال  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل�����ش��د���س  م�����ش��اب��ق��ة  ويف 
و�لن�شاء توج �ملركز �لول �أمني �ملن�شوري - �شرطة 
دب���ي ، �مل��رك��ز �ل��ث��اين ع��ب��د�هلل �حل���م���ادي - نادي 
�لذيد - �ملركز �لثالث وفاء خمي�س - نادي �شيد�ت 

�ل�شارقة .
م�شتوى  على  ه��و�ء  �شغط  �مل�شد�س  م�شابقة  ويف 
�آل علي  �لرحمن  �لول عبد  �ملركز  توج  �لنا�شئني 
 - �لثاين عبد �هلل �حلمادي  �ملركز  �لذيد  ن��ادي   -
نادي �لذيد ، �ملركز �لثالث جو�هر حممد-  نادي 

�شيد�ت �ل�شارقة.
�إد�رة  م��دي��رة  �لنقبي  ن���دى  �أه����دت  جانبها  وم���ن 
�لذي  �لفوز  �ل�شارقة  �شيد�ت  بنادي  �مل��ر�أة  ريا�شة 
حتقق خالل �مللتقى �لرم�شاين �لريا�شة �خلام�س 
، �ىل �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد بن �شلطان 
�لأ�شرة  ل�شوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي 
�ل�شارقة وذلك  �شيد�ت  نادي  �إد�رة  رئي�شة جمل�س 
للدور �لكبري �لذي تقوم به �شمو �ل�شيخة جو�هر 
�ملر�أة  ريا�شة  و�أن�شطة  فعاليات  وتعزيز  دع��م  يف 

بامارة �ل�شارقة.
وق��ال��ت �ل��ن��ق��ب��ي: ل ن��ب��ال��غ �ل��ق��ول ب���اأن توجيهات 
لكافة  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ���ش��م��و  ورع���اي���ة  و�ه��ت��م��ام 
فعاليات �إد�رة ريا�شة �ملر�ة بنادى �شيد�ت �ل�شارقة 
ل��ه �ل���دور �لأه���م يف حتقيق �ل��ف��وز تلو �لآخ���ر، بل 
�أع�شاء  كافة  بني  و�ملهني  �لجتماعي  و�ل��رت�ب��ط 
�ل��ن��ادي م��ن �إد�ري����ات وم��درب��ات ولع��ب��ات. كما �ن 
يعترب  ل�شموها  و�مل��ت��و����ش��ل  �ل���الحم���دود  �ل��دع��م 
�ح���د �ل��رك��ائ��ز �مل��ه��م��ة يف ح��ي��اة ك��اف��ة �ل��ع��ام��ل��ني يف 
على  �هلل  ع��اه��دو�  �ل��ذي��ن  �ل�شارقة،  �شيد�ت  ن��ادي 
�شاأن  �أجل رفع  �لوفاء ل�شموها و�لعمل �جلاد من 
ريا�شة �ملر�أة عاليا و�لو�شول بها �إىل �أرقى و�رفع 

�لدرجات .
ومن جانبها تقدمت �لنقبي �ىل �ل�شيخ �شامل بن 
�إحتاد �لإم��ار�ت للمبارزة  �شلطان �لقا�شمي رئي�س 
و �شعادة �للو�ء نا�شر عبد �لرز�ق �لرزوقي رئي�س 
�أحت���ادة كرة  �مل��ال رئي�س  و���ش��ع��ادة يو�شف  �لإحت���اد 
�لطائرة و �شعادة خالد عي�شى �ملدفع �لأمني �لعام 

�مل�شاعد �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و �لريا�شة 
رئي�س جمل�س  �مل�شت�شار خليفة بن هويدن  �شعادة 
�إد�رة نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي و �شعادة �شعيد 
�لعاجل مدير �إد�رة �خلدمة �ملجتمعية يف جمل�س 
�ل�شارقة �لريا�شي و�بت�شام �لفال�شي رئي�س جلنة 
�ل�شكر  بجزيل  �ل�شلة  ك��رة  �ل��الحت��اد  �لأن�����ش��ائ��ي��ة 
و�ل��ت��ق��دي��ر ل��رووؤ���ش��اء �لأحت����اد و�ل�����ش��ي��وف �لكر�م  
حل�����ش��ور م��ر����ش��م ت��ت��وي��ج �ل���ف���رق �ل��ف��ائ��زة خالل 
م�شابقات �مللتقى �لرم�شاين �لريا�شي �خلام�س ، 
حيث قد كان مل�شاركتكم معنا �أطيب �لأثر يف تعزيز 
فيما  �لقائم  �لتعاون  و  �لطيبة  �لعالقات  �أو��شر 

بيننا وحتفيز �لالعبات لالإ�شتمر�ر يف عطائهن .
�لالعبات  جميع  �أ���ش��ك��ر  �أن  �أود   : �لنقبي  وق��ال��ت 
للفرق  �أب��ارك  �أن  �أود  كما  �مل�شاركة  �لفرق  وجميع 
�لفائزة و�أنوه �أد�ءهن �لالئق يف �لتناف�س و�للعب، 
و�للحظات  بالثارة  مليئة  مباريات  �شهدنا  حيث 
�حلا�شمة كما �شهدنا ح�شور مميز ولئق و�قبال 
ك��ب��ري ع��ل��ى �مل���ب���اري���ات و�ل������ذي ي����دل ع��ل��ى جناح 

