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م�ضمـــار دونــدخـــت بهـــوالنــــدا ي�ضت�ضيـــف اجلولــــة الثالثــــة 
من �ضل�ضلـــة �ضباقـــات كــــاأ�ص الوثبــــة للخيـــول العربيـــة

عربي ودويل

هيئة الهالل االأحمر توا�ضل تنفيذ برناجمها 
الرم�ضاين املكثف يف القد�ص وال�ضفة الغربية

الفجر الريا�ضي

اخبار االمارات

املطالبة بدفن حكم االإخوان 
واملجل�ص التاأ�ضي�ضي

   

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ت�ساهم يف حت�سني 
احلياة و�سون الكرامة الإن�سانية للمهم�سني حول العامل

•• ابوظبي-وام:
اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الإم���ارات  دول���ة  م��ب��ادرات  اأن  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  الغربية 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
و�شون  احلياة  حت�شني  يف  ت�شاهم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
التي  امل��ب��ادرات  وط��رح  ال��ع��امل  ح��ول  للمهم�شني  الإن�شانية  الكرامة 
تعلي من �شاأن الن�شان وحتفظ حقه يف العي�س الكرمي. واأ�شاد �شموه 
ي�شادف  ال��ذي  الإم��ارات��ي  الإن�شاين  العمل  يوم  ت�شريح مبنا�شبة  يف 
التا�شع ع�شر من رم�شان من كل عام اإىل حملة ك�شوة مليون طفل 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  العامل  حمروم حول 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل التي حققت اأهدافها وتخطت حاجز املليون طفل م�شتفيد 

مع مرور 10 اأيام فقط من اإطاقها.            )التفا�شيل �س3(

رئي�س الدولة ي�شيد مببادرة يوم العمل الإن�شاين الإماراتي حتت �شعار )حب ووفاء لزايد العطاء(

حممد بن را�سد: زايد هو املعلم والقدوة يف جمال العمل اخلريي والإن�ساين
خليفة هو امتداد لزايد.. يده باخلري معطاءة .. ونف�شه للبذل تواقة .. وهمته للخري ل ي�شابقها اأحد
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اوباما يوؤكد لعديل من�شور دعم وا�شنطن لل�شعب امل�شري يف حتديد م�شتقبله

احت�ساد املاليني اأ�ساب الخوان باجلنون ودفعهم للبلطجة
وزير الداخلية يتوقع نقل مر�شي اإىل �شجن طرة بجوار مبارك

عبا�س �شيزور القاهرة غدا
مفاو�سات ال�سالم ت�ستاأنف يف وا�سنطن بعد غد

•• رام اهلل-ا.ف.ب:

ا�شرائيل  ب���ني  ال�������ش���ام  م���ف���او����ش���ات  ان  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  م�������ش���وؤول  اع���ل���ن 
غد  بعد  �شت�شتاأنف  �شنوات  ث��اث  نحو  منذ  املتعرثة  والفل�شطينيني 
الحد  اليوم  ال�شرائيلية  �شتعلن احلكومة  بينما  وا�شنطن  الثاثاء يف 

موافقتها على الفراج عن ال�شرى امل�شجونني منذ ما قبل او�شلو.
�شرح  �شالوم  �شيلفان  القليمي  ال��ت��ع��اون  وزي���ر  ا�شرائيلي  وزي���ر  وك���ان 
الغلب  على  املقبل،  ال���ش��ب��وع  امل��ح��ادث��ات  ت��ب��داأ  ان  يف  “ناأمل  اخلمي�س 

الثاثاء ولكن مل يتم تاكيد المر بن�شبة 100%«.
اإىل  �شتة  ملدة  ت�شتمر  ان  توقع  التي  املفاو�شات  جل�شات  كل  ان  وا�شاف 
اجلل�شات  ك��ل  ان  وق���ال  الم��رك��ي��ني.  بح�شور  �شتعقد  اأ���ش��ه��ر،  ت�شعة 

التفاو�شية �شتعقد بوجود امركي.
من جهة اخرى، اعلن امل�شوؤول الفل�شطيني نف�شه ان الرئي�س الفل�شطيني 
امل�شري  الرئي�س  للقاء  القادم  الثنني  القاهره  �شيزور  عبا�س  حممود 

عديل من�شور وعدد من امل�شوؤولني امل�شريني.
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هل �شار القطار التون�شي على ال�شّكة امل�شرّية.. ؟
احتجاجات مطالبة بحل التاأ�سي�سي واإ�سقاط 
احلكومة واأخرى تنادي باحرتام ال�سرعية

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ف��ّج��ر اغ��ت��ي��ال امل��ع��ار���س حم��م��د ال��راه��م��ي الو�شع 
حبل  اأّن  وي��ب��دو  ت��ون�����س،  يف  عنه  امل�شكوت  ال�شيا�شي 
بقيادة  احلاكمة  الرتويكا  بني  انقطع  قد  التوا�شل 
ال�شيا�شي  الطيف  واغلب  الإ�شامية  النه�شة  حركة 
الدميقراطي يف الباد. ويف اأجواء متوترة،  ومواجهات 
عنيفة �شهدتها العا�شمة التون�شية اأم�س، بعد حماولة 
جماهر غفرة على اثر جنازة الراهمي التوجه اإىل 
مقر املجل�س التاأ�شي�شي لاعت�شام هناك حتى اإ�شقاط 
امل�شحونة  الأج��واء  النظام كما يطالبون، و�شط هذه 
اأّن  يبدو  و  الأف���ق،  يف  توفيقية  �شيا�شية  م��ب��ادرة  ل   ،

النق�شام يف ال�شارع ال�شيا�شي التون�شي قد ح�شل، ول 
ي�شتبعد املراقبون لل�شاأن التون�شي اأّن يكون ال�شيناريو 
امل�شري يف طريقة اإىل التكرار مع اختاف يف بع�س 
اختار  وكاأنه  يبدو  التون�شي  القطار  وان  التفا�شيل، 

ال�شر على ال�شّكة امل�شرية.
اأم�����س م��واج��ه��ات عنيفة بني  م��ن ج��ه��ة اخ���رى دارت 
يف  ومعار�شيها  الإ���ش��ام��ي��ة  النه�شة  ح��رك��ة  اأن�����ش��ار 
حم��ي��ط امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي يف حم��اول��ة ك��ل طرف 
ال�شيطرة على املكان . وقامت قوات الأمن  با�شتعمال 
الغاز امل�شيل للدموع لتفريق اأعداد من  املتظاهرين و 

املعت�شمني اأمام مقر املجل�س الوطني التاأ�شي�شي.
)التفا�شيل �س11-9(

•• اأبوظبي-دبي-وام:

اأ�شاد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�شمو  �شاحب  مب��ب��ادرة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يوم العمل الإن�شاين 
الإماراتي التي تنطلق فعالياتها اليوم التا�شع ع�شر 
من رم�شان 1434 ه�جرية حتت �شعار )حب ووفاء 
لزايد العطاء( وتتزامن مع الذكرى التا�شعة لرحيل 

الوالد املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه . 

ال�شيخ حممد  ال�شمو  ام��ر �شاحب  اخ��رى  من جهة 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س  ب��ن را���ش��د 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتغير م�شمى  جمل�س 
يوم العمل الإن�شاين الإماراتي اىل )يوم زايد للعمل 
الن�شاين( تخليدا لذكرى الراحل الكبر املغفور له 
ال�شيخ زايد طيب اهلل ث��راه. جاء ذلك خال رعاية 
�شموه م�شاء ام�س فعالية يوم زايد للعمل الن�شاين 

الذي يقام لول مرة يف مركز دبي التجاري العاملي. 
وح�شر الفعالية التي تخللها ماأدبة اإفطار رم�شانية 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد  ويل 
را���ش��د ال م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وم��ع��ايل حممد 
احمد املر رئي�س املجل�س الوطني الحتادي والفريق 
رئي�س  نائب  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

ال  �شعيد  ب��ن  احمد  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
العلى  الرئي�س  للطران  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
بن  ماجد  ال�شيخ  و�شمو  الم���ارات  ط��ران  ملجموعة 
حممد بن را�شد ال مكتوم رئي�س هيئة دبي للثقافة 
والفنون و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد ال 
مكتوم اإىل جانب ح�شد من ال�شيوخ والوزراء واعيان 
الباد والفعاليات القت�شادية واخلرية والتعليمية 

والعامية يف الدولة.
)التفا�شيل �س3-2(

•• القاهرة-وكاالت:

موؤمتر  يف  ابراهيم  حممد  امل�شري  الداخلية  وزي��ر  �شرح 
اع��ت�����ش��ام��ني لأن�����ش��ار مر�شي  ف�����س  ���ش��ي��ج��ري  ان���ه  �شحفي 
ل��ل��ق��ان��ون. وا���ش��اف ال��وزي��ر :احنا  ال��ق��اه��رة قريبا وف��ق��ا  يف 
املحا�شر  ال���دع���اوى..  ت��ل��ك  يف  ال��ن��ي��اب��ة  ق����رارات  منتظرين 
راب��ع��ة والنه�شة. يف وق��ت قريب  امل��ق��دم��ة م��ن اله���ايل يف 
رابعة  اعت�شام  التعامل مع  النيابة هيتم  �شت�شدره  ملا  وفقا 
واعت�شام النه�شة. وقال الوزير انه �شيجري ف�س العت�شام 
تن�شيق  ثمة  ان  م�شيفا  �شحايا  �شقوط  يتفادى  نحو  على 

كامل بني ال�شرطة والقوات امل�شلحة يف هذا ال�شدد.
اللطيف يف  اللواء ه��اين عبد  ال���وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
لتاأكيد  )اجلمعة(  خرجت  امل�شري  ال�شعب  جموع  ان  بيان 
هدوء  يف  اجلمعة  فعاليات  وم���رت   )..( ل��اره��اب  رف�شها 

و�شام.
و�شعوا  اليوم يف �شام  ان مير  اب��ت  الخ���وان  ان جماعة  ال 
لف�شاده يف عدد من املحافظات كان ابرزها واقعتان احداهما 

بالقاهرة والخرى بال�شكندرية.
وات���ه���م ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف يف ب��ي��ان اأن�������ش���ار ج��م��اع��ة الأخ�����وان 
اأزم����ة ع��ر حتريك  اف��ت��ع��ال  اأ����ش���روا ع��ل��ى  ب��اأن��ه��م  امل�شلمني 
م�شرة من ميدان رابعة العدوية اإىل مطلع كوبري اأكتوبر 
باإ�شعال  وقاموا  املرورية،  احلركة  وتعطيل  الطريق  لقطع 

اأهايل  والإ�شتباك مع  الكوبري  بكثافة يف مطلع  الإط��ارات 
النارية  الأ�شلحة  با�شتخدام  القريبة  نا�شر  من�شاأة  منطقة 

واخلرطو�س ما اأ�شفر عن مقتل 21 مواطناً.
ا�شتباكات  امل���ئ���ات يف  م���ن  اأك����رث  واأ���ش��ي��ب  ال��ع�����ش��رات  وق��ت��ل 
الخ��وان املتاأ�شلمني مع قوات المن يف مدينة ن�شر �شمال 
وقائع  وه��ي  ال�شبت  من  الوىل  ال�شاعات  يف  القاهرة  �شرق 
اتهم وزير الداخلية اللواء حممد ابراهيم قيادات اجلماعة 

بافتعالها ل�شتثمارها �شيا�شيا م�شيفا هذا �شيء مرفو�س.
التزموا  ال�شرطة  �شباط  اإن  اك��د  قد  الداخلية  وزي��ر  وك��ان 
ال�شلمية و�شبط النف�س، واإن اأن�شار الرئي�س املعزول حممد 
مر�شي، حاولوا ا�شتثمار املوقف بزعمهم اأن ال�شحايا اأكرث 
من 120 قتيًا، وذلك بعد اأن اأ�شابهم ح�شود امل�شريني يف 

مليونية تفوي�س اجلي�س باجلنون.
الن�شر  �شارع  متواجدة يف  كانت  ال�شرطة  قوات  ان  وا�شاف 
العدوية حيث العت�شام م�شافة  رابعة  وبينها وبني ميدان 
الذين  ه��م  ب��ل  املعت�شمني  نحو  ال��ق��وات  تتقدم  ومل  كبرة 
ي�شتثمروا ذلك  ان  اج��ل  م��ن  ال��ق��وات  م��ك��ان  حت��رك��وا حتى 

�شيا�شيا.
اعداد  باملبالغة يف  امل�شلمني  الخ��وان  الوزير جماعة  واتهم 
القتلى وقال ان قوات المن ا�شتخدمت الغاز امل�شيل للدموع 
ال�شاد�س من اكتوبر خ�شية  لتفريق املتظاهرين على ج�شر 

انهياره ب�شبب ا�شرام النران يف اطارات �شيارات.

ا�شتخدام ق��وات الم��ن ذخ��رة حية ويف نف�س الوقت  ونفى 
اطلقها  ر�شا�س  بطلقات  ا�شيبوا  ال�شرطة  اف���راد  ان  ذك��ر 

املحتجون.
الرئي�س  اي���داع  امل��رج��ح  م��ن  ان  ام�س  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 
فيه  املحبو�س  ط��رة  �شجن  مر�شي  حممد  امل��ع��زول  امل�شري 

حاليا الرئي�س ال�شبق حممد ح�شني مبارك.
ووجهت ملر�شي عدة اتهامات من بينها القتل.

مكان  �شيقرر  ال��ذي  ه��و  التحقيق  قا�شي  ان  ال��وزي��ر  وق��ال 
احتجاز مر�شي الذي مل يك�شف عن مكانه حاليا. وحني األح 
ال�شحفيون يف ال�شوؤال عن املكان الذي �شينقل اليه مر�شي 

اجاب تقريبا هيبقي يف طرة.
ن��دد �شيخ الزه���ر الم���ام الك��ر احمد الطيب  م��ن جانبه 
ب�شقوط �شحايا يف ا�شتباكات وقعت فجر ال�شبت يف القاهرة 
مطالبا بالتحقيق يف احلادث ومعاقبة املجرمني امل�شوؤولني 

عنه، بح�شب بيان للطيب.
ع���ديل من�شور  امل���وؤق���ت  امل�����ش��ري  ال��رئ��ي�����س  تلقى  ذل���ك  اىل 
التزام  ت��وؤك��د  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ر�شالة م��ن 
الأهداف  حتقيق  على  امل�شري  ال�شعب  مب�شاعدة  وا�شنطن 
رئا�شة  الثورة. وقالت  اأجلها  التي قامت من  الدميقراطية 
ان  ر�شالته  يف  اكد  اأوباما  الرئي�س  اأن  امل�شرية  اجلمهورية 
يف  امل�شري  لل�شعب  قويا  �شريكا  �شتظل  املتحدة  ال��ولي��ات 

�شعيه لتحديد م�شار باده نحو امل�شتقبل.

هروب اأكرث من 1200 �شجني من �شجن الكويفية مبدينة بنغازي 

احتجاجات وا�سعة يف ليبيا �سد الإخوان
•• طرابل�ص-يو بي اأي:

ام�س  الليبية  امل����دن  م��ن  ع���دد  ه��اج��م حم��ت��ج��ون يف 
ال�شيا�شي  ال�����ذراع  وال��ب��ن��اء  ال��ع��دال��ة  ح���زب  م���ق���رات 
على  اإحتجاجا  ليبيا  يف  امل�شلمني  الإخ���وان  جلماعة 
بنغازي  م��دي��ن��ة  �شهدتها  ال��ت��ي  الإغ���ت���ي���الت  م��وج��ة 
اأم�س الأول والتي و�شلت اإىل اأربعة اأ�شخا�س ما بني 

مدنيني وع�شكريني.
وقد ارتفعت ح�شيلة الغتيالت التي �شهدتها مدينة 
والع�شرين  الأرب���ع  ال�شاعات  خ��ال  الليبية  بنغازي 

املا�شية اىل اأربعة من املدنيني والع�شكريني.
وع��ق��ب ت��ظ��اه��رات حل�����ش��ود م���ن امل��ح��ت��ج��ني يف مدن 
وال����زاوي����ة وط�����رق واخلم�س  وب���ن���غ���ازي  ط��راب��ل�����س 

الأمنية  الأو���ش��اع  ه�شا�شة  على  احتجاجا  وال��زن��ت��ان 
املوجة من  اإىل هذه  اأدت  والتي  الباد  تعي�شها  التي 
الإغتيالت اأقدم املحتجون على اقتحام مقرات حزب 
ال��ع��دال��ة وال��ب��ن��اء يف ه��ذه امل���دن .فيما ق��ام��ت جموع 

اأخرى باغاق عدد من الطرق وال�شوارع .
الفرار  م��ن  ���ش��ج��ني   1200 اأك����رث  ذل���ك مت��ك��ن  اىل 
حالة  نتيجة  بنغازي،  مبدينة  الكويفية  �شجن  م��ن 
اأعقاب  يف  امل��دي��ن��ة  تعانيها  ال��ت��ي  الأم��ن��ي  الإن���ف���ات 
اغتيال 4 �شخ�شيات مدنية وع�شكرية فيها اجلمعة.

وقال م�شدر اأمني ليبي ليونايتد بر�س اإنرتنا�شنال، 
فّروا  �شجني   1200 م��ن  اأك���رث  اإن  ال�����ش��ب��ت،  ام�����س 
حلالة  نتيجة  بنغازي،  مبدينة  الكويفية  �شجن  من 

الفلتان الأمني التي ت�شهدها املدينة.

••
ملحق  العدد  مع 
مبنا�شبة  خا�س 
)ي����������وم زاي������د 
للعمل الن�شاين(

••
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 خليفة ي�سيد مببادرة حممد بن را�سد يوم العمل الإن�ساين الإماراتي حتت �سعار حب ووفاء لزايد العطاء  
•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��اد 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مببادرة  اهلل  حفظه 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي ي���وم العمل 
من  ع�شر  التا�شع  ال��ي��وم  فعالياتها  تنطلق  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي  الإن�����ش��اين 
رم�شان 1434 ه�جرية حتت �شعار حب ووفاء لزايد العطاء وتتزامن 
مع الذكرى التا�شعة لرحيل الوالد املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه. 
العمل  ي���وم  ال��دول��ة يف  رئ��ي�����س  ال�شمو  ن�����س كلمة ���ش��اح��ب  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

زايد  له  املغفور  الطيبة  بذرتها  التي غر�س  الإن�شاين  والتاآزر  والتعاون 
الأبناء والأحفاد  املوؤ�ش�شون و�شار على �شراطهم  الآباء  واإخوانه  اخلر 
واأبناء الوطن جميعا ويف هذا اليوم الطيب من ال�شهر الكرمي نتذكرهم 
لوطنهم  قدموا  ما  بقدر  باخلر  لهم  وندعو  وال��وف��اء  باحلب  جميعا 
الذين  اآب��اوؤن��ا  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل  جيل  فهم  جمعاء  والإن�شانية  واأم��ت��ه��م 

نفتخر بهم ونفاخر بهم الأمم.
على  انطلقت  التي  والأهلية  احلكومية  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  نثمن  اإننا 
يوم  بت�شمية  امل��وق��ر  ال����وزراء  جمل�س  ل��ق��رار  ا�شتجابة  ال��وط��ن  ام��ت��داد 
تذكرا  الإماراتي  الإن�شاين  للعمل  يوما  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  رحيل 
الوطن  اأبناء  فها هي ترعات  الإن�شانية واخلرية  ومبادراته  باأعماله 

الإن�شاين الإماراتي:
مببادرة من اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي وحتت �شعار: حب ووفاء 
لزايد العطاء تنطلق اليوم التا�شع ع�شر من رم�شان 1434 ه� فعاليات 
ي��وم العمل الإن�����ش��اين الإم���ارات���ي ال��ت��ي ت��ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى التا�شعة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ال��وال��د  لرحيل 
نباركها ون�شاندها وندعو اجلميع  اإنها مبادرة كرمية  ث��راه.  طيب اهلل 
اأفرادا وموؤ�ش�شات حكومية واأهلية وخا�شة لدعمها ورعايتها وامل�شاركة 
فيها وال�شطفاف خلفها اإعاء لقيم اخلر والنبل والعطاء التي هي 
مكون اأ�شيل يف ال�شخ�شية الوطنية الإماراتية ومتجيدا لثقافة التطوع 

وموؤ�ش�شاته املجتمعية تتدفق �شخية عونا للفئات املحتاجة وامل�شت�شعفة 
داخل الوطن وخارجه ك�شوة ملليون طفل حمروم حول العامل وتوفرا 
حلاجات الأ�شر املتعففة ال�شرورية وكفالة لاأيتام وم�شاعدة لل�شجناء 
والطفل  وال�شحة  التعليم  دع��م  ت�شتهدف  اأخ��رى  وم��ب��ادرات  املع�شرين 

والأ�شرة وغرها من املجالت الجتماعية والتوعوية.
اإننا ن�شيد بكل من اأ�شهم يف اإجناح هذا اليوم الذي ير�شخ بقوة ال�شورة 
الإن�����ش��ان��ي��ة اخل���رة ل��دول��ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة وه��و م��ا اأك�شب 
احفظ  اللهم  عامليا.  وتقديرا  اح��رتام��ا  ومواطنيها  ودولتنا  جتربتنا 
العطاء وم�شاعدة  دول��ة  الكرمية  والأم���ان واحلياة  الأم��ن  دول��ة  دولتنا 

امل�شت�شعف واملحتاج. وفقكم اهلل وال�شام عليكم ورحمة اهلل.

رعى فعالية يوم زايد للعمل الن�شاين يف الذكرى التا�شعة لوفاة موؤ�ش�س الحتاد 

حممد بن را�سد: زايد هو املعلم والقدوة يف جمال العمل اخلريي والن�ساين
خليفة هو امتداد لزايد.. يده باخلري معطاءة .. ونف�سه للبذل تواقة .. وهمته للخري ل ي�سابقها اأحد

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  امر �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتغير م�شمى يوم العمل الإن�شاين 
الإماراتي اىل )يوم زايد للعمل الن�شاين( تخليدا لذكرى الراحل الكبر 
املغفور له ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه. جاء ذلك خال رعاية �شموه م�شاء 
ام�س فعالية يوم زايد للعمل الن�شاين الذي يقام لول مرة يف مركز دبي 
التجاري العاملي. وح�شر الفعالية التي تخللها ماأدبة اإفطار رم�شانية �شمو 
ال�شيخ  اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
مكتوم بن حممد بن را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل حممد احمد 

ورحمة  عليكم  ال�شام   .. الكرام  املواطنون  اأيها   .. والأخ���وات  الإخ��وة  اأيها 
اهلل وبركاته. اأحييكم اأيها الإخوة والأخوات يف هذا ال�شهر الف�شيل .. ويف 
هذه الأيام املباركات .. واأ�شاأل اهلل تبارك وتعاىل اأن يتقبل منا ومنكم �شالح 
اأحييكم يف  كما   .. الإح�شان  على  اجل��زاء  واإياكم خر  ويجزينا   .. الأعمال 
هذا اليوم ال�19 من �شهر رم�شان املبارك - املوافق للذكرى التا�شعة لوفاة 
زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل  املغفور له  موؤ�ش�س الحت��اد ورائ��د اخل��ر 
اإماراتيا للعمل الإن�شاين.. تخليدا  اأعلناه يوما  اآل نهيان - والذي  �شلطان 
ملا كان يحبه زايد رحمه اهلل من البذل والعطاء وا�شتذكارا ملاآثر اخلر التي 
اإماراتية  اإن�شانية  لثقافة  وتر�شيخا  ون�شرا  �شرته  من  رئي�شيا  جزءا  كانت 
للخر  املحبة  وب�شجيته  وب�شرته  بعمله  الأ���ش��ا���س  اهلل  رح��م��ه  لها  و���ش��ع 

ال�شيخ �شيف بن زايد  املر رئي�س املجل�س الوطني الحت��ادي والفريق �شمو 
ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد ال نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
ال�شيخ احمد بن �شعيد ال مكتوم رئي�س هيئة دبي للطران الرئي�س العلى 
ملجموعة طران المارات و�شمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد ال مكتوم 
رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
ال مكتوم اإىل جانب ح�شد من ال�شيوخ والوزراء واعيان الباد والفعاليات 
�شاحب  والقى  الدولة.  يف  والعامية  والتعليمية  واخلرية  القت�شادية 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي كلمة فيما يلي ن�شها..

اإن   .. والأخ���وات  الأخ��وة  اأيها  ك��ان.  اأينما  الإن�شان  منفعة  على  واحلري�شة 
الوزراء  جمل�س  اجتماع  يف  اأعلناه  وال��ذي  الإم��ارات��ي  الإن�شاين  العمل  ي��وم 
ال���ذي ع��ق��دن��اه ب���دار الحت���اد يف ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��واح��د والأرب���ع���ني .. هو 
الإن�شانية وتر�شيخ  املوؤ�ش�س  �شنتوقف فيها ل�شتذكار �شرة  �شنوية  حمطة 
قيم اخلر والبذل والعطاء يف نفو�س الأجيال اجلديدة والتخطيط ل�شنة 
كاملة قادمة من العمل الإن�شاين الإماراتي تر�شيخا لو�شع دولة الإمارات 
امللهوف  لإغ��اث��ة  رئي�شية  دول��ي��ة  وحم��ط��ة  اخل���ر  لعمل  ع��امل��ي��ة  كعا�شمة 
.. ل ميكن احلديث عن  والأخ���وات  الأخ��وة   .. الكرام  املواطنون  واملحتاج. 

ا�شتذكار �شرة  ب��دون  عمل اخل��ر يف دول��ة الإم����ارات 
الدولة وباين �شرتها  العطاء واخلر وموؤ�ش�س  يتبعرائد 
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الراحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شام اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأمي��ن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ت�ساهم يف حت�سني احلياة و�سون الكرامة الإن�سانية للمهم�سني حول العامل
•• ابوظبي-وام:

نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  اأك��د 
الهال  هيئة  رئي�س  الغربية  املنطقة  يف  احل��اك��م 
الأحمر اأن مبادرات دولة الإمارات العربية املتحدة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ت�شاهم يف حت�شني 
احلياة و�شون الكرامة الإن�شانية للمهم�شني حول 
العامل وطرح املبادرات التي تعلي من �شاأن الن�شان 
�شموه يف  واأ���ش��اد  ال��ك��رمي.  العي�س  وحتفظ حقه يف 
الإماراتي  الإن�شاين  العمل  ي��وم  مبنا�شبة  ت�شريح 
الذي ي�شادف التا�شع ع�شر من رم�شان من كل عام 
اإىل حملة ك�شوة مليون طفل حمروم حول العامل 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأهدافها  التي حققت  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل 

مرور  م��ع  م�شتفيد  طفل  امل��ل��ي��ون  ح��اج��ز  وتخطت 
كنا  اإذا  �شموه  وق��ال  اإطاقها.  من  فقط  اأي��ام   10
قد فقدنا يف هذا التاريخ من العام 2004 ن�شر 
املغفور  اخل��ري  الإم���ارات  �شرح  وب��اين  الإن�شانية 
نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الوالد  له 
اهلل ثراه فاإننا ن�شتلهم من خاله العر والدرو�س 
ال�شر  على  والإ���ش��رار  وال��ع��زمي��ة  لنا  تركها  التي 
قدما يف هذا الطريق الذي انتهجه الفقيد بالكثر 
م��ن ال���ش��راق��ات الإن�����ش��ان��ي��ة وامل���ب���ادرات اخلاقة. 
واأ����ش���اف ���ش��م��وه مت�����ش��ي ال���دول���ة ق��دم��ا يف تعزيز 
م�شوؤوليتها يف تخفيف  الإن�شانية وحتمل  ر�شالتها 
الإمارات  اأن  على  م�شددا  الب�شرية..  املعاناة  وط��اأة 
عملت على تعزيز اأوجه العمل اخلري والإن�شاين 
العون  جم���الت  حت�شني  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  وح��ق��ق��ت 
الإغ��اث��ي والن��ت��ق��ال ب��ه م��ن جم��رد م�شاعدات اآنية 
اأوق��ات الأزم���ات وال��ك��وارث اإىل م�شاريع تنموية  يف 

�شمو  وق���ال  اله�شة.  املجتمعات  ترقية  يف  ت�شاهم 
الجن���ازات  اإن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
التي حققتها الإمارات يف هذا ال�شدد واملكانة التي 
تبواأتها تفر�س عليها التزاما اأكر جتاه الإن�شانية 
وت�شع على عاتقها دورا حموريا يف حت�شني احلياة 
الدولة  ج��ه��ود  اإىل  ���ش��م��وه  ون����وه  امل��خ��اط��ر.  ودرء 
الدائمة لتقليل حدة الفقر واجلوع و�شوء التغذية 
الأق���ل من��وا من  ال���دول  املعاناة يف  م��ن  والتخفيف 
خال توفر متطلبات احلياة الأ�شا�شية مل�شتحقيها 
امل�شاريع  و  ال���رام���ج  ج��ان��ب  اإىل  ال���غ���ذاء  خ��ا���ش��ة 
ال  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ونبه  التنموية. 
نهيان من مغبة تفاقم املعاناة يف الدول وال�شاحات 
حال  يف  النزاعات  ب�شبب  ح��ادة  اأزم���ات  ت�شهد  التي 
ا�شتمرار منع تدفق املعونات وامل�شاعدات الإن�شانية 
الدويل  املجتمع  �شموه  وطالب  منهم.  للمتاأثرين 
احلماية  و  الرعاية  توفر  يف  م�شوؤوليته  بتحمل 

الازمتني ل�شحايا مثل هذه الأحداث موؤكدا �شموه 
بدورها  ت�شطلع  �شتظل  الأح��م��ر  الهال  هيئة  اأن 
ك��ل الأح����وال والظروف.  ال��وج��ه الأف�����ش��ل يف  على 
واأ�شاف �شموه بالن�شبة لنا يف هيئة الهال الأحمر 
للم�شي  منا�شبة  رم�شان  من  ع�شر  التا�شع  ميثل 
قدما بعملنا اىل المام بفاعلية وتعزيز ال�شراكات 
واملبادئ  القيم  ون�شر  املجتمع  قطاعات  كافة  م��ع 
التي ن�شعى لتحقيقها اإىل جانب ت�شخر الإمكانات 
وتفعيل الآليات املتاحة لتحقيق املزيد من التو�شع 
والنت�شار واإ�شافة مكت�شبات جديدة للم�شتهدفني 
الإن�����ش��ان��ي��ة يف الداخل  اأن�����ش��ط��ت��ن��ا وب��راجم��ن��ا  م��ن 
واخل����ارج وت��ع��زي��ز ال��ق��درة ع��ل��ى احل��رك��ة والتاأهب 
الواجب  ن���داءات  م��ع  ال�شريع  وال��ت��ج��اوب  للكوارث 
الإن�شاين يف كل مكان وهي اأه��داف عليا نعمل من 
يف  �شموه  وق��ال   .. دائما  لتحقيقها  ون�شعى  اأجلها 
هذا ال�شدد نعمل بكل امكانياتنا ل�شتغال قدراتنا 

ب�شورة اأكر وتعزيز ال�شراكة مع الآخرين  . وحيا 
و  العاملني  ج��ه��ود  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
املتطوعني واملنت�شبني للهال الأحمر موؤكدا عظم 
التي  الر�شالة  وحيوية  يتحملونها  التي  امل�شوؤولية 
اإنهم  �شموه  وق���ال  ذات.  ون��ك��ران  بتجرد  بها  ي��ق��وم 
الهيئة م�شرا  مل�شتقبل  الر�شيد احلقيقي  ميثلون 
يف هذا ال�شدد اإىل تواجد متطوعي الهيئة يف هذه 
الدعم  ي��ق��دم��ون  ال�شاحات  م��ن  ع��دد  يف  اللحظات 
ويوا�شونهم  اآلمهم  يخففون  ملحتاجيها  وامل�شاندة 
وي�شعون  راح��ت��ه��م  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��رون  و  حمنتهم  يف 
حياتهم   لتح�شني  املبذولة  اجلهود  على  ب�شماتهم 
. واأ�شاد �شموه بدور املح�شنني واخلرين من اأبناء 
موؤكدا  الهيئة  م�شاندة جهود  واملقيمني يف  الدولة 
الدولة  مكانة  ع��ززت  النبيلة  مبادراتهم  اأن  �شموه 
املتاأ�شلة  والف�شيلة  اخلر  قيم  وعمقت  الإن�شانية 

يف نفو�س اأبناء الوطن املعطاء. 

حمدان بن زايد يزور 
حممد ومر�سد الرميثي

•• ابوظبي-وام:

زار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
مبنزل  وذل���ك  الرميثي  مر�شد  ب��ن  ث��اين  اأب��ن��اء  ومر�شد  حممد  امل��واط��ن��ني 
العائلة يف اأبوظبي. وتبادل �شموه مع املواطنني واحل�شور التهاين مبنا�شبة 
الوطن  تهم  التي  الق�شايا  من  عدد  حول  واحلديث  الكرمي  رم�شان  �شهر 
اأحوال  متابعة  على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�س  �شموه  ..م��وؤك��دا  وامل��واط��ن��ني 
املواطنني وتوفر احلياة الكرمية لهم. وعر احل�شور عن �شرورهم حل�شور 
اأبناء  ع��ادات  من  طيبة  لعادة  اإح��ي��اء  جمل�شهم  وم�شاركته  �شموه  وت�شريف 
الإم��ارات يف التوا�شل والرتاحم. رافق �شموه خال الزيارة �شعادة �شلطان 

بن خلفان الرميثي مدير مكتب �شمو ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية.

الأمني العام لهيئة الهالل الحمر:

يوم العمل الإن�ساين الإماراتي هو ر�سالة حمبة و�سالم لكل املجتمعات وال�سعوب التي تئن حتت وطاأة املعاناة الإن�سانية
زايد حي يف قلوبنا مقال لأمني عام جمعية علماء اأهل ال�سنة واجلماعة بالهند

•• ابوظبي-وام: 

الأحمر  الهال  العام لهيئة  الأم��ني  الفاحي  الدكتور حممد عتيق  �شعادة  اأكد 
اأن دولة الإم��ارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ  له  املغفور  بداأها  التي  امل�شرة  توا�شل بخطى حثيثة  الدولة حفظه اهلل 
وقال  الإحت���اد.  دول��ة  تاأ�شي�س  بداية  منذ  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
الفاحي مبنا�شبة يوم العمل الإن�شاين الإماراتي يف ذكرى رحيل القائد املوؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان املوافق التا�شع ع�شر من رم�شان اإن عطاء زايد 
اأو متييز.. فقد  اإىل القريب والبعيد دون تفرقة  ويده املمدودة باخلر و�شلت 
واملحتاجني  واملنكوبني  امل��ك��روب��ني  وم�شاعدة  جن��دة  اإىل  �شباقا  اهلل  رحمه  ك��ان 
اأينما كانوا.. وكان يحر�س على التاأكد من تلبية احتياجات الأ�شقاء والأ�شدقاء 
والوقوف اإىل جانبهم وقت ال�شدائد واملحن. واأ�شار الأمني العام للهال الأحمر 
املجتمعات  لكل  و�شام  ر�شالة حمبة  الإماراتي هو  الإن�شاين  العمل  يوم  اأن  اإىل 
وال�شعوب التي تئن حتت وطاأة املعاناة الإن�شانية والتي تتطلع اإىل دولة الإمارات 
اأية  عن  النظر  ب�شرف  اجلميع  مع  دائما  كعهدها  لها  وامل�شاعدة  العون  يد  ملد 
زايد  وماآثر  �شمائل  الفاحي  وا�شتذكر  وح��ده.  الإن�شاين  البعد  �شوى  اعتبارات 
اإىل غربها والتي جت�شد  اأقا�شي الأر�س من �شرقها  اإىل  الإن�شانية التي و�شلت 
نظرة زايد اإىل الإن�شان باعتباره الهدف والغاية من كل جهد وتنمية وبناء حيث 

كان يحر�س على ابن الإمارات حا�شره وم�شتقبله ويعتره راأ�س املال احلقيقي 
اأ�ش�س  تر�شيخ  على  واإخ��ا���س  بجد  يعمل  اهلل  رحمه  ك��ان  كما  للوطن  والباقي 
التعاون والتاقي واملحبة بني الدول وال�شعوب لت�شخر الإمكانيات خلر النا�س 
يف حا�شرهم وم�شتقبلهم موؤ�ش�شا بذلك ل�شيا�شة متوازنة حكيمة جتاه املنطقة 
اأن ماآثر  واأ�شاف  العاملي.  ال�شام  اأ�ش�س  رائد لاإمارات يف توطيد  والعامل ودور 
زايد الإن�شانية ي�شهد بها القريب والبعيد حيث ارتبط ا�شم اإمارات العطاء با�شم 
اأن حجم  اإىل  الإم��ارات��ي��ة م�شرا  يد اخل��ر  التي و�شلتها  ال�شاحات  زاي��د يف كل 
امل�شاعدات والإغاثة وامل�شاريع التي اأمر بها املغفور له عر بوابة الهال الأحمر 
21 دولة يف العامل عانت من  تقارب املليارين ون�شف املليار درهم توزعت على 
ويات احلروب والنزاعات اأو من الكوارث الطبيعية املختلفة. وجدد الأمني العام 
للهال الأحمر التاكيد اأن تظل هيئة الهال الأحمر وفية لذكرى القائد عر 
موا�شلة م�شرته الإن�شانية التي يقود خطاها اليوم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخوه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
واأخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاإحتاد حكام الإمارات بدعم 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اول  الفريق  وم���وؤازرة 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة حثيثة من �شمو ال�شيخ حمدان بن 

زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهال الأحمر.

•• اأبوظبي-وام:

قال �شماحة ال�شيخ اأبوبكر اأحمد الأمني العام جلمعية 
رغ��م م�شي  اأن��ه  الهند  ال�شنة واجلماعة يف  اأه��ل  علماء 
ال�شيخ  له  املغفور  الأم��ة  فقيد  رحيل  على  �شنوات  ت�شع 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه موؤ�ش�س دولة 
اخلالدة  ذك��ري��ات��ه  ت���زال  ل  نه�شتها  وب���اين  الإم������ارات 
حمفورة يف ذاكرتنا ورا�شخة يف نفو�شنا. واأ�شاف ال�شيخ 
له  املغفور  رحيل  ذك��رى  مبنا�شبة  ل��ه  مقال  يف  اأب��وب��ك��ر 
رحمه  �شخ�شيته  اإن  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
اهلل اجنذبت اإليها مايني ال�شعوب على طوال خارطة 
اأ�ش�س  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ال��ع��امل وجت���اوزت عبقريته ح���دود 
اأركانها ور�شخ بنيانها واإ�شتحوذ على قلوب اآلف القلوب 
قلوبنا  يف  حي  زاي��د  بعنوان  مقاله  يف  واأك��د  والنفو�س. 
اأنه لي�س غريبا اأن حتفر �شخ�شيته رحمه اهلل يف ذاكرة 
�شفوف  اىل  رفعها  حتى  اأركانها  اأ�ش�س  التي  الإم���ارات 
بل  وح�����ش��اري��ا  واق��ت�����ش��ادي��ا  �شيا�شيا  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول 
واأ�شبحت اليوم منوذجا رائعا ومثال فذا يف ال�شباق على 
كافة الدول يف التقدم احل�شاري والنه�شة القت�شادية. 
واأ����ش���ار اإىل ت��اأث��ر امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د يف نفو�س 

الكثرين خارج دولته الذين مل يروه مدة حياته حتى 
احت�شنه وجدانهم باحلب واحلنان يتجمعون مبتهلني 
اأمام اهلل اأن يرحمه حيث كان ال�شبب الرئي�شي يف اإرتفاع 
مئات امل�شاجد واملوؤ�ش�شات الإ�شامية يف بادهم .. ول 
طوال  اإ�شتمرت  التي  احلقيقة  تلك  على  اإثنان  يختلف 
العقود الأربعة املا�شية اأنه ما من لبنة يف منزل اأحد من 
اإل ولاإمارات فيها  امل�شاجد  الهنود ول يف م�شجد من 
حظ ملحوظ يف تاأ�شي�شها وبنائها. واإعتر الأمني العام 
جلمعية علماء اأهل ال�شنة واجلماعة يف الهند اأن الرثوة 
التي عملت  الوحيدة  لي�شت هي  ال��ب��رتول  ال���واردة من 
كباعث اأ�شا�شي ملا نراه الآن من الإجنازات الهائلة التي 
حققتها الإمارات كما يراه البع�س بل العامل الأ�شا�شي 
هو  الإقت�شادي  والتقدم  احل�شارية  النه�شة  وراء هذه 
اأركان هذه  اأ�ش�شوا  الروؤية الثاقبة والعبقرية الفذة ملن 
الدولة الوطيدة ودعائمها الثابتة . ولفت اإىل اأنه حينما 
املنطقة  ت�شهدها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  الأح����داث  اإىل  نتطلع 
اأن الإم��ارات ق��دوة مثلى ومنوذج  العربية ن��درك متاما 
هذه  يف  واملقيمني  املواطنني  متطلبات  توفر  يف  رائ��ع 
الدولة �شرا على خطى موؤ�ش�س الدولة ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل.

الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة زاي���د رح��م��ه اهلل .. ف��ه��و امل��ع��ل��م وه���و القدوة 
ال�شعوب يف  الإم��ارات بل للكثر من  الإن�شانية لي�س فقط ل�شعب 
جمال العمل اخلري والإن�شاين . . ولعل اأهم ما كان مييز زايد 
اأ�شا�شي من فطرته..  اأن��ه جزء  الإن�شاين هو  العمل  رحمه اهلل يف 
اأو  وطبيعته .. وحقيقته.. مل يكن زايد رحمه اهلل يحب املفاخرة 
املباهاة اأو التحدث والتوقف كثرا عند ما كان يقدمه.. كان عمل 
اخلر فطرة عنده وكان البذل والعطاء جزء من �شخ�شيته رحمه 
اهلل .. وجزء من يومه .. ومكون رئي�شي يف حياته .. ولهذا ال�شبب 
اأحبه النا�س .. وقدرته ال�شعوب .. وارتفع قدره يف القلوب .. هي 
ولكل حمب  بعدنا  لنا جميعا ولاأجيال من  الإن�شانية  درو���س يف 
لعمل اخلر .. عا�شرت زايد و�شحبته .. وتعلمت منه الكثر .. كان 
اإذا راأى  رحمه اهلل يحب النا�س .. ويرحمهم .. وكان يفرح كثرا 
الراحة والر�شا على وجوه النا�س اإذا اأعطاهم .. ترعاته وعطاياه 
املعلنة كثرة واأكرث منها ما كان تلقائيا وغر معلن .. كانت حياته 
اليومية مليئة باأعمال اخلر هذا هو زايد الذي امتزج حب اخلر 
بنف�شه وروحه .. واأ�شبح ا�شمه مرادفا للزيادة يف العطاء والكرم . 
اأيها الأخوة والأخوات .. ل يحتاج زايد ل�شهادتنا .. فاهلل �شبحانه 
وتعاىل يعلم ما قدم .. واأعماله اخلرية والإن�شانية ما زالت عنه 
تتكلم .. كان رحمه اهلل كالفار�س كلما �شمع ا�شتغاثة لباها .. وكلما 
زالت  ما  الأقطار  الكثر من  �شرته يف   .. اإليها  �شارع  كارثة  راأى 
وقفات  ل��ه   .. ال�شعوب  م��ن  الكثر  حياة  يف  وحم��ف��ورة   .. حا�شرة 
تاريخية ل تن�شى مع اأبناء فل�شطني.. عر م�شاريع �شكنية وتعليمية 
و�شحية.. وعناية باملعامل الإ�شامية .. وموقف وا�شح و�شريح من 
ق�شية العرب الأوىل .. له وقفة اإن�شانية �شهد لها العامل اأجمع من 
املاأ�شاة الإن�شانية يف البو�شنة والهر�شك .. وقفة �شد الظلم .. مع 
اإن�شانية وطبية و�شكنية  امل�شت�شعفني واملغلوبني ..عر م�شاعدات 
وحتى ع�شكرية.. ولزايد ب�شمات و�شواهد يف كل مكان .. ت�شهد له 
املدن التي اأقامها يف م�شر واملغرب وباك�شتان وغرها من الدول.. 
وت�شهد له امل�شت�شفيات .. واملدار�س .. ودور الأيتام .. التي اأقامها 
�شديد  اهلل  رحمه  كان   .. والأفريقية  الآ�شيوية  ال��دول  ع�شرات  يف 
التاأثر بالكوارث الطبيعية التي ت�شيب ال�شعوب الفقرة .. وكانت 
دولة الإمارات اأول املتواجدين يف موقع الكارثة مل�شاعدة ال�شعوب يف 
الأوقات احلرجة .. ر�شخت تلك املواقف العظيمة عاقات الإمارات 
 .. وتقديره  العامل  اح��رتام  واأك�شبتها  العامل  دول  من  الكثر  مع 
الأه��م من  ..ولكن  اإن�شانية مهمة عامليا  الدولة حمطة  واأ�شبحت 
العامل  �شعوب  م��ن  الكثر  اأحبتنا  لقد  اآخ���ر..  �شيء  ه��و  كله  ذل��ك 

ب�شبب زايد رحمه اهلل. ميكن بناء عاقة متميزة مع حكومة اأخرى 
وفق م�شالح م�شرتكة .. ولكن ل ميكن ك�شب حب �شعوب باأكملها 
ب�شهولة.. يحتاج ذلك لقائد تاريخي .. له نظرة اإن�شانية وا�شعة .. 
واإح�شا�س كبر مبعاناة واحتياجات ال�شعوب الأخرى .. اأعظم اإرث 
تركه زايد رحمه اهلل لنا هو حمبة الكثر من �شعوب العامل ل�شعب 
الإمارات .. والتقدير والحرتام الذي يح�شل عليه اأبناء الإمارات 
اأينما ذهبوا .. عندما يفاخر النا�س باإجنازات .. نحن نفاخر بزايد 
 .. زاي��د  ع��ن  نحن  نتحدث  ت��اري��خ  ع��ن  النا�س  يتحدث  وعندما   ..
وعندما يتكلمون عن فعل اخلر فيكفينا اأننا من�شي على طريق 
زايد.. واليوم نرى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل م�شتمر على م�شرة وال��ده .. ميد يده 
لكافة ال�شعوب .. ويكمل م�شرة عظيمة ابتداأها زايد رحمه اهلل .. 
واإخوانه ي�شابقونه يف ذلك .. و�شعب الإمارات يتبعهم ويقتدي بهم 

وي�شابق معهم يف عمل اخلرات وهلل احلمد واملنة. 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د ه���و ام���ت���داد ل���زاي���د رح��م��ه اهلل .. ي���ده باخلر 
يدانيها  .. وهمته لعمل اخلر ل  تواقة  للبذل  ونف�شه  معطاءة.. 
املرهف  الإن�����ش��اين  القلب  �شاحب  ه��و   .. اأح���د  ي�شابقها  ول  همة 
وب��ح��م��د اهلل ونعمته   .. ل��ك��ل خ��ر  ال�����ش��ب��اق��ة  ال��ب��ي�����ش��اء  وال��ي��د   ..
الأعمال  حت��وي��ل  الإم�����ارات  و�شعب  الإم�����ارات  حكومة  ا�شتطاعت 
املعاير  اأف�شل  نظامية تطبق  موؤ�ش�شات  اإىل  الإن�شانية واخلرية 
اخلر  ا�شتدامة  بهدف  وذل��ك  املتقدمة  املالية  والنظم  الإداري����ة 
اأكرث  بل   .. حمتاج  لكل  وو�شوله  فاعليته  و�شمان  وا�شتمراريته 
ب��ه��دف تعزيز  ال���دويل  اأن�����ش��اأن��ا وزارة للتنمية وال��ت��ع��اون  م��ن ذل��ك 
بقطاع  والنهو�س  لها  الدعم  وتوفر  وتطويرها  امل�شاعدات  هذه 
واإن�شاين  تعاون دويل  مل�شتويات جديدة عر  امل�شاعدات اخلارجية 
وا�شع. اأيها الأخوة والأخ��وات .. اأعظم ما نتذكر به زايد .. واأكر 
اأنه كان يبني الإن�شان .. بنى زايد �شعبا  ما قدم لنا جميعا .. هو 
متعلما .. طموحا .. منفتحا.. وغر�س زايد يف هذا ال�شعب اأجمل 
معاين البذل والعطاء وحب اخلر .. اأقول ل�شعب الإمارات .. اأنتم 
جميعا اأبناء زايد .. اأنتم �شعب اخلر .. ودولة الإمارات هي دولة 
نريدها  عليه..  وا�شتمروا  اخل��ر  عمل  على  فحافظوا   .. اخل��ر 
وم��ن هويتنا.. يف جميع  اأ�شا�شيا من حياتنا  وج��زءا  وع��ادة  ثقافة 
يف  ونغر�شها   .. لأبنائنا  نورثها  اأن  نريد   .. الإم���ارات  �شعب  اأب��ن��اء 
اأجيالنا .. نريد اأن ت�شتمر دولة الإمارات حمطة ان�شانية للمحتاج 
وامللهوف .. لأن هذا هو �شكر نعم اهلل التي اأنعم بها علينا .. ولن 
يبقى لاإن�شان اإل ما قدم من عمل اخلر .. وجهنا ليكون يوم 19 

رم�شان يوما للعمل الإن�شاين لأنه ارتبط بذكرى وفاة قائد ورائد 
العمل الإن�شاين زايد رحمه اهلل .. ولن ي�شعد زايد رحمه اهلل �شيء 
اأكرث من ال�شتمرار على �شرته الإن�شانية .. �شن�شتمر يف اإطاق 
املبادرات الإن�شانية ب�شكل دائم ولن نتوقف .. كلما اأعطينا اأكرث.. 
زادنا اهلل من نعمه .. عطاءا وا�شتقرارا واأمنا واأمانا وراحة وحياة 
كرمية .. وذلك ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء .. ن�شاأل اهلل اأن يوفقنا 
جميعا واأن يتقبل منا ومنكم عمل اخلر .. ويوفق اأبناءنا واإخواننا 
وال�شام  والعباد.  الباد  ومنفعة   .. وال�شداد  اخل��ر  فيه  ما  لكل 
بال�شام  ب����داأت  الم�����ش��ي��ة  وك��ان��ت  وب��رك��ات��ه.  اهلل  ورح��م��ة  عليكم 
الوطني ثم اآيات من الذكر احلكيم وعر�س لفيلم وثائقي يحكي 
م�شرة زايد طيب اهلل ثراه يف طريق العمل الن�شاين الذي جتاوز 
لطريق  الر�شيدة  قيادتنا  ومتابعة  العربي  والوطن  الدولة  حدود 
امل�����ش��اع��دات الن�شانية واخلرية  ون��ه��ج زاي���د الن�����ش��ان م��ن خ��ال 
ت�شل  ال��ت��ي  الوطنية  اخل��ري��ة  وهيئاتنا  موؤ�ش�شاتنا  خ��ال  وم��ن 
والكوارث  الفقر  حيث  امل��ع��م��ورة  ارج���اء  اىل  اخل��ر  م�شاعدات  يف 
الطبيعية وامل�شردين جراء احلروب. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
المانة  نظمتها  التي  الم�شية  خ��ال  ت�شلم  مكتوم  ال  را�شد  بن 
التقديرية من هيئات  ال�شهادات  ال��وزراء عددا من  العامة ملجل�س 
معايل  من  وتقدير  �شكر  �شهادة  �شموه  ت�شلم  حيث  املتحدة  المم 
املمثل  ال�شهادة  بت�شليم  قام  املتحدة  عام المم  امني  بان كي مون 
املقيم لامني العام لامم املتحدة لدى الدولة ال�شيد �شيد اغا.  
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  ال�شمو  وت�شلم �شاحب 
ح��اك��م دب���ي ���ش��ه��ادة �شكر وت��ق��دي��ر م��ن ال��ب��ارون��ة ف��ال��ري امو�س 
امل�شاعدة لل�شوؤون الن�شانية ومن�شقة �شوؤون الغاثة  المني العام 
بت�شليم  وق��ام  الن�شانية  ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  المم  مكتب  يف 
التعاون  جمل�س  ممثل  خليفة  خ��ال��د  ال�شيد  �شموه  اىل  ال�شهادة 
لدول اخلليج العربية ورئي�س مكتب الت�شال باخلليج ملكتب المم 
املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الن�شانية. وت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد ال مكتوم كذلك �شهادة تقدير من ال�شيد انطونيو 
ل�����ش��وؤون الاجئني  امل��ت��ح��دة  ل��امم  ال�شامي  امل��ف��و���س  غ��وت��رو���س 
القليمي  املمثل  ر���ش��ا  ع��م��ران  ال�شيد  �شموه  اىل  ال�شهادة  و�شلم 
للمفو�شية ال�شامية لامم املتحدة ل�شوؤون الاجئني لدى جمل�س 
اي�شا �شهادة تقدير  العربية. وت�شلم �شموه  التعاون لدول اخلليج 
الغذية  لرنامج  التنفيذية  امل��دي��رة  كرين  ارث��ري��ن  ال�شيدة  من 
العاملي و�شلم ال�شهادة اإىل �شموه ال�شيد حاج ذياب املدير القليمي 
الو�شط  ال�شرق  يف  املتحدة  لامم  العاملي  الغذية  برنامج  ملكتب 

ال�شمو  �شاحب  اوروب���ا.   و�شرق  الو�شطى  وا�شيا  افريقيا  و�شمال 
ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم اأعرب عن �شعادته بهذا التكرمي 
الذي بادر به اأمني عام المم املتحدة ال�شيد بان كي مون والهيئات 
والرامج الدولية التابعة للمنظمة الدولية معترا �شموه اأن هذا 
تكرميا لقيادة و�شعب المارات جميعا لن اأعمال اخلر واملبادرات 
الن�شانية التي تقدمها دولتنا احلبيبة لل�شعوب الفقرة واملحتاجه 
ر�شمه  ال��ذي  للنهج  ترجمة  تاأتي  امنا  والطفال  للمر�شي  خا�شة 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه ونحن كقيادة 
الن�شاين  والعمل  زاي��د حب اخلر  تعلمنا من  وموؤ�ش�شات  و�شعب 
دون منة من احد او اإي مقابل ول نبتغي اإل مر�شاة اهلل �شبحانه 
وتعاىل. واأكد �شموه اأن دولتنا بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
طريق  على  ما�شية  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن 
الباء املوؤ�ش�شني الذين ر�شموه لنا و�شلكوه من اأجل مد يد العون 
وامل�شاعدة والعمل على مكافحة الفقر واجلوع وم�شاعدة املعوزين 
حول العامل دون النظر اإىل جن�شياتهم اأو لونهم او ديانتهم. وقال 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم: نحن بهذا العمل 
التي جمعت وجوه اخلر من  اخلري ومن خال هذه الم�شية 
الذي  الوالد  الكبر  الراحل  ذكرى  نخلد  اإمنا  �شعبنا  وبنات  اأبناء 
علمنا على البذل والعطاء وحب اخلر والنا�س وهذه كلها خ�شال 
ال�شيخ زايد  اأ�شيلة تر�شخت يف نف�س املغفور له  عربية واإ�شامية 
وقلبه و�شلوكه ونحن ورثنا هذه ال�شفات احلميدة منه رحمه اهلل 
ال�شمو  �شاحب  وا���ش��ار  اهلل.   ب��اإذن  الاحقة  الج��ي��ال  و�شتتوارثها 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اإىل ان دولتنا 
والتفرد  الريادة  لها  العمل اخلري وهي بذلك  تتميز يف تطوير 
العظيم منوها �شموه مبوؤ�ش�شة وحمات  الن�شاين  املجال  يف هذا 
الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
حفظه اهلل وكذا مبادرات �شموه ال�شخ�شية كموؤ�ش�شة دبي العطاء 
وحملة ك�شوة مليون طفل حمروم وغرها من املبادرات املجتمعية 
والن�شانية التي اأطلقها �شموه ويطلقها دائما وهي جميعها حتمل 
واحلمات  امل��ب��ادرات  كافة  على  �شموه  واأث��ن��ى  املوؤ�ش�شي.  الطابع 
على  ومواطنونا  موؤ�ش�شاتنا  بها  تقوم  التي  والن�شانية  اخلرية 
ككل.  املجتمع  م�شتوى  وعلى  واخلا�س  العام  القطاعني  م�شتوى 
ونوه �شموه يف هذا ال�شياق اإىل اأن هذه املوؤ�ش�شات واجلهات والفراد 
زايد  ي��وم  يف  اإن�شانية  وفعالية  م��ب��ادرة   1500 يناهز  م��ا  اأطلقت 
يف  والعطاء  والبذل  اخل��ر  حب  ر�شوخ  يوؤكد  ما  الن�شاين  للعمل 

اأو�شاط جمتمعنا العربي امل�شلم وهذا مبعث فخر واعتزاز لنا.
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تنفيذًا ملبادرة حممد بن را�شد وعلى �شوء توجيهات من�شور بن زايد

الوطني للوثائق والبحوث ينظم معر�سًا لل�سور التي توثق اأعمال زايد اخلريية والإن�سانية
الب�شرية يف خمتلف اأنحاء العامل دون تفرقة بني لون اأو عرق اأو ديانة 
. وياأتي هذا املعر�س لي�شع اأمام اجليل احلايل جمموعة اأعمال من 
ماآثر ال�شيخ زايد الذي كان يهديها اإىل �شعوب العامل والب�شرية دون 
اأن يحاول ت�شليط ال�شوء الإعامي عليها م�شتهدفا تكرمي الإن�شان 

والرتقاء مب�شتواه املعي�شي.
وتعزز ال�شور املعرو�شة معلومات دقيقة تن�شر للمرة الأوىل وقد بذل 

جهد كبر يف جمعها وتوثيقها .

ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  للمبادرة  تنفيذاً  املعر�س  ه��ذا  وي��اأت��ي 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
ال��وزراء، حاكم دبي رعاه اهلل بت�شمية يوم التا�شع ع�شر من رم�شان 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ب���اإذن اهلل  ل��ه  املغفور  ذك��رى رحيل موؤ�ش�س الحت���اد 

�شلطان اآل نهيان، بيوم العمل الإن�شاين الإماراتي 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  توجيهات  وعلى �شوء 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س 

املركز الوطني للوثائق والبحوث. 
العمل  ب��ي��وم  اح��ت��ف��اء  يقيمه  ال���ذي  معر�شه  م��ن  امل��رك��ز  وي�شتهدف 
الإن�شاين الإماراتي، ت�شليط ال�شوء على نهج ال�شيخ زايد يف العطاء 
يحتذى يف  الإم���ارات من��وذج��اً  دول��ة  ما جعل من  النبيل؛  الإن�شاين 

العمل اخلري على م�شتوى العامل.
ويتاألف املعر�س من ع�شرات ال�شور الفوتوغرافية التي تعر�س لأول 
مرة، وجت�شد العمال اخلرية التي كان ال�شيخ زايد ياأمر بها خلدمة 

•• ابوظبي-الفجر:

يفتتح املركز الوطني للوثائق والبحوث ب�شفته اأر�شيفاً وطنياً لدولة 
اخلر  زاي���د  ب��ع��ن��وان:   لل�شور  معر�شاً  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ات�شم  التي  والإن�شاين  اخلري  العمل  مامح  بع�س  يوثق  والعطاء 
بها ال�شيخ زايد بن �شلطان طيب اهلل ثراه يف ق�شر الإم��ارات اليوم، 

وي�شتمر حتى نهاية الأ�شبوع.

بح�شور جمع من ال�شواب وال�شباب

القت�ساد الإماراتي يف دائرة اهتمام جمل�س بن حم الرم�ساين مبنطقة الوقن
•• العني – الفجر: 

ت�صوير – حممد معني:

جت�شيدا للعادات والتقاليد الأ�شيلة 
ملجتمع الإمارات خال اأيام ال�شهر 
ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبل  الف�شيل 
م�شلم �شامل بن حم ع�شو املجل�س 
ال�شت�شاري الوطني لإمارة ابوظبي 
بن  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الوقن  ح���م يف جم��ل�����ش��ه مب��ن��ط��ق��ة 
امل�شوؤولني  م���ن  ع����ددا  اأم�������س  اأول 
كبرة  الأعمال وجمموعة  ورج��ال 
والأ�شدقاء  واجل���ران  الأه���ل  م��ن 
وبع�س ال�شخ�شيات العامة ورجال 
الإعام وال�شحافة يف تقليد �شنوي 
لرت�شيخ اأوا�شر املحبة يف ظل �شهر 

رم�شان املبارك.
ورح���ب ب��ن ح��م ب��احل�����ش��ور موؤكدا 
الرم�شانية  امل���ج���ال�������س  اأن  ع���ل���ى 
الإ�شامي  ال��دي��ن  تعاليم  جت�شد 
اإىل تدعيم  ي��دع��و  ال���ذي  احل��ن��ي��ف 
اأبناء  ب��ني  واملحبة  الخ���وة  اأوا���ش��ر 

الوطن
الكثر  تعلمنا  لقد  �شعادته  وق��ال 
م���ن جم��ال�����س اآب��ائ��ن��ا رح��م��ه��م اهلل 
املجال�س يف رم�شان  اأن ه��ذه  واأك��د 
وغر رم�شان تزرع احلب واخلر 
ال���وط���ن لفتا  رب�����وع  وال���ن���م���اء يف 
كر�شه  الأ�شيل  النهج  ه��ذا  اأن  اإىل 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
لأبناء  ال��ك��ب��رة  الأ�����ش����رة  رب  اهلل 
الإم��ارات وال��ذي ي�شر على نهجه 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

اأخوانه  وم��ع��ه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
اأع�����ش��اء املجل�س  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
الأع���ل���ى ل��احت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات 
اأول  ال��ف��ري��ق  الأم����ني  ع��ه��ده  وويل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهيان نائب القائد الأعلى للقوات 
لانطاق  وثبات  ثقة  يف  امل�شلحة 
اآف����اق  اإىل  امل���ع���ط���اء  ال���وط���ن  ب���ه���ذا 
والتقدم  النمو  م��ن  رحبة  ج��دي��دة 
والزده������ار . واأك����د ال�����ش��اع��ر عبيد 
ب���ن م��ع�����ش��د ال��ن��ع��ي��م��ي ان���ه بف�شل 
احلكيمة  للقيادة  الر�شيد  احل��ك��م 
دولتنا  يف  التنمية  م�شرة  �شهدت 
ع���ل���ى خمتلف  اإجن���������ازات  ال��ف��ت��ي��ة 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل��ج��الت 
والأمنية والجتماعية والعمرانية 
والإن�����ش��ان��ي��ة وغ��ره��ا م��ن نواحي 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املختلفة  احل��ي��اة 
من  ممكن  م�شتوى  اأع��ل��ى  حتقيق 
الوطن  لأب���ن���اء  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 

واملقيمني على اأر�شها الطيبة.
قيادتنا  اإن  امل��ج��ل�����س  رواد  واأج���م���ع 
حتقيق  ت������وا�������ش������ل  احل�����ك�����ي�����م�����ة 
ال���ن���ج���اح���ات وت���ع���زي���ز الإجن��������ازات 
وتواكب جميع امل�شتجدات ب�شواعد 
اأبنائها املخل�شني فهم عماد البناء 
ع���ن فخرهم  واأع����رب����وا  وال��ت��ن��م��ي��ة 
العزيزة بجهود  دولتنا  مبا حققته 
بني  متاحمة  متكاتفة  خمل�شة 
ال�����ش��ع��ب وق��ي��ادت��ه احل��ك��ي��م��ة التي 
والتميز  ال��ن��ج��اح  اأ���ش�����س  و���ش��ع��ت 
اأمام اأبناء الوطن لينطلقوا للعمل 
ولرفعوا ا�شم الإمارات عالياً اأمام 

العامل اأجمع .

زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل.
دولة  اأن  اإىل  م�شلم  ال�شيخ  واأ���ش��ار 
مرموقة  مكانة  احتلت  الإم�����ارات 
بني الأمم والدول بف�شل ال�شيا�شة 
واملتوازنة  وال���ر����ش���ي���دة  احل��ك��ي��م��ة 
للمغفور له ال�شيخ زايد رحمه اهلل 
الق�شايا  خمتلف  م��ع  التعامل  يف 

الإقليمية والدولية.
ك��م��ا ح��ظ��ي ال�����ش��ي��خ زاي����د باحرتام 
والعرب  م��واط��ن��ي��ه  ب���ني  م���ت���زاي���د 
وال������ع������امل، مل����ا ق����دم����ه رح����م����ه اهلل 
طماأنينة  م��ن  و�شعبها  ل���اإم���ارات 
والإن�شانية  ول���ل���ع���رب  وازده���������ار، 
جمعاء من دعم ا�شتحق عليه لقب 
زاي����د اخل���ر ح��ي��ث غ��ط��ت جهوده 
الإن�شانية الوا�شعة ول تزال مناطق 
اإىل  بالإ�شافة   ، العامل  من  كثرة 
تركه  ال��ذي  الطيب  القومي  النهج 
ي��خ��ل��ده ابد  ، و���ش��ي��ظ��ل  رح��م��ه اهلل 
يف  حا�شراً  دائماً  و�شيجعله  الدهر 

ذاكرة الأجيال املتعاقبة.
واأ�����ش����اف ال�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م ب���ن حم 
قيادة  ظ���ل  يف  الإم�������ارات  دول����ة  اأن 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
كنموذج  نف�شها  تقدم  اهلل«  »حفظه 
تنموي ناجح اإىل دول املنطقة واإىل 

العامل اأجمع.

مزايا  اأه������م  م����ن  اإن  ال����ع����ام����ري: 
دولة  تعي�شه  ال��ذي  الر�شيد  احلكم 
ال�شعيد  ع���ل���ى  اأي�������ش���ا  الإم����������ارات 
�شاحب  ب�شمات  ك��ان��ت  اخل��ارج��ي 
وا�شحة  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
اخلارجية  الإم�����ارات  �شيا�شة  على 
ومنفتحة  م���ت���زن���ة  ج�������اءت  ال����ت����ي 
العامل  دول  جميع  م��ع  وم��ت��ع��اون��ة 
يتمتع  ما  بف�شل  �شموه  جنح  لقد 
اأن  ب���ه م���ن ���ش��ف��ات ���ش��خ�����ش��ي��ة يف 
لاإمارات  وا���ش��ع��ة  ع��اق��ات  ي��ق��ي��م 
مع دول العامل اأجمع �شرقا وغربا 
و�شداقة  تعاون  خيوط  ين�شج  واأن 
وتفاهم مع قادة دول العامل ، حيث 
قدمت الإمارات كواحدة من الدول 
ال��ت��ي ت��دع��م الأم���ن وال�����ش��ام على 

ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال اأح���م���د حممد 
املجل�س  ع�شو  ال��ع��ام��ري  باحلطم 
اإن م��ا ينعم   : ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
به الوطن الآن من امن وا�شتقرار 
اإل ح�����ش��اد لهذا  ه���و  م���ا  وازده������ار 
الثاقبة  وال����روؤي����ة  ال���ق���ومي  ال��ن��ه��ج 
كان يتحلى  التي  البالغة  واحلكمة 
رحمه  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  بها 
ونرا�شا  ن��ه��ج��ا  ب��ات��ت  وال���ت���ي  اهلل 
مي�شي عليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

اأن هذا النموذج  واأ�شار بن حم اإىل 
عاملية  م��ك��ان��ة  ي��ح��ق��ق  اأن  ا���ش��ت��ط��اع 
م��رم��وق��ة ل��اق��ت�����ش��اد الإم����ارات����ي 
دائرة  ع��ن  يبتعد  واأن  ن��اح��ي��ة  م��ن 
عاقات  يف  والتوترات  ال�شراعات 
الدولة اخلارجية من ناحية ثانية 
كما ا�شتطاع اأن يرز وجه الإمارات 
الإن�شاين على ال�شاحة الدولية من 
ناحية ثالثة من خال دعم الفقراء 
ال�شعيدين  على  لي�س  واملحتاجني 
ال��ع��رب��ي والإ���ش��ام��ي ف��ق��ط ولكن 
يف خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن دون 
تفرقة ب��ني دي��ن ول��ون وع��رق واأن 
يجعل من الإم���ارات واح��ة لاأمن 

والأمان وال�شتقرار.

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ف�����ش��اح��ب 
يقدم منوذجا للقائد الذي يتفاعل 
م���ع ق�����ش��اي��ا ���ش��ع��ب��ه وي��ت��ف��اع��ل مع 
ع��ل��ى عاجها  وي��ع��م��ل  م�����ش��ك��ات��ه 
بهدوء  يتعامل  ك��م��ا  ف���وري  ب�شكل 
ال�شيا�شة  ق�������ش���اي���ا  م����ع  وح���ك���م���ة 
ب�����ش��ك��ل جن���ح���ت معه  اخل����ارج����ي����ة 
الإمارات يف اإقامة �شبكة وا�شعة من 
العامل  دول  خمتلف  مع  العاقات 

اأجمع .
و اأو�شح بن حم انه اإذا كان �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة ل ينف�شل عن 
نب�س �شعبه ويحر�س على التفاعل 
اأي�شا  ف��اإن��ه  منا�شبة..  ك��ل  يف  معه 
متابعة  على  احلر�س  كل  يحر�س 

بنف�شه  وال��وق��وف  احلكومي  الأداء 
و�شر  التنفيذ  على  الطبيعة  على 
واملوؤ�ش�شات  ال�������وزارات  يف  ال��ع��م��ل 
اأهم  يعك�س  اأن����ه  يف  ���ش��ك  ل  وه����ذا 

�شمات احلكم الر�شيد.
الوطني  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و  وق�������ال 
ال�شيا�شي  التطور  اأن  ال�شت�شاري 
ال����دول����ة حمكوم  ت�����ش��ه��ده  ال������ذي 
اأ�شا�شيني يوؤكدهما دائما  مببداأين 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة يف كل 
منا�شبة الأول مراعاة اخل�شو�شية 
واملجتمعية  واحل�شارية  الثقافية 
ل���ل���دول���ة وال����ث����اين ال����ت����درج وع���دم 
الت�شرع وهذا يف�شر جناح التجربة 
ال�شيا�شية يف الإمارات وا�شتمرارها 

اأك��د حممد  وتطورها. ومن جهته 
القيادة  اأن  ال���ع���ام���ري:  حم��ن��ا  ب���ن 
القت�شاد  م���ن  ج��ع��ل��ت  ال��ر���ش��ي��دة 
الإم�������ارات�������ي واح���������دا م�����ن اأق������وى 
م�شراً  املنطقة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ات 
اقت�شاد  اأن��ه  اأه��م ما مييزه  اأن  اإىل 
بتما�شكه  ي��ت��م��ي��ز  ك���م���ا  م���ت���ط���ور 
ومواكبة  امل����ب����ادرة  ع��ل��ى  وق����درت����ه 
تطورات الع�شر ومواجهة الأزمات 
القت�شادية فرغم »الأزمة املالية« 
التي ع�شفت بالعامل خال الن�شف 
الثاين من عام 2008 فقد حافظ 
اقت�شاد الإمارات وموؤ�شراته املالية 

على قوتهما وانطاقتهما.
وق��ال عبداهلل بن �شعيد بن وريقة 

�سرطة اأبوظبي تقيم ملتقى لقيمات التميز مبدينة العني

•• دبي -وام:

وقعت هيئة ال�شحة بدبي مذكرة 
ت����ف����اه����م م�����ع ج���م���ع���ي���ة الإحت���������اد 
خالها  ت��رع��ت  ب��دب��ي  التعاونية 
اجل��م��ع��ي��ة مب��ب��ل��غ 11 م��ل��ي��ون��ا و 
جهاز  ل�����ش��راء  دره����م  األ����ف   250
رن����ني م��غ��ن��اط��ي�����ش��ي ج���دي���د  نوع 
التابع  را���ش��د  مل�شت�شفى  �شيمن�س 
�شعادة  الت��ف��اق��ي��ة  وق����ع  ل��ل��ه��ي��ئ��ة. 
امليدور مدير عام  املهند�س عي�شى 
حمد  وماجد  بدبي  ال�شحة  هيئة 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي 
اجل��م��ع��ي��ة ب��ح�����ش��ور خ��ال��د حميد 
ب���ن ذي���ب���ان ال��ف��ا���ش��ي م��دي��ر عام 
ال�شيخ  اأح���م���د  وخ���ال���د  اجل��م��ع��ي��ة 
م���ب���ارك ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام هيئة 
ال�شحة بدبي وعدد من امل�شوؤولني 

من كا الطرفني.
عي�شى  امل��ه��ن��د���س  ����ش���ع���ادة  وث���م���ن 
امليدور يف ت�شريح له هذه املبادرة 

املجتمع  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ال��ق��ي��م��ة 
امل����دين وال��ت��ي ت��وؤك��د ع��ل��ى احل�س 
ال����وط����ن����ي امل���������ش����وؤول ل������دى ه���ذه 
املوؤ�ش�شات يف دعم خمتلف جوانب 
التنمية والعمل اخلري وتطوير 
اخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع.

واأث����ن����ى امل���ه���ن���د����س امل����ي����دور على 

يف خدمة املر�شى.
واأكد ماجد ال�شام�شي ان اجلمعية 
م�شت�شفى  ت���زوي���د  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت 
املغناطي�شي  الرنني  بجهاز  را�شد 
والذي من �شاأنه اأن يزيد من جودة 
الت�شخي�شية  اخل����دم����ات  ورق�����ي 
واملراجعني  املر�شى  ر���ش��ا  وزي���ادة 

الحتاد  جلمعية  الإيجابي  ال��دور 
الرعاية  قطاع  دع��م  يف  التعاونية 
ال�������ش���ح���ي���ة وال����ع����م����ل الإن���������ش����اين 
م��ع��رب��ا عن  ع���ام  ب�شكل  واخل����ري 
التي  ال�������ش���راك���ة  ب���ه���ذه  ����ش���ع���ادت���ه 
التنمية  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ���ش��ت��ع��م��ل 
ايجابي  ب�شكل  وت�شاهم  امل�شتدامة 

الت�شخي�س  يف  دق����ه  م���ن  ف��ي��ه  مل���ا 
من  والتقليل  ال�شور  يف  وو���ش��وح 
فرتة النتظار الأمر الذي ي�شاعد 
الأط��ب��اء على ات��خ��اذ ق��رارات��ه��م يف 

خطط العاج بكل دقه.
واأ�����ش����ار ال���دك���ت���ور ���ش��وق��ي خ���وري 
را�شد  مل�شت�شفى  التنفيذي  امل��دي��ر 

اأه���م���ي���ة ه�����ذا اجل����ه����از ال����ذي  اىل 
انتظار  قائمة  تقليل  على  �شيعمل 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى خدمة  امل��ر���ش��ى 
والتي  املغناطي�شي  ال��رن��ني  اأ�شعة 
يتم  ا�شهر حيث  ارب��ع��ة  ع��ن  ت��زي��د 
 3500 ح������وايل  ف��ح�����س  ح���ال���ي���ا 

مري�س �شنويا .

•• العني - الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  اأق���ام���ت 
لقيمات  ملتقى  فعاليات  اأبوظبي 
ف��ن��دق هيلتون  اأخ�����راً يف  ال��ت��م��ي��ز 
العميد  امل��ل��ت��ق��ى،  و���ش��ه��د  ال���ع���ني، 
ال��ع��م��ي��م��ي مدير  ع���ج���ان  ح��م��د 
موؤكداً  ال���ع���ني،  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة 
التميز  ثقافة  ن�شر  على  احلر�س 
يف جميع مناطق العني، من خال 
تقدمي خدمات عالية امل�شتوى من 
جتعل  بطريقة  والتميز،  اجل���ودة 
ال�شرطة  واإدارات  مراكز  خمتلف 

يف م�شتوى الآمال عمًا واإخا�شاً 
وحت�شني  اجلودة  ورفع  واهتماماً، 
للمواطن،  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
واملتابعة اجلادة لاإجناز، ومراقبة 
الأداء وتطوير الإجراءات الإدارية 

و زيادة الوعي بثقافة التميز. 
وب�����دوره اأك����د ال��ع��ق��ي��د ث���اين بطي 
ال�شام�شي، رئي�س فريق ن�شر ثقافة 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  التميز 
امللتقى  ح�شوره  خ��ال  اأب��وظ��ب��ي، 
)لقيمات  الثاين  امللتقى  جن��اح  اأن 
ال���ع���ني وما  م���دي���ن���ة  ال���ت���م���ي���ز( يف 
وا�شعة  اإيجابية  اأ�شداء  حققه من 

الفريق  دف�����ع  م���ل���م���و����س،  وجن������اح 
اخلطة  وح�شب  ق��دم��اً  امل�شي  اإىل 
الثالثة  اجلولة  لإقامة  املو�شوعة 
ال��غ��رب��ي��ة غ���دا الثنني  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
وهو  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ه��دف  لتحقيق 
ن�شر الوعي مبفاهيم الأداء املتميز 
والإب������داع واجل�����ودة وخ��ل��ق ثقافة 
املتميزة  اخل��رات  وتبادل  التميز، 
املختلفة  ال�شرطية  اجل��ه��ات  ب��ني 

لارتقاء مب�شتوى الأداء. 
للقيمات  ال��ث��اين  امللتقى  وت�شمن 
ق�شائد  اإل���ق���اء  ال��ع��ني  يف  ال��ت��م��ي��ز 
ال��ك��ب��ر م�شبح  ل��ل�����ش��اع��ر  ���ش��ع��ري��ة 
ال��ك��ع��ب��ي، و���ش��ل��ة للفنانة  ب��ن ع��ل��ي 
وحما�شرة  اأروى،  وال�������ش���اع���رة 
مفاهيم  ح����ول  مت���ح���ورت  ع��ل��م��ي��ة 
بطابع  ممزوجة  املوؤ�ش�شي  التميز 

يا�شر  الدكتور  األقاها  ثقايف  ديني 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  ال��ك��ح��ل��وت 

ل�شرطة اأبوظبي.

اأبوظبي  �شرطة  اإن  الكعبي  وق��ال 
نتيجة لرتاكم اجلهود  ا�شتطاعت 
وال��ع��م��ل واخل����رات ال��و���ش��ول اإىل 
القائم  املوؤ�ش�شي  ال��ت��ف��وق  حتقيق 
التميز  م���ع���اي���ر  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى 
امل�شتمر  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ر  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإطار عاقات ال�شراكة  ل��اأداء، يف 
وال�شركاء،  اجل��م��ه��ور  اأف�����راد  م���ع 
والرتكيز على ن�شر ثقافة اجلودة 
الذي  ال���دور  اأن  م��وؤك��داً  والتميز، 
يقوم به فريق ن�شر ثقافة التميز، 
الأداء  م�شتوى  تطوير  يف  ي�شهم 

الإداري املوؤ�ش�شي.

اأ�شئلة  ب��ت��وج��ي��ه  امل��ل��ت��ق��ى  واخ��ت��ت��م 
التميز،  مفاهيم  ح��ول  للجمهور 
وح�شر  قيمة،  جوائز  لها  ُر�شدت 

العقيد  ال���ع���ني  مب��دي��ن��ة  امل��ل��ت��ق��ى 
ال�����ش��ام�����ش��ي، رئ��ي�����س ق�شم  ���ش��ي��ف 
والجتماعي  ال���ث���ق���ايف  ال��ن�����ش��اط 

باإدارة النوادي يف �شرطة اأبوظبي، 
واملحا�شر الدكتور يا�شر الكحلوت 
الكعبي،  علي  بن  وال�شاعر م�شبح 

مديرية  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م����ن  وج���م���ع 
�شرطة العني من عنا�شر ال�شرطة 

واملدنيني.

�سحة دبي توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الحتاد التعاونية ل�سراء جهاز رنني مغناطي�سي
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هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم اآلف الوجبات لل�سائمني من مر�سى امل�ست�سفيات يف القد�س
فرتات طويلة عن اهاليهم ول�شيما مر�شى ال�شرطان.

افطار  م�شروع  الماراتية  اخلرية  العمال  هيئة  وتنفذ 
�شائم يف القد�س وامل�شجد الق�شى كجزء من حملة بذور 
اأع��ل��ن��ت عنها الهيئة ت��زام��ن��ا م��ع ب��دي��ة �شهر  ال��ت��ي  اخل��ر 
م��ن ثمانية مايني  اأك��رث  لها  امل��ب��ارك ور���ش��دت  رم�شان 
دولر مل�شاعدة اكرث من 400 األف فل�شطيني من الفقراء 

واملحتاجني خال ال�شهر الف�شيل.
وت��ق��وم ه��ي��ئ��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات خ��ري��ة ام��ارات��ي��ة اخ���رى ويف 
املوائد  اآلف  ب��ن�����ش��ر  الح���م���ر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
الرم�شانية وتقدم ال�شال الغذائية لا�شر الفل�شطينية 
الفل�شطينية  والرا�شي  القد�س  يف  ولل�شائمني  املحتاجة 

الخرى. 

•• القد�ص-وام:

وا�شلت طواقم هيئة العمال اخلرية الماراتية تقدمي 
مر�شى  م���ن  ل��ل�����ش��ائ��م��ني  ال��ط��ع��ام  وج���ب���ات  م���ن  الآلف 

امل�شت�شفيات يف مدينة القد�س.
وقال ابراهيم را�شد مدير مكتب هيئة العمال اخلرية 
به من  تقوم  ما  اىل جانب  الهيئة  ان  الغربية  ال�شفة  يف 
امل�شجد  يف  ال�شائمني  من  اللف  ع�شرات  لفطار  جهد 
الق�شى فانها حر�شت من اليوم الول ل�شهر رم�شان على 
املر�شى والهايل  املغرتبني من  ل�شالح  الوجبات  تقدمي 
ممن تقطعت بهم ال�شبل ول�شيما مر�شى ال�شرطان واأكد 
وافطارهم  املر�شى  اعانة  فقط  لي�س  الهدف  ان  الرا�شد 

على م��ا فيه م��ن اج��ر و لكن فيه م��ن جانب اخ��ر تعزيز 
له  تتعر�س  ملا  بالنظر  القد�س  يف  العربية  للم�شت�شفيات 

من معاناة مالية وم�شايقات م�شتمرة.
الكبر  بالدور  القد�س  حمافظ  احل�شيني  عدنان  واأ�شاد 
ال��ذي تقوم به دول��ة الم��ارات وهيئاتها اخلرية  واملميز 
عام  ب�شكل  الق�شى  امل�شجد  يف  واملعتكفني  امل�شلني  جت��اه 

وجتاه املوؤ�ش�شات املقد�شية.
كما ا�شاد ب�شام ابولبدة مدير م�ش�شتفى املقا�شد اخلرية 
مب�����ش��روع اف��ط��ار ال�����ش��ائ��م ال����ذي ت��رع��اه ه��ي��ئ��ة العمال 
ك��ون��ه يخفف عن  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  الم��ارات��ي��ة يف 
للمطاعم  يدفعونها  ال��ت��ي  الباهظة  التكاليف  امل��ر���ش��ى 
وخا�شة انهم مر�شى �شاقت بهم احلال ب�شبب انقطاعهم 

الطرب الأندل�سي ي�سطع يف �سماء اأبوظبي

هيئة الهالل الأحمر توا�سل تنفيذ برناجمها الرم�ساين املكثف يف القد�س وال�سفة الغربية

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية توا�سل تقدمي الإفطارات والطرود الغذائية لأهايل مدينة رفح يف قطاع غزة

مو�سيقى �سرطة اأبوظبي ت�ستعد لالحتفال باليوبيل الذهبي

الأندل�س ؟ 
ق����ال احل����اج حم��م��د ب���اج���دوب اأنا 
يظن  كما  ف��ا���س  مدينة  م��ن  ل�شت 
ال��ب��ع�����س ف��اأن��ا م��ن م��دي��ن��ة ت�شمى 
الأطل�شي  ال�شاحل  يف  تقع  اآ�شفي 
ب��ني ال����دار ال��ب��ي�����ش��اء و اأغ���ادي���ر و 
عندما كنت يف مدينة اآ�شفي انذاك 
اأتعاطى مع الفن ال�شرقي يف بداية 
ال�شتينات ولي�س الطرب الأندل�شي 
و كنت ع�شواً يف فرقة ت�شمى جوق 
�شباب الفن فعلى �شوء هذا الإ�شم 
ت�شمية  ال�����ش��ب��اب  ع��ل��ى  اق���رتح���ت 

•• اأجرى احلوار – فوؤاد علي:

ا���ش��ت�����ش��اف ن����ادي ت����راث الإم�����ارات 
املغربية  الأن���دل�������س  ���ش��ب��اب  ف��رق��ة 
للمرة الثانية على م�شرح ابوظبي 
بكا�شر الأمواج يف ابوظبي و قدمت 
ان�شادية من عبق  الفرقة و�شات 
الأندل�شية  امل��و���ش��ي��ق��ى  اي���ق���اع���ات 
للمرة  اجلمهور  ا�شتح�شان  لق��ت 
الثانية م�شاء اجلمعة املا�شية من 
خال الن�شخة الثامنة للمهرجان 
ي���رع���اه �شمو  ال�����ذي  ال���رم�������ش���اين 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 

رئي�س نادي تراث الإمارات.
ال��ت��ق��ت )ال��ف��ج��ر( ب��ال��ف��ن��ان احلاج 
الفرقة  موؤ�ش�س  ب��اج��دوب  حممد 
املو�شيقى  ح������ول  م���ع���ه  ت�����دن�����دن 

الأندل�شية .
�شباب  ال��ف��رق��ة  ت��اأ���ش�����ش��ت  ك��ي��ف   -

الأندل�س ؟ 
 47 الإن�شاد  و  الفن  وجلت جمال 
�شنة و قد تتلمذت على اأيدي كبار 
الأندل�شي  ال���ط���رب  يف  الأ����ش���ت���اذة 
�شعيد  �شيدي  احل��اج  مثل  باملغرب 
الطبايق  حممد  وال�شيخ  القادري 

ادري�س  احل��اج  والأ���ش��ت��اذ  مبراك�س 
ب��ن ج��ل��ون رئ��ي�����س ه���واة املو�شيقى 
الأ�شتاذ  و  ب���امل���غ���رب  الأن��دل�����ش��ي��ة 
جوق  رئي�س  ال��راي�����س  عبدالكرمي 
تربيت  ق���د  و  امل�����ش��ه��ور  ال��ري��ه��ي 
ع���ل���ى اأح�������ش���ان���ه���م وق������د در����ش���ت 
بالزاوية يف جمال  الديني  باملعهد 
الذي  امل��دائ��ح  اأي  الديني  الإن�����ش��اد 
كان له الدور يف تاأهيلي لأن اأكون 
ق����ادراً ع��ل��ى ال��غ��ن��اء يف ه���ذا املجال 
املو�شيقية  ب���ال���ف���رق  وان�����ش��م��م��ت 
بالطرب  ال��غ��ن��اء  م��ه��ن��ة  وم��ار���ش��ت 
�شبابي  ري�����ع�����ان  يف  الأن����دل���������ش����ي 
واحلمدهلل ال�شباب عندنا يف املغرب 
يحبون الطرب الأندل�شي للمدائح 
لهذا  امل���ح���ب  ال�����ش��ب��اب  اج��ت��م��ع  و 
ت�شكيل فرقة  اق��رتح��وا  و  ال��ط��رب 
مو�شيقية و كان ذلك يف 23 مار�س 
1987 وا�شميتها �شباب الأندل�س 
وعمر هذه الفرقة الآن 27 �شنة و 
كلهم موظفني و لي�شوا حمرتفني 
متفرغني فمنهم اطباء و معلمني 
�شغفهم  بينهم  امل�شرتك  القا�شم  و 
الإ�شبوع  الفن و نخ�ش�س يف  بهذا 
اأو يومني للتدريب والتمرين  يوم 
ب�شباب  ال��ف��رق��ة  ا�شميتم  مل���اذا   -  .