و�للجنة  �خلام�س  �لريا�شي  �لرم�شاين  �مللتقى 
حافز�  يعترب  ب����دوره  �ل��ن��ج��اح  وه���ذ�  ل���ه.  �ملن�شقة 
ل��ن��ا يف �ل���ش��ت��م��ر�ر و�ح��ت�����ش��ان �ملزيد  وت�����ش��ج��ي��ع��ا 
عدد  زي���ادة  بعد  خا�شة  م�شتقبال  �لبطولت  م��ن 
بناتهن  لت�شجيع  �ملباريات  �ملتو�جد�ت يف  �لأمهات 
و�لذي بدوره يعرب عن تقبل �أولياء �لأمور ثقافة 

�لريا�شة �لن�شائية ب�شعة رحب .
ت��ن��ظ��ي��م هذ�  �ل���ه���دف م���ن  �إن  �ل��ن��ق��ب��ي:  وق���ال���ت 
�لأمار�تية  �لن�شائية  بالريا�شة  �لرت��ق��اء  �مللتقى 
�ملن�شود  �مل��دى  �إىل  ت�شل  حتى  وت�شجيعها  خا�شة 
نطاق  تو�شيع  نحو  قدماً  وت�شري  طموحاتنا  من 
�أنها  �شك  �مللتقيات ل  ومثل هذه  عاملياً،  �نت�شارها 
و�شقل  �ل��الع��ب��ات  تاأ�شي�س  يف  م��ه��م��اً  دور�ً  تلعب 
وتبادل  و�لحتكاك  �للعب  طريق  عن  مهار�تهن 

�خلرب�ت فيما بينهن.
�ل�شكر  �أوج�����ه  �أن  ي�����ش��ع��دين  �ل��ن��ق��ب��ي:  و�أ����ش���اف���ت 
و�لتقدير جلميع �للجان �لقائمة على تنظيم هذ� 

�مللتقى �ملتميزة فنياً وتنظيمياً.

�ملجمع  ب�شالت  �ليوم  م�شاء  تختتم 
�لتابع  �ل��ب��رتويل  باملعهد  �لريا�شي 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب����رتول  ل�����ش��رك��ة 
يف  )�أدن������وك(،  �شركاتها  وجم��م��وع��ة 
منطقة �شا�س �لنخل يف )�أم �لنار( يف 
�أبوظبي بطولة �لكرة �لطائرة �لتي 
فعاليات  �شمن  �لأوىل  للمرة  ت��ق��ام 
دورة حماة �زدهار �لوطن �لريا�شية 
�لرم�شانية �ل�شاد�شة خلما�شيات كرة 
�شهدت  و�ل��ت��ي   2013 ل��ع��ام  �ل��ق��دم 
م�شاركة �لعديد من جنوم �ملنتخبات 
مبختلف  �ل��دول��ة  و�أن��دي��ة  �لوطنية 
تلك  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  م��ن  م�شتوياتها 
�جلهات �حلكومية،حيث ميثل ختام 
من  �ق��رت�ب��ا  �لطائرة  �ل��ك��رة  بطولة 
�حلفل �خلتامي لبطولة هذ� �ل�شهر 
�للجان  ن��ظ��م��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ف�����ش��ي��ل 
�ملنظمة �لعليا بجهاز حماية �ملن�شاآت 
�حل��ي��وي��ة و�ل�����ش��و�ح��ل،و�ل��ت��ي درجت 
�لع�شرة  قبل  لتنتهي  برجمتها  علي 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  م��ن  �لأخ���رية 
بعدما �شهدت ت�شفياتها جناحا ر�ئعا 

�لعالية  �لفنية  �مل�شتويات  من خالل 
و�حل�شور �جلماهريي �لكبري �لذي 

خطف �أ�شو�ء �لدورة.
بلقاء  �خلتامية  �ل��ي��وم  جولة  وت��ب��د�أ 
و�لر�بع  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��زي��ن  حت��دي��د 
وتعقبها مبار�ة �للقب �لذهبي للكرة 
�لطائرة حيث ي�شمل �لتكرمي �ملادي 
�ل�شد�رة  ف����رق  �ل��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  يف 
�شوء  علي  وذل���ك   ، �لأوىل  �ل��ث��الث��ة 
قبل  �ل����دور  يف  �أم�����س  ج��ول��ة  نتيجة 
�ل��ن��ه��ائ��ي �ل����ذي ���ش��ه��د ل��ق��اء �حلفر 
�ل��وط��ن��ي��ة م��ع رئ��ا���ش��ة �جل��ه��از ، ويف 
�لنهائي  متثل  �لتي  �لثانية  �مل��ب��ار�ة 
�لبرتولية  �لقمة  كانت  حيث  �ملبكر 
ف���ري���ق���ي �شركة  ب����ني  �ل���ت���ي ج��م��ع��ت 
�لرئي�شية يف  �أدن��وك  �أدك��و مع فريق 
لقاء �لذكريات �جلميلة وعلي �شوء 
�لليلة  تتحدد  �أم�س  مبار�تي  نتيجة 
باملركزين  و�ل��ف��وز  �لبطولة  م��ب��ار�ة 
�لربونزية  و�مليد�لية  و�لثاين  �لأول 
�شتكون يف  �لتي  و�لر�بع  �لثالث  بني 
�لبد�ية وقد ح��ددت لئحة �جلو�ئز 

�ملادية ،بحيث يح�شل �لفريق �لأول 
ومبلغ  �لبطولة  كاأ�س  علي  �لذهبي 
 50 ،وللثاين مبلغ  دره��م  �أل��ف   70
�أل��ف درهم   25 �أل��ف دره��م و�لثالث 
�لقدم  خ��م��ا���ش��ي��ات  ج����و�ئ����ز  ك���ح���ال 

بجانب �لهد�يا �لتذكارية و�لعينية.
�لدور  من  �خلتامية  �جلولة  وكانت 
�لتمهيدي قد �شهدت فوز �شركة �أدكو 
�ملن�شاآت  علي فريق جمموعة حر�س 
،وق�����د رجحت  ن��ظ��ي��ف��ني  ب�����ش��وط��ني 
خربه فريق �أدكو �لذي �قرتب كثري� 
�ملبار�ة  ..ويف  �ل��ذه��ب��ي  �لنهائي  م��ن 
ل��ف��ري��ق رئا�شة  �ل��ف��وز  �ل��ث��ان��ي��ة ك���ان 
�جلهاز م�شتفيد� من �لدماء �ل�شابة 
و�لأ���ش��م��اء �مل��غ��م��ورة �ل��ت��ي جنحت يف 
كان  ،وق��د  �لذهبي  للمربع  �لو�شول 
دور�  �ل���دويل  �لتحكيم  ك��ادر  جلهود 
�لنهائية  ملحطتها  �لبطولة  بلوغ  يف 
ب���اأم���ان ب��ق��ي��ادة �ل����دويل ب���در حبيب 
وحممد �أحمد �ل�شام�شي ،وعلي �شامل 
للبطولة  مر�قبا  �جلنيبي  وخالد   ،
�لناجحة وقد بذلت �للجان �ملنظمة 

برئا�شة علي �شيف بن برهوم �لكعبي 
�ليومني  خ��الل  �جل��ه��د  م��ن  �لكثري 
�إخ��������ر�ج �حلفل  ب���ه���دف  �مل���ا����ش���ي���ني 
يتنا�شب  ب�شكل  ل��ل��ط��ائ��رة  �خل��ت��ام��ي 
�لذي  و�جلماهريي  �لفني  و�لنجاح 
�ملتحركة  �مل��درج��ات  ب��زي��ادة  �شهدته 
جتاوبا مع �حل�شور �لكبري وتوفري 
�لتذ�كر �ملجانية �لتي �شيتم �ل�شحب 

عليها يف ختام �لبطولة .
و�شهدت خما�شيات كرة �لقدم �شمن 

�لوطن  �زده���ار  حماة  دورة  فعاليات 
�لريا�شية �لرم�شانية �ل�شاد�شة ختام 
مباريات �لدور �لتمهيدي و�لتي لغت 
بلغت  �لتي  للبطولة  �لذهبي  �ملربع 
�لفنية  و�مل�شتويات  �حل�شم  مرحلة 
يف  �لبطولة  لقب  يف  رغبة  �ملتكافئة 
بنف�س  �لثالثاء  يقام  �ل��ذي  �لنهائي 
�ل�شالة �جلميلة ،وت�شهد جولة �ليوم 
م��ب��ار�ة ح��ر���س �مل��ن�����ش��اآت �ل���ذي �حتل 
�ملجموعة  ترتيب  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 

�لثانية مع �بن عمومته فريق حر�س 
�لأوىل  �ملجموعة  مت�شدر  �ل�شو�حل 
�أول  ب���ك���ل ج�������د�رة وب�������دون ه���زمي���ة 
�شيكون  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  ..ويف  تعادل 
يف  جديدة  برتولية  قمة  مع  �ملوعد 
فريقي  بني  جتمع  �لقدم  خما�شيات 
جا�شكو و�شيف �ملجموعة �لثانية مع 
مت�شدر  �لعاملة  �أدم���ا  �شركة  فريق 
تاأهل  جاء  �أن  بعد  �لثانية  �ملجموعة 
ح�شاب  علي  �ل�شو�حل  حر�س  فريق 

ف��ري��ق رئ��ا���ش��ة �جل��ه��از ح��ام��ل �للقب 
بفارق هدف و�حد بعد �أن ت�شاويا يف 

ر�شيد �لنقاط .
�مل���ب���ار�ة �خل��ت��ام��ي��ة يف �لدور  وك��ان��ت 
�ل��ت��م��ه��ي��دي ق��د ���ش��ه��دت ف���وز حر�س 
�ملن�شاآت علي �دما �لعاملة 3-2 مما 
�لتاأهل و�شيفا لفريق  كفل للحر�س 
للحر�س  �شجل  وق���د  �ل��ع��ام��ل��ة  �أدم����ا 
�شقال  وع���ث���م���ان  ج���م���ع���ة  خ��م��ي�����س 
ويو�شف حممد ولفريق �أدما �لعاملة 

عبد�لكرمي  وح��م��د  ع��ب��د�هلل  ح��م��ود 
�لتمهيدي..ويقام  ل���ل���دور  م�����ش��ك��ا 
�لقدم  �حل��ف��ل �خل���ت���ام خل��م��ا���ش��ي��ات 
مبار�ة  تلعب  ،فيما  �لأرب��ع��اء  م�شاء 
و�لر�بع  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��زي��ن  حت��دي��د 
رغم  بال�شالة  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  م�شاء 
�لذهبي  �لتتويج  �ق��رت�ب��ا من  و�ح��د 
�ل������ذي مي���ث���ل �إن��������ز�ل ع���ل���م �ل������دورة 
�ل�شاد�شة �لتي �شخر لها �جلهاز كافه 

متطلبات �لنجاح �لتنظيمي .