و  الفنية  املقدرة  على  احلمدهلل  و 
العطاء و هى نعمة ا�شكر اهلل عليه 
و متيزي �شاعدين باحل�شول على 
املجتمع  و���ش��ط  ال��ط��ي��ب  ال�����ش��ي��ت 
بع�س  ا�����ش����ف����ت  ق�����د  و  امل����غ����رب����ي 
الأندل�شي  ب��ال��ط��رب  الإ����ش���اف���ات 

خا�شة الفن ال�شرقي .
اأن��ه اكت�شف احلب  ب��اج��دوب  واأك���د 
ال���ك���ب���ر م����ن ق���ب���ل ج���م���ه���ور دول����ة 
لطرب  حلبهم  العربية  الإم����ارات 
قبل  ح�شرت  م�شيفاً  الأن��دل�����ش��ي 
راأي������ت  و  ل����ل����دول����ة  �����ش����ن����وات   10
و خطت  ك��ث��رة حتققت  اجن����ازات 
ظل  يف  عظيمة  خ��ط��وات  ال���دول���ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة و اهلل 
ي���ج���زي���ه���م ك����ل اخل�����ر ع���ل���ى ه���ذا 
التقدم الكبر و اأمتنى اأن ناأتي اإىل 
بهذا  للتعريف  باإ�شتمرار  ال��دول��ة 
املحا�شرات  اإلقاء  و  عطاء  و  الفن 

للجمهور املهتم به .
- براأيك ما اأ�شباب �شعف الت�شويق 
العامل  و���ش��ط  الأن��دل�����ش��ي  للطرب 

العربي ؟ 
قال الفنان حممد باجدوب اأعزي 
كذلك  و  ال��ت��وا���ش��ل  ل�شعف  ذل���ك 
ع�����دم اه���ت���م���ام م�������ش���وؤويل ال�����دول 

لإرتباط  الأندل�س  �شباب  الفرقة 
عملنا باملو�شيقى الأندل�شية فكانت 

هذه ق�شة الت�شمية .
اأن  ن����ق����ول  اأن  ن�����ش��ت��ط��ي��ع  ه����ل   -
غرناطة  م��ن  املور�شيكيني  ه��ج��رة 
الأن��دل�����ش��ي��ة ع��ن��د ���ش��ق��وط��ه��ا اإىل 
املغرب كان له دور يف ن�شر املو�شيقى 
الأن��دل�����ش��ي��ة و ن�����ش��ر ه���ذا ال��ف��ن يف 

ربوع املغرب ؟
اأنه  باجدوب  الفنان حممد  اأو�شح 
املغاربة  اأن  الإ  ذل���ك  ق���ول  مي��ك��ن 
اأ�شافوا لها ال�شئ الكثر مثل نوبة 
الإ�شتهال وهي مغربية بالإ�شافة 
اأن  ميكن  و  الأندل�شية  النوبة  اإىل 
ابتكر  البطلة  ع���ال  احل���اج  اأذك����ر 
الدرج و من  ت�شمى  ايقاعاً خام�شاً 
منها  للمعرفة  الإيقاعات  ال�شمن 
و  البطائحي  و  القائم  و  الب�شيط 
القدام مع الدرج التي ا�شرت اإليها 
يف  بك  خا�شة  ب�شمة  تركت  هل   -

الطرب الأندل�شي ؟
ق����ال حم��م��د ب���اج���دوب ظ��ه��رت يف 
و   1968 ع����ام  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
ك���ان اجل��م��ه��ور م��ع��ج��ب��اً ب���اأدائ���ي يف 
مدينة فا�س و ما ادراك ما مدينة 
روحية  مدينة  تعتر  حيث  ف��ا���س 

•• رام اهلل -وام:

الحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  ت���وا����ش���ل 
برناجمها  ت���ن���ف���ي���ذ  الم�������ارات�������ي 
ال���رم�������ش���اين يف ال���ق���د����س وم����دن 
وق�����رى وخم��ي��م��ات ال��اج��ئ��ني يف 
الخرى  الفل�شطينية  الرا����ش���ي 
الزكاة  جل��ان  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
الجتماعية  ال���������ش����وؤون  ووزارة 
ال�شامية  وال�����ش��وؤون  والوق�����اف 
ودائ���������������رة ���������ش��������وؤون ال����اج����ئ����ني 

الفل�شطينية.
الهال  هيئة  ملكتب  تقرير  واأف���اد 
برنامج  ان  اهلل  رام  يف  الح���م���ر 
ال���ه���ال ال��رم�����ش��اين ي���رك���ز على 

وا�شر ال�شهداء واجلرحى وال�شرى 
اىل  بال�شافة  التوحد  وجمعيات 
ت��وزي��ع اف��ط��ارات �شاخنه م��ن بيت 
وجتمعا  خميما   28 �شملت  لبيت 

لاجئني يف ال�شفة الغربية.
برناجما  ال�����دائ�����رة  ج���ه���زت  ك���م���ا 
خال  الرم�شانية  ال�شلة  لتوزيع 
�شيبداأ  احل������ايل  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
ي�شمل  ب��ح��ي��ث  ال����ق����ادم  ال����ش���ب���وع 
توزيع اكرث من الف طرد متويني 
على 28 خميما وجتمعا لاجئني 
بالتعاون  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����ش��ف��ة  يف 
للخدمات  ال�شعبية  ال��ل��ج��ان  م��ع 
وموؤ�ش�شات املخيمات بال�شافة اىل 
العيد  وك�شوة  الفطر  زك��اة  برامج 

والماراتي وي�شاهم يف احياء �شنن 
ن��ب��وي��ة ب���ني امل�����ش��ل��م��ني داع���ي���ا اىل 
لت�شمل  ال���ت���رع  ح��م��ات  ت��ك��ث��ي��ف 
امل�شتفيدين  م����ن  اك�����ر  اع��������دادا 
خ�������ال الع������������وام ال�����ق�����ادم�����ة ما 
القت�شادية  الع��ب��اء  م��ن  يخفف 
املخيمات  ���ش��ك��ان  ال��اج��ئ��ني  ع��ل��ى 
ال�شفة  يف  ال��اج��ئ��ني  وجت��م��ع��ات 

الغربية.
و����ش���ك���ر ح����ن����ون دول�������ة الم��������ارات 
العربية حكومة و�شعبا وموؤ�ش�شات 
على مواقفهم النبيلة جتاه ال�شعب 
ال�شهر  ه���ذا  خ���ال  الفل�شطيني 
الف�شيل واكد على �شرورة تو�شيع 
لت�شمل  ال��رم�����ش��ان��ي��ة  ال����رام����ج 

فقراء مدينة القد�س وال�شائمني 
يف �شاحات امل�شجد الق�شى ومراكز 
املعاقني وامل�شنني يف املدن والقرى 
الفل�شطينية بال�شافة اىل ال�شر 

املتعففة الخرى.
واأو�شح حممد ال�شيد مدير دائرة 
امل�شاريع يف دائرة �شوؤون الاجئني 
مع  النتهاء  مت  ان��ه  الفل�شطينية 
توزيع  ال�شبوع احلايل من  نهاية 
اكرث من �شبعة الف وجبة افطار 
وجتمعات  خميمات  يف  رم�شانية 
افطارات  �شملت  حيث  الاجئني 
ان�شانية  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  جماعية 
املحلية  وال��ل��ج��ان  امل�شنني  كبيوت 
املهم�شة  والفئات  املعاقني  لتاهيل 

التي �شتنفذ يف الع�شر الواخر من 
�شهر رم�شان.

الفطار  وج���ب���ات  اق���ام���ة  وخ����ال 
اأ�شاد  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ط��رود  وت��وزي��ع 
باجلهود  فل�شطينيون  م�شوؤولون 
التي تبذلها هيئة الهال الحمر 
م�شاعداتها  لي�����ش��ال  الم���ارات���ي 
اىل ال�شر املحتاجة اأينما كانت يف 

الرا�شي الفل�شطينية.
وقال احمد حنون مدير عام دائرة 
ان  الفل�شطينية  الاجئني  �شوؤون 
الحمر  الهال  هيئة  به  تقوم  ما 
���ش��ه��ر رم�شان  خ���ال  الم����ارات����ي 
الروابط  ع��م��ق  ي��ع��ك�����س  ال��ف�����ش��ي��ل 
الدينية بني ال�شعبني الفل�شطيني 

•• غزة-وام:

وا�شلت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد ال 
توزيع  الن�شانية  لاعمال  نهيان 
وال�شال  الرم�شانية  الفطارات 
الغذائية بالتعاون مع وكالة غوث 
الونروا  الفل�شطينيني  وت�شغيل 
يف مدينة رفح يف الطرف اجلنوبي 
لقطاع غزة على احلدود امل�شرية 

الفل�شطينية امل�شرتكة.
وقال امل�شرف على عملية التوزيع 
من قبل الونروا فوؤاد �شحير ان 
عملية التوزيع متت بالتعاون مع 
املوؤ�ش�شات الهلية يف نادي خدمات 
رف���ح ون����ادي خ��دم��ات خم��ي��م ببنا 
ومركز الن�شاط الن�شوي وجمعية 
عائلة   220 و����ش���م���ل���ت  الم�������ل 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م�����ش��ن��ف��ة م���ن افقر 

العائات يف قطاع غزة.
�شارت  التوزيع  عملية  ان  واأو�شح 
م��ن��ت��ظ��م ح���ي���ث مت تايف  ب�����ش��ك��ل 
ك����اف����ة الخ�����ط�����اء ال�������ش���اب���ق���ة من 

•• اأبوظبي-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ت�����ش��ت��ع��د 
باليوبيل  ل���اح���ت���ف���ال  اأب����وظ����ب����ي 
ال�شرطة  مو�شيقى  لفرقة  الذهبي 
 1963 ي��ول��ي��و  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  ال��ت��ي 
مو�شيقية  ع��رو���س  ب��اإق��ام��ة  وذل���ك 
اأم����اك����ن خال  ل��ل��ج��م��ه��ور يف ع����دة 
واأكتوبر  و�شبتمر  اأغ�شط�س  اأ�شهر 
حممد  ال�����ل�����واء  وق��������ال   .2013
ب���ن ال��ع��و���ش��ي امل��ن��ه��ايل م��دي��ر عام 
العمليات ال�شرطية ب�شرطة اأبوظبي 
اإن احتفال �شرطة اأبوظبي بالفرقة 
املو�شيقية ياأتي �شمن حر�شها على 
توثيق الأحداث املهمة يف م�شرتها 
التي متتد لأكرث من خم�شني عاماأ 
ال���ت���ي تهدف  مل��ب��ادئ��ه��ا  وت��ر���ش��ي��خ��ا 
والفخر  الع���ت���زاز  روح  غ��ر���س  اإىل 

املرء  وي�شعر  ال��ن��ا���س  ت��ق��ارب  على 
بان هناك على بعد الف الميال 
من غزة من يهتم بهم وي�شاعدهم 
على تدبر احوالهم يف ظل انعدام 
و����ش���ائ���ل احل���ي���اة يف غ����زة وزي�����ادة 

معدلت الفقر والبطالة.
موؤ�ش�شة  ب���ه  ت���ق���وم  م���ا  ان  وق�����ال 
رم�شان  ����ش���ه���ر  خ������ال  خ���ل���ي���ف���ة 
امل����ب����ارك ي�����ش��د رم����ق ال��ك��ث��ر من 
غ��ر ال��ق��ادري��ن على ت��دب��ر امور 
حياتهم بغزة وهم مبئات اللف. 
فل�شطينية  ����ش���ي���دة  ع�����رت  ك���م���ا 
اخ���رى وه��ي ام ل�شتة اط��ف��ال عن 
زايد  ب��ن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �شكرها 
ل��اع��م��ال الن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى تكرار 
القطاع خال  لفقراء  م�شاعدتها 
العام  وه�����ذا  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
داعية اهلل ان ميد يف عمر �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وك��ل اخل��ري��ن يف دول��ة المارات 

العربية املتحدة.

تقدمه  م��ا  على  و�شعبا  وح��ك��وم��ة 
ان  مو�شحا  الفل�شطيني  لل�شعب 
الرم�شانية  الف���ط���ارات  م�����ش��روع 
مهم للغاية ملا له من اآثار نف�شية 
وامل�شجلني  الفقراء  على  عظيمة 
املعدمة لدى  من �شمن احل��الت 
الون������روا م��ن ال��اج��ئ��ني. ووجه 

خ����ال ال�����ش����راف ال���دق���ي���ق على 
عملية الوزن والعمليات ال�شحية 
ل���ق���ي ر�شا  امل�������ش���اح���ب���ة وه�����و م����ا 
التوزيع  عملية  م��ن  امل�شتفيدين 
���ش��ام��ل��ة. ووج����ه �شحير  ب�����ش��ورة 
لاأعمال  خليفة  ملوؤ�ش�شة  ال�شكر 
رئي�شا  الم��ارات  ودول��ة  الن�شانية 

اي�شا الاجئون من �شكان مدينة 
على  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �شكرهم  رفح 
اجلماعية  الف�����ط�����ارات  ت���ق���دمي 
يعيل  فل�شطيني  م���واط���ن  وق����ال 
املوائد  ت��ل��ك  ان  اط���ف���ال  ث��م��ان��ي��ة 
الرم�شانية التي قدمتها موؤ�ش�شة 
تعمل  الن�شانية  لاعمال  خليفة 

ال�شباب اأو قدامى العاملني.
واأعلن مدير عام العمليات ال�شرطية 
ب�شرطة اأبوظبي عن تنظيم مبادرة 
ب�����دور فرقة  ل��ل��ج��م��ه��ور  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
واإ�شهاماتها  ال�����ش��رط��ة  م��و���ش��ي��ق��ى 
ال��وط��ن��ي��ة وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
ب��داي��ات��ه��ا وم���راح���ل ال��ت��ط��ور التي 
عقود م�شت  بها عر خم�شة  م��رت 
م���ن ال���زم���ن وق�����ال  ت��ن��ت��ه��ز �شرطة 
اأبوظبي هذه املنا�شبة لتحقيق املزيد 
من التفاعل مع املجتمع من خال 
باقة وا�شعة من العرو�س املو�شيقية 
احل���ي���ة وامل���ب���ا����ش���رة ل��ل��ج��م��ه��ور من 
التجارية  املراكز  يف  الأعمار  جميع 
وامل��دار���س والتجمعات الأخ��رى ويف 
م��واق��ع ع��دي��دة م��ن اإم���ارة اأبوظبي 
ملتابعة  للجميع  موجهة  دع��وة  عر 

العرو�س وال�شتمتاع بها .

اأب����وظ����ب����ي ي���ر����ش���ي ت���ق���ل���ي���دا ل���دى 
منت�شبيها باأن العطاء ل ي�شقط من 
ذاكرة الوطن وهذا ما يوؤكده دائما 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 

وت���ع���زي���زا ل���ل���ولء والن���ت���م���اء لدى 
جميع العاملني بال�شرطة.

هذه  مب���ث���ل  الح����ت����ف����اء  اأن  وذك�������ر 
ت��اري��خ �شرطة  امل��ه��م��ة يف  امل��ح��ط��ات 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير الداخلية ويحر�س عليه دائما 
يف  وامل��ت��م��ي��زي��ن  املخل�شني  ب��ت��ك��رمي 
�شواء من  والوطن  ال�شرطة  خدمة 

بفنها  دول���ة  ك��ل  بتعريف  العربية 
الفنانني  ا�شتثني  ل  و  ت�شويقها  و 
املتخ�ش�شني يف هذا املجال و لعلي 
الع�شرية  الأغنية  طغيان  اأ�شيف 
ال�شباب  األ���وم  ل  و  ال�شباب  و���ش��ط 
يف �شماعهم اإياها فعلينا اأن نعرف 
�شبابنا بالطرب الأندل�شي و نقول 
و اجنازاتهم  اجدادكم  ه��وؤلء  لهم 

يف جمال املو�شيقى .
املو�شيقى  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  جت���در 
حملها  ال������ت������ي  الأن������دل�������������ش������ي������ة 
غرناطة  �شقوط  بعد  املور�شيكيني 
املو�شيقى  م��ام��ح  �شياغة  اأع���ادت 

والغناء يف املغرب وامتدت تاأثرها 
على  ال��ق��ائ��م  ال�شعبي  ال��غ��ن��اء  اإىل 
الزجل حتى اأخذ يقرتب يف قالبه 
الف�شحى  الق�شيدة  من  ال�شعري 
وبف�شلها  امللحون  فن  يف  وخا�شة 
باأحلان  املغربية  املو�شيقى  اغتنت 
ابتكار  نتيجة  ج��دي��دة  م��وازي��ن  و 
دنيا  الإ����ش���ت���ه���ال يف  ن���وب���ة  م���ق���ام 
ابتكار  وكذلك  واملقامات  الأحل��ان 
املو�شيقى  ت��ت��ك��ون  و  ال����درج  اي��ق��اع 
مو�شيقى  م��ن  التقليدية  املغربية 
مثل  املختلفة  الأل��وان  ذات  �شعبية 
املر�شاوي  و  ال��ع��ي��ط��ة  و  امل��ل��ح��ون 

وال���ع���اوي و ال��دق��ة امل��راك�����ش��ي��ة و 
اأح����وا�����س وي��ت��م��ث��ل ال��ق�����ش��م الأخ����ر 
التي  الأن���دل�������ش���ي���ة  ب���امل���و����ش���ي���ق���ى 
التي  امل��غ��رب  ح��وا���ش��ر  يف  انت�شرت 
ا�شتقر بها املهاجرون الأندل�شيون 
فا�س  م��دي��ن��ة  )امل��وري�����ش��ك��ي��ون( يف 
وال��رب��اط و وج��دة وت��ط��وان تعتر 
مو�شيقى النخبة والفئة املي�شورة و 
تتوزع اإىل مدر�شة الألة الأندل�شية 
و مدر�شة املاألوف و مدر�شة الطرب 
ال��غ��رن��اط��ي و م��در���ش��ة امل��األ��وف مل 
تعرف يف املغرب و هى معروفة يف 

�شرق اجلزائر و تون�س.

توفر الدعم الماراتي للتعليم يف 
كافة املخيمات من خال م�شاريع 

دع���م ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ني لمتام 
ي��ع��زز من  م��ا  اجل��ام��ع��ي  تعليمهم 

او�شاعهم  من  ويح�شن  �شمودهم 
املادية والجتماعية.

يف 30 حما�شرة على م�شتوى الدولة 

العلماء ال�سيوف ي�سيدون بالبيئة اجلاذبة للعبادة يف الدولة
ما م�شي  والندم على  اهلل  الإقبال على  �شادقة على 
اخلال�س  وال��دع��اء  وال�شتغفار  بالتوبة  تق�شر  من 
،وليعزموا على اأن يكونوا من الذين اأعتقت رقابهم يف 
هذا ال�شهر الكرمي فمن �شام رم�شان اإميانا واحت�شابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ، وان غفران الذنوب يعني 

دخول اجلنة.
على  تف�شل  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  اأن  العلماء  واأك���د 
من  لهم  و�شرع  الكرمي  ال�شهر  بهذا  امل�شلمني  عباده 
العظيم، واخلر  الأج���ر  ب��ه  ي��ك��ون لهم  ال��ع��ب��ادات م��ا 
به اجلنة فقد خ�س اهلل هذه  ال��ذي يدخلون  الكثر 
الأمة مبزيد منه وعطائه، فجعل لهم بابا من اأبواب 
اجلنة ل يدخل معه اأحد غرهم ، يقال له باب الريان 
،يدخل منه ال�شائمون ، داعني اإىل �شرورة اإثراء هذا 
ال�شهر الف�شيل بالطاعات وكرثة العبادات والجتهاد 
فيها خ�شو�شا يف ليايل الع�شر، فقد كان النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم اإذا دخل الع�شر �شد املئزر واأيقظ اأهله 
والذكر  بال�شاة  يكون  الليل  واإح��ي��اء  ليله،  واأح��ي��ى 
ذلك من  وال�شتغفار، وغر  القراآن  وت��اوة  والدعاء 
در�شا   30 األقوا ح��وايل  العلماء قد  وك��ان  العبادات.  
وحم��ا���ش��رة ���ش��م��ن ب��رن��اجم��ه��م ال����ذي ت�����ش��رف عليه 
وزارة �شوؤون الرئا�شة وتنظمه الهيئة العامة لل�شوؤون 
ا�شتهدفت جميع  وبلغات عدة  والأوق��اف،  الإ�شامية 
اجلاليات املوجودة يف الدولة ، حظيت مبتابعة كبرة 

من اجلمهور.

•• ابوظبي-الفجر:

دعا العلماء �شيوف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اغتنام  اإىل  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
والعزم  الطاعات  بكرثة  الكرمي  ال�شهر  ه��ذا  نفحات 
على فعل اخلرات والوقوف مع النف�س وقفة حما�شبة 
لأن هلل عتقاء يف كل ليلة من رم�شان، م�شيدين بنهج 
الدولة يف تهيئة البيئة اجلاذبة للعبادة ، و توفر كل 

الو�شائل املعينة على ذلك
من حيث امل�شاجد املزودة بكل و�شائل الراحة ،واإلقاء 
ح��ل��ق��ات حتفيظ  وتنظيم  ال��ي��وم��ي��ة،  ال��وع��ظ  درو�����س 
القراآن الكرمي ، واإن�شاء مركز الإفتاء الر�شمي للدولة 
الذي يقدم خدماته املجانية لك قا�شديه عر املكاملات 
الهاتفية والنرتنت والر�شائل الن�شية ، ويجيب عن 

ا�شتف�شاراتهم وفتاواهم بكل ي�شر وو�شوح .
وعر  امل�شاجد  يف  حما�شراتهم  خ��ال  العلماء  وق��ال 
و���ش��ائ��ل الإع�����ام ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ال��ت��ي كانت 
اإن اهلل �شبحانه وتعاىل قد  بعنوان  رم�شان واجلنة  
ال��ذي خ�شه  امل��ب��ارك  ال��ك��رمي  ال�شهر  بهذا  م��ّن علينا 
، فهو  ال�شهور  �شائر  مبزيد من اخل�شائ�س من بني 
ال�شهر الذي اأنزل اهلل فيه القراآن كتابا ومنهاجاً فيه 
كل �شبل �شعادتنا يف الدنيا والآخرة ، وهو ال�شهر الذي 
تفتح فيه اأبواب اجلنة وتغلق فيه اأبواب جهنم وت�شفد 
بنف�س  يقبلوا  اأن  باجلميع  الأوىل  فمن  ال�شياطني 

الفنان حممد باجدوب
فرقة �شباب الندل�س بامل�شرح الوطني

ا�ستئناف اأبوظبي املدنية تلزم مقاوًل بتعوي�س عامل 600 
األف درهم عن اإ�سابته نتيجة ال�سقوط من الطابق 59 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت حمكمة ا�شتئناف اأبوظبي املدنية حكما باإلزام �شركة مقاولت بتعوي�س اأحد عمالها مببلغ 600 األف درهم 
عن اإ�شابات يف عموده الفقري ت�شببت يف �شلل جزئي يف اأطرافه ال�شفلى وتعطل بع�س وظائف ج�شده بعد �شقوطه 
اأثناء عمله على ال�شقالة اخل�شبية من الطابق 59 ليقع على ظهره على اأر�شية الطابق 58. وكان العامل املجني 
عليه �شقط من ال�شقالة اخل�شبية التي كان يقف عليها يف الطابق 59 اإىل الطابق 58 من خال فتحة ب�شبب عدم 
توفر ال�شركة املدعى عليها و�شائل الأمان ومعدات احلماية مما اأدى اإىل اإ�شابته بته�شم بع�س فقرات الظهر و�شلل 
غر تام بالطرفني ال�شفليني ونق�س يف قدرته على التحكم بالغائط والبول وهو ما قدره الطبيب ال�شرعي بعجز 
مبقدار 60 باملائة . ويف حمكمة جنح اأبوظبي اأدينت �شركة املقاولت املنفذة للم�شروع غيابيا بالت�شبب بخطئها يف 

اإ�شابة املجني عليه والت�شبب بالإيذاء اجل�شدي له مما اأعجزه عن العمل.
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�سلطان بن زايد يزور مواطنًا يف مدينة العني
•• العني-الفجر: 

قام �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان، ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة م�شاء اأم�س الول اجلمعة بزيارة العميد 
ال�شاعر  ول��ده  لدعوة من  تلبية  وذل��ك  العني،  اخلبي�شي مبدينة  منزله يف منطقة  الرا�شدي يف  ن��ورة  بن  �شهيل  �شعيد 
عبد اهلل �شعيد �شهيل بن نورة الرا�شدي، حيث تبادل �شموه التهاين والتريكات معهما، واحل�شور، مبنا�شبة حلول �شهر 
وكًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأبناء  الرا�شدي من  بن حم  �شامل  ال�شيخ  الزيارة  �شموه خال  والتقى  املبارك.  رم�شان 
من حمد بن عيد�س الرا�شدي، وحمد بن �شهيل الرا�شدي، وعدداً من كبار امل�شوؤولني واأعيان القبائل ولفيف من اأهايل 
واأ�شدقاء وجران �شاحب الدعوة الذين توافدوا لل�شام على �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد وتهنئة �شموه بال�شهر الف�شيل 
اأبناء  لعادة طيبة من عادات  اإحياًء  ال�شيوخ وم�شاركتهم جمل�شهم  �شمو  �شرورهم حل�شور وت�شريف  وعر احل�شور عن 

الإمارات يف التوا�شل والرتاحم، وبخا�شة يف �شهر الرحمة واملغفرة والعتق من النران.

% من املقاهي املخالفة ت�شتقبل من هم دون 18 عامًا  52

اقت�سادية دبي تغرم 41 من املقاهي واملطاعم املخالفة ل�سرتاطات مبادرة ل للتدخني ال�سلبي التي تقدم خدمات ال�سي�سة
•• دبي-الفجر: 

التجارية  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع  غ����رم 
وحماية امل�شتهلك يف دائرة التنمية 
�شهر  بداية  مع  بدبي  القت�شادية 
املقاهي  م��ن   41 امل��ب��ارك  رم�شان 
خدمات  ت���ق���دم  ال���ت���ي  وامل���ط���اع���م 
ل�شرتاطات  وامل��خ��ال��ف��ة  ال�شي�شة، 
للتدخني  ل  م�����ب�����ادرة  وق�����وان�����ني 
الدائرة يف  اأطلقتها  التي  ال�شلبي  
املو�شم املا�شي من ال�شهر الف�شيل 
املبادرة على منع  وتن�س   .2012
العمرية  الفئات  املقاهي  ا�شتقبال 
ما دون 18 �شنة، والن�شاء احلوامل 
العوار�س  م���ن  ل��ل��ح��د  والأط����ف����ال 
ال�شلبي  ال��ت��دخ��ني  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
تكون  م��ا  غالباً  ال��ت��ي  الفئة  لتلك 

برفقة اأهاليهم من املدخنني.
وقام فريق قطاع الرقابة التجارية 
وحماية امل�شتهلك ب�شن �شل�شلة من 
مزودي  على  وامل��ب��ادرات  احلمات 
�شهر  ب��داي��ة  م��ع  ال�شي�شة  خ��دم��ات 

من الإنذار ومن ثم خمالفة املقهى 
املوؤقت  الإغ�����اق  اإىل  ت�����ش��ل  وق���د 
واأ�شاف    . امل��خ��ال��ف��ة  ت���ك���رار  ع��ن��د 
العو�شي: بدء القطاع �شل�شلة من 
اإم��ارة دبي  احلمات التعريفية يف 
 500 عن  يزيد  ما  يتواجد  حيث 
خدمة  ي���ق���دم  م��ط��ع��م  اأو  م��ق��ه��ى 
ال�شي�شة، وقمنا بطباعة 10000 
وتوزيع  وكتيبات،  ت��وع��وي  مل�شق 
ع����دد م��ن��ه��ا وت���وع���ي���ة ن��ح��و 114 
الروتينية  ال��زي��ارات  خ��ال  مقهي 
التي يقوم بها مفت�شو الدائرة من 
وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع 
الرقابة  ف��ري��ق  ور���ش��د  امل�شتهلك. 
املقاهي  رواد  من  �شكاوي  امليدانية 
ف��ئ��ات عمرية دون  م��ف��اده��ا وج���ود 
الأحيان،  ب��ع�����س  يف  ���ش��ن��ة   18 ال���� 
وح�شور عدد من الن�شاء احلوامل، 
بالإ�شافة اإىل ر�شد حالت اأخرى . 
واأكد العو�شي على الدور التوعوي 
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ف��ري��ق ال��ع��م��ل من 
لأ�شحاب  املن�شورات  توزيع  خال 

•• عجمان ـ الفجر: 

الت�شوير  م�����ش��اب��ق��ة  جل��ن��ة  ك��رم��ت 
اإماراتية  ع��ك��و���س  ال���ف���وت���وغ���رايف  
عجمان،  رم�شان  فعاليات  اح���دى 
ال�شابعة  ت��ق��وي وامي����ان  يف دورت���ه 
����ش���ور  ب����اأف���������ش����ل  ال�����ف�����ائ�����زي�����ن   ،
اقيم  مميز  حفل  يف  فوتوغرافية، 
�شنرت  ���ش��ي��ت��ى  مب���رك���ز  اأم�������س  اأول 
عجمان، وذلك خال معر�س فني 
ك���ل العمال  ف��ي��ه  رق��م��ي ع��ر���ش��ت 
ب���ح�������ش���ور ع�����دد كبر  امل���������ش����ارك����ة، 
م���ن اجل��م��ه��ور وامل��ه��ت��م��ني مبجال 
يو�شف  امل�شور  وح�شد  الت�شوير. 
امل���رك���ز الأول،  ال��زع��اب��ي  ���ش��ك��ر  ب���ن 
فيما كان املركز الثاين من ن�شيب 
وكان  احل��م��ادي،  عيد  ب��ن  �شليمان 
املركز الثالث من ن�شيب عبد الرب 
العام  ه��ذا  امل�شابقة  وحملت  ���ش��واد 
حمور الفنون التقليدية للمجتمع 
الماراتي، وما يزخر به من فلكلور 
فني وت��راث ممتد من عبق املا�شي 
الماراتية  والتقاليد  العادات  ومن 
امل�شابقة  ���ش��ارك يف  الأ���ش��ي��ل��ة. وق��د 
 400 ب�  م�شوراأ   100 العام  لهذا 
�شورة ، حيث اإختارت جلنة التحكيم 
70 �شورة للمرحلة الأوىل ثم 14 
و7�شور  الثانية  للمرحلة  ���ش��ورة 
ذلك  بعد  ليتم  النهائية،  للمرحلة 

اختيار العمال الثاثة الفائزة.
امل�شابقة  ت���ق���ام  الأوىل  ول���ل���م���رة 
امل�شورين  احت������اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
التحكيم،  للجنة  و�شمت  ال��ع��رب، 
يف  وا�شعة  خرة  متتلك  �شخ�شيات 
هذا املجال. مبن فيهم اأديب �شعبان 
امل�شورين  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال���ع���اين 
رابطة  من  الزعابي  وعمر  العرب، 

اأبوظبي الدولية للت�شوير.

•• عجمان-الفجر :

ال�شحي  م�������ش���رف  م���رك���ز  ن���ظ���م 
اخلدمات  لعمال  جماعياً  اف��ط��اراً 
ال�شحية  امل�����راك�����ز  يف  امل�������ش���ان���دة 
، ح�������ش���ره ح���م���د ترمي  ب��ع��ج��م��ان 
عجمان  منطقة  مدير  ال�شام�شي 
امل�شئول  عبداهلل  وخمي�س  الطبية 
العامي مبنطقة عجمان الطبية 
وحمدان العو�شي اإداري م�شاعد يف 

مركز م�شرف ال�شحي.
مديرة  الرياي�شة  عائ�شة  وق��ال��ت 
مركز م�شرف ال�شحي اأن الفطار 
الحتفاء  اط��ار  يف  ي��اأت��ي  اجلماعي 
الإماراتي  الإن�����ش��اين  العمل  ب��ي��وم 
والدنا  لوفاة  التا�شعة  وال��ذك��رى   ،
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ال��راح��ل 
الذي  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
غ��ر���س ف��ي��ن��ا ح��ب ال��ع��م��ل اخلري 
املحتاجني  وم�شاعدة  والإن�����ش��اين 

وبذل املعروف ملن ي�شتحقه.
الإم����ارات  اأن  الرياي�شة  واأ���ش��اف��ت 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف  املتمثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اليوم  اأ�شبحت  اهلل  الدولة حفظه 
متثل الأمن���وذج الأك���رث جن��اح��اً يف 
داخل  للمحتاجني  ال��ع��ون  ي��د  م��د 
يد  امتد  حيث   ، وخارجها  الدولة 

اخلر للكل املحتاجني يف العامل.

واقبال   ، ا�شتح�شانهم  لقي  ال���ذي 
املعر�س.  على  اجلمهور  م��ن  كبر 
من جهته �شكر اأديب �شعبان العاتي، 
العرب،  امل�����ش��وري��ن  احت����اد  رئ��ي�����س 
جلنة امل�شابقة، وهناأ امل�شاركني فيها 
التي  الأع��م��ال  على  واأث��ن��ى  بالفوز، 
قدمت لها، موؤكدا اأن الأعمال فائزة 
كلها يف حقيقة الأم��ر، واإن تطلبت 
نوعا  والفنية  املو�شوعية  املعاير 
رغم  اأنه  اىل  واأ�شار  الت�شنيف،  من 
ق�شر مدة امل�شابقة، اىل ان العمال 
امل�شاركة كان جيدا ومتيز بالنوعية 
امل�شورين  ط����رف  م���ن  والب��������داع، 
الهواة واملحرتفني مما �شعب على 
الختيار.  م��ه��م��ة  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
الفائز باملركز الأول يف  ب��دوره قال 
يو�شف   ، الفوتغرايف  الت�شوير  فئة 
بن �شكر الزعابي، تعتر م�شاركتي 
يف اجلائزة هي الأوىل، وقد حر�شت 
خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي ع��م��ل مميز 
قادر على املناف�شة وحتقيق النجاح، 

رئي�شة  ال�����ش��ام�����ش��ي،  م����وزة  وق���ال���ت 
جلنة امل�شابقات الرم�شانية،اأن هذه 
امل�����ش��اب��ق��ة ه��ي واح����دة م��ن ق�ش�س 
عجمان..  رم�شان  فعاليات  جن��اح 
تقوي واميان التى تنظمها الأمانة 
حيث  التنفيذي،  للمجل�س  العامة 
جمموعة  ت���ق���دم  اأن  ا����ش���ت���ط���اع���ت 
املوهوبني  امل�����ش��وري��ن  م��ن  وا���ش��ع��ة 
منذ اطاقها ، و�شلطت ال�شوء على 
اأعمالهم الفنية و�شقلت اإبداعاتهم 
وتنمية  ال�شتمرار  على  و�شجعتهم 
مهاراتهم الفنية. وا�شارت ال�شام�شي 
ال�شنة،  ه���ذه  امل�����ش��اب��ق��ة  ج��دي��د  اإىل 
امل�����ش��اح��ب لتكرمي  امل��ع��ر���س  وه����و 
م�شابقة،  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  امل�����ش��وري��ن 
ال�شا�شات  ا����ش���ت���خ���دام  مت  ح���ي���ث 
الأعمال  ك���ل  ع��ر���س  يف  ال��رق��م��ي��ة 
لي�شاهدها  امل�����ش��اب��ق��ة،  يف  امل�����ش��ارك��ة 
وذلك   . عليها  وي��ت��ع��رف  اجل��م��ه��ور 
واعطاء  امل�شاركني  جلهود  تقديرا 
ل��ل��ظ��ه��ور، الأمر  اع��م��ال��ه��م ف��ر���ش��ة 

ا�شتثمار موهبتي  وذلك من خال 
يف جم���ال ال��ت�����ش��وي��ر ، م�����ش��راً اىل 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ���ش��ورت��ه ال��ف��ائ��زة قائا  
وجوه  مو�شوع  على  اختياري  وق��ع 
بت�شوير  قمت  حيث  الإم���ارات  من 
عجوز مواطن كان يجل�س يف مقعد 
ال�شيادين،  ي�شاهد  البحر  ب��ج��وار 
املعرة  وجهه  مامح  على  فركزت 
ب���ا����ش���ت���خ���دام الإ��������ش�������اءة اجل���ي���دة 
ابرزت  ال��ت��ي  ال�شحيحة  وال���زاوي���ة 
اأن  وا�شتطاعت  ال�شورة  جماليات 
تنال اإعجاب جلنة احلكم واختيارها 

للفوز باملركز الول.
امل��ن��ظ��م��ة جوائز  ال��ل��ج��ن��ة  ور����ش���دت 
الأوىل،  ب��امل��راك��ز  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  قيمة 
وهي 20 األف درهم للمركز الأول 
الثاين  ل��ل��م��رك��ز  دره����م  األ����ف  و15 
وع�شرة اآلف درهم للمركز الثالث، 
كما ح�شل امل�شارك امل�شتويف �شروط 
م�شاركة  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى  امل�����ش��اب��ق��ة 

وتقدير.

، لذلك كان من اأهداف اقامة هذا 
تنفيذ  ال���ش��ت��م��راري��ة يف  الف���ط���ار 
، وخا�شة  ال��ك��رمي��ة  ال��دع��وة  ه���ذه 
يف مثل هذا ال�شهر الف�شيل الذي 
�شيما  ول  احل�شنات  فيه  تت�شاعف 
 ، لل�شائمني  الف���ط���ار  ت��ق��دمي  يف 
ر�شولنا  ل��ق��ول��ن��ا  ت�����ش��دي��ق��ا  وذل����ك 
ر  ال���ك���رمي ال�����ذي ق����ال )َم�����ن فطَّ
�شائماً كان له مثل اأجره غر اأنه 
ال�شائم �شيء(  اأجر  ل ينق�س من 

رواه الرتمذي.
كما كان ر�شولنا الكرمي من اأجود 
النا�س يف هذا ال�شهر الكرمي ، فعن 
عبداهلل بن عبا�س ر�شي اهلل عنهما 
ق��ال : ) ك��ان ر�شول اهلل �شلى اهلل 

واأ����ش���ادت م��دي��رة م��رك��ز م�شرف 
اأطلقها  ال��ت��ي  ب��احل��م��ل��ة  ال�����ش��ح��ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
لتوفر  يف  اهلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
ك�����ش��وة مل��ل��ي��ون ط��ف��ل حم��ت��اج على 
ا�شتطاعت  حيث   ، العامل  م�شتوى 
جناحات  حت��ق��ق  اأن  احل��م��ل��ة  ه���ذه 
باهرة فاقت املليون طفل.  واأكدت 
عائ�شة الرياي�شة ول نن�شى الدعوة 
الدولة  رئ��ي�����س  ل��ن��ائ��ب  ال��ك��رمي��ة 
اخلدمات  ب��اأ���ش��ح��اب  اله��ت��م��ام  يف 
الأ�شا�شية الذين يقدمون خدمات 
جليلة يف خمتلف املواقف والأعمال 

، وكان  ال��ن��ا���س  اأج����ود  و���ش��ل��م  عليه 
اأج����ود م��ا ي��ك��ون يف رم�����ش��ان حني 
كل  يلقاه يف  وك��ان   ، يلقاه جريل 
ليلة من رم�شان فيدار�شه القراآن 
عليه  اهلل  ���ش��ل��ى  اهلل  ف��ل��ر���ش��ول   ،
اأج�����ود ب��اخل��ر م���ن الريح  و���ش��ل��م 

املر�شلة ( رواه البخاري.
مديرة  الرياي�شة  عائ�شة  وذك���رت 
مركز م�شرف ال�شحي اأن الفطار 
 150 فيه نحو  ���ش��ارك  اجل��م��اع��ي 
م��ن ع��م��ال اخل��دم��ات امل�����ش��ان��دة يف 
منطقة عجمان الطبية وم�شت�شفى 
ومراكز  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
اإىل  بال�شافة   ، الأول��ي��ة  ال��رع��اي��ة 

مركز م�شرف ال�شحي.

•• دبي-وام:

نفذت وزارة العمل 25 الفا و 248 
زيارة تفتي�شية على م�شتوى الدولة 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن م���دى الل���ت���زام بقرار 
ح��ظ��ر ت��اأدي��ة الأع���م���ال حت��ت اأ�شعة 
املك�شوفة  الأم����اك����ن  ويف  ال�����ش��م�����س 
296 زيارة  17 الفا و  ف�شا عن 
والعمال  امل��واق��ع  م�شوؤويل  لتوعية 
بالقرار وذلك منذ بدء تطبيقه يف 
15 يونيو املا�شي وحتى 15 يوليو 

اجلاري.
وق���ال ���ش��ع��ادة م��اه��ر ال��ع��وب��د وكيل 
التفتي�س  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال���وزارة 
او�شحت  التفتي�شية  ال���زي���ارات  ان 
من�شاأة  و100  ال���ف���ا   25 ت��ق��ي��د 
 99.41 ب��ل��غ��ت  ب��ن�����ش��ب��ة  ب���ال���ق���رار 
ب��امل��ائ��ة م��ن جم��م��وع امل��ن�����ش��اآت التي 
���ش��م��ل��ت��ه��ا ال�����زي�����ارات ب��ي��ن��م��ا تبني 
خمالفة 148 من�شاأة للقرار حيث 
املطلوبة  ال��راح��ة  عمالها  متنح  مل 
خال فرتة احلظر التي متتد من 
الن�شف  و  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة 
ظهرا وت�شتمر حتى ال�شاعة الثالثة 

الف  ثاثة  �شملت  احل��ايل  ال�شهر 
و976  ابوظبي  يف  من�شاأة  و615 
واألفي  الغربية  املنظقة  يف  من�شاأة 
و274 من�شاأة يف العني واربعة الف 
865 من�شاأة يف دبي وخم�شة الف 
ف�شا  ال�شارقة  يف  من�شاأة   828 و 
2508 م��ن�����ش��اأة يف ع��ج��م��ان و  ع��ن 
اخليمة  راأ�����س  يف  م��ن�����ش��اأة   2159
و  القيوين  ام  يف  من�شاأة   1225 و 

1798 من�شاأة يف الفجرة.
امل�شاعد  ال��وزارة  �شعادة وكيل  واأك��د 
فرق  م��وا���ش��ل��ة  التفتي�س  ل�����ش��وؤون 
ال��ت��ف��ت��ي�����س امل��ع��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة  قرار 
على  فريقا   18 وعددها  الظهرة 
�شيما  ع��م��ل��ه��ا ل  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
خال �شهر رم�شان املبارك بتنفيذ 
الزيارات اليومية اىل مواقع العمل 
وذلك وفق خطة ت�شتهدف تنفيذ ما 
ل يقل عن 50 الف زيارة تفتي�شية 
حتى موعد انتهاء العمل بالقرار يف 

15 �شبتمر املقبل.
القطاع  ال�����ت�����زام  ال���ع���وب���د  وث����م����ن 
بالقرار وه��و الم��ر الذي  اخل��ا���س 
املرتفعة على  توؤكده ن�شب اللتزام 

من بعد الظهر.
تتبع  العمل  وزارة  ان  العوبد  واأك��د 
املن�شاآت  م��ع  للتعامل  �شفافة  اآل��ي��ة 
ال���ت���ي ت��خ��ال��ف ال����ق����رار ح��ي��ث يتم 
قبل  م��ن  ال�شبط  اع����داد حم��ا���ش��ر 
وت�شمينها  املعنية  التفتي�س  ف��رق 
���ش��ورا ف��وت��وغ��راف��ي��ة مل��وق��ع العمل 
الذي مل يتوقف العاملون فيه عن 
تاأدية العمال خال فرتة احلظر 
م�شرا اىل درا�شة كل حم�شر على 
الوزارة  ح��دة م��ن قبل جلنة داخ��ل 
�شوء  يف  ق�����راره�����ا  ت���ت���خ���ذ  وال����ت����ي 
مع  املح�شر  يف  ال�����واردة  امل��ع��ط��ي��ات 
فتح باب التظلم لي من�شاأة اتخذت 
بحقها الجراءات املن�شو�س عليها 

بعد التثبت من خمالفتها للقرار.
ي��ذك��ر ان ق���رار ح��ظ��ر ال��ع��م��ل وقت 
كل  معاقبة  ع��ل��ى  ين�س  ال��ظ��ه��رة  
بغرامة  اح��ك��ام��ه  ت��خ��ال��ف  م��ن�����ش��اأة 
الف  ع�شر  خم�شة  مقدارها  مالية 

درهم يف كل حالة �شبط.
فان  ال����وزارة  اح�شائيات  وبح�شب 
نفذت  ال��ت��ي  التفتي�شية  ال���زي���ارات 
منذ 15 يونيو املا�شي و حتى 15 

م�شتوى الدولة والتي مت ت�شجيلها 
خال ال�شنوات املا�شية من تطبيق 
املائة  99 يف  القرار مبا يزيد على 
ال��ع��م��ل على  وزارة  ح��ر���س  م��وؤك��دا 
والعمال  ال��ع��م��ل  اأ���ش��ح��اب  ت��وع��ي��ة 
واملتمثل  م��ن��ه  وال����ه����دف  ب���ال���ق���رار 
للعمال  المنة  العمل  بيئة  بتوفر 
و درء املخاطر عنهم خ�شو�شا وان 
ارت��ف��اع��ا يف  ال�����ش��ي��ف ت�شهد  ا���ش��ه��ر 
ذروتها  اىل  ت�شل  احل���رارة  درج���ات 
ال��ظ��ه��رة حيث تقوم  خ��ال ف��رتة 
فرق التفتي�س بزيارة مواقع العمل 
ب�شكل يومي ل�شرح القرار للعاملني 

يف املواقع.
واأ�شار وكيل الوزارة امل�شاعد ل�شوؤون 
ت�شتهدف  ال��وزارة  ان  اىل  التفتي�س 
تنفيذ 30 الف زيارة توعية خال 
تاأدية  ق�����رار ح��ظ��ر  ت��ط��ب��ي��ق  ف����رتة 
ال�شم�س ويف  اأ���ش��ع��ة  الع��م��ال حت��ت 
عدد  بلغ  حيث  املك�شوفة  الم��اك��ن 
املا�شي  يونيو   15 منذ  ال���زي���ارات 
الفا   17 15 يوليو احلايل  وحتى 
على  ع��م��ل  مل���واق���ع  زي�����ارة   296 و 
م�شتوى الدولة مت خالها التاأكيد 

بالقرار  الل�����ت�����زام  �����ش����رورة  ع���ل���ى 
على  امل��واق��ع  يف  العاملني  واط���اع 
التعامل مع حالت النهاك  كيفية 
احلراري و�شربات ال�شم�س و جتنب 

ال�شابة بهما.
وب���ل���غ ع����دد زي�������ارات ال���ت���وع���وي���ة يف 
زيارة  و939  الف  اربعة  ابوظبي 
 1094 ال���غ���رب���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة  ويف 
زي���ارة وال��ع��ني 1164 زي���ارة ودبي 
4857 زيارة ويف ال�شارقة 1450 
زيارة ويف عجمان 783 زيارة و يف 
راأ���س اخليمة 1188 زي��ارة ويف ام 
القيوين 591 زيارة و يف الفجرة 

1230 زيارة للتوعية بالقرار.
بالتوازي  ال������وزارة  ت�����ش��ت��ه��دف  ك��م��ا 
 125 تنفيذ  التوعية  زي����ارات  م��ع 
جممعات  يف  وح���م���ل���ة  حم���ا����ش���رة 
الرعاية  ووح��دات  العمايل  ال�شكن 
بالقرار  العمال  لتثقيف  العمالية 
لهم  الطبية  الفحو�شات  واج����راء 
للرعاية  املتنقلة  الوحدة  مب�شاركة 
ال��ع��م��ال��ي��ة وب���ال���ت���ع���اون م���ع جهات 
اخلا�س  والقطاع  حملية  حكومية 

يف بع�س من هذه الفعاليات.