م�سعود احلمادي ينتقل للإمارات 
معارًا من بني يا�س



�س.. حلفلت الزفاف  جمل�س العموم الربيطاين خم�سّ
للجمهور  قاعاته  لتاأجري  �لربيطاين  )�لربملان(  �لعموم  جمل�س  يخطط 
�مليالد  و�أعياد  �لزفاف  �ملنا�شبات �خلا�شة، مثل حفالت  و�ل�شركات لإقامة 
�إن مبنى  �لأح��د،  �م�س  تليغر�ف(  و�ل�شتقبالت. وقالت �شحيفة )�شندي 
�لربملان، �ملعروف با�شم )ق�شر و�شتمن�شرت(، �شي�شت�شيف �ملنا�شبات �خلا�شة 
للمرة �لأوىل يف تاريخه �عتبار�ً من كانون �لأول دي�شمرب �ملقبل، و�شيعر�س 
تاأجري �لع�شر�ت من قاعاته �لتي لعبت دور�ً يف تاريخ بريطانيا. و�أ�شافت 
وكبار  للنو�ب  �شة  �ملخ�شّ �لع�شاء  ب��دع��و�ت  �خلا�شة  ت�شريت�شل  ق��اع��ة  �أن 
�شتكونان  �لتاميز،  نهر  �ملطلة على  و�ل�شرفة  �لربيطاين  �لربملان  موظفي 
من بني �لأماكن �ملعرو�شة على �جلمهور ل�شتئجارها للحفالت �خلا�شة. 
مت  �لربيطاين  �ل��ربمل��ان  قاعات  تاأجري  خطط  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
�لربملانية  �لد�ري���ة  للجنة  �جتماع  خ��الل  عليها  �لأخ���رية  �للم�شات  و�شع 
�لتحذير  وتلت  �لربملان،  مبنى  و�شيانة  لإد�رة  �ملالية  �مل��و�رد  زي��ادة  بهدف 
�ل��ربمل��ان يجب  �أن  م��ن  ب��ريك��و،  �لعموم، ج��ون  رئي�س جمل�س  �أطلقه  �ل��ذي 
15 قاعة يف مبنى  �إن  نادياً خا�شاً. وقالت  �أن يكون ممتلكات عامة ولي�س 
 9 900 عام، مبا يف ذلك  �لربملان �لربيطاين �لذي جرى بناوؤه قبل زهاء 
�شتكون متوفرة للجمهور و�ل�شركات ل�شتئجارها  غرف للطعام وحانتان، 
للمنا�شبات �خلا�شة. و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن متحدثاً با�شم جمل�س �لعموم 
باأن خطط تاأجري غرف وقاعات �لربملان �شيتم جتريبها ملدة عامني،  �أكد 

قبل �تخاذ قر�ر نهائي ب�شاأنها.

 وفاة ال�سحفية املخ�سرمة هيلني توما�س 

قالت موؤ�ش�شة ونادي جريديرون لل�شحافة �ن مر��شلة �لبيت �لبي�س �ل�شابقة 
ب��دء� من  �لمريكيني  �لروؤ�شاء  كل  �خبار  بتغطية  قامت  �لتي  توما�س  هيلني 
جون كنيدي وحنى بار�ك �وباما توفيت �م�س �لأول عن عمر يناهز 92 عاما. 
�شر�ع  بعد  توفيت  هيلني  �ن  بيان  يف  و��شنطن  ومقرها  �ملوؤ�ش�شة  و�أ���ش��اف��ت 
�ملهنية  �حل��و�ج��ز  م��ن  �لعديد  ك�شرت  �لتي  هيلني  وعملت  �مل��ر���س  م��ع  طويل 
�مام �ل�شحفيات خالل فرتة عملها يف �لبيت �لبي�س لنحو 49 عاما حل�شاب 
�ملر��شلني  كبرية  وب�شفتها  وهري�شت.  �نرتنا�شونال  بر�س  يونايتد  �شحيفتي 
�ل�شحفية  �مل��وؤمت��ر�ت  م��ن  �لع�شر�ت  هيلني  تختتم  كانت  �لبي�س  �لبيت  يف 
بعبارة �شكر� �شيادة �لرئي�س. وكانت معروفة بتوجيه ��شئلة مبا�شرة للروؤ�شاء 
و�ملتحدثني �ل�شحفيني بطريقة كانت تو�شف باأنها فظة. وكان �خرون ومن 
بينهم مر��شلون زمالء لها ي�شفون ��شلوبها يف �و�خر �عو�مها باأنه �شد�مي. 
و��شاد �لرئي�س �لمريكي بار�ك �وباما يف بيان باميانها �ل�شلب باأن دميقر�طيتنا 

تكون �أف�شل عندما ن�شاأل �أ�شئلة �شعبة ون�شع قادتنا �مام �مل�شاءلة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سوبرمان وبامتان 
معًا يف فيلم 

 ، �ل��رج��ل �خل���ارق �شوبرمان  ي��ط��ّل 
و�ل��رج��ل �ل��وط��و�ط ب��امت��ان ، معاً 
�شا�شة  على  فيلم  يف  �لأوىل  للمرة 
)و�رن���ر  ���ش��رك��ة  و�أع��ل��ن��ت  �ل�شينما 
بر�ذر( خالل �حتفال كوميك كون 
، �إن �شوبرمان �شيجتمع مع زميله 
بجا�شت�س ليغ بامتان، يف فيلم هو 
��شمه  ي��ع��رف  ن��وع��ه مل  م��ن  �لأول 
ت�شويره  يبد�أ  �أن  �ملقرر  من  بعد، 

عام 2014.
هرني  �ملمثل  �إن  �ل�شركة،  وق��ال��ت 
كافيل، �لذي �أدى دور �شوبرمان يف 
�لرجل من حديد ، �شيعود ليوؤدي 
�أنه  �لفيلم �جلديد غري  �ل��دور يف 
مل يتم �ختيار �ملمثل �لذي �شيوؤدي 

دور بامتان.
�لذي  بيل،  كري�شتيان  �ملمثل  وكان 
�أج���ز�ء من   3 ب��امت��ان، يف  �أدى دور 
�شل�شلة فار�س �لظالم لكري�شتوفر 
ن����ولن، �أك���د �أن���ه ل��ن ي��ع��ود لتاأدية 

�لدور جمدد�ً.
ومن �ملقرر �أن يخرج ز�ك �شنايدر، 
خم��رج �ل��رج��ل م��ن ح��دي��د �لفيلم 
�أي�شاً  �إل���ي���ه  ي��ع��ود  �ل����ذي  �جل���دي���د 
�ملمثلون لورن�س في�شبورن، و�إميي 

�أدمز، وديان لين.
عن  �أن(  �أن  )���ش��ي  ���ش��ب��ك��ة  ون��ق��ل��ت 
كوميك(  �شي  )دي  �شركة  رئي�شة 
���ش��وب��رم��ان وب���امت���ان م��ع��اً على  �إن 
دي  ملحبي  حلم  �ل��ك��ب��رية  �ل�شا�شة 

�شي كوميك يف كل مكان .
م���ن حديد  ف��ي��ل��م رج���ل  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�630  جت�����اوزت  �إي��������ر�د�ت  ح��ق��ق 

مليون دولر حول �لعامل.

ا�ستخراج �سر�سار من اإذن مري�س
�إذن مري�س،  �لليل من  با�شتخر�ج �شر�شار  قام طبيب 
�ل�شحيفة  وق��ال��ت  �لكويتية  �لأن��ب��اء  �شحيفة  بح�شب 
بع�س  يف  �لأي���ام  هذه  بكرثة  ينت�شر  �لليل  �شر�شار  �إن 
�لنطاط  ف�شيلة  م��ن  ح�ش������رة  وه���و  �ل��ك��وي��ت  م��ن��اط��ق 

�لقبوط . 
بقفز�ته  خ��ط��ورة  ي�شكل  �لليل  �شر�شار  �أن  و�أ���ش��اف��ت 

و�حيانا يكون قادر� بالدخول لالذن..
 وه��ن��اك ح��الت كثرية تعر�س على �لط��ب��اء م��ن �جل 
�ل�ش����خ�س  لي��ت��م��ك��ن  ح��ي��ث  �حل�����ش��رة  ه�����������������ذه  �خ�����ر�ج 
يكون  م��امل  �ح��د  م�شاعدة  حتى  �و  بنف�شه  ب��اإخ��ر�ج��ه��ا 

خمت�شا. 

يعلـــق راأ�ســها يف
 زجــاج ال�ســـيارة وتنجــو

جنت �شيدة �شينية من �ملوت عندما علق ر�أ�شها يف زجاج 
�شيارة، �إثر ��شطد�مها ب�شاحنة لوري يف مدينة قويت�شو 

مبقاطعة قو�نغ�شى
�أدى لرتطام  �لأم��ان مما  ح��ز�م  ت�شع  تكن  �ل�شيدة مل 
ر�أ�شها يف �لزجاج وعلق ر�أ�شها بهذ� �ل�شكل �لغريب. وقد 
مت نقل �ل�شائق �إىل �مل�شت�شفى وحترير ر�أ�س �ل�شيدة من 

زجاج �ل�شيارة ب�شالم، وحالتهما م�شتقرة.

طفـلن يعي�سـان مـع الفهـود 
����ش���ك���وم���ان« فهدين  �ل�����زوج�����ان »ه������ني« و»ك����ي����م  ت��ب��ن��ى 
�شنو�ت،   3 »م���الن«،  طفليهما  م��ع  برتبيتهما  ليقوما 
�لأ�ش������رة  وتع�ي����س  و�ح����د،  ع������ام  »ك��اي��ال«،  و�شقيقته 
�لطبيعية  مبحمياتها  �مل�����ش��ه��ورة  �أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  يف 
�ملتعددة للحيو�نات، ح�شبما ذكرت جريدة »ديلي ميل« 

�لربيطانية.
و»كايال«  »م���الن«  �لطفلني  ب��ني  قوية  عالقة  وت��رب��ط 
ب�شكل  معا  يلعبون  فهم  و»�شكيال«،  »و�ك���و«  و�لفهدين 
د�ئم بل كانو� يتقا�شمون نف�س فر��س �لنوم مما جعلهم 
على  �عتادت  �إنها  »كيم«  �لأم  وتقول  كالأ�شتقاء  يبدون 

تغذية طفليها و�لفهدين معاً ..
وكانت يف كثري من �لأحيان تقا�شمهم �لفر��س كاأم لهم 
جميعاً قبل �أن يكرب �لفهد�ن وينتقال �إىل ماأوى خا�س 

لهما بحديقة �ملنزل.
باإحدى  مبا�شرة  ولدتهما  بعد  �لفهدين  �لأ�شرة  تبنت 
تعليمهما  »كيم« على  لتعتني بهما، وحتر�س  �ملحميات 
�إىل بيئتهما �لأ�شلية،  �ل�شيد يف حالة عودتهما  كيفية 
ك��م��ا حت��ر���س ع��ل��ى ت��ع��ل��ي��م ط��ف��ل��ي��ه��ا ك��ي��ف ي��ل��ه��و�ن مع 

�لفهدين دون �أن يتعر�شا لأي �أذى.
مع  �خلا�شة  �ألعابهما  م�شاركة  على  ت��ع��ود�  �لطفالن 
هناك  ك��اأن  طبيعي  ب�شكل  معهما  و�لتو��شل  �لفهدين 

عالقة �أخوة حقيقية تربطهما بهما.