امل����ق����اه����ي ل���ت���وع���ي���ت���ه���م ب���اأخ���ط���ار 
ال��ت��دخ��ني ال�����ش��ل��ب��ي، وح��ث��ه��م على 
ال��ت��ق��ي��د ب�����ش��روط وق���وان���ني دائ���رة 
التنمية القت�شادية. ونوه العو�شي 
امل�شتهلكني  اإب�����اغ  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
اإذا لح��ظ��وا وج��ود حالة م��ن عدم 
التدخني  مبادرة  بقوانني  اللتزام 
اأرقام  على  الت�شال  عر  ال�شلبي 
ع��ل��ى منافذ  امل��ن��ت�����ش��رة  ال��ت��وا���ش��ل 
البيع الرئي�شية، )خدمة اأها دبي 
خال  من  اأو   ،)600545555
)�شلتي(،  الذكية  الهواتف  تطبيق 

التويرت  �شفحة  ع��ر  الإب����اغ  اأو 
اخل��ا���ش��ة ب��ح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك @

.Dubai_consumers
ظاهرة  هذه  اأن  الدرا�شات  واأثبتت 
�شلبية  اآث��ار  لها  ال�شلبي  التدخني 
الطبيعي  الأداء  يف  تتدخل  حيث 
الدموية  والأوع��ي��ة  وال���دم  للقلب 
وميكن  الأنظمة  ه��ذه  على  وتوؤثر 
اع����ت����ال  يف  ذل�������ك  ي���ت�������ش���ب���ب  اأن 
ال�شرايني التاجية للقلب وحدوث 
النوبات القلبية القاتلة. ووجد اأن 
�شرطان  ي�شبب  ال�شلبي  التدخني 

واإن مل  البالغني حتى  الرئة لدى 
بالإ�شافة  ال��ت��دخ��ني،  ل��ه��م  ي�شبق 
الذين  امل���دخ���ن���ني  غ����ر  اأن  اإىل 
ال�شلبي  ل���ل���ت���دخ���ني  ي���ت���ع���ر����ش���ون 
من  العديد  ل�شتن�شاق  يتعر�شون 
لل�شرطانات. وميكن  امل�شببة  املواد 
يف  يت�شبب  اأن  ال�شلبي  للتدخني 
م�شاكل �شحية خطرة لاأطفال، 
اأن  اإىل  ال����درا�����ش����ات  ت�����ش��ر  ح��ي��ث 
الأط����ف����ال ال���ذي���ن ي���دخ���ن الآب�����اء 
حولهم ي�شابون بالأمرا�س ب�شكل 

متكرر.

توافد  ل���ك���رثة  امل����ب����ارك  رم�������ش���ان 
للمقاهي،  وال���ع���ائ���ات  الأف��������راد 
واأ�شحاب  ال��ت��ج��ار  على  وللتاأكيد 
امل����ط����اع����م ب�����الل�����ت�����زام ب�������ش���روط 
امل�����ب�����ادرة، وع�����دم ا���ش��ت��غ��ال كرثة 
الربح.  لتحقيق  ال��ع��م��اء  ت��واف��د 
اأطلقتها  التي  ال��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي 
خال  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
رم�شان  �شهر  م��ن  املا�شي  املو�شم 

مع  ب���ال���ت���ع���اون   2012 امل����ب����ارك 
هيئة ال�شحة بدبي، �شمن خطط 
على  للحفاظ  اقت�شادية  واآل��ي��ات 
من  باعتباره  امل�شتهلكني  �شامة 
امل��ه��ام يف ق��ان��ون حماية  اأول���وي���ات 

امل�شتهلكني. 
اأحمد  ق����ال  امل��ن��ط��ل��ق،  وم����ن ه����ذا 
الرقابة  اأول  م���دي���ر  ال���ع���و����ش���ي، 
امليدانية يف قطاع الرقابة التجارية 

تنوعت  امل�������ش���ت���ه���ل���ك:  وح����م����اي����ة 
ال����غ����رام����ات ال���ب���ال���غ ع����دده����ا 42 
الأطفال  ت��واج��د  و�شكل  خمالفة، 
 52% ع��ام��اً   18 دون  ه��م  وم���ن 
من اإجمايل املخالفات، يليه وجود 
كبائن مغلقة بدون ت�شريح، وعدد 
من املخالفات الأخرى مثل اأجهزة 
ولفتات  ت�شريح  دون  من  ت�شايل 
الغرامات  من دون ت�شريح، وتبداأ 

كلية ال�سيدلة بجامعة العني حت�سل 
على العتماد النهائي

وزارة العمل تنفذ 25 األف زيارة تفتي�سية للتاأكد من التزام املن�ساآت بقرار حظر العمل وقت الظهرية

مركز م�سريف ال�سحي بعجمان يقيم اإفطارًا جماعيًا م�سابقة عكو�س اإماراتية تكرم الفائزين خالل معر�س رقمي ي�سم الأعمال امل�ساركة
لعمال اخلدمات امل�ساندة

والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  جلهود  تتويجاً 
امل�شتمر  والتح�شني  واجل���ودة  التطوير  يف  املتوا�شلة 
خلدمة  امل��وج��ه��ة  والبحثية  التدري�شية  العملية  يف 
وزارة  يف  الأك��ادمي��ي  الأعتماد  جلنة  منحت  املجتمع، 
يف  ال�شيدلة  كلية  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا الإعتماد النهائي 

لرنامج بكالوريو�س العلوم يف ال�شيدلية.
عطاطرة،  نورالدين  الدكتور  توجه  املنا�شبة  وبهذه 
لهيئة  اجلزيل  بال�شكر  للجامعة،  امل�شت�شار  الرئي�س 
الهيئة  واع�������ش���اء  ب�����ال�����وزارة  الك����ادمي����ي  الع���ت���م���اد 
التدري�شية يف كلية ال�شيدلة يف اجلامعة على اجلهود 
الجناز.  ه��ذا  على  للح�شول  بذلوها  التي  اجل��ب��ارة 
ح��ي��ث ان ه���ذا الع��ت��م��اد ي��ات��ي ب��ع��د زي�����ارات متعددة 
الكادميي  العتماد  هيئة  جلان  من  دقيقة  ومتابعة 
يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، حيث اخذت 
املعتمدة  الكادميي  العتماد  بكل متطلبات  اجلامعة 
الدقة  م��ن  وال��ت��ي تعد على درج���ة عالية  ال����وزارة  يف 

والكفاءة.
ال�شيدلة يف  كلية  يتوفر لدى  اأن��ه  واأ�شاف عطاطرة 
التقنيات  اأح��دث  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
والو�شائل التعليمية املتبعة بالتدري�س بال�شافة اىل 
املتخ�ش�شني  الأ���ش��ات��ذة  من  متميزة  تدري�شية  هيئة 
متخرجني من جامعات مرموقة، وقد �شمم برنامج 
لي�شمل درجة عالية  ال�شيدلة  العلوم يف  بكالوريو�س 
من التفاعل بني اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة، 
البحث  وج��ان��ب  املعرفة  اإث���راء  على  الرتكيز  مت  كما 
جاء  العتماد  هذا  ان  وا�شاف  الطلبة.  لدى  العلمي 
يف  الن�شط  ودوره����ا  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  جل��ه��ود  ت��ت��وي��ج��اً 
اإمداد �شوق العمل باملوارد الب�شرية، وهو الأمر الذي 
حتر�س اجلامعة على مواكبته من خال تخريجها 
وال��ت��ي امتت  امل��وؤه��ل��ة  ال��ط��اب��ي��ة  ل��ل��ك��ف��اءات  امل�شتمر 
درا�شاتها الكادميية بنجاح وامتت تدريبها العملي يف 
خمتلف املوؤ�ش�شات العلمية من م�شت�شفيات، وم�شانع 

ادوية وال�شيدليات.
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•• دبي-وام:

اختتمت م�شاء اأم�س الول فعاليات 
دبي  جل��ائ��زة  النهائية  الت�شفيات 
الدولية للقراآن الكرمي باختبار 7 
مت�شابقني جميعهم يقراأون برواية 
حف�س و�شمت الت�شفيات الكويتي 
ع��ب��داهلل رائ���د وال�����ش��وم��ايل ب�شر 
اإ�شماعيل  حممد  واملاليزي  عثمان 
حممد  م���������ازن  وال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي 
والكيني  ع���زام  حليم  وامل��ال��دي��ف��ي 
والكازاخ�شتاين  ن���ون���او  ع���ب���داهلل 
اليوم  م�شاء  و�شتقام  مافو  حممد 
م�������ش���اب���ق���ة اأج����م����ل الأ�������ش������وات يف 
غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي ليتم 
مت�شابقني   10 اأف�������ش���ل  اخ���ت���ي���ار 
بني  م��ن  ال�شوت  جمال  حيث  م��ن 
ال����� 80 م��ت�����ش��اب��ق��ا امل�������ش���ارك���ني يف 
للم�شابقة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 

الدولية. و�شتجرى جلنة خمت�شة 
اختبارات  الأ���ش��وات  يف  بالتحكيم 
الع�شرة  املت�شابقني  لهوؤلء  خا�شة 
 3 اأف�شل  اأ�شا�شها اختيار  يتم على 
جمموعة  اإىل  ا�شتنادا  مت�شابقني 

ال�شوت  جمال  اأهمها  املعاير  من 
التجويد  باأحكام  واللتزام  ونقاءه 
وخم���ارج احل���روف والن��ت��ق��ال بني 

الآيات وطريقة الأداء.
اخلتام  حفل  يقام  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

�شعار  بنف�س  الثنني  للجائزة غدا 
اأيها  عليك  ال�����ش��ام  وه���و  ال�����دورة 
ف���ق���رات احلفل  و����ش���ت���دور  ال��ن��ب��ي 
ال�شعار  ه������ذا  ح������ول  وال���ك���ل���م���ات 
ينقل  ال��ذي  احلفل  خ��ال  و�شيتم 

قنوات  على  مبا�شرة  ال��ه��واء  على 
ع�������دة ت����ك����رمي ����ش���خ�������ش���ي���ة ال����ع����ام 
�شاركوا  مت�شابقا  و80  الإ�شامية 
يف الت�شفيات النهائية جلائزة دبى 
الدولية للقراآن الكرمي كما �شيتم 

ب���ث احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ع���ر موقع 
اجل����ائ����زة ع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة الن���رتن���ت 
ذلك  بعد  احلف�������ل  اإع���ادة  و�شتتم 
للقراآن  دب���ي  ج��ائ��������������زة  ق��ن��اة  ع��ل��ى 

الكرمي .

•• اأبوظبي-وام:

الإلكرتونية  البوابة  الإلكرتونية  املنافذ  م�شروع  يف  الت�شجيل  اليوم  يبداأ 
للمواطنني ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي واملقيمني واحلا�شلني 
بني  ال�شرق يف  بوابة  احل��دودي يف مركز  املنفذ  الدخول من  تاأ�شرة  على 

يا�س.
و�شرح الرائد حممد اأحمد الزعابي مدير م�شروع املنافذ الإلكرتونية باأنه 
يوم اخلمي�س  املركز حتى  الت�شجيل يف  ي�شتمر  الداخلية  وزارة  وفق خطة 
للت�شجيل  الإعامية  احلملة  اأن  اإىل  م�شرا   2013 اأغ�شط�س  من  الأول 
18 اأغ�شط�س يف مركز  يف امل�شروع �شت�شتاأنف بعد عيد الفطر املبارك يوم 
دملا التجاري وملدة خم�شة اأيام ثم تنتقل اإىل مدينة العني و�شيعلن مواعيد 

ذلك يف وقت لحق.
ال�شخ�س  املنافذ الإلكرتونية جمانيا وعلى  الت�شجيل يف م�شروع  ان  وقال 
اإح�شار جواز �شفره فقط حيث ل ت�شتغرق عملية الت�شجيل اأكرث من 20 
ثانية م�شرا اىل ان امل�شروع يتيح احل�شول على خدمة البوابة الإلكرتونية 

واإنهاء اإجراءات ال�شفر ب�شرعة و�شهولة يف وقت ل يتجاوز 15 ثانية .

طبية �سرطة اأبوظبي ت�سغل وحدة ت�سحيح عيوب الإب�سار بالليزك 
•• اأبوظبي-وام:

�شرطة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
اأبوظبي ت�شغيل وحدة ت�شحيح عيوب الإب�شار 
والعاجية  الطبية  وتقدمي اخلدمة  الليزك 
مت  اأن����ه  م��و���ش��ح��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ملنت�شبي 
اإج�����راء ف��ح��و���ش��ات طبية ل��ع��دد م��ن الأف����راد 

لإجراء عمليات ت�شحيح عيوب الإب�شار .
م��دي��ر عام  ب����دران  داوود  ال��ل��واء خليل  وق���ال 
املالية واخلدمات يف �شرطة اأبوظبي ان توفر 
خدمة ت�شحيح عيوب الإب�شار الليزك اإجناز 
تقدمها  التي  اخل��دم��ات  ج��ودة  حت�شني  يعزز 
لروؤية  ترجمة  وذلك  الطبية  اخلدمات  اإدارة 
اآل نهيان  زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  الفريق 

الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الطبية والعاجية  اأف�شل اخلدمات  بتقدمي 

ملنت�شبي الوزارة وعائاتهم.
واأرجع تطور تلك اخلدمات اإىل الدعم الذي 
ت���وف���ره ال��ق��ي��ادة ال�����ش��رط��ي��ة ب���اإدخ���ال اأح���دث 
وا�شتقطاب  العاج  يف  امل�شتخدمة  التقنيات 
التي  العاملني  وجمهودات  الطبية  الكفاءات 
ري�����ادة اخلدمات  ع��ل��ى  اأ���ش��ه��م��ت يف احل���ف���اظ 

الطبية يف املجالني الطبي والعاجي.
�شمن  ف�����ش��ل��ى  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ان  وق������ال 
العاملية يف عاج  اجل���ودة  وم��ع��اي��ر  م��ع��دلت 
لدى  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  اهتماما  ي�شكل  املر�شى 
جناح  يف  ي�شهم  ن��ح��و  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
اإدارة  منظومة تطوير اخلدمات وتكاملها يف 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ب��ع��اج امل��ر���ش��ى وتوفر 
الأدوية وتو�شيع دائرة التثقيف ال�شحي بني 

منت�شبي ال�شرطة واأفراد املجتمع.
اإدارة  الطنيجي مدير  العقيد جا�شم  واأو�شح 
عيوب  ت�شحيح  وح��دة  ان  الطبية  اخل��دم��ات 
مما  حديثة  باأجهزة  م��زودة  الليزك  الإب�شار 
الطبية  اخل���دم���ات  ج���ودة  حت�شني  يف  ي�شهم 
القيادة  ل��روؤي��ة  ترجمة  الإدارة  تقدمها  التي 
الطبية  اخل����دم����ة  ت���ط���وي���ر  يف  ال�������ش���رط���ي���ة 
وعائاتهم  ال�����ش��رط��ة  ملنت�شبي  وال��ع��اج��ي��ة 
الثقافة  ون�����ش��ر  ال��ن�����ش��ي��ح��ة  ت���ق���دمي  م��ق��اب��ل 
ال��ط��ب��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل��و���ش��وع��ات ب��ني اأف����راد 
ا�شرتاتيجية  مع  يتما�شى  نحو  على  املجتمع 

الدولة يف الرعاية ال�شحية.

توفر  الطبية يف  ري��ادة اخلدمات  اإىل  ولفت 
الأدوات  اأف�����ش��ل  واإدخ������ال  ل��ل��م��ر���ش��ى  ال��ع��اج 
ت�شخي�س  يف  الأطباء  ت�شاعد  التي  والو�شائل 
م�شرا  املنا�شبة  العاجات  و�شرف  احل��الت 
ب�شورة  تكون اخلدمات  اأن  الرتكيز على  اإىل 
عاج  يف  العمل  ج���ودة  حت�شني  ت��ع��زز  ف�شلى 

املر�شى.
وجراحة  ط��ب  ا�شت�شاريا  اأك���د  جانبهما  م��ن 
با�س  وال��دك��ت��ور  فليك�س  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ي��ون 
مومبني عدم وجود م�شاعفات تطال املري�س 
بالليزر  ال��ن��ظ��ر  ت�شحيح  عملية  اج����راء  ب��ع��د 
وطمانا املر�شى الراغبني مبثل هذه العملية 
قبل  املري�س  لها  يخ�شع  التي  املراحل  بدقة 

دخوله اإىل العملية . 

•• دبي-وام:

دبي  يف  اخل��ري  والعمل  الإ�شامية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  نظمت 
رم�شان  �شهر  وم��زاي��ا  خ�شائ�س  ب��ع��ن��وان   دينية  حم��ا���ش��رة 
املبارك عن بقية ال�شهور األقاها تنفيذي رئي�شي �شالح زايد 
الإ�شامية   الثقافة  م�شروع  واأن�شطة  فعاليات  �شمن  وذل��ك 
ديني هويتي . وقالت عائ�شة حممد عبيد الكا�س مديرة اإدارة 
اإن  امل�شروع  على  العامة  امل�شرفة  الديني  والتوجيه  التثقيف 
املحا�شرة التي ا�شتهدفت فئة امل�شنني واحت�شنتها ا�شرتاحة 
ال�شواب باملمزر تهدف اإىل توعية الفئة امل�شتهدفة بخ�شائ�س 
والدعوة  ال�شنة  �شهور  ب��اق��ي  ع��ن  ومت��ي��زه  الف�شيل  ال�شهر 

و  وال��ع��م��ل  التميز  �شهر  رم�����ش��ان  بجعل  الإي��ج��اب��ي  للتغير 
املبارك  رم�شان  �شهر  يف  املحلي  املجتمع  فئات  مع  التوا�شل 
الإ�شامي  الدين  حول  ومفيدة  جديدة  معلومات  واكت�شاب 
احلنيف. من جانبها اأ�شارت اإميان اإ�شماعيل عبداهلل تنفيذي 
رئي�شي تثقيف وتوجيه ديني امل�شرفة التنفيذية على امل�شروع 
رئي�شة  حم��اور  ثاثة  حما�شرته  يف  تناول  املحا�شر  اأن  اإىل 
اأن �شهر رم�شان له خ�شائ�س ومزايا اخت�س بها عن  الأول 
بقية ال�شهور والثاين خ�ش�شه املحا�شر للحديث عن كيفية 
القراآن  ق���راءة  خ��ال  م��ن  اخل���رات  لفعل  الفر�شة  اغ��ت��ن��ام 
املحور  تناول  بينما  املحتاجني  وم�شاعدة  والت�شدق  الكرمي 

الثالث والأخر اأركان ال�شيام و�شننه ونواق�شه. 

•• دبي-وام:

ق��دم��ت م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ال���ش��ام��ي الن�����ش��ان��ي��ة ثاثة 
مايني درهم م�شاهمة منها لدعم حملة حممد بن 
حول  حم���روم  طفل  مليون  لك�شوة  مكتوم  اآل  را���ش��د 
العامل التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 

الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل .
وقدم عبد الرزاق العبد اهلل الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
دبي ال�شامي الن�شانية �شيك الترع اىل حممد عبد 

اهلل الزرعوين مدير هيئة الهال فرع دبي.
التي  ال��ت��رع  و  امل�����ش��اه��م��ة  اأن ه���ذه  ال��ع��ب��د اهلل  واأك����د 
موؤ�ش�شته  خ���ال  م��ن  ال���ش��ام��ي  دب���ي  ب��ن��ك  يقدمها 
التابعة له ين�شب على دعم املبادرة الإن�شانية ال�شامية 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
حول  حم��روم  طفل  مليون  ك�شوة  لتاأمني  دب��ي  حاكم 
وال�شرور  الفرحة  اإدخ���ال  يف  �شت�شاهم  وال��ت��ي  ال��ع��امل 
على نفو�س الأطفال و خ�شو�شا اأننا نعي�س يف نفحات 
الركة و العطاء ل�شهر رم�شان املبارك من جانبه اأكد 

مدير هيئة الهال الأحمر فرع دبي حممد عبداهلل 
احل���اج ال���زرع���وين اأن احل��م��ل��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
دب��ي قد حققت  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اأهدافها كاملة متجاوزة كل التوقعات واخلط الزمني 
الذي ر�شمت لها حمققة اأهدافها قبل موعد اختتامها 
19 رم�����ش��ان وال����ذي ي�����ش��ادف ي���وم العمل  امل��ع��ل��ن يف 
ال�شيخ  له  املغفور  وذك��رى رحيل  الإم��ارات��ي  الإن�شاين 
م�����ش��رة اخلر  ن��ه��ي��ان م��وؤ���ش�����س  اآل  ب��ن �شلطان  زاي���د 

والعطاء والعمل الإن�شاين النبيل . 

3 ماليني درهم من موؤ�س�سة دبي الإ�سالمي الإن�سانية حلملة ك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل ال�سوؤون الإ�سالمية بدبي تنظم حما�سرة خ�سائ�س رم�سان 

الت�سجيل مب�سروع املنافذ الإلكرتونية 
مبركز بوابة ال�سرق اليوم

اختتام فعاليات الت�سفيات النهائية جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي 

اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/271ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة المارات لات�شالت - اجلن�شية: المارات 
املنفذ �شده : ها�شم فا�شل خليف اجلن�شية: العراق املطلوب اعانه: 
ها�شم فا�شل خليف اجلن�شية: العراق عنوانه: بالن�شر  مبا ان طالب 
الدعوى وحدد  ال�شادر يف  التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ 
طلب  لنظر  موعدا   2013/9/9 املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لنظره 
التنفيذ-  بادارة  الثالثة  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي 

لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 الأحد 28 يوليو 2013 العدد 10855      

اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ
 يف التنفيذ رقم )2012/207ت ت�سل-م ر- ت- اأظ(

طالب التنفيذ/ موؤ�ش�شة المارات لات�شالت - اجلن�شية: المارات 
املنفذ �شده : حممد �شعيد ن�شيب الهنائي اجلن�شية: المارات املطلوب 
عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  الهنائي  ن�شيب  �شعيد  حممد  اعانه: 
بالن�شر  مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر 
يف الدعوى وحدد لنظره جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الثالثة بادارة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  باملقر  الكائنة  ابوظبي  التنفيذ- 
معتمد لتنفيذ ال�شند اعاه، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

قلم التنفيذ العام                              

 امارة ابوظبي   - دائرة الق�ساء

 الأحد 28 يوليو 2013 العدد 10855      

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2012/47 تنفيذ ات�سالت

اىل املنفذ �شدها: الزعيم لل�شحن الري عنوانها: ن�شراً  
الق�شاء  بدائرة  التنفيذ  اإدارة  اأم��ام  باحل�شور  نخطرك 
باأبوظبي للجل�شة املحددة يف ال�شاعة )8:30( من �شباح 
املحكمة  ف��اإن  ع��دم احل�شور  ح��ال  ي��وم 2013/9/16 ويف 
بتوقيعي  �شدر  املنا�شبة.  القانونية  الإج��راءات  �شتتخذ 

وختم املحكمة بتاريخ:2013/7/21م
القا�سي/ه�سام حممد الرتيكي

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الأحد 28 يوليو 2013 العدد 10855      

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2005/1773 تنفيذ احتادي

عنوانه:  ع��ب��دال��وه��اب  �شديق  جم��اه��د  ���ش��ده:  املنفذ  اىل 
بدائرة  التنفيذ  اإدارة  اأم����ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك  ن�����ش��راً 
 )8:30( ال�شاعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�شة  باأبوظبي  الق�شاء 
فاإن  ع��دم احل�شور  ح��ال  ي��وم 2013/9/19 ويف  من �شباح 
�شدر  املنا�شبة.  القانونية  الإج�����راءات  �شتتخذ  املحكمة 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ:2013/7/11م
القا�سي/ه�سام الرتيكي

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الأحد 28 يوليو 2013 العدد 10855      

اإعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2008/1167 تنفيذ احتادي

�شدر  ق��د  ن�����ش��راً  ع��ن��وان��ه:  ع��ومي��ر  مو�شى  عي�شى  مو�شى  ���ش��ده:  املنفذ  اىل 
�شدك ال�شند التنفيذي رقم 2007/520 اأمر اأداء ل�شالح/ موؤ�ش�شة الإمارات 
 ، امل��ذك��ور  احلكم  تنفيذ  بطلب  تقدم  ق��د  ل��ه  املحكوم  ان  ومب��ا   ، لات�شالت 
ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا اأن احلكم ح�شب ما جاء بال�شند التنفيذي 
، والذي �شدر باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ )3.240.25( درهم 
، واألزمته الر�شوم وامل�شاريف. وقد تبني من تقرير املحا�شب اأن املبلغ املنفذ 
جل�شة  حتديد  مت  قد  باأنه  نخطرك  كما  دره��م.   )3.470.25( ق��دره  لأجله 
2013/7/31 حل�شورك باإدارة التنفيذ ال�شاعة )8:30( �س للنظر يف التنفيذ 
القانونية  الإج����راءات  حقك  يف  ف�شتتخذ  احل�شور  ع��ن  تخلفك  حالة  ويف 

املنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ:2013/7/2م
القا�سي/ماجد عز الرجال

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الأحد 28 يوليو 2013 العدد 10855      

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2011/47 تنفيذ ات�سالت

اىل املنفذ �شدها: �شركة النوعية املتميزة للمواد الغذائية 
التنفيذ  اإدارة  اأم���ام  باحل�شور  نخطرك  ن�شراً  عنوانها: 
ال�شاعة  يف  امل��ح��ددة  للجل�شة  ب��اأب��وظ��ب��ي  الق�شاء  ب��دائ��رة 
)8:30( من �شباح يوم 2013/9/16 ويف حال عدم احل�شور 
فاإن املحكمة �شتتخذ الإجراءات القانونية املنا�شبة. �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ:2013/7/21م
القا�سي/ه�سام حممد الرتيكي

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 الأحد 28 يوليو 2013 العدد 10855      

العدد  10855 بتاريخ 2013/7/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/617   عقاري كلي                  
اىل املحكوم   عليهما /1- من�شور احمد مينها�س حممد اقبال مينها�س 2- بويلي امره منها�س    
يف   2013/3/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل 
الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ اماك للتمويل �س م ع اول: بف�شخ اتفاقية الجارة املو�شوفة يف 
الذمة واملرمة وبني املدعية واملدعي عليهما ورد احليازة اىل املدعية ثانيا: بالزام املدعى عليهما 
واربعة  الفا ومائتان  للمدعية مبلغ 539.214.7 درهم ) خم�شمائة وت�شعة وثاثون  ي��وؤدي  بان 
ع�شر درهما واثنان و�شبعون فل�شا ثالثا: ب�شطب القيد العقاري الوارد يف �شهادة امللكية والذي 
ين�س على انه ) تخ�شع  ملكية العقاري لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته واملودع 
اتعاب املحاماة. .حكما مبثابة  الزامهما بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل  الدائرة( مع  لدى 
لن�شر هذا العان  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10855 بتاريخ 2013/7/28     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1030   عقاري كلي                  

اىل املحكوم   عليه /1- تهمنة ازاد ازاد را�شد  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2013/5/30 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�شالح/ بنك نور ال�شامي �س م ع )�شركة م�شاهمة 
عامة( بف�شخ اتفاقية املو�شوفة بالذمة وماحقها املرمة بني املدعي  )بنك نور ال�شامي �س م ع( واملدعى 
عليها ) تهمنه ازاد ازاد را�شد( بتاريخ 2008/11/5 عن الوحدة حمل التداعي )ال�شقه رقم 210 الطابق 2 
ببناية دانة- منطقة ور�شان الوىل- دبي( مع �شطب العبارة الواردة ب�شند امللكية ال�شادر من دائرة الرا�شي 
العقار اىل ترتيبات الجارة  بانه تخ�شع ملكية  التداعي  العقار حمل  والماك بدبي بتاريخ 2011/6/21 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملرم بني املالك بنك 
نور ال�شامي �س م ع وامل�شتاأجر تهمنه ازاد ازاد را�شد والزام املدعى عليها بت�شليم وحدة التداعي للمدعي 
قابا  املحاماة.   .حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  وامل�شروفات ومبلغ  بالر�شوم  والزامها 
لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10855 بتاريخ 2013/7/28     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1856  جتاري كلي

للنقليات  الحمد  �شركة   -2 ذ.م.م  العام  ال��ري  للنقل  الحمد  �شركة   -1 عليهم/  املدعى  اىل 
واملقاولت العامة ذ.م.م 3- �شركة ا�شرتينت ريدي مك�س كونكريت ذ.م.م 4- ال�شيخ �شلطان علي 
را�شد النعيمي 5- كوربريت �شينغ �شروال  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / باركليز بنك 
بي ال �شي   قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/7/18 
امل�شرفى  اخلبر  بندب  املو�شوع  فى  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم 
�شاحب الدور باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�شميته خال ا�شبوع من تاريخه تكون مهمته 
الطاع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم فيها والنتقال اىل مقر 
البنك املدعى ان لزم المر وذلك تو�شا اىل قيمة الت�شهيات امل�شرفية 2/ واملبالغ التي مازالت 
امانة خرة قدرها خم�شة  وق��درت  الطرفني  وت�شفية احل�شاب بني  عليهما 3/  املدعي  ذمة  يف 
يوم  املحكمة جل�شة  لها   وح��ددت  ب�شدادها.  املدعي  وال��زم��ت  كاتعاب اخلبر  دره��م  ال��ف  ع�شرة 
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اأطلقت مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، مبادرة اجتماعية 
متميزة مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك، تهدف اإىل دعم 
الآباء والأمهات ممن لديهم اأطفاًل يقيمون يف مدينة 

ال�شيخ خليفة الطبية ل�شتكمال عاجهم. 
كليفاند  ب���اإدارة  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  ودع��ت 
كلينيك، والتي تتبع �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
�شحة ، ممثلني عن الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شامية 
والأوقاف ليقدموا حما�شرات دينية اإىل اأمهات الأطفال 
املر�شى الذين يخ�شعون للعاج يف املدينة، اإذ األقى عدد 
الهيئة حما�شراتهم يف  م��ن  وال��واع��ظ��ات  ال��وع��اظ  م��ن 
حول  الطبية  خليفة  ال�شيخ  ملدينة  الجتماعات  قاعة 
اأفراد  وتعا�شد  تكاتف  واأهمية  رم�شان،  �شهر  ف�شائل 

الأ�شرة الواحدة خا�شة يف اأوقات امللمات.
وقالت اإميان خليفة من اإدارة خدمة املر�شى يف مدينة 

املبارك  رم�����ش��ان  �شهر  مي��ث��ل  ال��ط��ب��ي��ة:  خليفة  ال�شيخ 
فر�شة رائعة تتيح لل�شائم اإعادة التفكر والرتكيز على 
اأفراد العائلة، وبناء ج�شور املحبة  اأهمية التوا�شل بني 
والتوا�شل بني الأجيال املختلفة �شمن العائلة الواحدة، 
ويف هذا الوقت من العام يعد غياب اأحد اأف��راد العائلة 
ع��ن امل��ن��زل ب�شبب امل��ر���س، اأح���د اأ���ش��ع��ب احل���الت التي 
املري�س  ك��ان  اإذا  خ�شو�شاً  الأ���ش��رة،  تواجهها  اأن  ميكن 

اأحد الأبناء. 
خدمة  اإدارة  م��ن  املن�شوري  م��رمي  قالت  جانبها  وم��ن 
هذه  اأطلقنا  الطبية:  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  املر�شى 
اآباء  دعم  اإىل  خالها  من  �شاعني  الجتماعية،  املبادرة 
للعاج يف  الذين يخ�شعون  املر�شى  الأط��ف��ال  واأم��ه��ات 
امل�شت�شفى خال اأيام ال�شهر الف�شيل، بهدف م�شاندتهم 

على تخطي هذه الأوقات ال�شعبة. 

اجلمعية الكيمائية الإماراتية تنظم فعاليات يف راأ�س اخليمة والذيد وخورفكان

موزة مطر رئي�سة اجلمعية : عطاء زايد احل�ساري غري حمدود
الكيميائية الماراتية موزة  ا�شادت 
�شيف مطر بن �شبت ال علي رئي�شة 
رئي�شة  ال���ع���رب  ال��ك��ي��م��ائ��ني  احت����اد 
الماراتية  ال��ك��ي��م��ائ��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
الاحمدود  احل�����ش��اري  ب��ال��ع��ط��اء 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اذن  له  للمغفور 

بن �شلطان ال نهيان .
وق�������ال�������ت مب����ن����ا�����ش����ب����ة ان����ط����اق����ة 
اح��ت��ف��الت الم�����ارات واجل��م��ع��ي��ة ب 
الإماراتي«  الإن�����ش��اين  العمل  »ي��وم 
ب��اإذن اهلل  له  املغفور  اإحياء لذكرى 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  تعاىل 
ووفاء..  »ح��ب  عنوان  حتت  نهيان، 
اإحياء  يف  واملتمثلة  العطاء«.  لزايد 

ذكرى وفاة ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ودوره  ث���راه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
التوعية  اىل  بالإ�شافة  الإن�����ش��اين، 
تعزيز  يف  الإن�شاين  العمل  باأهمية 
ثقافة  ون�����ش��ر  امل��ج��ت��م��ع��ي،  الأم������ن 
الذاتية لعمل اخل��ر لدى  امل��ب��ادرة 
ال�شباب«،  »ف��ئ��ة  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال 
الإن�شانية  ل���اأع���م���ال  وال����رتوي����ج 
ال��ن��اج��ح��ة وامل����وؤث����رة يف الإم������ارات 
قالت اأنه تنظم اجلمعية الكيمائية 
بالتن�شيق  ن�����ش��اط��ات��ه��ا  الم���ارات���ي���ة 
الجتماعية  ال�������ش���وؤون  وزارة  م���ع 
اجل��ه��ات الحت���ادي���ه فعاليات  وم���ع 
واأن�����ش��ط��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اىل اإط���اق 

الإن�شاين  العمل  ي��وم  يف  م��ب��ادرات 
الإماراتي والتذكر باأعمال ال�شيخ 
يتم  واأن  والإن�شانية  اخل��ره  زاي��د 
على  ال�شوء  وت�شليط  به  الإق��ت��داء 
الوعي  ون�شر  اجلميلة  القّيم  ه��ذه 
ب���اأه���م���ي���ة اأع�����م�����ال ال������ر واخل�����ر 
وتقدمي العون وامل�شاعدة لاآخرين 

واملحتاجني. 
اجلمعية  برنامج  يت�شمن  وق��ال��ت 
ل��ي��وم الح����د ت���وزي���ع ك�����ش��وة العيد 
الكيمائية  اجل���م���ع���ي���ة  م����ق����ر  يف 
ال�شاعة  اخل��ي��م��ة يف  ب��را���س  ب��خ��زام 
11 ���ش��ب��اح��ا ويف ن��ف�����س ال��وق��ت يف 
خورفكان  يف  الرم�شانية  اخليمة 

وتنظيم ت��وزي��ع وج��ب��ة الف��ط��ار يف 
ب���را����س اخليمة  اجل���وه���رة  ب��وف��ي��ه 

يف  ال����رم���������ش����ان����ي����ة  اخل����ي����م����ة  ويف 
عن  حم��ا���ش��رة  وتنظيم  خ��ورف��ك��ان 
جمعية  م�شرح  يف  الن�شانية  العمل 
بالتن�شيق  اخليمة  ب��را���س  املعلمني 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مكتب  مع 
وحما�شرة  والوق����اف  ال���ش��ام��ي��ة 
اخرى بالذيد بالتعاون مع جمعية 
الثاثاء  وي��وم  الم���ارات  متطوعي 
حما�شرة  ت��ن��ظ��ي��م  رم�������ش���ان   21
جمعية  م�شرح  يف  الن�شاين  العمل 
الجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الم��������ارات 
اجلمعية  ق�����ررت  ك��م��ا    . ب��ال��ظ��ي��ت 
رع��اي��ة رح��ل��ة ع��م��رة ب��ه��ذه املنا�شبة 

لعدد من املحتاجني.

•• دبي-وام:

ك�����ش��ف��ت ���ش��رك��ة  دو ع���ن خ���دم���ات ج���دي���دة وغر 
م�شبوقة لعمائها واأعلنت اإطاق باقة  التجوال 
ال�شتغناء  م�شافر  اأي  لي�شتطيع  ال��ت��ي  ال�شهل 

عنها.
للعماء  ت��ت��ي��ح  اخل���دم���ة  ه����ذه  اأن  دو  وك�����ش��ف��ت 
حملية  باأ�شعار  ال��ت��ج��وال  فر�شة  بها  امل�شرتكني 
الق�شرة  الن�شية  والر�شائل  ال�شوتية  للمكاملات 
والبيانات وذلك يف 45 دولة وعلى اأكرث من 100 
الدول  ه��ذه  يف  امل��ت��ح��رك  للهاتف  �شريكة  �شبكة 

ف�شواء كان عماء دو يف رحلة عمل ل�شرتاليا اأو 
يق�شون اإجازتهم يف الوليات املتحدة اأو اأي دولة 
بتجربة  ف�شي�شتمتعون  بينهما  اخلدمة  ت�شملها 

جتوال هي الأوىل من نوعها يف العامل.
لل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س  احل�شاوي  فهد  وقال 
عرو�شنا  ك��ل  يف  ننطلق  دو   �شركة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
اأطلقنا  وق��د  عمائنا  احتياجات  م��ن  وخدماتنا 
اخلدمة اجلديدة لأننا ندرك اأهمية بقاء عمائنا 
واأعمالهم  والأ���ش��دق��اء  العائلة  م��ع  ات�شال  على 
اأينما كانوا ومتى اأرادوا خال �شفرهم وبعد درا�شة 
للوجهات املف�شلة للم�شافرين من �شكان الإمارات 

عقدنا اتفاقيات مع اأكرث من 100 م�شغل ات�شال 
يف 45 دولة حول العامل واأردنا عر هذه اخلدمة 
ي�شتخدم  حيث  ا�شتثنائية  ات�����ش��ال  جت��رب��ة  خلق 
عماءنا هاتفهم للمكاملات والبيانات كما لو كانوا 
يفعلون  ال��ذي��ن  دو  عماء  ويحظى   . منزلهم  يف 
ال�شهل  بخ�شومات كبرة على  التجوال  خدمة  
الق�شرة  الن�شية  والر�شائل  ال�شوتية  املكاملات 
م��ن خ��ال جمموعة  �شفرهم  وال��ب��ي��ان��ات خ��ال 
من ال�شبكات ال�شريكة عاوة على ذلك ل يحتاج 
عر�س  لتفعيل  ت��اأم��ني  مبلغ  اإي���داع  اإىل  العماء 

التجوال ال�شهل .

•• دبي-وام:

نظمت هيئة تنمية املجتمع يف دبي و�شمن 
الأحياء  جمال�س  يف  الرم�شانية  فعالياتها 
يف اإمارة دبي عددا من املحا�شرات التوعوية 
الهادفة اإىل تعزيز القيم الدينية والعاقات 
املحا�شرات  هذه  تنظيم  ياأتي  الجتماعية. 

يف اإطار حر�س الهيئة على ح�شن ال�شتثمار 
باأف�شل  ينعك�س  مب��ا  الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  يف 

�شورة ممكنة على جميع اأفراد املجتمع.
واأ�شار اأحمد املهري املدير التنفيذي لقطاع 
هيئة  يف  الجتماعية  واخل��دم��ات  ال��رام��ج 
اأن هيئة تنمية املجتمع  اإىل  تنمية املجتمع 
املجتمع  تنمية  دورا مهما يف  تلعب  دب��ي  يف 

اجتماعي  ن��ظ��ام  اإدارة  خ���ال  م���ن  امل��ح��ل��ي 
اأف��راد املجتمع من قاطني  متكامل لتمكني 
اإيجابيا يف جميع  امل�شاهمة  اإم��ارة دبي على 
الجتماعي  وال��ت��ق��ارب  التنمية  ق��ط��اع��ات 
الذي ترتكز فيه العاقات على مبادئ تقبل 
الآخ��ري��ن واح��رتام��ه��م يف اإط���ار وا���ش��ح من 

القيم الدينية و الثقافية الإماراتية.