تطوير تركيبة فعالة ملحاربة التجاعيد
تو�شل باحثان بجامعة كامربيدج �لربيطانية مبح�س �ل�شدفة �أثناء �أبحاثهما عن عالج لتليف �لكبد �إىل تركيبة 
نوع من �لكرميات، �أكد� �أنه قادر ب�شكل فعال على حماربة �لتجاعيد. وذكرت �شحيفة ديلى ميل �لربيطانية، 
�أن �لكرمي �لذى �أطلق عليه ��شم ميتو كيو عبارة عن مزيج من �ملكونات �لفريدة �لتى �كت�شفها �لعاملان مايكل 
مريفى وروب �شميث بال�شدفة فى معر�س �أبحاثهما عن عالج للكبد، وقد زعما �أن هذ� �ملنتج قادر على تنعيم 
بغمر �خلاليا  باكت�شاف نظام تو�شيل يقوم  �لعاملني  �أبحاث  و�نتهت  �لعمر.  �لتقدم فى  �جللد وعك�س عالمات 
مب�شاد�ت �لأك�شدة، وهى جزيئات �شحية متنع تزويد �خلاليا بالأك�شجني، مبا�شرة �إىل ما يعرف بامليتوكندريات 
�أو �مل�شور�ت �حليوية، وهى م�شدر �جلزيئات �حلرة �مل�شوؤولة عن عالمات �لتقدم يف �لعمر وتدمري �لأن�شجة. 
و�أو�شح مايكل مرييف، �أن �مليتوكندريات مثل �لبطاريات �لتي تزود �لطاقة �لتى حتتاجها جميع خاليا �جل�شم 
جزيئات  �أي�شاً  �لعملية  ه��ذه  تطلق  لالأ�شف  لكن  �جللد،  خاليا  يت�شمن  مبا  جيدة،  ب�شحة  وتظل  تعمل  لكي 
حرة تلحق �ل�شرر فى �لو�قع باخلاليا. و�أ�شاف �أن م�شاد�ت �لأك�شدة هي �آلية دفاع �جل�شم �لطبيعية ملحاربة 
�جلزيئات �حلرة، لكن �لتجاعيد حتدث لأنه مع تقدمنا يف �لعمر تنتج �أج�شامنا م�شاد�ت �أك�شدة �أقل ل ت�شتطيع 
يعزز  مذهاًل  علمياً  �كت�شافاً  ي�شكل  كيو  ميتو  �أن  قبل، مو�شحاً  كما من  فعال  ب�شكل  حماربة �جلزيئات �حلرة 

قدرتنا على �إنتاج م�شاد�ت �لأك�شدة، مما يعيد �خلاليا �إىل �لوظيفة �لأمثل.
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اأ�سغر دولة عدد �سكانها 3 اأفراد
�أ�شغر دولة  تد�ولت مو�قع �لتو��شل �لجتماعي فيديو يظهر 
بح�شب  ن�شمات،   3 �شكانها  ع��دد  ي��ت��ج��اوز  ل  حيث  �ل��ع��امل،  يف 

�شحيفة �لوفد �مل�شرية. 
بها  معرتف  غ��ري  دول��ة  وه��ي  مولو�شيا  دول��ة  �لفيديو  ويظهر 
تاأ�ش�شت عام 1977، وهي عبارة عن منزل �شغري قرب د�يتون 
يف ولية نيفاد� بالوليات �ملتحدة �لأمريكية ويبلغ عدد �ل�شكان 
بها 3 ن�شمات فقط ويقول كيفني بو رئي�س جمهورية مولو�شيا: 
�لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  �ل�شر�ئب  تدفع  �جلمهورية  �إن 

كم�شاعد�ت لدولة �أجنبية. 

بخاخ فلفل حار لعلج القوباء
مكون  من  م�شنوعاً  لالأنف،  بخاخاً  �أمريكيون  باحثون  �بتكر 
�لأمل  لعالج  جديدة  و�شيلة  يكون  �أن  �شاأنه  من  �حل��ار،  �لفلفل 

�حلاد �لناجم عن مر�س �لقوباء �ملنطقية.
�ملنطقية،  بالقوباء  يت�شبب  �ل��ذي  ذ�ت��ه  �جل��دري هو  وف��ريو���س 
حيث تعمل عو�مل كالتقدم يف �ل�شن، و�لتوتر و�لأمر��س، على 
�إ�شعاف مناعة �جل�شم بالن�شبة للفريو�س و�لأمل �لع�شبي يعد 
�أمر�ً �شائعاً يف �ملر�س، وقد مت ت�شميم �لبخاخ خ�شي�شاً حلظر 
�إ�شار�ت �لأمل يف �لع�شب ثالثي �لتو�ئم ، �مل�شوؤول عن �لإح�شا�س 

يف �لوجه.
�لذي  �لفلفلني،  �أو  كاب�شاي�شن  م��ك��ون  على  �ل��ب��خ��اخ  وي�شتند 
مينح �لفلفل �حلار مذ�قه �لالذع، وعند �أكله فاإنه يثري �شعور�ً 
بالحرت�ق عرب تفعيل �خلاليا �لع�شبية، ويعتقد بفاعليته يف 

تخفف �لأمل من حيث �شل �إح�شا�س �لأع�شاب.

لبا�س م�ساد لأ�سماك القر�س
�أطلقت �شركة ��شرت�لية مالب�س �شباحة خا�شة م�شادة لأ�شماك 
�لقر�س، من �شاأنها �أن تبعد هذه �لأ�شماك �ملفرت�شة عن ر�كبي 
�لأمو�ج و�ل�شابحني يف �شو�طئ ��شرت�ليا و�شمم هامي�س جويل 
وكريغ �ندر�شون طر�زين من �ملالب�س �مل�شادة لأ�شماك �لقر�س 

بالتعاون مع معهد علوم �لبحار يف جامعة و�شرتن ��شرت�ليا.
�إن �خرت�عه يرتكز  �ندر�شون لوكالة فر�ن�س بر�س  وقال كريغ 

على �لك�شوفات �لعلمية �ملهمة حول روؤية �لأ�شماك �ملفرت�شة .
ت�شليل  على  يعتمد  و�لأزرق،  �لأبي�س  باللونني  �لبتكار  فهذ� 
�أو  �لغطا�س  نحو  ينجذب  �لقر�س بحيث ل  �لب�شر عند  حا�شة 

�ل�شابح يف �ملياه.
وتبدو �لألو�ن بالن�شبة ل�شمكة �لقر�س �ألو�ناً خطرة، كلون كائن 
�لبحرية  �ملالب�س  ه��ذه  �إن��ت��اج  وتطلب  �شامة  فري�شة  �أو  خطر 
هجمات  من  �شل�شلة  بعد  وذل��ك  �لأب��ح��اث،  من  كاملني  عامني 
�أ�شماك �لقر�س على �شو�طئ ��شرت�ليا �أ�شفرت عن خم�شة قتلى 

بني �لعامني 2011 و2012.
هجماتها  لكن  ��شرت�ليا،  �شو�طئ  على  �لقر�س  �أ�شماك  وتكرث 
�لقاتلة كانت نادرة ول تزيد عن حالة و�حدة بني كل 15 حادثاً. 
�إل �أن هذه �لهجمات �آخذة يف �لتز�يد جر�ء تز�يد �أعدد �أ�شماك 
�لبحرية من  �لريا�شات  �لإقبال على  �لقر�س من جهة، و�شدة 

جهة �أخرى. 
�ملمثلة �شويف لوي لدى ح�شورها فيلم مرة و�حدة بكل وقت يف بالد �لعجائب يف �شان دييغو بكاليفورنيا. )� ف ب(

مروى تعتدي
 على م�سّور 

ح��ل��ت �ل��ف��ن��ان��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة مروى 
من  �لتا�شعة  �حللقة  على  �شيفة 
برنامج �ملقالب من غري زعل مع 

�شعد �ل�شغري وريهام �شعيد.
�شهدت  �حل���ل���ق���ة  �أن  و�ل�����الف�����ت 
ه��ج��وم��اً م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ب���ني �شعد 
�ل�������ش���غ���ري وري�����ه�����ام ���ش��ع��ي��د على 
م�������روى، وب������ان ذل�����ك م����ن خالل 
�لثنائي  وّج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ئ��ل��ة 
�أ�شمته  ف��ن  مل��ا تقدمه م��ن  مل���روى 

ريهام بالهابط و�ملبتذل.
ون��ت��ي��ج��ة ذل�����ك، غ�����ش��ب��ت م���روى 
�تهمها  ع��ن��دم��ا  خ�شو�شاً  ك��ث��ري�ً 
�ل�����ش��غ��ري ب���الإغ���ر�ء وحت����دث عن 
�لذي  �أح��ا���ش��ي�����س  فيلم  يف  دوره����ا 
�أث��ار �لكثري من �ل�شجة ، عندها 
و�عتدت  �ل�شتديو  م��روى  تركت 
ع��ل��ى �أح����د �مل�����ش��وري��ني وم����ن ثم 
�كت�شافها  بعد  �أخ���رى  م��رة  ع��ادت 

�ن كل ما حدث جمّرد مقلب .

م�سادرة 12 كلغ من 
الكوكايني يف مطار بريوت 

�أم����ن مطار  �أح��ب��ط��ت �أج���ه���زة 
رف���ي���ق �حل����ري����ري �ل������دويل يف 
ب���ريوت، حم��اول��ة �إدخ����ال نحو 
�ىل  �لكوكايني  م��ن  كلغ   12

�لبالد.
�م�س  لبنانية،  م�شادر  وقالت 
جمارك  رج������ال  �إن  �لأح���������د، 
�إدخال  عملية  �أحبطو�  �مل��ط��ار 
كانت  ل���ب���ن���ان،  �ىل  خم�������ّدر�ت 
�أفريقيا،  يف  ك��ان��و  م��ن  ق��ادم��ة 
زنتها حو�يل 12 كلغ من مادة 

�لكوكايني �ملخّدرة.
�لكمية  ه�����ذه  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
بطريقة  بة  مو�شّ ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
�إح��رت�ف��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة، وجدت 
ب�����ح�����وزة �أح��������د �لأ�����ش����خ����ا�����س 
�ل��ق��ادم��ني م��ن ك��ان��و، حيث مت 
ت��وق��ي��ف��ه، و�أح���ي���ل ع��ل��ى مكتب 
ملتابعة  �مل�����خ�����در�ت  م��ك��اف��ح��ة 

�لتحقيق معه.