جمل�س دبي القت�سادي ينظم حملة مري رم�سان اخلريي لـ1000 عامل وعائلة

هيئة تنمية املجتمع يف دبي تنظم اأم�سيات دو تغري مفهوم خدمة التجوال وتطلق باقة التجوال ال�سهل 
رم�سانية يف جمال�س الأحياء

•• دبي-وام:

اأطلق جمل�س دبي القت�شادي حملة 
مر رم�شان اخلري لتوزيع طرود 
م��ن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ة على 
متعففة  عائلة  و500  عامل   500
ب�شراكة مع عدد من كريات  وذل��ك 
العاملة يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ���ش��رك��ات 
الدولة �شمت �شركة الإمارات للتمور 
الإمارات للمعكرونة و�شركة  و�شركة 
اإف��ك��و و ���ش��رك��ة الأغ���ذي���ة امل��ت��ح��دة يف 
ح����ني ت����ول����ت ج��م��ع��ي��ة ب���ي���ت اخل���ر 
امل�شتفيدين  ع��ل��ى  ال���ت���وزي���ع  م���ه���ام 

امل�شتهدفني.
ال�شيخة  ق���ال���ت  امل���ن���ا����ش���ب���ة  وب����ه����ذه 
م��ن��ى ع��ب��د اهلل امل��ع��ا ك��ب��ر امل����دراء 
التنفيذيني التخطيط ال�شرتاتيجي 
القت�شادي  دبي  مبجل�س  والت�شغيل 
رم�������ش���ان اخل����ري  م����ر  اإن ح��م��ل��ة 
الدوؤوب  املجل�س  �شعي  اإط��ار  يف  تاأتي 
ي���د العون  خل���دم���ة جم��ت��م��ع��ه وم����د 
اإ�شافة  املتعففة  و  املحتاجة  لاأ�شر 
لتغطية  ال���ع���م���ال���ة  م�������ش���اع���دة  اإىل 
ال�شهر  خال  الغذائية  احتياجاتهم 

الف�شيل.
احلملة  اأن  م��ن��ى  ال�����ش��ي��خ��ة  واأك������دت 

ال��ذي غر�شه  والعطاء  ح�شاد اخلر 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه والذي متر 
منها  لن�شتلهم  الأي�����ام  ه���ذه  ذك�����راه 
املجتمع  ال�����ش��ام��ي��ة يف خ��دم��ة  ال��ق��ي��م 

وتطويره.
اأن  اإىل  املعا  منى  ال�شيخة  واأ���ش��ارت 
اإح���دى ثمار مبادرات  ه��ذه اخل��ط��وة 
الذي  الجتماعية  امل�شوؤولية  ق�شم 
ويهدف  املا�شي  العام  املجل�س  اأن�شاأه 
الن�شانية  اخل����دم����ات  ت���وف���ر  اىل 
الماراتي  املجتمع  ���ش��رائ��ح  ملختلف 
احتياجاتهم  تلبية  ع��ل��ى  ملعاونتهم 
م�شتوى  رفع  اىل  وال�شعي  الأ�شا�شية 
م�شتواهم  وحت�������ش���ني  م��ع��ي�����ش��ت��ه��م 
ال�����ش��ح��ي والج��ت��م��اع��ي وذك�����رت اأن 
ال�شراكات  م��ن  ع���ددا  اأ�ش�س  املجل�س 
الدوائر  خمتلف  مع  ال�شرتاتيجية 
احلكومية القت�شادية والجتماعية 
القطاع  ���ش��رك��ات  ك���رى  ا���ش��اف��ة اىل 
اخلا�س الوطنية والعاملية العاملة يف 
خمتلف املجالت بالجتاه الذي يدعم 
تعزيز مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية. 
اأجندة  اأن  اإىل  منى  ال�شيخة  ونوهت 
للمجل�س  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ت�شتمل 

امل�شتقبلية التي �شيعلن عنها يف حينه 
املجتمع  ���ش��رائ��ح  خمتلف  و���ش��ت��ط��ال 
القت�شادية  القطاعات  والعديد من 
والج��ت��م��اع��ي��ة م��ع��رب��ة ع��ن اأم��ل��ه��ا يف 
ت��ع��اون ك��اف��ة اجل��ه��ات وال�����ش��رك��ات يف 

حتقيق اأهداف هذه املبادرات.
امل�شوؤولية  اأن  منى  ال�شيخة  واأك���دت 
القيم  اأه���م  اإح���دى  ه��ي  الجتماعية 
وي�شعى  امل��ج��ل�����س  ب��ه��ا  ي���وؤم���ن  ال���ت���ي 

يف  وت���ر����ش���ي���خ���ه���ا  ت���اأ����ش���ي���ل���ه���ا  اىل 
عن  تعر  لأن��ه��ا  الم���ارات���ي  املجتمع 
والتكافل  الت�شامن  م��ع��اين  اأ���ش��م��ى 

الجتماعي بني الأفراد.
القت�شادي  دب���ي  جم��ل�����س  وت��اأ���ش�����س 
2003 مب��ب��ادرة كرمية من  يف ع��ام 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 

ممثلي  م��ن  ف��ري��دة  ت�شكيلة  وي�����ش��م 
جمتمع الأعمال بدبي من القطاعني 
امل�شورة  ل��ت��ق��دمي  واخل����ا�����س  ال���ع���ام 
حلكومة  ال�شرتاتيجية  وامل���ب���ادرات 
دبي ومبا يعزز عملية �شناعة القرار 
التنمية  م�شرة  ودع���م  الق��ت�����ش��ادي 

امل�شتدامة لدبي ودولة المارات.
وق����ال����ت ال�����ش��ي��خ��ة م���ن���ى امل���ع���ا اإن 
اإحدى  تعد  الجتماعية  امل�شوؤولية 

املمار�شات احل�شارية يف جتارب  اأهم 
رقيها  ع���ل���ى  ودل�����ي�����ا  امل���ج���ت���م���ع���ات 
ال���ي���وم تعميق  ون�����ش��ج��ه��ا وامل��ط��ل��وب 
هذا املفهوم وتو�شيع قاعدته يف دولة 
المارات مبا يعك�س اندماج ال�شركات 
القطاع  م��ع  و�شراكتهم  املجتمع  يف 
ال���ع���ام وم��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
للم�شاهمة يف حتقيق الرفاه وال�شعادة 
على  واحل��ف��اظ  التنمية  وا���ش��ت��دام��ة 
الجتماعي  التوازن  وحتقيق  البيئة 
التي  القت�شادية  النه�شة  وليواكب 
املجالت  جميع  يف  ال��دول��ة  ت�شهدها 
دول  م���ق���دم���ة  اىل  دف��ع��ت��ه��ا  وال����ت����ي 

املنطقة والعامل.
وذكرت ال�شيخة منى املعا اأن جمل�س 
اهتماما  اأوىل  الق���ت�������ش���ادي  دب�����ي 
وكفالة  ال��ع��م��ال��ة  ب��ق��ط��اع  ا�شتثنائيا 
حقوقها وحت�شني م�شتوى معي�شتها 
ويف ه��ذا الإط���ار ب��ادر املجل�س ببحث 
واقرتاح  امل��ب��ادرات  وتبني  ومناق�شة 
القوانني  م�شاريع  م��ن  ع��دد  تطوير 

والأنظمة التي حتقق هذا الهدف.
جت�شد  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اإن  واأ����ش���اف���ت 
املجل�س  ل�����دى  ال���ع���م���ل  اأخ����اق����ي����ات 
وت�������ش���ج���ي���ع ال���������ش����ل����وك الي����ج����اب����ي 
الآخرين  اإزاء  بامل�شوؤولية  وال�شعور 

الدخل  ذات  ال�شرائح  بع�س  ل�شيما 
اأ�شارت  اآخر  �شعيد  وعلى  املنخف�س. 
اختيار  اأن  اإىل  امل��ع��ا  منى  ال�شيخة 
ملوؤ�ش�شة  الق��ت�����ش��ادي  دب���ي  جم��ل�����س 
مر  حملة  يف  ك�شريك  اخل���ر  ب��ي��ت 
ي���اأت���ي يف ظ���ل م���ا ن�شرتك  رم�����ش��ان 
فيه من اأهداف �شامية توؤكد حيوية 
التعاون  خ��ال  م��ن  اخل���ري  العمل 
واملوؤ�ش�شات  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ع  وال��ت��ك��ام��ل 
اخلرية والإن�شانية وجمعيات النفع 
ال��ع��ام وه��و الأم���ر ال���ذي ال��ت��زم��ت به 
الطويلة  م�شرتها  خ��ال  اجلمعية 
والتي �شعت دوما اإىل اإقامة عاقات 
ت���ع���اون وت��ك��ام��ل م���ع ع���دد ك��ب��ر من 
ال���ه���ي���ئ���ات اخل����ري����ة والإن�������ش���ان���ي���ة 
على  الر�شمية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات 

اختاف اأن�شطتها يف الدولة.
واأ���ش��اف��ت اإن احل��م��ل��ة ت�����ش��ت��ه��دف يف 
العمال  مئات  اإع��ان��ة  الرحمة  �شهرة 
القائمة  �شمن  الإن�شانية  واحل��الت 
لدى  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  يف  امل�شجلة 
لتوفر  وذل����ك  اخل���ر  ب��ي��ت  جمعية 
���ش��ه��ر رم�شان  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م خ���ال 

املبارك.
املعا  م���ن���ى  ال�������ش���ي���خ���ة  وت����ق����دم����ت 
جميع  اإىل  وال����ع����رف����ان  ب��ال��ت��ق��دي��ر 

���ش��ارك��ت يف اجناح  ال���ت���ي  ال�����ش��رك��ات 
اأف�شل  ت��ق��دمي  احل��م��ل��ة م���ن خ���ال 
عابدين  اأع�����رب  ب�����دوره  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا. 
ط��اه��ر ال��ع��و���ش��ي م��دي��ر ع���ام جمعية 
بيت اخلر عن �شكره وتقديره ملبادرة 
جم��ل�����س دب���ي الق��ت�����ش��ادي وق����ال اإن 
اخلرية  احلملة  بهذه  املجل�س  قيام 
بالواجب  العميق  اإح�����ش��ا���ش��ه  يعك�س 
الج���ت���م���اع���ي جت����اه الأف��������راد الأق����ل 
الغذائية  ال���ط���رود  ه���ذه  واأن  دخ���ا 
املحتاجة  الفئات  احتياجات  �شتلبي 
التي ترعاها اجلمعية وغر القادرة 
على �شراء املواد الغذائية ال�شرورية 
وت��ع��زز من  امل���ب���ارك  رم�����ش��ان  ل�شهر 
اأبناء  ال��ت��ي جت��م��ع  ال���رواب���ط  حل��م��ة 
منوذجا  وت����ق����دم  ال����واح����د  ال����وط����ن 
م�شرفا ملا ميكن اأن تقدمه موؤ�ش�شاتنا 

خلدمة العمل اخلري والإن�شاين.
بيت اخلر  واأو���ش��ح موظفو جمعية 
العمال  اإق��ب��ال من  اأن احلملة لق��ت 
ارت�شمت  ال��ذي��ن  امل��ح��ت��اج��ة  والأ����ش���ر 
ع����ل����ى وج�����وه�����ه�����م ال�����ف�����رح�����ة وه����م 
املواد  م��ن  جمموعة  على  يح�شلون 
الغذائية الرئي�شية التي تعينهم على 
توفر الطعام لهم ولعوائلهم خال 

ال�شهر الف�شيل.

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية ت�ست�سيف عددًا من الوعاظ والواعظات لإلقاء 
حما�سرات دينية لذوي الأطفال املر�سى املقيمني يف املدينة

العدد 10855 بتاريخ 2013/7/28   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ابو املجد للمقاولت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1027820 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد ابو املجد حممود علي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد ابو املجد حممود علي من 49% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حميد �شيف حميد الزعابي من �شريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حميد �شيف حميد الزعابي من 51% اىل %0
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة ابو املجد للمقاولت ذ.م.م

اىل/ابو املجد لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة 
ABUL MAJD REINFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع الظفرة بناية حمدان حممد نعني العامري اىل املنطقة 
الغربية املنطقة الغربية ليوا املالك بلدية املنطقة الغربية حم�شر مي�شم ح�شان ق 9 حمل 21

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
القت�شادية خال  التنمية  دائرة  العان مراجعة  العرتا�س على هذا  له حق  فعلى كل من 
ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10855 بتاريخ 2013/7/28   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الر�س احلمراء لل�شيانة العامة 

وتنظيف املباين ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1117972 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي را�شد بور�شيد الظاهري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي را�شد بور�شيد الظاهري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حم�شن بن عمر بن حممد

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري:من/�شركة الر�س احلمراء لل�شيانة العامة وتنظيف املباين ذ.م.م
RED LAND GEN MAINTENANCE AND CLEANING SERVICE CO LLC

اىل/موؤ�ش�شة الر�س احلمراء لل�شيانة العامة وتنظيف املباين 
RED LAND GEN MAINTENANCE AND CLEANING SERVICE EST

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10855 بتاريخ 2013/7/28   

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باك ما�س لل�شيانة 

العامة رخ�شة رقم:CN 1176309 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/باك ما�س لل�شيانة العامة
BLACK DAIMEND GENERAL MAINTENANCE

اىل/اخلط اجلوي لل�شيانة العامة 
AIR WAY GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خال ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العان وال 
فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد  10855 بتاريخ   2013/7/28     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/51  جت جز- ب �س-ب- اأظ

قا�شي  في�شل  ذ.م.م ميثلها  والبا�شرت  الباط  لعمال  �شركة حميد مر  مدعى/ 
حممد قا�شي اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شركة ركن املروج ميثلها ماجد حايك 
اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 30525 درهم  املطلوب اعانه 
/ �شركة ركن املروج ميثلها ماجد حايك اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)للعلم 
املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التمهيدي(  باحلكم 
باحل�شور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/7/29 موعدا  املوافق  الثنني  يوم 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة بني  يا�س البتدائية - الكائنة  ال�شاعة 8.30 �شباحاً 
بني يا�س   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/7/23
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10855 بتاريخ   2013/7/28     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/792 ت  جتر -م ر- ت- ع ن(
طالب التنفيذ/يونايتد بنك ليمتد اجلن�شية: المارات املنفذ �شده : حممد يحيى ولد 
اجلن�شية:  العربي  ولد  يحيى  حممد  اعانه:   املطلوب  موريتانيا  اجلن�شية:  العربي 
التنفيذ  ال�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  موريتانيا 
يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن   ع  ب-  ر-  كل-م  جت   2012/134 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر 
امام  فانت مكلف باحل�شور  التنفيذ   لنظر طلب  املوافق 2013/7/30 موعدا  الثاثاء 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد لتنفيذ ال�شند ب�شداد مبلغ 141181.16 درهم + 500 درهم اتعاب حماماة + %5 
+ 5648 درهم  التام  ال�شداد  الق�شائية حتى  املطالبة  تاريخ  �شنوية من  تاخرية  فائدة 
بالن�شر.   العان  م�شاريف  درهم   200  + التنفيذ  ر�شوم  درهم   2937+ الدعوى  ر�شوم 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10855 بتاريخ 2013/7/28     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/202   جتاري كلي               
اىل املدعى عليه /1-�شركة �شيتى لين انرتنا�شيونال ذ.م.م وفروعها املختلفة  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �شركة ال اند ام نت انفي�شتمنت�س فاند�س 
ليمتد- �شركة قر�شية وميثله: حممد عبداهلل جان علي الر�شا قد اقام عليك 
عليه  املدعى  ال��زام  مع  متخ�ش�س  خبر  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 
2013/7/30 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10855 بتاريخ 2013/7/28     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/558   جتاري كلي               

للتجارة  �شراكو   -2 .ذ.م.م  ���س  للتجارة  البي�س  /1-ال�����ش��دف  عليهما  امل��دع��ى  اىل 
العامة �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك �شادرات ايران وميثله: 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  القا�شم   حممد  احمد  حممد  ابراهيم 
املدعي عليهم مببلغ وقدره )3.402.444.51  والزام  بينهم  فيما  والت�شامن  بالتكافل 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 15% من تاريخ 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�شداد  وحتى   2013/1/20 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق 
اخلمي�س املوافق 2013/8/29 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف 
او م�شتندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 
�شيكون  الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ان  ب�شاكي  جني  الأمركية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  ذك��رت 
يتعلق  م��ا  ال��دول��ي��ة يف  بالتزاماتها  تفي  ك��ي  اإي���ران  ملعب  ال��ك��رة يف 

برناجمها النووي.
اإي��ران عن رغبتها  اإن اطلعت على تقارير عن تعبر  و�شئلت ب�شاكي 
باإجراء حمادثات مبا�شرة مع اأمركا يف ما يتعلق برناجمها النووي، 
وعن الدول الذي قد يلعبه العراق يف هذا املجال، فاأجابت اطلعنا على 
جنري  ونحن  املتحدة  للوليات  �شريك  هو  والعراق  التقارير،  هذه 
م�شاورات دائمة مع امل�شوؤولني العراقيني حول جمموعة وا�شعة من 

الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك مبا يف ذلك اإيران .
حمادثات  اإج���راء  على  منفتحون  نحجن  م���راراً  قلنا  كما  واأ���ش��اف��ت 
مبا�شرة مع اإيران بغية التخل�س من خماوف املجتمع الدويل ب�شاأن 

الرنامج النووي الإيراين .
 ،1+5 وتابعت ب�شاكي نحن نعمل كما تعلمون من خال جمموعة 
ولكن الكرة يف ملعب اإيران حتى تتخذ خطوات منا�شبة بغية الوفاء 
بالتزاماتها الدولية، وهذا مل يتغر وقالت م�شينا يف فر�س عقوبات 
قا�شية على اإيران، ونحن نعمل من خال جمموعة 5+1 يف ما يتعلق 

بالرنامج النووي الإيراين.

التعامل  على  ال���دويل  املجتمع  ام�س  ال�شينية  ال��دف��اع  وزارة  حثت 
تقرير  يف  ال��ن��ق��اب  عنها  ك�شف  لليابان  ع�شكرية  خطط  م��ع  ب��ح��ذر 
احتمال متلك  ذل��ك  ال��ي��اب��اين مب��ا يف  ل��دع��م اجلي�س  ي��دع��و  مبدئي 

قدرات ل�شرب قواعد العدو.
ال�شلمي  الد�شتور  قيود  ع��ن  للناأي  خطوة  اح��دث  اليابان  واق���رتاح 
�شينزو  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  اجرتها  التي  املراجعة  �شمن  وتاأتي 
ابي و�شدر عنها تقرير موؤقت ام�س الأول. وت�شدر املراجعة النهائية 

بنهاية العام.
جت�ش�س  طائرات  �شراء  �شتدر�س  انها  اليابانية  الدفاع  وزارة  وقالت 
النائية  اجل��زر  حلماية  البحرية  م�شاة  من  قوة  وت�شكيل  طيار  دون 
ومن بينها جزر متنازع عليها مع ال�شني ودرا�شة تعزيز قدرات نقل 

قوات جلزر بعيدة .
�شبكة  ع��ل��ى  موقعها  ع��ل��ي  ب��ي��ان  يف  ال�شينية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
النرتنت الجزاء اخلا�شة بال�شني يف التقرير الياباين تلعب على 
ال�شني  من  الع�شكري  التهديد  تقدير  يف  وتبالغ  القدمية  الوت���ار 
الذرائع  بجميع  اليابان  حتججت  العام  هذا  وتابعت  خفية  ل�شباب 
هذه  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ت��وت��رات  م�شببة   .. ال���ش��ل��ح��ة  مت��ل��ك  يف  للتو�شع 
التحركات تتطلب اق�شى درجات احلذر من الدول املجاورة يف ا�شيا 

ومن املجتمع الدويل.

ليلي  ملهى  يف  وقع  قويا  انفجار  ان  ام�س  الفلبينية  ال�شرطة  قالت 
���ش��اع��ة م��ت��اأخ��رة م��ن م�شاء  ب��ج��ن��وب الفلبني يف  م��زدح��م يف م��دي��ن��ة 
اخرين  ع�شرات  وا�شابة  ا�شخا�س  �شتة  قتل  اىل  ادى  مم��ا  اجلمعة 
لاذهان  يعيد  ال��ذي  النفجار  عن  م�شوؤوليتها  جهة  اي  تعلن  ومل 
التحديات المنية التي تواجه الفلبني رغم زيادة النمو القت�شادي 
ال�شبب  ع��ن  تتحرى  الم��ن  ق��وات  ان  اجلي�س  با�شم  متحدث  وق��ال 
املحتمل وراء الهجوم مبا يف ذلك احتمال تورط متمردين �شيوعيني 

ين�شطون يف تلك املنطقة.
وقال متحدث با�شم اجلي�س ان ثاثة ا�شخا�س قتلوا على الفور يف 
النفجار وا�شاف ان ثاثة اخرين من بينهم �شيا�شي حملي توفوا 
يف امل�شت�شفى. وقال �شدمنا مل نرد هجوما من هذا النوع منذ �شنوات 
ومعظم �شحايا النفجار كانوا يح�شرون موؤمترا طبيا كانت تنظمه 
�شركة حملية للمنتجات ال�شيدلنية عندما انفجرت قنبلة بدائية 

ال�شنع.

عوا�صم

وا�ضنطن

مانيال

بكني

قذيفة �سورية
 تقتل مزارعًا تركيا 

•• را�ص العني-رويرتز:

قتل مزارع تركي وا�شيب قرويان اخران اثر �شقوط قذيفة طائ�شة قادمة 
من �شوريا بينما كانوا يعملون يف حقل ببلدة جيان بينار احلدودية.

وترز الواقعة التي حدثت خال ا�شتباكات بني مقاتلني اأكراد وا�شاميني 
قرب احلدود الرتكية املخاوف من ان احلرب الهلية ال�شورية التي دخلت 
عامها الثالث جتتذب اليها دول جم��اورة. وردت القوات الرتكية باطاق 
النار جتاه �شوريا ال�شبوع املا�شي واطلقت النار على مقاتلني اتراك بعدما 
قتلت ر�شا�شات طائ�شة من �شوريا رجا وفتى عمره 15 عاما يف جيان 

بينار.
وطالبت تركيا اكراد �شوريا ال ي�شكلوا كيانا من�شقا يف �شمال �شوريا بالقوة 
وحذر رئي�س الوزراء رجب طيب اردوغان من اي حتركات خاطئة وخطرة 

من �شاأنها ان ت�شر بالمن الرتكي.
�شدر التحذير خال لقاء يف ا�شطنبول بني م�شوؤولني باملخابرات الرتكية 
و�شالح م�شلم رئي�س حزب الحتاد الوطني الدميقراطي الذي تقاتل قواته 

للح�شول على حكم ذاتي او�شع للمناطق الكردية يف �شمال �شوريا.
ان�شاء  ت�شتهدف  الكردية  املجموعات  ان  املا�شي  ال�شبوع  اعلن  وكان م�شلم 
احلرب  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ���ش��وري��ا  يف  ال��ك��ردي��ة  امل��ن��اط��ق  لدارة  م�شتقل  جمل�س 

الهلية.
وحت����اول ت��رك��ي��ا الب��ق��اء ع��ل��ى عملية ال�����ش��ام ال��دق��ي��ق��ة م��ع ح���زب العمال 
الكرد�شتاين على ارا�شيها وتخ�شى من ان التحركات الكردية للحكم الذاتي 
بني  ال�شتباكات  واندلعت  ال�شام  عملية  وتقو�س  ت�شجعهم  قد  �شوريا  يف 
حزب الحتاد الدميقراطي واملقاتلني الذين يخو�شون معارك �شد ال�شد 
�شوريا يف  �شرق  �شمال  اج��زاء من  على  �شيطرتهم  ب�شط  الك���راد  ب��داأ  منذ 

اواخر العام املا�شي.

حاكم ولية اأفغانية ينجو من هجوم لطالبان 

مقتل ع�سرات امل�سلحني بغارة للناتو يف اأفغان�ستان
•• كابول-وكاالت:

لقوات  غ���ارة  الأق���ل يف  على  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  م��ن  م�شلحاً   45 قتل 
الباد،  بجنوب  هلمند  اإقليم  على  اأفغان�شتان  يف  ال��دويل  التحالف 
�شامانغان  اإقليم  وحاكم  باغان  لإقليم  الأمني  امل�شوؤول  جنا  فيما 
اإىل مقتل �شخ�س وجرح  اأديا  ال�شماليني من تفجرين منف�شلني 

اثنني اآخرين.
يف  الإقليمية  للحكومة  بيان  عن  الأفغانية  خاما  �شحيفة  ونقلت 
هلمند اأن 45 م�شلحاً على الأقل قتلوا يف منطقتي دي�شو وخان�شني 

اهلل جماهد اإن �شرطيني قتا يف النفجار ويف اإقليم �شامانغان، جنا 
احلاكم خر اهلل اآنو�س من انفجار اأثناء توجهه اإىل عمله يف منطقة 
كارتي �شلح وقال م�شوؤولون حمليون اإن عبوة نا�شفة انفجرت لدى 
اآيباك وقد جنا ومرافقوه. وجرح يف  اآنو�س يف مدينة  �شيارة  مرور 
احل��ادث يف  امل�شوؤولية عن  اأي��ة جهة  تعلن  فيما مل  النفجار طفل، 
غ�شون ذلك، قالت ال�شلطات املحلية لوكالة فران�س بر�س ان حاكم 
�شباح  طفيفة  ب��ج��روح  ا�شيب  الفغانية  )�شمال(  �شامنغان  ولي��ة 
ال�شبت بعد انفجار قنبلة يدوية ال�شنع عند مرور �شيارته يف هجوم 

تبنته حركة طالبان.

يف الإقليم بغارة نفذتها قوات امل�شاعدة الدولية يف اأفغان�شتان اإي�شاف 
�شاهار  نفذ يف  عائدين من هجوم  كانوا  امل�شلحني  اأن  البيان  وذك��ر 
اإىل  اخل��ر  على  بعد  طالبان  تعّلق  ومل  نيمروز.  اإقليم  يف  ب��ول��وك 
ذلك، جنا امل�شوؤول الأمني لإقليم باغان اأ�شد اهلل �شرزاد اليوم من 
انفجار يف منطقة تابا ال�شاهيدان. وقال املتحدث با�شم حاكم الإقليم 
اأحمد جواد ب�شارات اإن النفجار وقع قرابة ال�شاعة 7:30 �شباحاً 
و�شببه عبوة نا�شفة انفجرت حتت ج�شر لدى مرور �شيارة �شرزاد. 
واأ�شاف اإن مدنياً قتل واأ�شيب �شرطي بجروح يف النفجار. واأعلنت 
ذبيح  با�شمها  املتحدث  الهجوم، وقال  امل�شوؤولية عن  حركة طالبان 

هل �شار القطار التون�شي على ال�شّكة امل�شرّية.. ؟

احتجاجات مطالبة بحل التاأ�سي�سي واإ�سقاط احلكومة واأخرى تنادي باحرتام ال�سرعية
••الفجر – تون�ص - خا�ص

ف���ّج���ر اغ���ت���ي���ال امل���ع���ار����س حممد 
ال�شيا�شي  ال���و����ش���ع  ال����راه����م����ي 
ويبدو  ت��ون�����س،  ع��ن��ه يف  امل�����ش��ك��وت 
انقطع  ق���د  ال���ت���وا����ش���ل  ح��ب��ل  اأّن 
بقيادة  احل��اك��م��ة  ال���رتوي���ك���ا  ب���ني 
حركة النه�شة الإ�شامية واغلب 
الطيف ال�شيا�شي الدميقراطي يف 

الباد.
ومواجهات  م��ت��وت��رة،   اأج����واء  ويف 
عنيفة �شهدتها العا�شمة التون�شية 
اأم�س، بعد حماولة جماهر غفرة 
على اثر جنازة الراهمي التوجه 
التاأ�شي�شي  امل��ج��ل�����س  م���ق���ر  اإىل 
اإ�شقاط  “ حتى  هناك  لاعت�شام 
و�شط  ي��ط��ال��ب��ون،  ك��م��ا  النظام” 
هذه الأجواء امل�شحونة ، ل مبادرة 
�شيا�شية توفيقية يف الأفق، و يبدو 
ال�شيا�شي  ال�شارع  يف  النق�شام  اأّن 
ي�شتبعد  ول  ح�شل،  قد  التون�شي 
املراقبون لل�شاأن التون�شي اأّن يكون 
اإىل  امل�شري يف طريقة  ال�شيناريو 
بع�س  اخ���ت���اف يف  م���ع  ال���ت���ك���رار 
التون�شي  القطار  وان  التفا�شيل، 
ي��ب��دو وك���اأن���ه اخ���ت���ار ال�����ش��ر على 

ال�شّكة امل�شرية.
قبة  حت�������ت  ن�����������واب  ان����ت����ف����ا�����ش����ة 
يف  غ�شب  وم�����ش��رات  التاأ�شي�شي، 
و�شلت  ال��ب��اد  حم��اف��ظ��ات  جميع 
حد اإعان �شيدي بوزيد انف�شالها 
ع���ن امل����رك����ز، وب���ي���ان���ات ل���اأح���زاب 
تطالب  جميعها  ع��ال،  �شقف  ذات 
برحيل حكم الإخوان وحل املجل�س 
اإنقاذ  حكومة  وت�شكيل  التاأ�شي�شي 

وتعيني رئي�س جديد.
يوحي  الأم�س  اإىل حدود  ول�شيء 
باإمكانية النفراج ال�شيا�شي بل قد 
يوؤكد ان الفرقاء اختاروا الت�شعيد 

ورمبا املواجهة.

ان�شحابات من التاأ�شي�شي
ن���واب ح���زب التحالف  اأع��ل��ن  وق���د 
ان�شحابهم  ع����ن  ال���دمي���ق���راط���ي 
حني  اإىل  التاأ�شي�شي  املجل�س  م��ن 
وت�شكيل  احل����ك����وم����ة  ا����ش���ت���ق���ال���ة 
ح����ك����وم����ة وح����������دة وط����ن����ي����ة من 
تتوافق  م�����ش��ت��ق��ل��ة  ����ش���خ�������ش���ي���ات 
ال�شيا�شية  الأط����راف  ك��ل  ب�شاأنها 
الباد  جتنب  الفاعلة  والوطنية 
خطر النزلق اإىل العنف وتوؤّمن 
وامل�شي  الن��ت��ق��ايل  امل�شار  توا�شل 
انتخابات حقيقية قبل موفى  اإىل 
النواب  عدد  بذلك  لرتفع  ال�شنة 

املن�شحبني اإىل 52 نائب.
اأم�س  بيان �شادر عنهم،  ودع��وا يف 
توافق  هيئة  ت�شكيل  اإىل  ال�شبت، 
املنظمات  روؤ�������ش������اء  م�����ن  وط����ن����ي 
تكون  الأح���زاب  وروؤ���ش��اء  الوطنية 
����ش���ن���دا ل���ه���ذه احل���ك���وم���ة واإط�������ارا 
للخروج  امل��ل��زم  ال��وط��ن��ي  للتوافق 

من املاأزق احلايل.
كما طالبوا بالتزام قانوين من كل 
الأطراف املمثلة يف املجل�س بتحديد 
القادم  اأك��ت��وب��ر   23 اأق�����ش��اه  اأج���ل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع���م���ال  لإن���ه���اء 
م�شادقة  يف  وح�شرها  التاأ�شي�شي 
دميقراطية  ي�شمن  د���ش��ت��ور  على 
وم��دن��ي��ة ال���دول���ة وت�����ش��ك��ي��ل هيئة 
النتخابي،  والقانون  النتخابات 
حماية  رواب�����ط  ح���ل  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
وحما�شبة  امليلي�شيات  وكل  الثورة 

كل من ميار�س العنف والإرهاب.
اأع��ل��ن��وا م�شاء  ق��د  نائبا   42 وك��ان 
اجل���م���ع���ة ع�����ن ان�������ش���ح���اب���ه���م من 
دخولهم  وعن  التاأ�شي�شي  املجل�س 

امن  ال�شّ امل��ن��اخ  وت��وّف��ر  ال��د���ش��ت��ور 
وتق�شي  ونزيهة  ح��ّرة  لنتخابات 
ع��ل��ى الإره�����اب وال��ع��ن��ف وحتا�شب 

امل�شوؤولني عنه.
ه���ذا وط��ال��ب الحت����اد يف ب��ي��ان له 
الأمناء  هيئة  ���ش��ّم  اج��ت��م��اع  عقب 
ال�����ع�����اّم�����ني ل������احّت������اد ل����ت����دار�����س 
متثلت  التي  الأخ���رة  امل�شتجدات 
يف اغتيال الراهمي ب�شرورة بعث 
جبهة دميقراطية �شيا�شّية وا�شعة 
لإن���ق���اذ ال���ب���اد م���ن الأزم�����ة اّلتي 

ترّدت فيها .
حادثة  اأن  ال�شياق  ذات  يف  واعتر 
م�شل�شل  اإط����ار  يف  اأت����ت  الغ��ت��ي��ال 
دم������وي ذه�����ب ���ش��ح��ي��ت��ه ك�����ّل من 
و �شكري  ال�ّشهيدين لطفي نق�س 
�شاملة  اأزم��ة  �شمن  وتتنّزل  بلعيد 
تعي�شها الباد وقد ك�شفت بو�شوح 
ال��ّت��ام لأج��ه��زة احلكم  الف�شل  ع��ن 
ال��ق��ائ��م��ة وه����ذا م��ا ي��ح��ّت��م اعتبار 
فاقدا  الّتاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س 

لل�شرعية.
وقفة  اإىل  ال�شعبية  اجلبهة  ودعت 
املجل�س  م��ق��ر  اأم������ام  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
والعت�شام  التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي 
ال��ن��ظ��ام. كما  ب��امل��ق��ر ح��ت��ى ي�شقط 
دع�����ت اجل���ب���ه���ة اجل���ي�������س وق�����وات 
الأمن التون�شي اإىل حماية ال�شعب 
ممار�شة  م��ن  ومتكينه  ال��ت��ون�����ش��ي 
حرياته والدفاع �شلميا عن حقه يف 

التظاهر ل�شتكمال مهام ثورته.
الدميقراطي  التحالف  وا�شتنكر 
ع��م��ل��ي��ة اغ���ت���ي���ال امل���ن�������ش���ق ال���ع���ام 
الراهمي  حممد  ال�شعبي  لتيار 
حلالة  مبا�شرة  نتيجة  واعترها 
تعي�شه  ال����ذي  الأم���ن���ي  الن���ف���ات 
ال��ب��اد وان��ت�����ش��ار ج��م��اع��ات العنف 
والإرهاب تن�شط بحرية ول تخفي 
ن��زوع��ه��ا اإىل ال��ع��ن��ف ب��ل ت��ه��دد به 
وت��وات��ر اخل��ط��اب��ات ال��ت��ي حتر�س 
با�شتباحة  وت���ه���دد  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى 

التون�شيني.
الدميقراطي  ال��ت��ح��ال��ف  وح���ّم���ل 
امل�شوؤولية ال�شيا�شية لهذا الغتيال 
الفظيع حلكومة الرتويكا وحلركة 
النه�شة حتديدا باعتبار تق�شرها 
والتدابر  الإج�������راءات  ات��خ��اذ  يف 

املجل�س  اأم���ام  مفتوح   اعت�شام  يف 
احلكومة  وح���ل  بحله  للمطالبة 
اجلمهورية  رئا�شة  مهمة  واإن��ه��اء 
ل  ان�شحابهم  اأن  على  م�شددين   ،
يكون  ق��د  اأن���ه  اإل  ا�شتقالة  مي��ث��ل 
النهائية  ال�شتقالة  نحو  خ��ط��وة 

من املجل�س بعد حل التاأ�شي�شي.
حكومة  بت�شكيل  ال��ن��واب  وط��ال��ب 
�شخ�شية  ب��رئ��ا���ش��ة  وط��ن��ي  اإن���ق���اذ 
بعدم  اأع�شائها  التزام  مع  وطنية 
كما  املقبلة.  لانتخابات  الرت�شح 
طالبوا بت�شكيل جلنة خراء ت�شند 

لها مهمة كتابة الد�شتور.
والنواب املن�شحبون ميثلون اأحزاب 
واجلبهة  وامل����ب����ادرة  ت��ون�����س  ن����داء 
واجلمهوري  وامل�������ش���ار  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
املجموعة  وت���ب���ق���ى  وم�����ش��ت��ق��ل��ني 
يعتزمون  اآخرين  لنواب  مفتوحة 

الن�شمام اإليهم.
وياأتي موقف التواب هذا ان�شجاما 
م��ع م��واق��ف اأح��زاب��ه��م م��ن الأزمة 
ال��ق��ائ��م��ة يف ت��ون�����س وال���ت���ي زاده���ا 
براهمي  حممد  امل��ع��ار���س  اغتيال 

تعقيدا.

�شقف املطالب احلزبية
والئتافات  امل��ع��ار���ش��ة  الأح�����زاب 
احل��زب��ي��ة امل��ت��ع��ددة ح�����ّددت �شقف 
عنها.  �شادرة  بيانات  يف  مطالبها 
اخلما�شي  الئ����ت����اف  دع�����ا  وق�����د 
الحت�������اد م����ن اأج������ل ت���ون�������س حلّل 
وحّل  التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س 
تعوي�شها  و  ال��ق��ائ��م��ة  احل��ك��وم��ة 
تقودها  وط���ن���ي  اإن����ق����اذ  ب��ح��ك��وم��ة 
�شخ�شّية وطنّية م�شتقلة بالّتوافق 
تعمل على حتقيق �شروط النتقال 
الّدميقراطي ل يرت�ّشح اأع�شاوؤها 
لانتخابات القادمة وتبا�شر اإلغاء 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  امل��ن��ج��زة  ال��ّت��ع��ي��ي��ن��ات 
امللي�شيات  وح���ل  احل���زب���ي  ال�����ولء 
العنف  يف  العة  ال�شّ الهياكل  وك��ّل 
الإدارة  حتييد  اإج����راءات  تنفيذ  و 

و امل�شاجد.
اإ�شراف  ه��ي��ئ��ة  ت��األ��ي��ف  اإىل  ودع����ا 
على جممل امل�شار النتقايل ت�شّم 
الوطنّية  ال�����ّش��ي��ا���ش��ّي��ة  ال��ق��وى  ك��ل 
وت�شع  ال��ّدول��ة  ا�شتمرارّية  ت��وؤّم��ن 

ل�شتتباب  ال�����ش��ام��ن��ة  ال����ازم����ة 
النفرادي  اأدائها  وباعتبار  الأم��ن 
غ���ر ال��ت��واف��ق��ي ال����ذي ف��اق��م من 
مطالبا  ال�شيا�شي،  التجاذب  ح��دة 

احلكومة القائمة بال�شتقالة.
الدميقراطي  ال��ت��ح��ال��ف  واع��ت��ر 
ال�شامن  التاأ�شي�شي  املجل�س  اأن 
اأخفق  ق���د  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
املهمة  اجن������از  يف  الآن  ح����د  اإىل 
لتباطئه  خ��ا���ش��ة  بعهدته  امل��ن��وط 
املرحلة  واإمت��ام  الد�شتور  يف اجناز 

النتقالية.
ودعا التحالف اإىل ت�شكيل حكومة 
الأطراف  ك��ل  ت�شمل  وطني  اإن��ق��اذ 
�شخ�شية  وت���راأ����ش���ه���ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
حتى  الباد  ت�شير  توؤمن  وطنية 
وتنظيم  النتقالية  املرحلة  نهاية 
تفرز  دميقراطية  ح��رة  انتخابات 
ويدعو  جديدة  �شرعية  موؤ�ش�شات 
ك����ل الأط����������راف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة اإىل 
اآليات  يف  ب��ال��ت��ف��او���س  ال��ت��ع��ج��ي��ل 

ت�شكيلها.
الدميقراطي  ال���ت���ح���ال���ف  ودع������ا 
من  وط���ن���ي���ة  جل���ن���ة  ت���ك���وي���ن  اإىل 
اإليها  ال��ك��ف��اءات واخل����رات ت��وك��ل 
مهمة اإكمال �شياغة الد�شتور مبا 
مدنية  ثانية  جلمهورية  يوؤ�ش�س 
دمي��ق��راط��ي��ة غ��ر ت��ي��وق��راط��ي��ة يف 
اأجل ل يتجاوز �شتني يوما وعر�س 
م�شادقة  ع���ل���ى  ال�����ش��ي��اغ��ة  ه�����ذه 

املجل�س التاأ�شي�شي.
وقال رئي�س التحالف الدميقراطي 
حممد احلامدي اإّنه اأ�شبح خائفا 
على وحدة الباد وال�ّشلم الأهلي، 
بعد الو�شع املتاأزم الذي و�شلت به 
الباد، قائا اإّن التاريخ لن يغفر 
لنا اإذا مل جند حّا لإنقاذ تون�س.

ال�شيا�شيني  اأّن  احلامدي  واأ�شاف 
م�شوؤولياتهم  حت���ّم���ل���وا  ع��ل��ي��ه��م 
حل��م��اي��ة ال��ب��اد وال��و���ش��ول لبناء 
كما  دائمة.  دميقراطية  موؤ�ش�شات 
حذر من انهيار الدولة، والدخول 

يف املجهول ويف قانون الغاب.
م�����ن ج���ه���ت���ه دع�������ا ح�������زب ال���ت���ي���ار 
ال�شعبي الذي كان يرتاأ�شه حممد 
اأبناء  الراهمي على ل�شان اأرملته 
ا�شتغال  اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي  ال�����ش��ع��ب 

قبل  احلكومة  اإ�شقاط  و  الفر�شة 
فوات الأوان قائلة اإذا مل تقتن�شوا 
بركة  على  مقبلون  فاإننا  الفر�شة 
على  م�����ش��ي��ف��ة   ... اأو�����ش����ع  دم������اء 
تكرموا  اأن  اإم���ا  الخ��ت��ي��ار  ال�شعب 
ت�شتحقون  اأن���ك���م  اأو  ����ش���ه���داءك���م 
ت�شريح  اإىل  اإ�����ش����ارة  يف  ال�����ش��ح��ل 
ل��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة هدد 
لل�شرعية  املعار�شني  ب�شحل  فيه 

يف ال�شوارع.

اجلرنال ر�شيد عمار للرئا�شة
و���ش��ن ال��ت��وه��ام��ي ع��ب��دويل كاتب 
ال����دول����ة ل��ل��خ��ارج��ي��ة ال�����ش��اب��ق يف 
ح��ك��وم��ة اجل���ب���ايل ه��ج��وم��ا لذعا 

على الرتويكا وطالب بحلها.
وو�شف العبدويل الو�شع يف الباد 
���ش��ي��ا���ش��ي تتحمل  م�����ش��ت��ن��ق��ع  ب���اأّن���ه 
النه�شة  ح���ك���وم���ة  م�������ش���وؤول���ي���ت���ه 
التون�شيني  اأّن  موؤكدا  ال�شامية، 
واأن�شار  ال�شلفي  التيار  �شيقاتلون 
ال�������ش���ري���ع���ة وك������ل م����ن ي���ظ���ن ان���ه 

�شيق�شم و�شي�شرب تون�س. 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  اإّن  واأ����ش���اف 
لأّنه  الآن  �شرعيا  يعد  مل  امل��وؤق��ت 
انحاز اإىل طرف �شد اآخر واأو�شح 
انه رد الفعل الطبيعي لل�شيا�شيني 
لن  بال�شتقالة  ال��ت��ق��دم  ه��و  الآن 

مدة �شلوحيتهم انتهت.
وقال التوهامي عبدويل اأّن حركة 
كاملة  امل�شوؤولية  تتحمل  النه�شة 
بالباد معترا  عما يجري حاليا 
انه حاملا يتم حل احلكومة احلالية 
ت�����ش��ك��ي��ل حكومة  ���ش��ي��ج��ري  ف���ان���ه 
ج��دي��دة  لدراة  ���ش��وؤون ال��ب��اد يف 

هذه الفرتة النتقالية . 
واأ�شار العبدويل اإىل اأّن طلب رئي�س 
ال��ث��اث��ة ر�شيد  اأرك������ان اجل��ي��و���س 
ع��م��ار اإح��ال��ت��ه ع��ل��ى ال��ت��ق��اع��د كان 

مبثابة نك�شة لل�شعب التون�شي.
وخ��ت��م ال��ع��ب��دويل ب��اق��رتاح تعيني 
ر�شيد عمار رئي�س اأركان اجليو�س 
ل��ت��ق��ل��د من�شب  ال�����ش��اب��ق  ال��ث��اث��ة 
رئي�س اجلمهورية يف اإطار حكومة 

اإنقاذ وطني

النه�شة ترف�س حكومة اإنقاذ
املكلف  اأك��د  املقابلة   اجلبهة  على 
بالإعام يف حركة النه�شة حممد 
احلركة  رئي�س  اأن  الغربي  جنيب 
ت�شكيل  يقبل  مل  الغنو�شي  را���ش��د 
التم�شك  مع  وطني  اإنقاذ  حكومة 
حله  وع���دم  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  باملجل�س 
و�شائل  بع�س  ت��داول��ت��ه  مل��ا  خ��اف��ا 

الإعام.
املكلف  م��ن  الت�شريح  ه��ذا  وي��اأت��ي 
كرد  النه�شة  ح��رك��ة  يف  ب��الإع��ام 

على ما مت تداوله
حركة  اأن  الأخ�����ر  ه����ذا  واأ�����ش����اف 
النه�شة حركة منفتحة وهي الآن 
الفر�شيات  جميع  ت��دار���س  ب�شدد 
لكنها مل تتخذ اأي ق��رار بعد على 

حد تعبره.
وكان را�شد الغنو�شي رئي�س حركة 
ت�شريحات  يف  اأك����د  ق���د  ال��ن��ه�����ش��ة 
هذا  يف  امل��ط��ل��وب  اأن  ت��ل��ف��زي��ون��ي��و 
ال��ظ��رف ه��و امل��وا���ش��ل��ة يف احل���وار 
من  حم���اولت  م�شتنكرا  الوطني 
الثورة  ي���ق���ودون  ف��ل��ول  اع��ت��ره��م 
امل�شادة لإرباك الباد واإف�شاد املناخ 
على  ال��رك��وب  مبحاولة  التوافقي 

حادثة اغتيال حممد الراهمي
وقّلل الغنو�شي من احتمال انتقال 
تون�س  اإىل  امل�����ش��ري  ال�����ش��ي��ن��اري��و 
العقاء  م��ن  ال��ك��ث��ر  اأّن  م��ع��ت��را 
لن يقبلوا بتكرار ال�شيناريو امل�شار 

اإليه والذي قال عنه زعيم احلركة 
يتمناه  ل  اأن���ه  تون�س  يف  احلاكمة 

�شخ�شيا اإىل اأي بلد �شديق.
واأكد الغنو�شي انه ل جمال للعودة 
اإىل د�شتور 1959 كما ملّح البع�س 

اإىل ذلك.
ن��ف��ى ع�����ش��و جم��ل�����س �شورى  ك��م��ا 
زيتون،  ل��ط��ف��ي  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
اأم�س ال�شبت ، ما تداولته عدد من 
و�شائل الإعام بخ�شو�س اقرتاح 
حركة النه�شة خارطة طريق على 
قوى املعار�شة، موؤكدا اأن النه�شة 
التوافقات  ك����ل  ع���ل���ى  م��ن��ف��ت��ح��ة 
ال�شيا�شية، واأنها تقبل مناق�شة كل 

املبادرات التي تطرح عليها.
تتحمل  ح��رك��ة  اأّن  زي���ت���ون  واأّك������د 
اإىل  ن��ظ��را  ال��وط��ن��ي��ة  م�شوؤوليتها 
تعي�شها  ال��ت��ي  الأو����ش���اع  ���ش��ع��وب��ة 
النتقال  مرحلة  وباعتبار  الباد 
ال�شتثنائية،  ال����دمي����ق����راط����ي 
مو�شحا اأّن اإف�شال التجربة �شيقود 
اإىل امل��ج��ه��ول خ��ا���ش��ة وال��ن��ا���س يف 
الإطار  ه��ذا  ويف  �شر،  نفاد  حالة 
ما  وف��ق  ال��ت��ن��ازلت  النه�شة  تقدم 

تقت�شيه املرحلة.
الأغلبية  م�����ش��وؤول��ي��ة  اأن  واأ����ش���اف 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة هو 
ال��ت��واف��ق��ات وتقدمي  ال��ب��ح��ث ع��ن 
التنازلت ال�شرورية حتى ت�شتمر 
وتدخل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

الباد مرحلة جديدة.
الو�شائل  م��ن  ع��دد  اأن  اإىل  وي�شار 
الإع��ام��ي��ة ت��ن��اق��ل��ت خ���را مفاده 
تقدمت  ق���د  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة  اأن 
بخارطة طريق على قوى املعار�شة 
، حلل الأزمة التي تعي�شها الباد 
بعد حادثة اغتيال النائب باملجل�س 
حممد  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي  ال����وط����ن����ي 

الراهمي.
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال م�����ش��ط��ف��ى بن 
التاأ�شي�شي  املجل�س  رئي�س  جعفر 
على  م�شوؤولة  لي�شت  احلكومة  اإن 
ال�شعبي  ال���ت���ي���ار  م��ن�����ش��ق  اغ���ت���ي���ال 
اأّن  م����وؤك����دا  ال����راه����م����ي.  حم���م���د 
�شتجّر  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ح����ّل  دع�����وات 
الفو�شى  م��ن  دوام����ة  اإىل  ال��ب��اد 
 ، الغتيالت  من  وامل��زي��د  والعنف 

على حد تعبره.
النه�شة  اأن�������ش���ار  اأّن  اإىل  ي�����ش��ار 
وال�����رتوي�����ك�����ا احل����اك����م����ة خ���رج���وا 
مطالبني  ال�����ش��ارع  اإىل  ب���دوره���م 
ومدافعني  ال�����ش��رع��ي��ة  ب����اح����رتام 

عنها.

مقرتحات يف الأفق
يف الأثناء، ت�شربت بع�س املعطيات 
الرئا�شات  ب��ني  ه���ام  اج��ت��م��اع  ع��ن 
الثاث للنظر يف موجة الحتقان 
املجل�س  بحل  واملطالبة  ال�شائدة 
واإ�شقاط  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ال���وط���ن���ي 

احلكومة.
وُعلم اأن هناك حديثا يف الكوالي�س 
عن قرارات مهمة منها حل روابط 
حماية الثورة والرتاجع عن قانون 
مت�شل  اإط��ار  ويف  الثورة،  حت�شني 
الجتاه  اأن  امل�����ش��ادر  بع�س  ذك���رت 
نحو  الثاث  الرئا�شات  من  ي�شر 

عقد م�شاحلة وطنية.
واأ�����ش����ارت ب��ع�����س ال��ت�����ش��ري��ب��ات اإىل 
ت��ن�����ش��ي�����س م��رت��ق��ب ع��ل��ى حتييد 
امل�����ش��اج��د ب��ع��د الأح�����داث الأخ���رة 
وزير  اإع��ف��اء  اإىل  الأم���ر  يتجه  كما 
مهامه،فهل  من  الدينية  ال�شوؤون 
املذكورة  الثاث  املوؤ�ش�شات  جت�ّشد 
جمرد  اأن���ه���ا  اأم  اخل����ط����وات  ه����ذه 

م�شكنات ل غر؟

مواجهات بني اأن�سار النه�سة ومعار�سيها يف حميط التاأ�سي�سي
 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص  

التاأ�شي�شي  اأن�شار حركة النه�شة الإ�شامية ومعار�شيها يف حميط املجل�س  اأم�س مواجهات عنيفة بني  دارت 
يف حماولة كل طرف ال�شيطرة على املكان . وقامت قوات الأمن با�شتعمال الغاز امل�شيل للدموع لتفريق اأعداد 
من املتظاهرين واملعت�شمني اأمام مقر املجل�س الوطني التاأ�شي�شي. وكان املتظاهرون منق�شمني اإىل �شقني بني 
موؤيدين حلركة النه�شة ومعار�شني لها وللحكومة واأن ال�شرطة جلاأت اإىل ا�شتعمال الغاز امل�شيل للدموع بعد 
اأحد النواب املن�شحبني  حدوث مناو�شات بينهما. وو�شف النائب عن حزب نداء تون�س عبد العزيز القطي و 
تدخل قوات الأمن �شدهم و �شد عدد من املتظاهرين اأمام مقر املجل�س بالعنيف. وقال القطي اإن ا�شتعمال 

القوة بكل اأ�شكالها لن حتول دون تنفيذ اعت�شامهم ح�شب تعبره.

مو�سكو ت�سدد على احلوار حلل ال�سراع ال�سوري 
•• نيويورك-يو بي اأي:

اأهمية احلوار  اأكد ال�شفر الرو�شي لدى الأمم املتحدة فيتايل ت�شوركني، 
حلل ال�شراع يف �شوريا، معرباً عن ثلقه من املطالبة باملزيد من الت�شلح.

الذي  الر�شمي  الجتماع غر  انبثق عن  ملا  تفاوؤله  ت�شوركني، عن  واأع��رب 
عقده اأع�شاء جمل�س الأمن مع اأع�شاء من الئتاف الوطني لقوى الثورة 
واملعار�شة ال�شورية، برئا�شة اأحمد اجلربا يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك. 
وحتدث ال�شفر الرو�شي اإىل ال�شحافيني عقب اللقاء فاأ�شار اإىل ان اأهم ما 
جاء فيه قد متحور حول عقد موؤمتر جنيف 2، مبدياً رغبته يف الذهاب 
اإىل احلوار من غر �شروط م�شبقة، لكنه لفت اإىل انه ل تزال هناك بع�س 
التعقيدات من قبل قادة الئتاف الوطني واأع�شاء من جمل�س الأمن يف ما 
يتعلق باأحكام بيان جنيف. وعن التحديات اأمام عقد املوؤمتر قال ت�شوركني، 

ل يزال الئتاف الوطني يفكر ملياً يف و�شع �شروط م�شبقة حتى ي�شتعد 
للذهاب اإىل موؤمتر جنيف 2، وكما فهمت فهم لي�شوا م�شتعدين متاماً من 
اإج��راء العديد من  اإنهم يف �شدد  حيث ت�شكيل وفد موحد م�شرتك، حيث 
الت�شالت مع اللجنة الوطنية واملجل�س الأعلى لاأكراد يف �شوريا، ومل يتم 
التو�شل حتى الآن اإىل فهم م�شرتك فيما بينهما، لتكوين ممثل م�شرتك 
اأع�شاء  م��ع  اللقاء  اأث��ن��اء  الق�شايا  م��ن  العديد  اأث���ار  ان��ه  وذك��ر   . يف جنيف 
�شوريا،  يف  الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  ق�شية  �شمنها  من  الئ��ت��اف، 
وا�شتخدام الطرق الإرهابية يف ال�شراع كما اأعرب عن قلقه اإزاء العاقات 

املعقدة بني جماعات متطرفة واأخرى معتدلة يف ال�شراع.
وعر ال�شفر الرو�شي عن قلقه اإزاء رغبة الئتاف الوطني يف احل�شول 
على م��زي��د م��ن الأ���ش��ل��ح��ة، الأم���ر ال���ذي ق��د ي���وؤدي اإىل ت��اأج��ي��ج م��زي��د من 

ال�شراع.
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تخريب مقر حزب العدالة والبناء يف ليبيا 
•• بنغازي-ا ف ب:

ام�س  ����ش���ب���اح  م���ت���ظ���اه���رون  ق������ام 
بتخريب مقر حزب العدالة والبناء 
الذراع ال�شيا�شية جلماعة الخوان 
بنغازي، غداة  الليبية يف  امل�شلمني 
املدينة  يف  الغتيالت  من  �شل�شلة 
الواقع �شرق ليبيا، كما ذكر �شحايف 

من وكالة فران�س بر�س.
وه���اج���م م��ت��ظ��اه��رون ���ش��ب��اب مقر 
احلزب يف بنغازي وقاموا بتخريبه 
وت��ظ��اه��ر م��ئ��ات يف ���ش��وارع بنغازي 
ال�شيا�شي  النا�شط  اغتيال  لدان���ة 
لا�شاميني  املعار�س  واحلقوقي 
و�شابطني  امل�شماري  ال�شام  عبد 
املتظاهرون  وي��ت��ه��م  اجل��ي�����س  يف 
وراء  ب����ال����وق����وف  ال�����ش����ام����ي����ني 
ع�شرات  ا����ش���ت���ه���دف���ت  اغ����ت����ي����الت 
ال�شباط خ�شو�شا يف بنغازي مهد 
ال��ث��ورة ال��ت��ي اط��اح��ت ن��ظ��ام معمر 
طرابل�س  ويف   .2011 يف  القذايف 
جت��م��ع م��ئ��ات ال���ش��خ��ا���س يف وقت 
و�شط  يف  ال�شبت  �شباح  من  مبكر 
بنغازي  م���ع  ت�����ش��ام��ن��ا  ال��ع��ا���ش��م��ة 
وتدفق  امل�شلمني.  الخ���وان  و�شد 
ال�شهداء  �شاحة  على  املتظاهرون 
بعد �شاة الفجر وهم يرددون دم 
ال�شهداء مل يذهب �شدى ، كما ذكر 

�شحايف من وكالة فران�س بر�س.
اغ��ت��ال��وا م�شاء  وك����ان جم��ه��ول��ون 

اأن�������ش���ار اجل��م��اع��ة اح��ت��م��وا داخل 
ماآذنه  بع�شهم  واع��ت��ل��ى  امل�����ش��ج��د 
اأ�شابت  ال��ت��ي  ال���ن���ران  واأط���ل���ق���وا 
والقوات  املنطقة  اأه��ايل  من  ع��دداً 
ال�شرطة  ق��وات  اإن  وق��ال  الأمنية. 
متكنت من الف�شل بينهم، م�شراً 
اإىل اأن تلك املواجهات اأ�شفرت عن 
واإ�شابة  م��واط��ن��ني  ع�����ش��رة  م��ق��ت��ل 
ال���ع���دي���د ب��ي��ن��ه��م ع����دد م���ن رج���ال 

ال�شرطة.

مقتل م�سلحني
 بانفجار يف العراق 

•• بغداد-يو بي اأي:

اأثناء  نا�شفة  ع��ب��وة  بانفجار  ام�����س  م�شلحان  قتل 
حم��اول��ت��ه��م��ا زرع��ه��ا ج��ن��وب م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت وقال 
م�����ش��در يف ���ش��رط��ة حم��اف��ظ��ة ����ش���اح ال���دي���ن ان 
ناحية  نا�شفة يف  زرع عبوة  كانا يحاولن  م�شلحني 
يرثب جنوب تكريت، انفجرت، قبل وقتها املحدد ما 

اأ�شفر عن مقتلهما يف احلال . 
حول  طوقا  فر�شت  اأمنية  قوة  ان  امل�شدر  واأ�شاف 
م��ك��ان احل�����ادث، وم��ن��ع��ت الق�����رتاب م��ن��ه، و نقلت 
للتعرف  العديل  الطب  دائ��رة  اىل  القتيلني  جثتي 
على هوية �شاحبيها يف غ�شون ذلك اأ�شيب �شابط 
برتبة مقدم بجروح بانفجار عبوة نا�شفة ا�شتهدفت 
دوريته ب�شرق املو�شل مركز حمافظة نينوى ب�شمال 

العراق.

احدا�س  �شوق  ح��ي  يف  بالر�شا�س 
، م�شرا اىل  ال�شابري  يف منطقة 
اذا  ما  ال�شاعة  ان��ه مل يعرف حتى 
زيارة  بنغازي يف  ات��ى اىل  ق��د  ك��ان 
ع��ائ��ل��ي��ة او مب��ه��م��ة ع���م���ل. وك����ان 
جمهولون اغتالوا بالر�شا�س بعد 
ال�شيا�شي  النا�شط  اجلمعة  ظهر 
ال�شام  عبد  املحامي  واحل��ق��وق��ي 
امل���������ش����م����اري ع���ق���ب خ�����روج�����ه من 
بعد  بنغازي  مدينة  م�شاجد  اح��د 

ال�شاة. 

ب����ن����غ����ازي  م����دي����ن����ة  يف  اجل����م����ع����ة 
يف  وال�شرطة  اجلي�س  يف  �شابطني 
ي��وم واح��د يف  ثالث عملية قتل يف 
املدينة، كما اعلنت غرفة العمليات 
املتحدث  وق��ال  امل�شرتكة.  المنية 
العقيد  ال��غ��رف��ة  ب��ا���ش��م  ال��ر���ش��م��ي 
جمهولني  ان  احل���ج���ازي  حم��م��د 
ال��ع��م��ي��د طيار  ب���اغ���ت���ي���ال  ق����ام����وا 
م��ت��ق��اع��د ����ش���امل ال�������ش���راح خال 
تاأديته ل�شاة الرتاويح يف م�شجد 
مدينة  يف  الليثي  مبنطقة  التوبة 

ب���ن���غ���ازي واو�����ش����ح احل����ج����ازي ان 
بنينة  ب��ق��اع��دة  يعمل  ك��ان  الفقيد 
اخللف  م���ن  غ�����دره  ومت  اجل���وي���ة 
امل�شجد  يف  ال�شاة  ت��اأدي��ت��ه  خ��ال 
رئي�س  مقتل  احل��ج��ازي  اعلن  كما 
مركز �شرطة جخرة مبديرية امن 
بنغازي(  جنوب   480( ال��واح��ات 
ال��ع��ق��ي��د خ���ط���اب ال��رح��ي��م ال����زوي 
مبدينة  ال�������ش���اب���ري  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ب��ن��غ��ازي ع��ق��ب ���ش��اة ال���رتاوي���ح . 
رميا  حتفه  لقي  ال���زوي  ان  وق���ال 

•• �صيناء-وكاالت:

وجمند  اأول  م��ازم  برتبة  �شابط  اإ�شابة  ع�شكري  م�شدر  اأعلن 
اآر بي جي، ومت  خال هجوم م�شلح على كمني للجي�س بقذيفة 
لتلقي  العري�س  مبدينة  الع�شكري  امل�شت�شفى  اإىل  امل�شابني  نقل 

العاج.
زويد  ال�شيخ  مدينة  يف  وال�شرطة  للجي�س  كمائن  خم�شة  وكانت 

ب�شمال �شيناء قد تعر�شت لهجوم م�شلح من قبل جمهولني.
جمندين  ���ش��ت��ة  اأن  م�����ش��وؤول  م�����ش��در  ذك���ر  منف�شل  ح����ادث  ويف 
م�شريني اأ�شيبوا ام�س لأول يف حادث انقاب �شيارة كانت تقلهم 
على طريق العري�س رفح. وبح�شب امل�شدر ذاته فاإن احلادث وقع 
ب�شجرة  املجندون  ي�شتقلها  ك��ان  جيب  �شيارة  ا�شطدمت  عندما 
بيد  القيادة  ال��دويل نتيجة لختال عجلة  الطريق  على جانب 
ال�����ش��ائ��ق. ي��ذك��ر اأن اث��ن��ني م��ن ح��ر���س احل����دود امل�����ش��ري��ني قتلوا 
اخلمي�س املا�شي واأ�شيب اأربعة بهجوم نفذه م�شلحون على نقطة 

تفتي�س ع�شكرية يف �شيناء. وبح�شب ما اأفاد به م�شدر اأمني فاإن 
ال�شتباك ا�شتمر نحو ن�شف �شاعة بني املهاجمني، واأفراد نقطة 
امل�شابني  اأن  اإىل  باملحافظة، م�شرا  الدويل  الطريق  اأمنية على 
اأن  عيان  �شهود  واأو�شح  الع�شكري،  العري�س  م�شت�شفى  اإىل  نقلوا 
�شكان املنطقة التي توجد فيها النقطة اأ�شيبوا بحالة من الذعر 

اأثناء تبادل اإطاق النار.
ويف حادث منف�شل اأ�شيب جمندا بطلق ناري يف الرقبة يف هجوم 
العام  العري�س  مل�شت�شفى  ون��ق��ل  رف���ح،  يف  لل�شرطة  م��درع��ة  على 

للعاج.
ويوم الأربعاء املا�شي قتل جنديان بهجومني منف�شلني بالعري�س، 
انفجرت قبل  �شيارة مفخخة  كانوا يف  كما قتل ثاثة م�شلحني 
املوعد املحدد. وقتل اأكرث من ثاثني �شرطيا وجنديا ومدنيا يف 
�شيناء املتاخمة لإ�شرائيل وقطاع غزة منذ عزل الرئي�س حممد 
مر�شي يف 3 يوليو-متوز، وكثف اجلي�س امل�شري وجوده يف �شيناء 

واأدت عملياته اإىل مقتل ع�شرة م�شلحني.

اإ�سابة �سابط وجندي بهجوم يف �سيناء 

جرح ع�سرات ال�سباط واملجندين بر�سا�س الإخوان

•• القاهرة-وكاالت:

م�شرية  ع�شكرية  م�����ش��ادر  اأك���دت 
خمتلف  يف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع���دد  اأن 
ميادين م�شر، ام�س الأول ، جتاوز 
من  ح�شود  وخرجت  مليوناً   30
لدعوة  تاأييداً  امل�شريني،  مايني 
الفريق  امل�������ش���ري،  ال���دف���اع  وزي����ر 
اأول عبدالفتاح ال�شي�شي، باإعطائه 
فيما  الإره����اب،  ملواجهة  تفوي�شاً 
املعزول  الرئي�س  م��وؤي��دو  احت�شد 
رابعة  م���ي���دان  م��ر���ش��ي يف  حم��م��د 
العدوية وميادين اأخرى بالقاهرة 
فعاليات  �شمن  اأي�شاً  واملحافظات 

مليونية الفرقان .
وحت������ول ال���ف���ري���ق ال�����ش��ي�����ش��ي اإىل 
جلموع  ع���ام  وق��ائ��د  �شعبي  زع��ي��م 
قائداً  ف��ق��ط  ول��ي�����س  امل�����ش��ري��ني، 
امل�شرية،  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ع��ام��اً 
حيث امتاأت ميادين م�شر ب�شور 
ال�شي�شي، وغابت �شور زعماء ثورة 
حممد  الدكتور  مثل  يناير   25
ال�شعبي  التيار  ورئي�س  الرادعي، 

حمدين �شباحي.
ب�شطاء  ومواطنون  �شباب  وو�شع 
لوجه  اأق����ن����ع����ة  وج����وه����ه����م  ع���ل���ى 
حاجتهم  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً  ال�شي�شي 
م����ن����ذ عقد  اف�����ت�����ق�����دوه  ل����زع����ي����م 

ال�شتينيات من القرن الع�شرين.

اأعلن  ف���ق���د  امل�������ش���ل���ح���ة،  ال�����ق�����وات 
يراأ�شه  ال��ذي  القوية  م�شر  ح��زب 
اأبوالفتوح،  عبداملنعم  ال��دك��ت��ور، 
يف ب��ي��ان ل���ه ع���ن رف�����ش��ه اخل����روج 
لتفوي�س  ح��ا���ش��دة  ت��ظ��اه��رات  يف 
اجلي�س، واقرتح بدًل عنها اإجراء 

ا�شتفتاء على خريطة امل�شتقبل.
امل�شلحة  ال����ق����وات  ����ه����ت  ووجَّ ه����ذا 
امل�شري  لل�شعب  ال�شكر  امل�شرية، 
الدفاع  وزي�����ر  دع�����وة  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  اأول  الفريق 
وال�شوارع  امل��ي��ادي��ن  اإىل  ب��ال��ن��زول 

ملنحه تفوي�شاً ملواجهة الإرهاب.
باإ�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اط���ق  وق�����ال 
العقيد  امل�شرية  امل�شلحة  ال��ق��وات 
اأرك����ان ح���رب اأح��م��د حم��م��د على، 
�شفحته  عر  مقت�شبة  ر�شالة  يف 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي��ة 
قبل  )ف���ي�������ش���ب���وك(  الج���ت���م���اع���ي 
امل�شري  ال�����ش��ع��ب  اإىل  ال���ف���ج���ر، 

العظيم .. تعظيم �شام و�شكراً .
ويوا�شل مايني امل�شريني اأجواء 
وبال�شوارع  ب��امل��ي��ادي��ن  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
الرئي�شية يف خمتلف اأنحاء الباد 
لدعوة  تلبية  اجلمعة،  �شباح  منذ 
الفريق اأول ال�شي�شي بالنزول يوم 
لتفوي�س  ال�����ش��وارع  اإىل  اجل��م��ع��ة 
مبواجهة  وال�������ش���رط���ة  اجل���ي�������س 

العنف والإرهاب .

ميادين  يف  ال���ك���ث���رون  واع����ت����ر 
�شعبي  زع��ي��م  ال�شي�شي  اأن  م�شر 
ب��ج��دارة؛ لأن��ه من وجهة نظرهم 
وحقق  امل�شري��������ة  الث������ورة  حمى 
الغرب،  �شغوط  وق��اوم  مطالبهم، 
مازالت  ال��ت��ي  وا���ش��ن��ط��ن  ل���ش��ي��م��ا 
ت��رتدد يف تو�شف ما يجري داخل 

م�شر.
الآلف  مئات  و�شل  القاهرة،  ويف 
اإىل ميدان التحرير قبل الإفطار 
مليونية  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  م��ب��ا���ش��رة 
وانطلقت  ل����اإره����اب،  ال��ت�����ش��دي 

الألعاب النارية بكرثة.

�شلطان،  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
امل�شرية،  الإ���ش��ع��اف  هيئة  رئ��ي�����س 
اإ�شعاف،  ���ش��ي��ارة  ب�1979  ال��دف��ع 
لتاأمني  وامل��ح��اف��ظ��ات  ب��ال��ق��اه��رة 
ت�شهد  ال�����ت�����ي  امل�����ي�����ادي�����ن  ك�����اف�����ة 
جت����م����ع����ات، ب���ج���ان���ب رف������ع درج����ة 
ال�شتعداد والطوارئ بامل�شت�شفيات 

للق�شوى.
التلفزيونية  القنوات  اأعلنت  كما 
اخل��ا���ش��ة واحل��ك��وم��ي��ة ع���ن وقف 
الرم�شانية  امل�����ش��ل�����ش��ات  ع��ر���س 
منذ حتى فجر ال�شبت ت�شامناً مع 

دعوة اجلي�س لاحت�شاد.

مترد، وامتاأ ميدان التحرير عن 
اآخره حلظة اأذان املغرب.

اإفطار،  مائدة  اإىل  امليدان  وحت��ول 
ه��ي الأك���ر م��ن ن��وع��ه��ا، يف اإ�شارة 
امل�شريني  ق���ب���ول  ع��ل��ى  وا����ش���ح���ة 
مواجهة  يف  ال�����ش��ي�����ش��ي  ت��ف��وي�����س 

الإرهاب.
البباوي،  ح����ازم  د.  ان�����ش��م  ك��م��ا 
رئ���ي�������س ال����������وزراء امل���������ش����ري، اإىل 
ال�شي�شي يف حميط ق�شر  موؤيدي 
الحتادية )الرئا�شي( يف القاهرة.

ومن جانبه، اأغلق اجلي�س امل�شري 
القاهرة،  يف  الدفاع  وزارة  مداخل 

ال��ت��ح��ري��ر اكتظت  وح����ول م��ي��دان 
املوؤيدين  باملتظاهرين  ال�����ش��وارع 
ق�شر  ك��وب��ري  وام��ت��اأ  لل�شي�شي، 
اآخره،  عن  للميدان  امل���وؤدي  النيل 
املتظاهرين  م��ن  اأع����داد  وخ��رج��ت 
يف م�شرات باملراكب يف نهر النيل 
ا�شتعرا�شات،  يف  ال��ك��وب��ري  اأ�شفل 
كما انت�شر الآلف يف حميط مبنى 
التلفزيون امل�شري املجاور يف حي 

ما�شبرو.
وو�شلت اإىل امليدان م�شرة قادها 
ع���م���رو م���و����ش���ى، م���وؤ����ش�������س حزب 
م�����ش��رة حلركة  وك�����ذا  امل����وؤمت����ر، 

ومن جانبها، كثفت قوات اجلي�س 
الأمنية  تعزيزاتها  من  وال�شرطة 
حول املن�شاآت احليوية يف العا�شمة 
امل�����ش��ري��ة، وع��ل��ى م��داخ��ل ميدان 
لق�شر  امل��وؤدي��ة  وال��ط��رق  التحرير 

الحتادية.
الدكتور  الأزه�����ر،  �شيخ  واأ����ش���در   
نا�شد  ب����ي����ان����اً  ال����ط����ي����ب،  اأح�����م�����د 
ف��ي��ه ج���م���وع امل�����ش��ري��ني الل���ت���زام 
الكاملة  ث��ق��ت��ه  واأك�����د  ب��ال�����ش��ل��م��ي��ة، 
هي  لاحت�شاد  اجلي�س  دع��وة  ب��اأن 
والتكاتف  الوحدة  حتقيق  بغر�س 
لدعوة  امل��ع��ار���ش��ة  جبهة  على  اأم���ا 

كما  الإخ�����وان،  ل��ت��ح��رك��ات  حت�شباً 
امل�شرية  الداخلية  وزارة  و�شعت 
حلماية  حم��ك��م��ة  اأم���ن���ي���ة  خ���ط���ة 
للجي�س،  ال���داع���م���ة  ال��ت��ظ��اه��رات 
املوؤيدة ملر�شي  التظاهرات  وكذلك 

يف ميدان رابعة العدوية.
اإىل  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  واأ������ش�����ارت 
التحرير  م��ي��دان  يف  الأع������داد  اأن 
وي�شعب  ج�����داً  ك���ب���رة  اأ���ش��ب��ح��ت 
تقديرها يف ظل هتافات معار�شة 
بينما  للجي�س،  وموؤيدة  لاإخوان 
ح��ل��ق��ت م���روح���ي���ات اجل��ي�����س فوق 

املتظاهرين.

اجلي�س يحّيي تلبية ال�شعب لدعوة ال�شي�شي

م�سادر ع�سكرية: 30 مليونًا تظاهروا يف امليادين امل�سرية

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأع��ل��ن امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي ل����وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ش��ري��ة ال���ل���واء هاين 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ام�������س ال�����ش��ب��ت اإن 
يتجاوز  مل  امل�شرية  الأم���ن  ق��وات 
ت�شليحها الغاز امل�شيل للدموع ومل 
مع  امل��واج��ه��ات  يف  ���ش��واه  ت�شتخدم 
املتظاهرين، متهماً اأن�شار الأخوان 
واإ�شابة  ال��ن��ار  ب��اإط��اق  امل�شلمني 
14 �شابطاً و37 جمنداً وعن�شر 
�شرطة بجروح. واتهم عبد اللطيف 
يف ب��ي��ان اأن�����ش��ار ج��م��اع��ة الأخ����وان 
امل�شلمني باأنهم اأ�شروا على افتعال 
اأزم������ة ع���ر حت���ري���ك م�����ش��رة من 
مطلع  اإىل  العدوية  رابعة  ميدان 
الطريق  ل��ق��ط��ع  اأك���ت���وب���ر  ك���وب���ري 
املرورية، وقاموا  وتعطيل احلركة 
باإ�شعال الإطارات بكثافة يف مطلع 
ال��ك��وب��ري والإ���ش��ت��ب��اك م��ع اأه���ايل 
القريبة  ن��ا���ش��ر  م��ن�����ش��اأة  م��ن��ط��ق��ة 
النارية  الأ����ش���ل���ح���ة  ب���ا����ش���ت���خ���دام 
ع��ن مقتل  اأ�شفر  م��ا  واخل��رط��و���س 
21 مواطناً واإ�شابة اآخرين. وقال 
الأم���ن حتركت  ق��وات  اإن  املتحدث 
دون  واحل��ي��ل��ول��ة  بينهما  للف�شل 
با�شتخدام  وق��ام��ت  الكوبري  غلق 
لتفريقهم  ل��ل��دم��وع  امل�شيل  ال��غ��از 

ومت اإبعادهم واإعادة حركة املرور.
واأ�شاف اأن وزارة الداخلية توؤكد اأن 

الأمن  املكلفة بحفظ  قواتها  كافة 
مواجهة  اأو  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك��اف��ة  يف 
اأحداث ال�شغب مل يتجاوز ت�شليحها 
الغاز امل�شيل للدموع ومل ت�شتخدم 
�شواه يف كافة املواجهات التي جرت 
وال���ت���ي اأ����ش���ف���رت ع���ن اإ����ش���اب���ة 14 
�شابطا منهم اثنان بطلقات نارية 
بالراأ�س حالتهما خطرة و37 من 
الأف���راد واجلنود منهم ع��دد كبر 

بطلقات نارية وخرطو�س .

وح����ذر م��ن م��غ��ب��ة الن�����ش��ي��اق وراء 
دعاوى اخلروج عن الأطر ال�شلمية 
ل��ل��ت��ظ��اه��ر وال��ت��ع��ب��ر ع���ن ال�����راأي 
اإن  املتحدث  قال  الإ�شكندرية،  ويف 
ا�شتبكوا  الإخ����وان  جماعة  اأن�����ش��ار 
ال��ذي��ن جتمعوا  املدينة  اأه���ايل  م��ع 
لبدء فعالياتهم باملنطقة املحيطة 
وتبادلوا  اإبراهيم  القائد  مب�شجد 
والأ�شلحة  ب���احل���ج���ارة  ال���رتا����ش���ق 
من  ع��دداً  اأن  اإىل  م�شراً  النارية، 

بال�سنيالحتاد الأوروبي ياأ�سف ل�سقوط �سحايا يف م�سر  وفي�سانات  انزلقات  يف  قتياًل   21
•• بكني-ا ف ب:

الرتبة  ان��زلق  ح��وادث  قتلوا منذ اخلمي�س يف  �شخ�شا   21 ان  ام�س  ال�شني اجلديدة  انباء  وكالة  اعلنت 
وفي�شانات يف اقليم غان�شو ال�شيني )�شمال غرب( الذي �شربه الثنني زلزل عنيف تلته هزات ارتدادية 
ونقلت الوكالة عن ال�شلطات املحلية ان انزلقات الرتبة والفي�شانات ادت اىل اجاء ثاثني الف �شخ�س 

يف املناطق املرتبطة مبدينة تيان�شوي �شرق غان�شو.
ونزوح  متوز-يوليو   18 منذ  قتيا   14 �شقوط  اىل  الفي�شانات  ادت  لغان�شو،  املجاور  �شاجني  اقليم  ويف 

احلكومية. الوكالة  ذكرت  كما  اآخرين،  الفا   189
وكان زلزال تبعته هزات ارتدادية تبلغ �شدتها بني 5،9 و5،6 درجات �شربت هذه املنطقة ال�شحراوية يف 
جزئها الكر، ما ا�شفر عن �شقوط 95 قتيا و1461 جريحا ا�شاباتهم خطرة، كما افادت اآخر ح�شيلة 
لل�شحايا. من جهة اخرى، ذكرت ال�شني اجلديدة يف نباأ منف�شل ان هزة ار�شية بقوة 4،5 درجات �شربت 

ليل ال�شبت الحد منطقة جماورة جلنوب غان�شو ومل تتبعها هزات ارتدادية.

•• بروك�صيل-يو بي اأي:

اخلارجية  لل�شيا�شة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��م��ث��ل��ة  اأع���رب���ت 
كاثرين  الأوروب������������ي  الحت��������اد  يف  والأم����������ن 
�شحايا  ل�شقوط  الأ���ش��ى  ع��ن  ال�شبت  اآ���ش��ت��ون 
وقال   . م�شر  �شهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رات  يف 
التطورات  بقلق  تتابع  اإن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  اآ���ش��ت��ون 
العميق  الأ�شى  وتعرب عن  الأخ��رة يف م�شر 
يوم  ال��ت��ظ��اه��رات  اأث��ن��اء  الأرواح  يف  للخ�شائر 
اإىل  م�شر  يف  املوؤقتة  ال�شلطات  داعية   ، اأم�س 
�شلمية ومنظمة،  التظاهرات  اأن تكون  �شمان 

اإىل  ت��وؤدي  اأن  ينبغي  التي  التحول  عملية  يف 
نظام د�شتوري واإجراء انتخابات حرة ونزيهة 
ب��ق��ي��ادة م��دن��ي��ة واعترت  وت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 
اآ�شتون اأن العودة ال�شادقة اإىل عملية النتقال 
الدميقراطي تتطلب م�شاراً �شيا�شياً من دون 
تدخل من جهات خ��ارج الإط��ار الدميقراطي 
مع  م�شتمر  ات�شال  على  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���ش��ارت   .
املحاورين الرئي�شيني وتدعو جميع اجلماعات 
اإىل  الرامية  اإىل موا�شلة جهودها  ال�شيا�شية 
اإيجاد حل �شلمي للو�شول اإىل م�شر م�شتقرة 

ومزدهرة ودميقراطية.

عن  المتناع  اإىل  الفاعلة  الأط���راف  وجميع 
ال��ع��ن��ف واح����رتام م��ب��ادئ الح��ت��ج��اج ال�شلمي 
وال���اع���ن���ف وح���ق���وق الإن�������ش���ان، مب���ا يف ذلك 
والتعبر.   ل��ل��ت��ج��م��ع  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  احل����ري����ات 
املواجهة  اأن  الأوروب��ي��ة  العليا  املمثل  واأك���دت 
لي�شت حًا بل ان احلل الوحيد هو التحرك 
ال�شريع لإطاق عملية حتول �شاملة على اأن 
تكون امل�شاحلة واحلوار عن�شران اأ�شا�شيان يف 
�شرورة  على  م�شددة   ، احلرجة  املرحلة  ه��ذه 
البتعاد عن لغة الكراهية والتحري�س. ودعت 
ال�شيا�شية،  اإ�شراك كل اجلماعات  اإىل �شرورة 
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دوافع اختطاف الأجانب باليمن 
••�صنعاء-وكاالت:

جت���ددت ظ��اه��رة اخ��ت��ط��اف الأج��ان��ب يف اليمن ب�����ش��ورة لفتة 
موؤخرا، كما طالت مواطنني من املدنيني والع�شكريني، وباتت 
تتهم  ال��ت��ي  احلكومية  الأم��ن��ي��ة  لل�شلطات  ك��ب��را  قلقا  ت�شكل 
ومن  امل�شلحة  اجلماعات  تتهم  ما  وغالبا  والتق�شر  بالعجز 
لأعمال  باللجوء  ال��ق��ب��ائ��ل،  وم�شلحو  ال��ق��اع��دة  تنظيم  بينها 
بفدى  مطالبهم  لتلبية  احلكومة  على  لل�شغط  الختطاف 
اأن الدوافع  اأو املقاي�شة لإطاق �شجناء، كما  مالية ووظيفية 

ال�شيا�شية تقف وراء مثل هذه الأعمال اأحيانا.
يوم  ك��ان��ت  قبليون  م�شلحون  نفذها  اخ��ت��ط��اف  ح��ادث��ة  واآخ���ر 

حيث  ال��ي��م��ن،  ج��ن��وب��ي  ال�����ش��ال��ع  مبحافظة  امل��ا���ش��ي  اخلمي�س 
قاموا باختطاف جنديني بينما كانا يتجهان اإىل مع�شكرهما، 
على  ال�شغط  اخلاطفني  ه��دف  اأن  حملية  م�شادر  وحت��دث��ت 
ال�شلطات احلكومية لاإفراج عن اأحد اأفراد القبيلة �شجن يف 

عدن يف ق�شية جنائية.
دبلوما�شيا  املا�شي  الأح��د  خطفوا  جمهولون  م�شلحون  وك��ان 
الإي��ران��ي��ة بو�شط  ال�شفارة  ق��ري��ب م��ن مقر  ���ش��ارع  اإي��ران��ي��ا يف 
ومل  العا�شمة،  جنوبي  مكان  اإىل  واق��ت��ادوه  �شنعاء  العا�شمة 
يتاأكد �شبب اختطاف الدبلوما�شي الإيراين، يف وقت اأدانت فيه 
ما  باتخاذ  اليمن  حكومة  وطالبت  اختطاف موظفها  طهران 

يلزم لإطاق �شراحه.

وك��ان��ت اأ���ش��ه��ر عملية اخ��ت��ط��اف ب��ال��ي��م��ن ه��ي م��ا ت��ع��ر���س له 
يف  القن�شل  نائب  اخل��ال��دي  اهلل  عبد  ال�شعودي  الدبلوما�شي 
 28 يف  القاعدة  عنا�شر  م��ن  م�شلحون  خطفه  وال���ذي  ع��دن، 
مار�س-اآذار 2012 ول يزال حمتجزا حتى اليوم لدى التنظيم 
رغم مطالبة اخلالدي لل�شلطات ال�شعودية بال�شتجابة ملطالب 

خاطفيه.
اليمني هي اختطاف  اأث��ارت الو�شط  اأب��رز حادثة خطف  ولعل 
�شبيخل  يوديث  الهولندية  ال�شحفية  هولندا  رادي��و  مرا�شلة 
ال��ت��ي اخ��ت��ط��ف��ت م��ط��ل��ع ي��ون��ي��و-ح��زي��ران امل��ا���ش��ي م��ع زوجها 
بودواين بريند�شن من قبل م�شلحني جمهولني يف العا�شمة 

اليمنية �شنعاء.

و����ش���ّرب اخل��اط��ف��ون م���وؤخ���را ف��ي��دي��و ���ش��ور ب��وا���ش��ط��ة الهاتف 
خاله  اأطلقت  زوجها،  برفقة  الهولندية  لل�شحفية  املحمول 
نداء حلكومة بادها بال�شتجابة ملطالب اخلاطفني، واأ�شارت 
اإىل تعر�شها للتهديد بالقتل يف غ�شون اأيام اإذا مل تتم تلبية 

مطالب اخلاطفني، والتي تردد اأنها فدية مالية.
ويرى مدير موؤ�ش�شة حرية للحقوق واحلريات خالد احلمادي، 
�شبيخل  ي��ودي��ث  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ال�شحفية  اخ��ت��ط��اف  عملية  اأن 
اأن  يعتقد  حيث  بامتياز،  �شيا�شية  عملية  �شنعاء  يف  وزوج��ه��ا 
اليمنية تقف  ال�شيا�شية  الأط��راف  اإح��دى  ب��ارزة يف  �شخ�شيات 
وراء عمليات اختطاف الأجانب يف الوقت الراهن، من �شمنهم 

ال�شحفية الهولندية يوديث �شبيخل .

اأرملة الرباهمي اعتربتها فّقاعة اإعالمية

الرواية الر�سمّية تطرح اأ�سئلة وتثري ال�ستغراب..!
باأبي  امللقب  زعيمه  على  القب�س 

عيا�س.
ومن املفارقات ح�شب املاحظني، 
اأن حتدث هذه اجلرمية يف و�شح 
وهو  ال�شحية  بيت  واأم���ام  النهار 
اتخذوا  القتلة  اأن  اإىل  ي�شر  م��ا 
والحتياطات  الإج����������راءات  ك���ل 
الازمة لرتكاب بكل اأريحية هذه 
 14 ال�شيا�شية واإطاق  اجلرمية 
دراجة  م��ن  على  وم��ن  ر�شا�شة 

نارية خفيفة وبح�شور املارة.
ويطرح مراقبون ت�شاوؤلت عديدة 
اأجوبة  دون  وم���ن  ع��ال��ق��ة  ب��ق��ي��ت 
مقنعة حول هوية م�شّدري اأوامر 
الغتيال يف تون�س وعن ممولهم 
الغتيالت  ه���ذه  م��ن  وامل�شتفيد 
ال�شيا�شية التي مل تعهدها تون�س 

قبل. 
تون�س  يف  �شيا�شية  اأو�شاط  وت��رى 
وزير  ت�شريحات  انه ل جديد يف 
الداخلية، وان معظم ما ورد فيها 
اغتيال  بعد  امل��رات  عديد  قيل يف 
م�شكنات  وك��اأّن��ه��ا جم���رد  ���ش��ك��ري 

لتهدئة الأو�شاع ل غر.
عدم  اأّن  الأو����ش���اط  ه���ذه  وتعتقد 
ع��ن م��اب�����ش��ات عمليتي  ال��ك�����ش��ف 
الغ����ت����ي����ال، وع������دم ال��ك�����ش��ف عن 
�شوف لن يقي  من يقف وراءه���ا، 
يدفع  و���ش��وف  العنف  ���ش��ّر  تون�س 
اإىل  ال�شيا�شي  الغتيال  بظاهرة 

الت�شعيد..
الروايات  هذه  مثل  اأن  موؤكدين   
نظرهم  وج����ه����ة  م����ن  امل������ه������زوزة 
املنحدر  ه����ذا  ت���وق���ف  ل���ن  ����ش���وف 
امل���ج���ه���ول و نحو  ن��ح��و  اخل���ط���ر 
الأمنية  الأو�شاع  ت��اأزم  من  املزيد 

والجتماعية بالباد.