بعد خم�شني عاما تقريبا على �شل�شلة من عمليات قتل 
�كدت  بو�شطن،  مدينة  يف  �ل��رع��ب  وزرع���ت  ن�شاء  طالت 
فحو�شات دي �ن �يه �ن خانق بو�شطن هو قاتل �ل�شحية 

�لخرية.
�لذي  �شالفو  دي  �ل���ربت  �ن  �لفحو�شات  ه��ذه  و�ث��ب��ت��ت 
�عرتف �نه �غت�شب وقتل 11 �مر�أة بني حزير�ن يونيو 
1962 وكانون �لثاين يناير 1964 لكنه م يالحق �بد�، 
هو م�شدر �حليو�ن �ملنوي �لذي عرث عليه على �ل�شحية 

ماري �شوليفان على ما �فادت �ل�شرطة يف بيان.
�لتي توؤكد فيها �لقوى  �ملرة �لوىل  �نها  �لبيان  و��شاف 
�ل��ت��ي �علن  �ل��ق��ت��ل  �ن���ه ور�ء �ح����دى ع��م��ل��ي��ات  �لم��ن��ي��ة 

م�شوؤوليته عنها قبل �ن ي�شحب �عرت�فاته.
و�ل�شبوع �ملا�شي جنحت �ل�شلطات �ملحلية يف نب�س رفات 
�لربت دي �شالفو للتحقق من فحو�شات دي �ن �يه �قامت 
ل�بطا عائليا بني �مل�شتبه به و�حليو�ن �ملنوي �لذي عرث 
ع��ل��ى ج��ث��ة ماري   1964 ي��ن��اي��ر  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  عليه يف 

�شوليفان 19 عاما �لتي �غت�شبت وقتلت يف �شقتها.
م��ن زجاجة  �ن��ط��الق��ا  �ج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لفحو�شات  وه���ذه 
مياه �شرب منها �بن �شقيق دي �شالفو �شمحت با�شتبعاد 
�لذكور لكنها مل تكن كافية للبت بهذه  % من   99،99
�لق�شية نهائيا على ما �و�شح �ملدعي �لعام �ملحلي د�نييل 
كونلي ليو�شح �حلاجة �ىل نب�س رفات �مل�شتبه به لجر�ء 

فح�س مبا�شر.

�لقتل هذه  ج��ر�ئ��م  ب��ارت��ك��اب��ه  �ع���رتف  �شالفو  دي  وك���ان 
�ن��ه ع��اد عن  �خ��ر يف زنز�نته �ل  بعد �شنو�ت �ىل �شجني 
�ل�شجن  يف  ب�شكني  طعنا  وت��ويف  لحقا  ه��ذه  �ع��رت�ف��ات��ه 

�لعام 1973.
ومل توجه �ليه �ي تهمة بارتكاب جر�ئم �لقتل هذه لن 
�لق�شاة  �حد  قبل  من  مقبولة  غري  �عتربت  �عرت�فاته 

على ما قال د�نييل كونلي �ل�شبوع �ملا�شي.
عرث  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة  �ل�شحية  �شوليفان  م���اري  وك��ان��ت 
عندها �ملحققون على �دلة على جثتها ف�شال عن غطاء 

ملوث.
وقالت �ملدعية �لعامة لولية ما�شات�شو�شت�س �شمال �شرق 
مارثا كو�كلي ه��ذ� ل ي��رتك جم��ال لل�شك يف �ن �لربت 
دي �شالفو هو �مل�شوؤول عن قتل ماري �شوليفان بوح�شية 
وعلى �لرجح عن عمليات �لقتل �لخرى �لفظيعة �لتي 

�عرتف بها.
وكانت فح�شو�ت �شابقة �جريت يف �لت�شعينات ومن ثم يف 
�لعام �لفني ف�شلت يف �لتو�شل �ىل نتائج كما ح�شل �لن 

مع �لتقدم �لتكنولوجي.
يناير  �ل��ث��اين  وك���ان���ون   1962 ي��ون��ي��و  وب���ني ح���زي���ر�ن 
ع�شرة  �لتا�شعة  �شن  بني  �م��ر�أة   11 تعر�شت   1964
بو�شطن  يف  و�لقتل  لالغت�شاب  و�لثمانني  و�خلام�شة 
 13 عن  م�شوؤوليته  �شالفو  دي  �علن  وقد  منازلهن.  يف 

عملية قتل.

ق�سة قاتل 11 امراأة

ديربا مي�سينغ تنطلق يف برودواي 
ب��رودو�ي يف م�شرحية جديدة  �لأوىل من على خ�شبة يف  �لأمريكية ديرب� مي�شينغ للمرة  �ملمثلة  تطّل 
�أن  مانهاتن  يف  �مل�شرحي  �لنادي  و�أعلن  �أوب��ر�ي��ن  ف.  بر�ين  ط��وين  بجائزة  �لفائز  �ملمثل  �إىل  جتمعها 

جانب  �إىل  �لبطولة  دور  �شتوؤدي  �شما�س  و  وغر�ي�س  ويل  مثل  م�شل�شالت  يف  ��شتهرت  �لتي  مي�شينغ 
�أوبر�ين يف ن�شخة �أوىل من م�شرحية Outside Mullingar من تاأليف جون باتريك �شانلي.

وتوؤدي مي�شينغ دور �مر�أة �يرلندية تغرم بجارها مالك مزرعة يوؤدي دوره �أوبر�ين ومن �ملقرر 
بدء عر�س �مل�شرحية يف 2 كانون �لثاين-نوفمرب.

وكانت مي�شينغ قد �أطلت يف عمل م�شرحي يف �ل�شابق يف نيويورك خارج برودو�ي.