ع��م��ل��ي��ات الغ��ت��ي��ال ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
تون�س، هو اأكرث الأ�ش���ئلة ح�شورا 
وال����ذي مل ت��ت��وف��ر الإج���اب���ة عليه 
رغم كّم املعلومات واملعطيات التي 
قدمتها وزارة الداخلية التون�شية 

على ل�شان وزيرها وم�شوؤوليها.
التون�شي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
لطفي بن جدو قد اأعلن يف ندوة 
���ش��ح��اف��ي��ة اجل��م��ع��ة، ع��ن معرفة 
املتهم  قيا�شي  وقت  ويف  املحققني 

ال��راه��م��ي ف��ان ذل��ك ل��ن ي�شاوي 
اأن��ه يريد  �شيئا يف ن��ظ��ره، م��وؤك��دا 
ال�ش�������يا�شيني  رف��اق��������������������ه  رف��ق��ة 
الفقيد  واأ�شدقاء  اأق��ارب  وكذلك 
م���ع���رف���ة م����ن خ��ّط�����������ط لرت���ك���اب 
ه�����ذه اجل����رمي����ة ال���دن���ي���ئ���ة ومن 
املعطيات  كل  تتبنّي  ومّولها حتى 

الغام�شة.
اجله����ات  ح������ول  وال�������ش�������������������وؤال 
احلقيقية التي تقف وراء منفذي 

حت�شل  ال��ت��ي  املعلومة  ه��ذه  على 
الداخلية  وزي���ر  على  اأن���ه  عليها، 
ي�شتقيل  مل  اإن  ج���دو  ب��ن  لطفي 
يف  ي���ت���ح���ّرى  اأن  غ�����دا  اأو  ال����ي����وم 

املو�شوع.
امل�شتقيل  النائب  اأك���د  جهته  م��ن 
التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�س  ع��ن 
م����راد ال��ع��م��دوين، اأن����ه ح��ت��ى وان 
هوية  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
حممد  لل�شهيد  املفرت�س  القاتل 

حممد  اغ��ت��ي��ال  ق�شية  يف  امل��ت��ه��م 
الراهمي بوبكر احلكيم الأ�شبوع 
تفيد  معلومات  اإث��ر  على  املا�شي 
ثبت  اإرهابية،  لعمليات  ب��الإع��داد 
بعدها اأن امل�شالح املخت�شة زودت 
ق�����وات ال��ت��دخ��ل ب��ع��ن��وان جم���اور 
مل��ن��زل امل�����ش��ن��ون ف��ي��ه واّل����ذي كان 
املبنى  يف  ال���ن���اف���ذة  م���ن  ي���راق���ب���ه 

املجاور ثّم لذ بالفرار.
تعلقيه  يف  العكرمي  لزهر  وق��ال 

املعار�س  النائب  قتل  يف  الرئي�س 
حم��م��د ال���راه���م���ي ب��ع��د اإط����اق 

عليه.  ر�شا�شة   14
الداخلية  وزي������ر  اإق��������رار  ورغ������م 
)بوبكر  الرئي�س  املتهم  بتحركات 
الغتيال،  ع��م��ل��ي��ة  يف  احل���ك���ي���م( 
�شكري  اغتيال  يف  تورطه  واأي�شا 
 ،2013 ف��ي��ف��ري   6 م��ن��ذ  بلعيد 
اإلقاء  ع���دم  م��راق��ب��ون  ي�����ش��ت��غ��رب 
الأخ��ر خا�شة  القب�س على هذا 
واأن له �شوابق مرتبطة بالإرهاب 
اأ�شا�شا يف وقت  و�شوريا  فرن�شا  يف 
دخوله  ����ش���ه���ول���ة  ف���ي���ه  ي����اح����ظ 
وخ�������روج�������ه م������ن ت����ون���������س رغ����م 
اأ�شلحة  ق�����ش��ي��ة  يف  م���اح���ق  اأن�����ه 

خطرة.
هذا  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  واأق�������ّر 
اأ�شلحة  م��ورط يف عملية  الأخ��ر 
واملنيهلة كما مت مداهمة  مدنني 
والعثور  ف��ي��ه  يقيم  ال���ذي  ال��ب��ي��ت 
وم�شد�س  حربيتني  قنبلتني  على 

منذ فرتة ق�شرة.
املراقبني  ا����ش���ت���غ���راب  ي��ث��ر  وم����ا 
ال�شخ�شيات  اأب�������رز  اأن  اأي�������ش���ا، 
بلعيد  �شكري  اغتيال  يف  امل��ورط��ة 
الراهمي معلومة لدى  وحممد 
تفا�شيل  ولديها  الداخلية  وزارة 
اإىل  جلها  تنتمي  واأنها  حتركاتها 
اأن�����ش��ار ال�����ش��ري��ع��ة الذي  ت��ن��ظ��ي��م 
الداخلية عن  وزارة  اأي�شا  عجزت 

مبنزل  عقدها  �شحفية  ن��دوة  يف 
حممد ال��راه��م��ي، ان��ه ك��ان على 
ب����اأن ه��ن��اك ع��م��ل��ي��ة اغتيال  ع��ل��م 
اجلبهة  ق��ي��ادي  اح��د  �شت�شتهدف 
من  اأ���ش��ب��وع  قبل  وذل���ك  ال�شعبية 

اغتيال براهمي .
خارجية  وزارة  هناك  اأّن  وك�شف   
ا�شمها  ي��ذك��ر  مل  اأج��ن��ب��ي��ة  دول����ة 
اإعامي  ف��ري��ق  باإر�ش�����ال  ق��ام��ت 
عملية  ق��ب��ل  ذل����ك  و  ت��ون�����س  اإىل 
الغ���ت���ي���ال ب���ي���وم ك��م��ا ق����ال حّمة 
توؤكد  معلومة  لديه  اأّن  الهمامي 
امل�����وازي لاجتماع  الأم����ن  ع���ودة 
بدون  هاتف  ب�شريحة  ويتمتعون 

اأرقام .
واأ�شار حّمة الهمامي اأّن الئتاف 
احلاكم، الذي و�شفه بالفا�شل، هو 
من يتحمل امل�شوؤولية الأخاقية 
ل�شكري  ح�����ش��ل  مل���ا  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

بلعيد و حممد الراهمي. 
اجلبهة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  واأّك�������د 
ال�شعبية ، اأّن الأهم بالن�شبة اإليهم 
ال�شيا�شية  الك�شف عن اجلهة  هو 
املتورطة يف اغتيال الفقيد ولي�س 
ماأجورة  تكون  ق��د  اأ���ش��م��اء  جم��رد 

ح�شب تعبره.
وك�شف القيادي بحزب نداء تون�س 
لزهر العكرمي، يف ت�شريح اإذاعي 
قوات  اأن  توؤكد  تلقى معلومة  انه 
ق���ام���ت مب���داه���م���ة منزل  الأم������ن 
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الر�شمية  ال�����رواي�����ة  اأّن  ي����ب����دو 
الراهمي  حممد  اغتيال  حلادث 
زادت،  بلعيد  ���ش��ك��ري  ق��ب��ل��ه  وم���ن 
التون�شيني  ال�شا�شة  بع�س  ح�شب 
اأك��رث من  ال�شكوك  وامل��اح��ظ��ني، 
تقدميها لإجابات حا�شمة وحلول 
تبدد املخاوف من ا�شتفحال هذه 

الظاهرة.
لهذه  والراف�شني  امل�شككني  اأول 
الرواية كانت اأ�شرة ال�شحية، حيث 
اأرملة  ال��ع��وين  م��ب��ارك��ة  اع��ت��رت 
الت�شريحات  اأّن  براهمي  حممد 
لطفي  الداخلية  لوزير  الأخ���رة 
ب��ن ج���دو اجل��م��ع��ة ح���ول القب�س 
ع��ل��ي ق��ات��ل رئ��ي�����س ح��رك��ة التيار 
اإعامية  فقاعة  جم���ّرد  ال�شعبي 
يريدون بها اإ�شكات غ�شب النا�س 
اإّن  و  ال�����ش��ع��ب  ����ش���وت  اإخ����م����اد  و 

كامهم مردود عليهم  .
للجهات  التهام  العوين  ووجهت 
وحملتهم  ل�����اإره�����اب  ال���راع���ي���ة 
م�شوؤولية اإ�شكات الأ�شوات احلرة 

يف تون�س.
ت�شله  مل  زوج���ه���ا  اإّن  واأ����ش���اف���ت 
ت��ه��دي��دات ر���ش��م��ي��ة ب��ال��ق��ت��ل اإمّن���ا 
ح���م���ات ال���ت���ه���دي���د ع���ل���ى م�����راأى 
وم�شمع اجلميع خا�شة ت�شريحات 
القيادي يف النه�شة ورئي�س كتلتها 
ال�شحبي  التاأ�شي�شي  املجل�س  يف 
كل  دم  فيها  ا�شتباح  والتي  عتيق، 
واعترتها   ، لل�شرعية  م��ع��ار���س 
ب��اأن��ه��ا تهديد  ال��راه��م��ي  اأرم���ل���ة 
يف  م��ع��ار���س  لكل  بالقتل  مبا�شر 

تون�س. 
اأك����د ح��ّم��ة الهمامي  م��ن ج��ه��ت��ه، 

�شحية مدينة قف�شة

ال�شيارة التي مت تفجرها ام�س

وزير الداخلية التون�شي يف الندوة ال�شحفية

حمافظة �سيدي بوزيد
 باتت خارج ال�سلطة املركزية
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قال كاتب الدولة ال�شابق لل�شوؤون اخلارجية التوهامي العبدويل اإن حمافظة �شيدي بوزيد باتت خارج �شلطة 
اأنه مت ت�شكيل جمل�س حكماء يتكون من  القرار ال�شيادي التون�شي واأنها خارجة عن املركز. واأكد العبدويل 
اأعيان املدينة يقوم باإدارة �شوؤون الباد واأن �شيدي بوزيد لن تعود اإىل حا�شرة الدولة التون�شية اإل ب�شقوط 
بوزيد  �شيدي  مدينة  ب��اأن  وق��ال  مكانه.  اجلمهورية  رئي�س  ومغادرة  وطني  اإنقاذ  حكومة  وت�شكيل  احلكومة 
ا�شطرت اإىل هذا القرار لأنهم اخطاأوا يف حقها حمما حركة النه�شة امل�شوؤولية. وحذر التوهامي العبدويل 
من اأن تخرج اأقاليم اأخرى عن �شيطرة املركز يف حال مل ي�شتجب لهذه املطالب وموا�شلة التعنت. واعتر اأن 
ما يحدث يف �شيدي بوزيد هو حدث تاريخي يجب اأن ينتج عنه اإ�شقاط حكم الإخوان بتون�س على حد قوله.

احلادثة مل تت�شبب يف اأي خ�شائر ب�شرية فقط خ�شائر مادية، لفتا 
با�شم  قال متحدث  للمكان.  انطاق عمليات مت�شيط  اإىل  النظر 
وزارة الداخلية التون�شية اإن �شيارة ملغومة انفجرت ام�س ال�شبت 
جلنازة  تون�س  ت�شتعد  بينما  �شحايا  تخلف  مل  لكنها  تون�س  يف 
العروي  علي  حممد  وق��ال  يومني.  قبل  اغتيل  علماين  معار�س 
املتحدث با�شم وزارة الداخلية �شيارة اأمنية انفجرت ام�س ال�شبت 
تقليدية  قنبلة  ب�شبب  ك��ان  النفجار  �شحايا..  هناك  لي�س  لكن 
بقنبلة  �شيارة  انفجار  تون�س  فيها  تعلن  مرة  اأول  وه��ذه  ال�شنع.  
وقد تكون موؤ�شرا على تطور نوعي يف مواجهة احلركات الإرهابية 

ويف م�شرة العنف التي ت�شهدها تون�س.
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حممد  التون�شية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  با�شم  الر�شمي  ال��ن��اط��ق  اأك���د 
علي العروي اأم�س ال�شبت ت�شبب عبوة نا�شفة تقليدية ال�شنع يف 
انفجار �شيارة اأمام مركز احلر�س الوطني) الدرك( يف مدينة حلق 
بكونها  واملعروفة  العا�شمة.  لتون�س  ال�شمالية  بال�شاحية  الوادي 
واأفاد  تون�س.  يف  البحرية  املوانئ  اكر  وحا�شنة  ا�شطياف  مركز 
العروي اإن هذه احلادثة عملية اإرهابية اإجرامية بامتياز وحماولة 
ا�شتهداف لأعوان الأمن واأ�شاف املتحدث اإن اأعوان الأمن تفطنوا 
لوجود ج�شم غريب يف ال�شيارة قبل ا�شتعمالها. وقال العروي اإن 

وفاة اأحد �سباب انفجار عبوة نا�سفة اأمام مقر للدرك
اجلبهة ال�سعبية

اأع�شائها يف مدينة  اأحد  وفاة  ال�شعبية  اأكدت اجلبهة 
اإثر  وذل���ك  باملفتي  وي��دع��ى حم��م��د  ق��ف�����ش��ة)ج��ن��وب( 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��دم��وع  م�شيل  غ���از  بقذيفة  اإ���ش��اب��ت��ه 
ال���راأ����س وذل����ك اأث���ن���اء م�����ش��ارك��ت��ه يف اإح����دى حتركات 
حتولت  والتي  املحافظة  مقر  اأم��ام  ال�شعبية  اجلبهة 

اإىل ا�شتباكات بني الأمن واملتظاهرين.
مهند�س  وه���و  ���ش��ن��ة   45 ال��ع��م��ر  م��ن  ي��ب��ل��غ  ال�شحية 

ات�شالت وقد ترك طفل وطفلة واأرملة. 

يف جنازة الرباهمي.. احلداد يليق بتون�س

املطالبة بدفن حكم الإخوان واملجل�س التاأ�سي�سي
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اأم�������س يف موكب  ت��ون�����س  ���ش��ّي��ع��ت 
حممد  النائب  مهيب  جماهري 
ال��رثى بني  ال��ذي وري  الراهمي 
التاريخي  التون�شي  الزعيم  قري 
�شالح بن يو�شف واملعار�س �شكري 
ب��ل��ع��ي��د ال������ذي اغ���ت���ي���ل يف ظ����روف 

متطابقة يوم 6 فيفري 2013.
للتيار  ال���ع���ام  امل��ن�����ش��ق  دف����ن  وق����د 
باملجل�س  وال�����ن�����ائ�����ب  ال�������ش���ع���ب���ي 
يف  ال��راه��م��ي  حم��م��د  التاأ�شي�شي 
م��رب��ع ال�����ش��ه��داء مب��ق��رة اجلاز 
ب��ع��د ت���اأدي���ة ���ش��اة اجل���ن���ازة التي 
احلديث  دار  جمعية  رئي�س  اأم��ه��ا 

واأ�شاف  ت��ع��ب��ره  وف���ق  واحل��ك��وم��ة 
الإ����ش���ام  اأن  ال��ت�����ش��ري��ح  ذات  يف 
يعد  الإخ��واين  وامل�شروع  ال�شيا�شي 

تون�س باملوت وعدم ال�شتقرار 
اأم���ني ع��ام ح��زب الطليعة  و���ش��رح 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  يف  وال���ق���ي���ادي 
ت�شقط  مل  اإذا  اأن��ه  ال�شديق  اأحمد 
النه�شة اليوم فاإن تون�س �شت�شهد 
ج���ن���ازة وط��ن��ي��ة اأخ������رى يف الأي�����ام 
يف  ال�شديق  اأحمد  وق��ال  القادمة. 
ال�شعب  ع��ل��ى  اأن���ه  اإذاع����ي  ت�شريح 
العام  املن�شق  دف���ن  ب��ع��د  التون�شي 
الراهمي  حممد  ال�شعبي  للتيار 
الوطني  املجل�س  اإىل  ي��ت��ح��ول  اأن 

التاأ�شي�شي لدفن حكم النه�شة.

الغزالة وقد مت  الراهمي يف حي 
التون�شي  بالعلمني  اجلثمان  ل��ف 
والفل�شطيني عند اإخراجه وو�شعه 
مك�شوفة  ع�������ش���ك���ري���ة  ����ش���ي���ارة  يف 
ت���وج���ه���ت ن���ح���و م����ق����رة اجل�����از 
قد  املوكب  وكان  العا�شمة  بتون�س 
الإن�شان  ح��ق��وق  ���ش��اح��ة  يف  ت��وق��ف 
حيث ان�شم اإليه اآلف اآخرون من 

كل الأعمار.
وقد رافقت اأرملة الراهمي وابنه 
العربة  يف  ال��ن��ائ��ب  جثمان  وب��ن��ات��ه 
الع�شكرية املك�شوفة اجلثمان وكانا 
ويرددان  الن�شر  بعامة  يلوحان 
الن�شيد الوطني فيما كان ابنه ي�شع 
ويغطون  عنقه  يف  فل�شطني  علم 

املقرة  اأ������ش�����وار  خ������ارج  م��ن��ا���ش��ر 
للتوجه  تدعوهم  امل��واط��ن��ني  على 
التاأ�شي�شي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ملقر 
يف  الرحيل  اعت�شام  يف  وامل�شاركة 

الباجي  ف��ري��د  ال�شيخ  ال��زي��ت��ون��ي��ة 
و�شط جتمعات �شعبية كبرة داخل 

حميط املقرة وخارجها.
موقف  يف  متما�شكة  اأ�شرته  وب��دت 
اإن�����ش��اين م���وؤث���ر ع��ن��د دف��ن��ه و�شط 
زغ����اري����د اب���ن���ت���ه ال����ك����رى وراف�����ق 
الوطني  الن�شيط  ت��ردي��د  اجل��ن��ازة 
قبل  م��ن  ك��ب��ر  بتفاعل  التون�شي 
ارتفاع  ورغ����م   . ف��ي��ه��ا  امل�����ش��ارك��ني 
اأم�س  درج���ات احل����رارة فقد خ��رج 
ال�شبت اآلف التون�شيني للم�شاركة 
حممد  املعار�س  جثمان  ت�شييع  يف 
اخلمي�س  اغتيل  ال��ذي  الراهمي 

املا�شي بالر�شا�س.
منزل  م�����ن  اجل������ن������ازة  وخ�����رج�����ت 

ي�����ش��ار اإىل ان����ه ع��ل��ى اإث�����ر م�����واراة 
للتيار  ال����ع����ام  ل��ل��م��ن�����ش��ق  ال������رثى 
قام   ، ال��راه��م��ي  حم��م��د  ال�شعبي 
بتوزيع  الأ�����ش����خ����ا�����س  م����ن  ع������دد 

الفل�شطينية.  بالكوفية  روؤو�شهم 
وقد رفع اآلف امل�شاركني يف جنازة 
احلكومة  �شد  �شعارات  الراهمي 
ارحل ارحل.. ال�شعب يريد اإ�شقاط 
ع�شكرية  طائرات  وكانت   . النظام 
حت��ل��ق ف���وق احل�����ش��ود ال��ت��ي رافقت 
اجل��ث��م��ان ب��اجت��اه امل��ق��رة. وحمل 
للراهمي  �����ش����ورا  امل���ت���ظ���اه���رون 

و�شكري بلعيد. 
وقد اأكد القيادي باجلبهة ال�شعبية 
املجل�س  عمر  اأن  ال��رح��وي  منجي 
واحلكومة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ال��وط��ن��ي 
ان��ت��ه��ى اإث����ر ان��ت��ه��اء م��را���ش��م دفن 
ال�شهيد حممد الراهمي وبعد اأن 
مت دفن ال�شهيد �شيتم دفن املجل�س 

�شاحة  اع��ت�����ش��ام  ي��ح��اك��ي  م���وق���ف 
التحرير يف القاهرة.

على  التون�شي  ال��ق��ط��ار  ���ش��ار  ف��ه��ل 
�شّكة القطار امل�شري؟.
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املزاح يف هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
على الرغم من كون النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � نبياً من الأنبياء يتلّقى 
تنتابه كغره من  املختلفة  الإن�شانية  امل�شاعر  اأن  ال�شماء، غر  الوحي من 
الب�شر، ومتر به حالت من ال�شحك والبكاء، والفرح واحلزن، وترز قيمة 
هذه  و�شع  يف   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  حياة  يف  الأخ��اق��ي  العن�شر 
امل�شاعر املتباينة يف اإطارها ال�شرعي، حيث �شانها عن الإفراط والتفريط، 
 � بل اأ�شاف لها ُبْعداً راقياً حينما ربطها بق�شّية الثواب والحت�شاب، فقال 

�شلى اهلل عليه و�شلم � : )تب�شمك يف وجه اأخيك �شدقة( رواه الرتمذي . 
� قال : قال يل النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم  � ر�شي اهلل عنه  اأبى ذر  وعن 
َطِلق )�شاحك  اأخ��اك بوجه  تلقى  اأن  �شيئا ولو  املعروف  - )ل حتقرن من 

م�شتب�شر(( رواه م�شلم .
ل �شك اأن من مكارم الأخاق اإدخال ال�شرور على امل�شلم، ومن ثم فقد كان 
مزاحه � �شلى اهلل عليه و�شلم � تاأليفا ومداعبة، وتفاعا مع اأهله واأ�شحابه، 
واإدخال لل�شرور عليهم، وكان م�شتمًا على كل املعاين اجلميلة، واملقا�شد 
النبيلة، ف�شار من �شمائله احل�شنة، و�شفاته الطيبة � �شلى اهلل عليه و�شلم �، 
فعن عبيد اهلل بن املغرة قال : �شمعت عبد اهلل بن احلارث يقول : )ما راأيت 

اأحدا اأكرث تب�شما من ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم �( رواه الرتمذي .
القولية،  الن�شو�س  ذل��ك  علي  دل��ت  كما  م�����ش��روع  اأم���ر  وامل����زاح  وال�شحك 
حلاجة  اإل  ذلك  وما   ،- و�شلم  عليه  اهلل  �شلي   � للر�شول  الفعلية  واملواقف 
اأع��ب��اء احلياة  ال���رتوي���ح، يخفف عنها  م��ن  ���ش��يء  اإيل  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ف��ط��رة 
وق�شوتها، وهمومها واأعبائها، ول حرج فيه ما دام من�شبطا بهدي النبي � 
�شلى اهلل عليه و�شلم �، ول يرتتب عليه �شرر، بل هو مطلوب ومرغوب، لأن 
النف�س بطبعها يعرتيها ال�شاآمة وامللل، ولي�س اأدل على م�شروعية ال�شحك 
وامل��زاح واحلاجة اإليه، مما كان عليه �شيد اخللق وخامت الر�شل � �شلى اهلل 
عليه و�شلم �، فقد كان يداعب اأهله، وميازح اأ�شحابه، وي�شحك ل�شحكهم . 
� �شلى  اأ�شحاب ر�شول اهلل  � هل كان  � ر�شي اهلل عنهما  وقد �شئل ابن عمر 
اأعظم من  : نعم، والإمي��ان يف قلوبهم  � ي�شحكون ؟، قال  اهلل عليه و�شلم 

اجلبل . 
وقال بال بن �شعد : اأدركتهم ي�شحك بع�شهم اإىل بع�س، فاإذا كان الليل 

ل، كانوا رهبانا .
� مقيد  � �شلى اهلل عليه و�شلم  النبي  امل��زاح وال�شحك يف هدي وحياة  لكن 

ب�شوابط لبد واأن ُتراعى، منها :
 : � � �شلى اهلل عليه و�شلم  النا�س، ولهذا قال  الكذب لي�شحك  األ يوقع يف 
)ويل للذي يحدث فيكذب، لي�شحك القوم، ويل له، ويل له، ويل له( رواه 

الرتمذي .
اإل حقا و�شدقا،  يقول  � مي��زح وي�شحك ول  و�شلم  � �شلى اهلل عليه  وك��ان 
اأو  اآخ��ر،  امل��زاح وال�شحك علي حتقر لإن�شان  األ ي�شتمل  ومن ثم فينبغي 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا ل َي�ْشَخْر  ا�شتهزاء به و�شخرية منه، قال اهلل تعايل : )َيا اأَيُّ
ْن َيُكنَّ  َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َع�َشى اأَْن َيُكوُنوا َخْراً ِمْنُهْم َول ِن�َشاٌء ِمْن ِن�َشاٍء َع�َشى اأَ
اْلُف�ُشوُق  اِل�ْشُم  ِبْئ�َس  ِباْلأَْلَقاِب  َتَناَبُزوا  َول  اأَْنُف�َشُكْم  َتْلِمُزوا  َول  ِمْنُهنَّ  َخْراً 
امِلُوَن( )احلجرات:11( . وقال  َبْعَد اْلأِمَي��اِن َوَمْن مَلْ َيُتْب َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ
اأخ��اه امل�شلم(  � : )بح�شب امرئ من ال�شر اأن يحقر  � �شلى اهلل عليه و�شلم 

رواه م�شلم .
ومن �شوابط املزاح وال�شحك يف هدي النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � : األ 
يرتتب عليه تفزيع وترويع مل�شلم، قال � �شلى اهلل عليه و�شلم � : )ل يحل 

مل�شلم اأن يروع م�شلما( رواه اأبو داود .
تقبله  الذي  والتوازن،  العتدال  ي�شر معقول، ويف حدود  بقدر  واأن يكون 
الإيجابي  املجتمع  الر�شيد، ويتوافق مع  العقل  ال�شليمة، وير�شاه  الفطرة 
اأقل ال�شحك،  اأبا هريرة  � : )يا  � �شلى اهلل عليه و�شلم  العامل، ولهذا قال 

فاإن كرثة ال�شحك متيت القلب( رواه ابن ماجه .
ورائه  م��ن  ُيخ�شي  وال�شحك  امل���زاح  يف  فاملبالغة  الإك��ث��ار،  ه��و  عنه  فاملنهي 
الإلهاء عن الأعباء، اأو جتروؤ ال�شفهاء، اأو اإغ�شاب الأ�شدقاء، اأو الوقوع فيما 

حرم اهلل .
اأما املواقف التي مزح و�شحك فها النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � فهي كثرة 
ومتنوعة، فتجده � �شلى اهلل عليه و�شلم � ي�شحك تفاعا مع اأ�شحابه، اأو 

مداعبة لزوجاته، اأو لإدخال ال�شرور على الأطفال .

مع اأ�شحابه :
عن جرير � ر�شي اهلل عنه � قال : )ما حجبني ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه 
و�شلم � منذ اأ�شلمت، ول راآين اإل تب�شم يف وجهي( ويف رواية : )ما حجبني 
اأ�شلمت، ول راآين اإل �شحك( رواه  � منذ  � �شلى اهلل عليه و�شلم  ر�شول اهلل 

ابن ماجه . 
وعن اأن�س � ر�شي اهلل عنه � : )اأن رجا اأتى النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � 
فقال يا ر�شول اهلل : احملني، قال النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم � اإنا حاملوك 
على ولد ناقة، قال : وما اأ�شنع بولد الناقة ؟!، فقال النبي � �شلى اهلل عليه 

و�شلم � وهل تلد الإبل اإل النوق( رواه الرتمذي .
فكان قوله � �شلى اهلل عليه و�شلم � مداعبة للرجل ومزاحاً معه، وهو حق 

ل باطل فيه .
يوم خير، قال:  �شحم  )اأ�شبت جرابا من   : وعن عبد اهلل بن مغفل قال 
 : ق��ال  �شيئا،  ه��ذا  اأح��دا من  اليوم  اأعطي  ل  فقلت  )احت�شنته(،  فالتزمته 

فالتفت فاإذا ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � متب�شما( رواه م�شلم .
وعن اأبي هريرة � ر�شي اهلل عنه � قال : )قالوا يا ر�شول اهلل : اإنك تداعبنا، 

قال : نعم، غر اأين ل اأقول اإل حقا( رواه الرتمذي .

مع الأطفال :
 � � �شلى اهلل عليه و�شلم  � قال : )ك��ان ر�شول اهلل  � ر�شي اهلل عنه  اأن�س  عن 
من اأح�شن النا�س َخلَقا، فاأر�شلني يوما حلاجة، فقلت : واهلل ل اأذهب، ويف 
نف�شي اأن اأذهب ملا اأمرين به نبي اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم �، فخرجت حتى 
� �شلى اهلل عليه  ف��اإذا ر�شول اهلل  ال�شوق،  اأم��ر على �شبيان وهم يلعبون يف 
و�شلم � قد قب�س بقفاي من ورائي، قال : فنظرت اإليه وهو ي�شحك، فقال 
: يا اأني�س، اأذهبت حيث اأمرتك ؟ قال : قلت : نعم، اأنا اأذهب يا ر�شول اهلل( 

رواه م�شلم .
ذا  )ي��ا   : � قائا  � ر�شي اهلل عنه  اأن�س  � �شلى اهلل عليه و�شلم مي��ازح  وك��ان 

الأذنني( رواه اأبو داود .
وعن اأن�س � ر�شي اهلل عنه � قال : )كان النبي � �شلى اهلل عليه و�شلم اأح�شن � 
النا�س خلقا، وكان يل اأخ يقال له اأبو عمر، وكان اإذا جاء قال : يا اأبا عمر 

ما فعل النغر( رواه البخاري . والنغر هو طائر �شغر كان يلعب به .

مع زوجاته :
� �شلى اهلل عليه  النبي  � قالت : )خرجت مع  � ر�شي اهلل عنها  عن عائ�شة 
و�شلم � يف بع�س اأ�شفاره و اأنا جارية مل اأحمل اللحم ومل اأبدن، فقال للنا�س 
اأ�شابقك، ف�شابقته ف�شبقته،  : تقدموا، فتقدموا، ثم قال يل : تعايل حتى 
ف�شكت عني حتى اإذا حملت اللحم و بدنت و ن�شيت، خرجت معه يف بع�س 
اأ�شابقك،  تعايل حتى   : قال  : تقدموا، فتقدموا، ثم  للنا�س  اأ�شفاره، فقال 

ف�شابقته ف�شبقني، فجعل ي�شحك وهو يقول : هذه بتلك( رواه اأحمد . 
وروى اأبو يعلى عن عائ�شة � ر�شي اهلل عنها � قالت : )اأتيت ر�شول اهلل - �شلى 
اهلل عليه و�شلم - بخزيرة طبختها له، فقلت ل�شودة والنبي - �شلى اهلل عليه 
اأو لألطخن  و�شلم - بيني وبينها، فقلت لها : كلي، فاأبت، فقلت : لتاأكلنَّ 
وجهك، فاأبت، فو�شعت يدي يف اخلزيرة فطليت بها وجهها، ف�شحك النبي 
- �شلى اهلل عليه و�شلم - فو�شع فخذه لها، وقال ل�شودة : الطخي وجهها، 

فلطخت وجهي، ف�شحك النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم – اأي�شاً( . 
بلعب  تلعب  وه��ي  عائ�شة  على  يوما   � و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   � النبي  ودخ��ل 
لها، فقال لها : )ما هذا ؟، قالت : بناتي، قال ما هذا الذي يف و�شطهن ؟، 
قالت : فر�س، قال : ما هذا الذي عليه ؟، قالت : جناحان، قال : فر�س لها 
جناحان ؟، قالت : اأو ما �شمعت اأنه كان ل�شليمان بن داود خيل لها اأجنحة 
؟!، ف�شحك ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه و�شلم � حتى بدت نواجذه( رواه اأبو 

داود .
ل يوجد من هو اأكرث اهتماما بالدين والدعوة اإليه من ر�شول اهلل � �شلى 
تعددت  كما  ال��واج��ب��ات  ل��دي��ه  ت��ع��ددت  م��ن  ه��ن��اك  ولي�س   ،� و�شلم  عليه  اهلل 
 � � �شلى اهلل عليه و�شلم  ك��ان  �، فلقد  � �شلى اهلل عليه و�شلم  ل��دى احلبيب 

كان  للجيو�س، كما  وقائدا  وقا�شيا،  للدين، وحاكما  للنا�س، ومعلما  اإماما 
� �شلى اهلل  اأب��ا رحيما، وزوج��ا ب��ارا، و�شاحبا وفيا، وم��ع ه��ذا كله فقد ك��ان 
عليه و�شلم � �شحاًكا ب�شاماً، يربي ويهذب بالبت�شامة واملمازحة، فل�شحكاته 
منافع، ولبت�شاماته وممازحاته مقا�شد وفوائد، ولو ترك ر�شول اهلل � �شلى 
اهلل عليه و�شلم � طريق البت�شامة اإىل العبو�س، لأخذ النا�س اأنف�شهم بذلك، 
على ما فيه من خمالفة للفطرة وامل�شقة والعناء، وخر الهدي هدي النبي 

� �شلى اهلل عليه و�شلم � .
قال الإمام النووي : " املزاح املنهي عنه هو الذي فيه اإفراط ويداوم عليه، 
فاإنه يورث ال�شحك وق�شوة القلب، وي�شغل عن ذكر اهلل تعاىل، وي��وؤول يف 
كثر من الأوقات اإىل الإيذاء، ويورث الأحقاد، وي�شقط املهابة والوقار، فاأما 
من �شلم من هذه الأم��ور فهو املباح الذي كان ر�شول اهلل � �شلى اهلل عليه 

و�شلم � يفعله " .
وقال رجل ل�شفيان بن عيينة : املزاح هجنة اأي م�شتنكر؟!، فقال : " بل هو 

�ُشنَّة، ولكن ملن ُيح�شنه وي�شعه يف مو�شعه".

يرغب الكثر من الأطفال فى �شيام رم�شان، ولكن ما هى �شروط 
ال�شعور  دون  الطفل  ي�شوم  اأن  �شن ميكن  اأى  وف��ى  الأط��ف��ال،  �شيام 

بالعناء، اأو التعب دون التعر�س مل�شاعفات �شحية؟.
اأجابت دكتورة جيهان فوؤاد ا�شت�شارية الأطفال والتغذية والر�شاعة 
بلوغه  عند  ي�شوم  الطفل  قائلة:  للتغذية،  القومى  باملعهد  الطبية 
�شن 10 �شنوات، ولكن بع�س الآباء يلجئون اإىل �شيام الأطفال حتى 
اأن  ي�شتطيع  ل  ال�شغر  الطفل  ولكن  ال�����ش��وم،  على  تدريبهم  يتم 
يتحمل ال�شيام فرتة طويلة من ال�شاعات بدون تناول املاء، اأو تناول 

الطعام.
اليوم،  فى  �شاعتني  بالتدريج  ي�شوم  اأن  ميكن  الطفل  ب��اأن  ون�شحت 
 10 اأق��ل م��ن  اإذا ك��ان  واإذا ك��ان اجل��و ح��ارا ل ي�شوم على الإط���اق 
�شنوات، لأن ال�شخ�س الكبر تكون كمية ال�شوائل فى ج�شمه كبرة، 

وبالتاىل  قليلة،  املوجودة فى ج�شمه  فال�شوائل  ال�شغر  الطفل  اأما 
يكون اأكرث تعر�شا للجفاف ب�شكل اأ�شرع من ال�شخ�س العادى وكمية 
حتى  الأط��ف��ال  �شيام  ف��ى  ال�شتعجال  ع��دم  فيجب  قليلة،  ال��ده��ون 

يتحمل ال�شيام.
متاأخرا  ال�شحور  ب�����ش��رورة  نا�شحة  ج��ي��ه��ان،  دك��ت��ورة  اأ���ش��اف��ت  كما 
كمية من  الطعام على  واأن يحتوى  الفجر مبا�شرة،  قبل �شاة  اأى 
املياه  �شرب  وع��دم  ال��زب��ادى  مثل  الأل��ب��ان  منتجات  م��ن  الروتينات 
جدا  كبرة  ب�شورة  ولي�س  املياه،  من  الرت��واء  حتى  في�شرب  بكرثة، 
املياه فيفقد ال�شوائل  اإف��راز كميات كبرة من  بحيث تعمل نوع من 

املوجودة فى ج�شمه.
ولكن ماذا ياأكل الطفل فى رم�شان؟

اأو �شوربة وعدم تعوده على  بداية لبد من الإفطار على متر ولنب 

تناول احللوى مبا�شرة بعد الإفطار، حتى ل يحدث”تلبك” معدى، 
ولبد من اإك�شاب الطفل عادات �شليمة، لذلك لبد من تناول الوجبات 

املتوازنة وعدم تناول احللوى �شوى بعد �شاعتني من الإفطار.
% ن�شويات، مثل الأرز واملكرونة   60 اأن ت�شمل على  والوجبة لبد 
و20 % بروتني و20 % دهون، والطبق يتم تق�شيمه اأربع اأق�شام 
مت�شاويني ربع اأرز، اأو مكرونة، اأو ربع رغيف، ول يجوز تناول عي�س 
اأرز واأى نوع من اخل�شار نى فى نى، والربع الآخر  اأو  مع مكرونة، 
�شلطة، وربع بروتني اأى قطعة حلمة، اأو دجاج اأو �شمك اأو 2 بي�شة 
املحمرة،  والأط��ع��م��ة  ال�شريعة،  ال��وج��ب��ات  ع��ن  والب��ت��ع��اد  م�شلوقة، 
والإقال  الفحم  امل�شويات على  والبتعاد عن  امل�شوى  الأك��ل  وتناول 
من املقليات، والطفل املري�س بال�شكر لبد من اأخذ ن�شائح الطبيب 

املعالج، اأو اأى طفل م�شاب مبر�س مزمن.

�سيام الأطفال يبداأ من 10 �سنوات

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

�شورة يون�س الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �شره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�شراط  على  امل�شتقيم  ل�شرائعه  املطبق  ور�شوله  هلل  املحب  ور�شوله  باهلل 

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�س وال�شيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�شطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإل ذكره فوجودهم ذكر له واأنفا�شهم متعلقة بخ�شيته  ون�شوا الدنيا 
معرفة  دون  بع�شا  بع�شهم  يعرفون  منه  والتقرب  فلمر�شاته  اجتمعوا 
يخافون  ول  �شواه  اأحدا  يخ�شون  ل  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �شابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�شبه  من  اإل  �شيد  على 
قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �شدق 
اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 

ا�شتقاموا تتنزل عليهم املالئكة ول تخافوا ول حتزنوا واب�شروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف الآخرة ولكم فيها 
�شورة  رحيم(  غفور  من  نزل  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�شكم  ت�شتهي  ما 
ف�شلت) 30-23( ويف حديث  قد�شي رواه البخاري عن اي هريرة ر�شي 
اهلل عنه قال : قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عيه و�شلم :) يقول اهلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�شيء 
حتى  بالنوافل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�شت  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�شر  الذي  وب�شره  به  ي�شمع  الذي  �شمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�شي بها ولئن �شاألني لعطيته ولئن 
ا�شتعاذين لأعذته وما ترددت عن �شيء اأنا فاعله ترددي عن نف�س عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�شاءلته(.

اأبو �سعيد اخلراز
كتابه امل�شهور بعنوان )كتاب ال�شدق( حيث ي�شرح مفهوم ال�شدق 
والإخا�س واأحوالهما منهجه حني يقول ينبغي اأن يكون فرحك 
يف  وتنعمك  اللذات  بخالق  اللذات  يف  ولذتك  العطي  العطاء  يف 
حجاب  املنعم  ذك��ر  عند  النعمة  ذك��ر  لأن  النم  دون  باملنعم  النعم 
وروؤية النعمة عند روؤية املنعم حجاب ثم ي�شرح حيث ر�شول اهلل 
اإليها  �شلى اهلل عليه و�شلم ) جبلت القلوب على حب من اأح�س 
وبغ�س من اأ�شاء اإليها( فيقول واأعجبا ممن مل يرو حم�شنا غر 

اهلل كيف ل مييل بكليته اإليه.

من اأقواله ومنهاجه يف الت�شوف
وال�شر  وال��زه��د  ال��ورع  اأن  املريد  اأيها  اأم��ا علمت  اخل��راز  يقول 
والتوكل واخلوف والرجاء واملراقبة واحلياء واملحبة والإخا�س 
اأنا هي منازل  وال�شوق والأن�س وال�شدق وكل خلق ح�شن جميل 
اإيل غ��ره��ا حتى  ال��ع��م��ال هلل ع��ز وج��ل ث��م ارحت��ل��وا منها  نزلها 

و�شلوا اإىل املنى من قرب �شيدهم.
اجلميلة  والأخ��اق  والأن�س  وال�شوق  واملحبة  الثقة  اأن  يوؤكد  ثم 
ف��ذل��ك كله معهم و���ش��اك��ن يف  ال��ر وال��ك��رم  ا�شتوطنوه م��ن  وم��ا 
لأن��ه غذائهم  غ��ره  يح�شنون  ول  �شرائرهم  طبعهم وخمفي يف 
وعادتهم لأنهم فر�شوا ذلك على اأنف�شهم فر�شا وعملوا فيه حتى 
األفوه فلم يكن عليهم بعد الو�شول كلفة يف اتيانه والعمل به اإذا 
حل وقت كل حال لأن ذلك غذاوؤهم وذل��ك ملا غلب قلوبهم من 
الإيثار هلل عز وجل والقرب منه فهم عاملون به با موؤونة بل 
ل ت�شاغل بالأعمال الظاهرة لأن اخلدمة والأعمال الظاهرة اإنا 
تقع علي ظاهر اجلوارح فافهم اأيها املريد ما األقيت اإليك وتدبره 
جتده بينا معروفا اإن �شاء اهلل تعاىل فاح�شر عقلك الآن واأجمع 

همتكم ول ت�شمع العلم واأنت عازب غائب الفهم عن الذي يلقى 
اإليك فا عذر لك الآن بعد العلم والبيان بل لقد تاأكدت عليك 
احلجة فاأعمل فالتخل�س اإىل اهلل عز وجل لعلك تتخل�س فتقر 
ثم يدون  نعم  الآج��ل  ال��دار عاجاقبل  ه��ذه  عينك مبعرفته يف 
حزنك وي�شتد كربك وتزداد كل حال كنت جتدها اأ�شعاف ما كنت 

تدها قبل املعرفة والو�شول.
وم�شداق ذلك يف كتاب اهلل عز وجل و�شنة نبيه �شلى اهلل عليه 
 ) العلماء  )اإمن��ا يخ�شى اهلل من عباده  ق��ال اهلل عز وج��ل  و�شلم 
�شورة فاطر الآية 28 . وقال �شلى اهلل عليه و�شلم )لو تعلمون 
ما اأعلم ل�شحكتم قليا ولبكيتم كثرا وخلرجتم اإىل ال�شعدات 
جتاأرون اإىل اهلل( جتاأرون اإىل اهلل اأي ترفعون اأ�شواتكم بالدعاء. 
اأي�شا كل ما فاتك من اهلل �شوى اهلل ي�شر وكل  ويقول اخل��راز 

حظ لك �شوى اهلل قليل .
اإىل  والو�شول  بذكره  التلذذ  اأولياءه  لأرواح  تعايل عجل  اهلل  اإن 
قربة وعجل لأبدانهم مبا نالوه من م�شاحلهم واأجزل ن�شيبهم 
اأرواحهم  اأهله اجلنة وعي�س  ابداأنهم عي�س  كائن فعي�س  من كل 

عي�س الربانني .
واإذا كان ال�شوفيون دائما يهدفون اإيل معرفة ما وراء الطبيعة 
يرى  ح�شبما  اإنها  املعرفة  ه��ذه  تاأتي  كيف  ولكن  يقينية  معرفة 
اخل��راز تاأتي من القلب من وجهني من عيون اجل��ود ومن بذل 
املجهود اأي اإما تاأتي من اهلل كعطية من عطاياه اأو تاأتي بطاعة 

اهلل وبذل املجهود يف التقرب منه. 
اأن��ه التوبة ومن  اأوائ��ل الطريق اإىل اهلل فبني  و�شئل اخل��راز عن 
م��ق��ام ال��ت��وب��ة اإىل م��ق��ام ال��ولي��ة ث��م ذك��ر ���ش��رائ��ط ال��ت��وب��ة ور�شم 
الطريق اإليها مرحلة بعد مرحلة مرتقيا من مقام التوبة حتى 

هو اأبو �شعيد اأحمد بن عي�شى اخلراز ولد ببغداد يف بداية القرن 
منذ  اأن��ه  اإل  مولده  تاريخ  بال�شبط  نعرف  ول  الهجري  الثالث 
باأ�شفار كثرة ترك بغداد نهائيا عند ال�شطهاد  �شن مبكرة قام 
375ه 888-  القا�شي احلنبلي غام بن خليل ت  اأث��اره  ال��ذي 
�شد ال�شوفية وكان اخلراز معا�شرا للجنيد ال�شويف وتربي على 
اأمثال معروف  يد نف�س ال�شيوخ الذين تربي عليهم اجلنيد من 
الكرخي ب�شر احلايف �شري ال�شقطي ذي النون امل�شري وغرهم 
ولكن خافا عن اجلنيد �شافر اخلراز اأ�شفارا عديدة وطويلة حتى 
و�شل اإيل خرا�شان بخاري وبعد ذلك اجته اإىل مكه للحج ومنها 
اجته اإىل م�شر حيث ق�شي اأخريات حياته يف مدينة الف�شطاط 

حيث تويف عام 286ه  - 899 م.

ل�شان الت�شوف
الت�شوف  ل�����ش��ان  الذين ل��ق��ب اخل����راز ب  الأوائ��������ل  م���ن  وي��ع��ت��ر 

الفناء والبقاء  تكلموا عن 
هو  واأ�شبح  ع�شره  يف 
يربي  �شيخا  اأي�شا 
ولهذا  م��ري��ده 
ال����غ����ر�����س 
ك������ت������ب 

ي�شل اإىل مقام املحبني ثم يرتقى اإىل مقام املقربني.
فاإذا و�شل اإىل هذه املرحلة اأدمنت روحه النظر يف النعمة وفكرت 
ف��اإذا و�شلت  الت�شوف  والإح�شان مرتبة من مراتب  الإح�شان  يف 
روح املريد اإىل هذه املرحلة انفردت بالذكر وجالت يف ملكوت اهلل 
عز وجل بخال�س العمل به واردة على حيا�س املعرفة اإليه �شادرة 

ولبابة قارعة فنعمت و�شعدت ثم يقول اخلراز:
اأما �شمعت قول احلكيم وهو يقول:

اأراعي �شواد الليل اأن�شا بذكره
و�شوقا اإليه غر م�شتكره ال�شر

ولكن �شرور دائما وتعر�شا 
وقرعا لباب الرب ذي العز والفخر

فحالهم اأنهم قربوا فلم يتباعدوا ورفعت لهم منازل فلم يخف�شوا 
بها  اجلنة  يق�شد  ع��دن  ملك  اإىل  ينظروا  لكمي  قلوبهم  ونورته 
ا�شتوطنوا  يكتفون  به  وتعززوا مبن  يعبدون  فتاهوا مبا  ينزلون 
الأ�شفياء  وهم  العاملون  وهم  الأولياء  فهم  يرحلوا  فلم  حملته 

وهم املقربون .

احلقيقة وال�شريعة
ويقول اخلراز كلمته احلا�شمة يف اأن ال�شريعة ل تخالف احلقيقة 

كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل . 
العبد غلب على ما  اإذا متكن يف قلب  اإن قرب اهلل تعاىل  ويقول 
�شواه من باطن عوار�س الهمم وظاهر حركات اجلوارح فعندما 
ما  هم  عليه  والغالب  ومعطيا  واآخ��ذا  وجائيا  ذاهبا  العبد  يكون 
نف�شك  تر  اأمل  قد ملك �شمره من حمبة اهلل عز وج��ل وقربة 
اأيها املريد كيف متلك قلبك اأحيانا هما من اأمر الدنيا في�شلبك 
عن كل �شيء حتى يكدر عليك العي�س فتكون �شاهيا اإل عن ذلك 
حتى تفقد النوم ؟ فاأمر اهلل عز وجل اأحرى عند العقاء واأوىل 
فعندما نذكر اهلل ي�شحب العبد الذاكر هلل الع�شمة من اخلطاأ 

ويكون حمفوظا من النق�شان.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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فا  اأرب��ع��اً  ث��م ي�شلي  ع��ن ح�شنهن وط��ول��ه��ن، 
ت�شاأل عن ح�شنهن وطولهن، ثم ي�شلي ثاثاًً( 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  ق��ال  و  عليه(.  )متفق 
ومن  بخم�س،  فليوتر  �شاء  فمن  ح��ق،  )ال��وت��ر 
�شاء فليوتر بثاث، ومن �شاء فليوتر بواحدة( 

)رواه احلاكم، وهو �شحيح الإ�شناد(. 

القراءة فيه
مل يحد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف القراءة 
حداً ل يتعداه بزيادة اأو نق�س، بل كانت قراءته 
كل  يقراأ يف  ت��ارة  فكان  وط���وًل،  ق�شرا  تختلف 
واأبو  اأحمد،  ��ُل( )رواه  مِّ امْلُ��زَّ َها  اأَيُّ )َيا  ركعة قدر 
اآية،  خم�شني  ق��در  وت���ارة  �شحيح(  ب�شند  داود 
وكان يقول �شلى اهلل عليه و�شلم: )من �شلى 
الغافلني(  م��ن  ي��ك��ت��ب  اآي����ة مل  ل��ي��ل��ة مب��ائ��ة  يف 
)رواه احمد ب�شند �شحيح(. وقراأ ليلة بال�شبع 

الطوال )رواه اأبو يعلى واحلاكم و�شححه (. 
فليطول  لنف�شه  القائم  �شلى  ف��اإن  ذلك  وعلى 
اإذا كان معه من يوافقه. واإذا  ما �شاء، وكذلك 
ي�شق على  اأن يطيل مبا ل  فعليه  اإم��ام��اً  �شلى 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  لقول  املاأمومني 
ال�شاة،  فليخفف  ل��ل��ن��ا���س  اأح���دك���م  ق���ام  )اإذا 
ال�شعيف  وفيهم  والكبر،  ال�شغر  فيهم  ف��اّن 
واملري�س وذا احلاجة، واإذا قام وحده فليطول 

�شاته ما �شاء( )متفق عليه(. 

م�شروعية اجلماعة يف قيام رم�شان 
اأن  عنها:  اهلل  ر���ش��ي  عائ�شة  امل��وؤم��ن��ني  اأم  ع��ن 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شلى ذات ليلة 
يف امل�شجد، ف�شلى ب�شاته نا�س، ثم �شلى من 
الليلة  من  اجتمعوا  ثم  النا�س،  فكرث  القابلة 
الثالثة، اأو الرابعة فلم يخرج اإليهم ر�شول اهلل 
، فلما اأ�شبح قال �شلى اهلل عليه و�شلم : )قد 
ال��ذي �شنعتم، ومل مينعني من اخلروج  راأي��ت 
اإليكم اإل اأين خ�شيت اأن تفر�س عليكم( وذلك 

يف رم�شان )متفق عليه(. 
اأنه قال:  القارئ  الرحمن بن عبد  وعن عبد 
خرجت مع عمر ليلة يف رم�شان اإىل امل�شجد، 
الرجل  ي�شلي  اأوزاع متفرقون،  النا�س  ف��اإذا 
ب�شاته  في�شلي  ال��رج��ل  وي�شلي  لنف�شه، 
الرهط، فقال عمر ر�شي اهلل عنه : اإين اأرى 
لو جمعت هوؤلء على قارئ واحد لكان اأمثل، 

َطِويًا،  َلْيًا  َو�َشبِّْحُه  َلُه  َفا�ْشُجْد  اللَّْيِل  )َوِمَن 
��وَن اْل��َع��اِج��لَ��َة َوَي����َذُروَن َوَراءُه���ْم  اإِنَّ َه���وؤَُلء ُي��ِح��بُّ

َيْوماً َثِقيًا( )الإن�شان:27-26(
للعبد بني يدي اهلل موقفان: 

ال�شاة. يف  يديه  بني  موقف   1-
لقائه. يوم  يديه  بني  وموقف   2-

فمن قام بحق املوقف الأول هون عليه املوقف 
امل��وق��ف و مل يوفه  ا�شتهان بهذا  الخ���ر، وم��ن 
حقه �شّدد عليه ذلك املوقف، قال تعاىل: )َوِمَن 
اإِنَّ   ، َط��ِوي��ًا  َل��ْي��ًا  ��ْح��ُه  َو���َش��بِّ َل��ُه  َفا�ْشُجْد  ال��لَّ��ْي��ِل 
َيْوماً  َوَراءُه��ْم  َوَي��َذُروَن  اْلَعاِجلََة  وَن  ُيِحبُّ َه��وؤَُلء 
الفوائد  )فوائد  )الإن�شان:27-26(  َثِقيًا( 

لبن القيم اجلوزية رحمه اهلل- �س:398(.
فاإليك اأخي امل�شلم هذه النبذة املخت�شرة والتي 

تتعلق بقيام ليايل رم�شان. 

ف�شل قيام ليايل رم�شان
خ�شائ�س  من  وهو  م�شتحبة،  �شنة  الليل  قيام 
املتقني، قال تعاىل: )اإِنَّ امْلُتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
َذِلَك  َقْبَل  َكاُنوا  اإِنَُّهْم  ُهْم  َربُّ اآَتاُهْم  َما  اآِخِذيَن   ،
َيْهَجُعوَن  َما  اللَّْيِل  َن  َقِليًا مِّ َكاُنوا   ، �ِشِننَي  حُمْ
َي�ْشَتْغِفُروَن( )الذاريات:15- َوِباْلأَ�ْشَحاِر ُهْم   ،

 .)18
وقال النبى �شلى اهلل عليه و�شلم : )اإن يف اجلنة 
غرفاَ يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من 
الطعام،  اأطعم  ملن  تعاىل  اهلل  اأعدها  ظاهرها، 
بالليل  و�شلى  ال�شيام،  اأدام  و  ال��ك��ام،  واألن 

والنا�س نيام( )�شحيح اجلامع(. 
ويتاأكد ا�شتحبابه يف رم�شان، فعن اأبي هريرة 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  ك���ان  ق���ال: 
ي��رغ��ب يف ق��ي��ام رم�����ش��ان، ف��ي��ق��ول: )م���ن قام 
رم�شان اإمياناً واحت�شاباً غفر له ما تقدم من 

ذنبه( )متفق عليه(. 

هدي ر�شول اهلل يف قيام الليل
عن  عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة  املوؤمنني  اأم  �شئلت 
ر�شول  ك��ان  )م��ا  فقالت:  رم�����ش��ان،  يف  �شاته 
اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يزيد يف رم�شان ول 
يف غره على اإحدى ع�شرة ركعة، ي�شلي اأربعاً 
ت�شاأل  ف�����ا 

ثم عزم فجمعهم على اأبي بن كعب، ثم خرجت 
معه ليلة اأخرى والنا�س ي�شلون ب�شاة قارئهم، 
قال عمر ر�شي اهلل عنه: نعمت البدعة هذه! 
يقومون  التي  من  اأف�شل  عنها  ينامون  والتي 
- يريد اآخر الليل- وكان النا�س يقومون اأوله. 

)رواه الإمام مالك، و البخاري(. 

وقت القيام
الفجر،  اإىل  الع�شاء  بعد  من  الليل  قيام  وق��ت 
زادكم  اهلل  )اإن   : و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  لقوله 
�شاة وهي الوتر، ف�شلوها بني �شاة الع�شاء 
اإىل �شاة الفجر( )رواه اأحمد وهو �شحيح(. 

الكيفيات التي ت�شلى بها �شالة الليل 
اأ- ي�شلى ثاث ع�شرة ركعة، من ثمانية ي�شلم 
بني كل ركعتني، ثم يوتر بخم�س ل يجل�س ول 
ي�شلم اإل من اخلام�شة. واحلديث يف)اأبي داود، 

والن�شائي، وابن ماجه، وهو �شحيح(. 
ب- اإحدى ع�شرة ركعة: ي�شلم بني كل ركعتني 
ويوتر بواحدة. )واحلديث يف �شحيح البخاري 

 .)
اإح��دى ع�شرة ركعة: منها ثماين ركعات ل  ج- 
يقعد فيها اإل يف الثامنة، يت�شهد وي�شلي على 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، ثم يقوم ول ي�شلم، 
ثم يوتر بركعة ثم ي�شلم، فهذه ت�شع ثم ي�شلى 
رك��ع��ت��ني وه���و ج��ال�����س )واحل���دي���ث يف �شحيح 

م�شلم( )ولا�شتزادة انظر: زاد املعاد(. 

القراءة يف وتر الثالث 
)�َشبِِّح  الأوىل:  الركعة  يف  يقراأ  اأن  ال�شنة  من 
َها  اأَيُّ َيا  )ُق��ْل  الثانية:  اْلأَْع��لَ��ى(، ويف  ��َك  َربِّ ا�ْشَم 
اأََحٌد(،   ُ اهللَّ ُه��َو  )ُق��ْل  الثالثة:  اْل��َك��اِف��ُروَن(، ويف 
بعد  وي��ق��ول  امل��ع��وذت��ني،  اأح��ي��ان��اً  اإليها  وي�شيف 
ثاثاً  ال��ق��دو���س((  امللك  ))�شبحان  الت�شليم: 
وهو  الن�شائي  )رواه  ال��ث��ال��ث��ة.  يف  ب��ه��ا  وي��رف��ع 

�شحيح(. 

القنوت ومو�شعه 
بواجب،  ول��ي�����س  م�شتحب،  ال��وت��ر  يف  ال��ق��ن��وت 
القنوت يكون يف الركعة الأخرة بعد القراءة، 
الثابت من فعله �شلوات  وه��ذا  ال��رك��وع،  وقبل 
اهلل و�شامه عليه غالباً، وكان اأحياناً يقنت يف 

الوتر بعد الركوع واهلل اأعلم. 

�شفة دعاء القنوت
اهدين  ))ال��ل��ه��م  ال��دع��اء:  بهذا  امل�شلي  يدعو 
وتولني  عافيت،  فيمن  وعافني  هديت  فيمن 
وقني  اأعطيت،  فيما  يل  وب��ارك  توليت،  فيمن 
�شر ما ق�شيت فانك تق�شي ول يق�شى عليك، 
وان��ه ل ي��ذل م��ن وال��ي��ت، ول يعز م��ن عاديت، 
ت��ب��ارك��ت رب��ن��ا وت��ع��ال��ي��ت(( )اأخ���رج���ه اأب���و داود، 

والن�شائي ب�شند �شحيح(. 

الن�شف  القنوت يف  دع��اء  الزيادة يف  ي�شرع  كما 
من رم�شان مبا ثبت يف الأثر عن عبد الرحمن 
ب��ن ع��ب��د ال���ق���ارئ: وك���ان���وا ي��ل��ع��ن��ون ال��ك��ف��رة يف 

الن�شف الثاين من رم�شان بقولهم: 
)) ال��ل��ه��م ق��ات��ل ال��ك��ف��رة ال��ذي��ن ي�����ش��دون عن 
�شبيلك، ويكذبون ر�شلك، ول يوؤمنون بوعدك، 
واأل��ق يف قلوبهم الرعب،  وخالف بني كلمتهم، 

واألق عليهم رجزك وعذابك، اإله احلق((. 
و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي  على  ي�شلي  ث��م 
م��ن خ��ر، ثم  ا�شتطاع  للم�شلمني مب��ا  وي��دع��و 
فرغ  اإذا  يقول  ك��ان  ق��ال:  للموؤمنني.  ي�شتغفر 
من لعنة الكفرة و�شاته على النبي �شلى اهلل 
واملوؤمنات،  للموؤمنني  وا�شتغفاره  و�شلم،  عليه 

وم�شاألته. قال: 
ون�شجد،  ن�شلي  ول���ك  ن��ع��ب��د،  اإي����اك  ))ال��ل��ه��م 
ربنا،  رح��م��ت��ك  ن��رج��و  ون��ح��ف��د،  ن�شعى  وال��ي��ك 
ون��خ��اف ع��ذاب��ك اجل���د، اإن ع��ذاب��ك مل��ن عاديت 
ابن  )رواه  �شاجد.  ويهوي  يكر  ثم   ، ملحق(( 

خزمية يف �شحيحه(. 

قيام ليايل رم�سان 
اأ�سنع ال�سبب ثم 

توكل على اهلل
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

لاَ  ُهْم  واَ ُجُنٍب  ن  عاَ ِبِه  ْت  راَ �شُ باَ فاَ يِه  ُق�شِّ ِلأُْخِتِه  الاَْت  قاَ )واَ
( )11( من �شورة الق�ش�س �ْشُعُروناَ ياَ

ورغم ما تتمتع به اأم مو�شى من اإميان قوى، اإل اأنها كانت تتبع 
الأ�شباب، ول تقف مكتوفة اليد ول مع�شوبة العينني، فاأوحت 
اإىل ابنتها وهى اأخت مو�شى اأن تتابع اأخاها الذى حتمله مياه 
النهر العظيم، كما تدفعه الأمواج ليقرتب من ال�شاطىء، فقد 
اأخاها فى  لت�شاهد  اأخت مو�شى يف وقت ع�شيب،  اأي�شاً  عا�شت 
اأح�شان املياه حمموًل على �شفحاتها، حتى يبدو للنهر اأن يقول 
ابنها يف بطنها، ومياه  اأم مو�شى  لقد حملت  فيها  يقول  كلمة 
النيل حملت على وجهها مو�شى عليه ال�شام، فمن حق النهر 
البحر  اآخر ليدافع  �شياأتى يوم  ابنى، فهل  اأن مو�شى  اأن يقول 
وجنودهما،  وه��ام��ان  ف��رع��ون  اإغ���راق  على  ويعمل  مو�شى  ع��ن 
يكن  مل  واإن  م�شموع،  حديث  لها  ك��ان  اإن  الأي���ام  تتكلم  وهكذا 
فالتاريخ ي�شجل الأحداث، ونعود اإىل اأخت مو�شى فى متابعتها 
على  خوفاً  يعت�شر  الذى  وقلبها  النحيلتني،  بقدميها  لأخيها 
ت�شرخ  فلم  �شوتها،  احتب�س  حيث  الدامعتني  وعينيها  اأخيها، 
الر�شيع  اأخيها الطفل  اإنقاذ  اأحد ي�شاعدها فى  اأو تنادي على 
الذى حتمله املقادير، ولعل ال�شماء تنظر اإىل اأم مو�شى واأخت 
امل�شرقة  ال�شم�س  ترقب  بينما  ال�شام،  عليه  ومو�شى  مو�شى 
ذلك امل�شهد الذى مل تره من قبل، بل ولن تره من بعد، وتلك 
حلظات حا�شمة فى الكون، لي�شجد الكون وما فيه من خ�شية 
هلل، وهكذا قد ل ي�شعر اأحد باأخت مو�شى واأخيها مو�شى عليه 
ال�شام، بينما ي�شعر به الكون وتدركه عني اهلل التى ل تغفل 
ول تنام، ولعل النا�س تدرك مثل هذا الدر�س الذى يعر عن 
املعاملة  لتح�شن  الب�شرية  القلوب  فى  املتاأ�شل  الدين  جوهر 
النا�س  ليتعامل  �شفوها،  يعكر  ما  كل  عن  وتبتعد  احلياة  فى 
الإن�شان  يتبع  ل  وك��ي��ف  وت�شامح  ب��رق��ة  البع�س  بع�شهم  م��ع 
ف��اإذا ما  ي��راه ويرقبه،  اأن اهلل  يعلم  وه��و  امل�شلك احلميد  ه��ذا 
تخلق الإن�شان مبثل هذا اخللق الرفيع فاإنه يرتقى اإىل مقام 
اأن  فقال)  الإح�شان  عن  الكرمي  الر�شول  �شئل  وقد  الإح�شان، 
تعبد اهلل كاأنك ت��راه، ف��اإن مل تكن ت��راه فاإنه ي��راك (، حقا اإن 
اأجمل ما يف احلياة اأن مي�شي الإن�شان بني النا�س وقد ل ي�شعر 
به اأحد رغم زحام اخللق فى احلياة، فيكفيه اأنه مل مي�س وحده 
ليت  نف�شه  فى  ليقول  ويرقبه،  ي��راه  معه  اهلل  لأن  حياته  فى 
احلياة تطول واهلل يرى وي�شمع ما اأقول وما اأفعل، ولعل اأي�شا 
اإليه  اهلل  ينظر  ملن  وتتعجب  لتتاأمل  تنظر  اهلل  مائكة  ت��رى 
وجنوم  وقمر  �شم�س  من  فيه  مبا  كله  والكون  املائكة  ليتابع 
وكواكب لينظراإليه الكون واهلل من فوق كل خملوقاته ينظر 
ال�شاهد  اهلل هو  يكون  اأن  لاإن�شان  يكفي  وي�شهد، فهل  وي��رى 

عليه يف الدنيا ويف الآخرة واهلل خر ال�شاهدين.

َالّلـُهَمّ اْفَتْح يل فيِه َاْبواَب اْلِناِن، َوَاْغِلْق َعّني 

فيِه َاْبواَب الّنرياِن، َوَوِفّْقني فيِه ِلِتالَوِة 

كيَنِة فى ُقُلوِب اْلُوؤِْمننَي . اْلُقْراآِن، يا ُمْنِزَل ال�َسّ

التدخني ومتعلق به كثريًا وحاولت  اأحب  اأنا �شاب 
ب�شبب  اأق���در  مل  لكنني  اأ���ش��وم  اأن  ع��دي��ده  م���رارًا 
اأطعم  اأو  �شدقة  اأخ��رج  اأن  يجوز  فهل  ال��دخ��ان، 
الفتوى  ه��ي  وم���ا  اأف��ط��ره  ي���وم  ك��ل  ع��ن  م�شاكني 
اإنني غري قادر على ال�شيام  ال�شرعيه ؟ وما العمل 
اهلل  ورحمه  عليكم  وال�شالم   ... التدخني  ب�شبب 

وبركاته.

اأ�شرف  ال��ع��امل��ني، وال�����ش��اة وال�����ش��ام على  احل��م��دهلل رب 
اأما  اأجمعني،  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  حممد  �شيدنا  املر�شلني 

بعد..
وذنبك،  ذنبي  وغفر  بك  اهلل  ب��ارك  الكرمي  ال�شائل  اأخ��ي 

وي�شر اأمري واأمرك، واأبعدين واإياك عن املهالك:
عزائمنا،  ل��ي��ق��وي  اإل  ���ش��رع  م��ا  ال�����ش��ي��ام  اأن  واع��ل��م 
اإمياننا وتقوانا، ويقربنا من اهلل ويبعدنا  ويزيد 
فعال  ع��اج  وال�شوم  وخ��ط��وات��ه،  ال�شيطان  ع��ن 
املدخنني  م��ن  ال��ت��دخ��ني، فكثر  ع��ن  ل��اإق��اع 
ي�شتفيدون من �شهر رم�شان املبارك لرتك 
الدخان، لأنهم يجدون يف �شهر ال�شوم 
تقوية للعزائم، واإعاء للهمم نحو 
�شعف  على  فينت�شرون  القمم، 
�شيطان  وي��ه��زم��ون  ن��ف��و���ش��ه��م 
ر�شيدهم  وي���زي���دون  ال��ه��وى، 
اأن  ن�����ش��األ اهلل  ال���ت���ق���وى،  م���ن 

يجعلك من هوؤلء.

اأدخ����ل يف حلقه  اأن ال�����ش��ائ��م ل��و  وق���د ذه���ب ال��ف��ق��ه��اء اإىل 
الدخان اأفطر �شواء كان دخاناً تبغاً اأو نرجيلة اأو غره. 

 فا يجوز ترك ال�شيام بدعوى عدم ال�شر عن التدخني، 
مع التنبيه على اأن التدخني حمرم يف كل وقت وحني.

ويجب الق�شاء والكفارة على من اأفطر ب�شبب التدخني، 
اإطعام امل�شاكني ونحو  اأو  ول ي�شقط الق�شاَء دفُع الفدية 

ذلك.
جاء يف حا�شية العامة ال�شاوي املالكي رحمه اهلل تعاىل 
البخور وبخار  " فمتى و�شل دخان  ال�شغر  ال�شرح  على 
القدر للحلق وجب الق�شاء لأن كا منهما ج�شم يتكيف 

به ".
واإمنا جتب الكفارة على من اأفطر يف نهار رم�شان ب�شرب 

الدخان لأمرين وهما:
نهاراً. املبارك  رم�شان  �شهر  حرمة  انتهاك   1-

ي�شرب  من  بها  ي�شعر  التي  والن�شوة  اللذة  ح�شول   2-
ال��دخ��ان، وو���ش��ول ال��دخ��ان اإىل اجل��وف من منفذ معتاد 

وهو الفم.
قال العامة العدوي املالكي رحمه اهلل تعاىل يف حا�شيته 
على �شرح كفاية الطالب الرباين:"واإمنا الكفارة على من 
اأفطر متعمداً باأكل اأو �شرب بفم اأو جماع من غر خاف 

اإن كان على �شبيل النتهاك".
واإن اإفطار يوم من رم�شان متعمداً ل يق�شيه ول يعادله 
���ش��ي��ام ده���ر ك��ام��ل، ف��ا جت��ع��ل ال���دخ���ان ���ش��ب��ب��اً لت�شييع 
بالأطباء  ت�شتعني  اأن  وينبغي  العظيمة،  ال�شيام  فري�شة 
التي قد تلحق من يقلع  الإدم��ان  للتخل�س من عوار�س 

عن التدخني، واهلل املوفق.
ويوجب  ال�شيام،  يف�شد  ال��دخ��ان  �شرب  واخلا�شة:   •
لرتك  م���رراً  عليه  الإدم���ان  يعد  ول  وال��ك��ف��ارة،  الق�شاء 
الق�شاء.  الفدية عن  دفع  ول يجزئ  رم�شان،  ال�شوم يف 

واهلل اأعلم.

التي  الأي��ام  الزوجة  لت�شوم  ال��زوج  اإذن  يلزم  هل 
اأفطرتها يف رم�شان ؟

اأ�شرف  ال��ع��امل��ني، وال�����ش��اة وال�����ش��ام على  احل��م��دهلل رب 
اأما  اأجمعني،  و�شحبه  اآل��ه  وعلى  حممد  �شيدنا  املر�شلني 

بعد..
فبارك اهلل فيك اأخي الكرمي ووفقك ملا يحب وير�شى ثم 
اإذن زوجها يف  امل��راأة  اأن��ه ل يلزم  اعلم رحمني اهلل واإي��اك 
ق�شاء رم�شان لأن هذا من الواجب املتعلق بذمتها، واإمنا 
اأوجبته على نف�شها كالكفارة  يكون الإذن يف التطوع وما 

ونحوها.
  قال العامة اخلر�شي املالكي رحمه اهلل تعاىل يف �شرحه 
اَن(  َرَم�شَ اِء  َق�شَ يِف  َت�ْشَتاأِْذُنُه  )َف��َا   : على خمت�شر خليل 
َتاأِْخِر  َعلَى  ْوَج��َة  ال��زَّ ُي��ْج��ِرَ  اأَْن  َل��ُه  اأن ق��ال: )َوَل��ْي�����َس  اإىل 

اِء ِل�َشْعَباَن(، واهلل تعاىل اأعلم. اْلَق�شَ
لق�شاء  زوج��ه��ا  اإذن  ال��زوج��ة  ي��ل��زم  ل  واخل��ا���ش��ة:   •
اأوجبته  م��ا  ال��ت��ط��وع ويف  اإذن���ه يف  واإمن���ا يلزمها  رم�����ش��ان 

على نف�شها كالكفارة والفدية ونحوهما. واهلل اأعلم



•• دبي-وام:

عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ي��رع��ى 
عقده  امل��ق��رر  املاحية  ال��ق��ي��ادات  منتدى  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
بوعميم  جمعة  خمي�س  ���ش��ع��ادة  واع��ت��ر   2014 ف��راي��ر   25 يف  ب��دب��ي 
اأن رعاية �شموه لهذا  العاملية  العاملية واملاحة  رئي�س الأحوا�س اجلافة 
احلدث العاملي البارز متثل تاأكيدا على تزايد الأهمية العاملية لل�شناعات 
�شوطا  قطع  يف  جناحها  اإىل  بالنظر  دب��ي  اإم���ارة  يف  واملاحية  البحرية 
العاملية  العا�شمة  مكانة  لتتبواأ  الإم���ارة  موقع  تعزيز  م�شار  على  كبرا 
لل�شناعات البحرية واملاحية ..منوها باأن احت�شان اإمارة دبي لفعاليات 

منتدى القيادات املاحية ي�شكل ال�شابقة الأوىل من نوعها على الإطاق 
و�شبه  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  ال��ب��ارز  العاملي  احل��دث  ه��ذا  لتنظيم 
اإمارة دبي  اأن ت�شت�شيف  املقرر  اأنه من  الهندية واإفريقيا. واأعلن  القارة 
هذا املنتدى ب�شكل �شنوي ابتداء من عام 2014 ملا يتمتع به من �شهرة 
ال�شناعية من  عاملية مرموقة ويحظى مب�شاركة �شخمة من كبار قادة 
املنطقة والعامل. واأكد على اأن رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
الزخم يف  املزيد من  املرموق عامليا تعطي  اآل مكتوم لهذا احلدث  را�شد 
�شبيل تعزيز الإق��رار والع��رتاف الدوليني بالدور املحوري الذي تلعبه 
البحرية  ال�شناعة  قطاعات  وتطوير  حتديث  مبادرات  قيادة  يف  الدولة 
واملاحية والذي من �شاأنه اأن ي�شاهم يف توطيد مكانتها املتميزة واملتاألقة 

العميقة  البحرية  واملناطق  البحرية  بال�شناعة  املخت�شة  قطاعاتها  يف 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  ان  وقال  والغاز.  والنفط  الطاقة  و�شناعات 
موا�شلة  على  ح��اف��زا  يعطي  للمنتدى  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
�شمن  والر�شيدة  احلكيمة  قيادتنا  توجيهات  تنفيذ  يف  ال���دوؤوب  العمل 
منظومة العمل املتكاملة بهدف الرتقاء بالقطاعات املاحية والبحرية 
اأف�شل امل�شتويات العاملية. واأ�شاف ان من توجيهات �شموه الر�شيدة  اإىل 
ال�شناعية  و  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ب��الرت��ق��اء 
عاملية  ب�شهرة  يتمتع  رياديا  حدثا  املنطقة  اإىل  جتلب  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ف��اإن 
�شاأنها  �شراكة من  الدخول يف  اأهمية  ..موؤكدا على  ال�شناعة  �شخمة يف 
اإىل قادة الأعمال يف املنطقة وال�شناعة  الهام  اأن ت�شتقطب هذا احلدث 

ب�شكل عام ويعطي حدثا بهذه املكانة دعما وحافزا اإ�شافيا يخدم عر�س 
تدعمه  وال���ذي   2020 ال���دويل  اإك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة  دب��ي  اإم���ارة 
املوؤمتر  يركز  اأن  املقرر  بقوة. ومن  واملاحية  العاملية  الأحوا�س اجلافة 
على تناول ق�شايا حيوية وبالغة الأهمية بالن�شبة للعامل ومنطقة ال�شرق 
الأو�شط من بينها ق�شايا تتعلق بتاأثرات انتقال مركز القت�شاد العاملي 
التقليدية مع  ال�شرق واأ�شكال و�شور العاقات املاحية  اإىل  من الغرب 
باملنطقة.  تتعلق  ومو�شوعات  ق�شايا  عن  ف�شا  الإفريقية  القارة  دول 
وتاأثراتها  اجليو�شيا�شية  بالق�شايا  املرتبطة  امل�شائل  املنتدي  ويناق�س 
على ال�شناعة وي�شت�شرف املوؤمتر اأي�شا الإمكانيات امل�شتقبلية للقطاعات 

املاحية يف دبي كتلك اخلا�شة مبدينة دبي املاحية .

حمدان بن حممد يرعى منتدى القيادات املالحية

حتت عنوان امل�شوؤولية املجتمعية لل�شركات واملوؤ�ش�شات

غرفة عجمان تنظم املجل�س الرم�ساين القت�سادي
•• عجمان ـ الفجر:

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان املجل�س 
امل�شئولية  ع��ن��وان  الق��ت�����ش��ادي حت��ت  ال��رم�����ش��اين 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   ، وامل��وؤ���ش�����ش��ات  لل�شركات  املجتمعية 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي بعجمان �شمن 
الغرفة  مبقر  وذل���ك   ، عجمان  رم�����ش��ان  فعاليات 
�شيف  �شعيد  املهند�س  �شعادة  الول، بح�شور  اأم�س 
 ، بعجمان  التنفيذي  املجل�س  عام  اأمني  املطرو�شي 
عام غرفة عجمان  ال�شويدي مدير  �شامل  و�شعادة 
دائرة  ع��ام  مدير  النعيمي  اأح��م��د  في�شل  و���ش��ع��ادة 

التنمية ال�شياحية بعجمان.
بغرفة  امل�شئولني  م��ن  ع���ددا  املجل�س  ح�شر  ك��م��ا 
ال���دوائ���ر واجل���ه���ات احلكومية  ع��ج��م��ان ومم��ث��ل��ي 
املجل�س  �شهد  بالمارة، حيث  واخلا�شة  واخلرية 
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  امل��ت��ح��دث��ون  ع��دة حم���اور طرحها 
اعمال  ���ش��ي��دات  جمل�س  رئ��ي�����ش��ة  ع��ل��ي،  اآل  خليفة 
عجمان،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ع��ج��م��ان، 
اإقت�شادي  م�شت�شار  ف���رح،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  وال��دك��ت��ور 
التنفيذي  املدير  اأ�شتيتية  وو�شام  عجمان،  بغرفة 
ل�شركة ترجمان وادار اجلل�شة العامي حامد بن 

كرم من قناة �شما دبي.
ويف بداية اجلل�شة اثنى حامد بن كرم على الدور 
ال��ك��ب��ر م���ن ق��ب��ل ح��ك��ام الم�������ارات و���ش��ي��وخ��ه��ا يف 
واخلرية  املجتمعية  امل��ب��ادرات  من  العديد  تنفيذ 
والن�����ش��ان��ي��ة، م��وؤك��دا ان��ه��م ل ي��دخ��رون ج��ه��دا يف 
ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه امل����ب����ادرات ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي او 
امل�شتوى الدويل، وم�شرا يف الوقت ذاته ان ثقافة 
متاأ�شلة  اأ���ش��ب��ح��ت  وال��ت��ط��وع��ي  اخل����ري  ال��ع��م��ل 
 ، ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن  الم��ارات��ي  املجتمع  يف 
ال��ت��ط��وع املنت�شرة يف  وخ��ر دل��ي��ل على ذل��ك ف��رق 

كافة اإمارات الدولة والتي غالبا ما تنظم من قبل 
الثقافة  هذه  تاأ�شل  على  يوؤكد  مما  خا�شة  جهود 

باملجتمع الماراتي.
التنفيذي  امل��دي��ر  اأ�شتيتية  و���ش��ام  اأك���د  جانبه  م��ن 
على  باجلل�شة  املتحدثني  اأح��د  ت��رج��م��ان،  ل�شركة 
اهمية عنوان اجلل�شة ملا للم�شوؤولية املجتمعية من 
الوطن  يف  املجتمعات  م�شتوى  على  ك��رى  اهمية 
معنى  وع��رف   ، ال�شامي  الدين  وكذلك  العربي 
 ، جم���الت  ل��ث��اث  و�شنفها  املجتمعية  امل�شئولية 

اقت�شادية و اجتماعية و بيئية.
ال�شركات  اجت��اه كثر من  وا�شتنكر خال حديثه 
ت��ن��ف��ي��ذ بع�س  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
اجل  من  املجتمعية  بامل�شئولية  اخلا�شة  امل��ب��ادرات 
وهذا  خا�شة  منافع  لتحقيق  الع��ام��ي  الظهور 
ما اثبتته الدرا�شات امليدانية، كما اأ�شار اىل وجود 
م��ف��ه��وم خ��اط��ئ ل����دي ال��ك��ث��ري��ن ب��اع��ت��ق��اده��م ان 
امل�شئولية املجتمعية اأ�شا�شها الترع باملال لاأعمال 
املجتمعية  امل�شئولية  ان  م��وؤك��دا  ف��ق��ط،  اخل��ري��ة 
احلقيقية لل�شركات تت�شمن الكثر من الهداف 
المن  وت��وف��ر  املوظفني  دع��م  يف  متمثلة  داخلها 
العاقة  ذات  اجلهات  دعم  وكذلك  لهم  الوظيفي 
ب��ج��ان��ب تقدمي  ال�����ش��رك��ات م��ث��ل عمائها  م��ع م��ع 

مبادرات مفيدة للمجتمع.
ك��م��ا اأ����ش���ار و����ش���ام اأ���ش��ت��ي��ت��ي��ة خ����ال ح��دي��ث��ة حول 
مبادرة غرفة جتارة و�شناعة عجمان يف ممار�شات 
للغرفة  داخلي  بوجود ميثاق  املجتمعية  امل�شئولية 
اأ�شبابها  ع����ن  حت�����دث  ك���م���ا  امل���ف���ه���وم،  ه�����ذا  ح�����ول 
وتاريخها وامل�شاكل التي تنتج ب�شبب تنفيذها من 

اأجل الرتبح فقط لبع�س ال�شركات.
علي،  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  قالت  جانبها  من 
رئي�شة جمل�س �شيدات اعمال عجمان، اأن ال�شركات 

املادي  الرتبح  اإل  ي�شغلها  ل  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
دون امل�شاركة يف تنفيذ اي مبادرات تخ�س امل�شئولية 
املجتمعية ، م�شرة ان ذلك ب�شبب غياب الوعي لهذا 
املفهوم وعدم وجود ترابط بني ال�شركات واجلهات 
باأنه  واأو�شحت  املجتمعية،  امل�شئولية  امل�شئولة عن 
ميكن زيادة تفعيل مفهوم امل�شئولية املجتمعية عن 
طريق �شن القوانني والت�شريعات ولكنها غالبا لن 
لذلك لبد من مد ج�شور  املرجوة  بالنتائج  تاأتي 
التوا�شل والتعاون بني اجلهات جميعها احلكومية 

واخلا�شة فيما يخ�س هذه امل�شئولية.
عاتق  على  منا�شفة  تقع  امل�شئولية  ان  واأو�شحت 
ينبع من  الأه����م  ال����دور  واأن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات،  ال��ف��رد 
امل�شوؤولية  تن�شئة الف��راد على غر�س قيم ومبادئ 
املجتمعية، لنها لن تاتي وتنمو ال من خال وجود 
قناعه من الفراد واأ�شحاب ال�شركات بها، واأ�شارت 
بان وجود الرامج واجلوائز التي تر�شدها الدولة 
بالنفع  الثقافة لتعود  داف��ع كبر يف منو هذه  لها 

على املجتمع كافة.
و�شربت الدكتورة اآمنة خليفة املثال حول امل�شوؤولية 
املجتمعية مبجل�س �شيدات اعمال عجمان وكيفية 
وقدراتهم  مواهبهم  وحت��وي��ل  للن�شاء  م�شاعدته 
داعم  لتكون  ا�شتثمارية  م�شاريع  اىل  ومهاراتهم 
حقيقي لاقت�شاد الوطني، م�شرة اىل اأن الدعم 
املعنوي له الثر الكر والف�شل عن الدعم املادي 
لذلك كان ملجل�س �شيدات اعمال عجمان دور كبر 
من  وذل��ك  منتجاتهن  وت�شويق  الن�شاء  حتفيز  يف 

باب امل�شئولية املجتمعية.
اأكدت على اهمية التن�شئة لاجيال اجلديدة  كما 
واأن  عندهم  املجتمعية  امل�شئولية  مفهوم  بغر�س 
يكون هذا املفهوم موجود بالأ�شا�س عند الكبار لن 
المارات  ان  اىل  م�شرة  يعطيه،  ل  ال�شيء  فاقد 

ت��ع��د ار������س خ�����ش��ب��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ���ش��م��ول��ي��ة مفهوم 
 180 ي��ق��ارب  م��ا  فيها  ك��ون  املجتمعية  امل�شئولية 
جمعية نفع عام ما بني مهنية وثقافية واجتماعية 

واقت�شادية.
اإيجابيات  اإىل   ، فرح  الفتاح  عبد  الدكتور  وتطرق 
اخلا�شة  ال�����ش��رك��ات  جت���اه  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
وخا�شة ان عطاءها عائد على كافة الطراف من 
تغر�شه  ملا   ، والدولة  وال�شركات  واملجتمع  الف��راد 
ال��ولء واحلب بني ال�شركة التي لها دور  اأول من 
املجتمع،  ق��ط��اع��ات  وب��اق��ي  املجتمعية  بامل�شئولية 
زيادة  على  املجتمعية  امل�شوؤولية  تعمل  ما  وغالبا 

عمليات البيع وال�شراء وزيادة ارباحها.
واأكد الدكتور عبد الفتاح ان ال�شركة تخدم نف�شها 
كما  جمتمعية،  م�شوؤولية  لرامج  بتنفيذها  اأول 
حتدث كذلك عن اجلانب ال�شرعي جتاة امل�شوؤولية 
املجتمعية والتي تعد جزءا اأ�شيا مما حثنا عليه 
دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف م��ن ال��ت��ك��اف��ل وال���رتاح���م والزكاة 
مو�شحا  بدايته،  منذ  الدين  و�شرعه  وال�شدقات 
ان هذا املفهوم ظهر يف ظل النفتاح الكبر الذي 

�شهده القطاع القت�شادي يف الونة الخرة.

مداخالت
وجه املهند�س �شعيد �شيف املطرو�شي، ال�شكر لغرفة 
يطرح  ال��ذي  املجل�س  لهذا  تنظيمها  على  عجمان 
مو�شوع حيوي وهام ي�شب يف خدمة ال�شالح العام 
،وحول عنوان املجل�س اأكد ان للحكومة دور رئي�شي 
القوانني  ب�شن  وذل��ك  املجتمعية  امل�شئولية  ح��ول 
بحيث  ال�شركات  مم��ار���ش��ة  وتنظيم  والت�شريعات 
والبيئية  الق��ت�����ش��ادي��ة  اجل��وان��ب  م��ع  تتعار�س  ل 
والجتماعية ، هذا اىل جانب دور اأخر من خال 
ال��ت��ي تطرحها  ب���امل���ب���ادرات واجل����وائ����ز  ال��ت��ح��ف��ي��ز 

احل��ك��وم��ة ح���ول امل�����ش��ئ��ول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وكذلك 
العفاءات لل�شركات �شاحبة املبادرات .

 م�شددا يف الوقت ذاته على ان تنفذ املبادرات بناءاً 
املباردات  م��ن  ب��دل  النا�س  حلاجة  ال�شتماع  على 
الروتينية الدعائية املعادة التي لحاجة للمجتمع 
ال�شركات  اغلب  توجه  املطرو�شي  وا�شتنكر  منها، 
حتقيقها  من  بالرغم  الرخ�س  العمالة  بتوظيف 
م�شتوى  ذات  وطنية  عمالة  ووج���ود  ك��ب��رة  اأرب���اح 
احدى  ان  اىل  م�شرا  والكفاءة،  التعليم  من  ع��ال 
احد  ع��ل��ى  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ح���ول  ال��در���ش��ات 
اكرث  املنت�شرة يف  الكرى  املحات  اأحد  ال�شركات  
ن�شاط كبر ومتنوع يف جمال  لها  ك��ان  دول��ة  م��ن 
امل�شوؤولية املجتمعية ولكن على العك�س كان داخل 
ال���دول���ة ب�����ش��ي��ط ول ي���ق���ارن مب���ا ي��ت��م داخ����ل دول 

اخرى.
ويف م��داخ��ل��ة ف��ي�����ش��ل ف��ي�����ش��ل ال��ن��ع��ي��م��ي ، اأك����د ان 
ل  ف�شّ ال�شياحي  امل�شتهلك  ان  اأث��ب��ت��ت  ال��درا���ش��ات 
الوجهات ال�شياحية املطبقة للم�شوؤولية املجتمعية، 
موؤكدا ان تطبيقها يعود اأثره بالنفع على ال�شركات 
اأول، ك��م��ا ���ش��دد ع��ل��ى اه��م��ي��ة ت��رب��ي��ة ال��ن�����ش��ئ على 
حتفيز  وكذلك  املجتمعية  امل�شئولية  اهمية  اإدراك 

املوظفني داخل املوؤ�ش�شات على امل�شاركة بها.
ال�شياحية  التنمية  ب��دائ��رة  ن��اأم��ل  النعيمي   وق��ال 
املجتمعية  للم�شوؤولية  جائزة  ا�شتحداث  بعجمان 
لتنمية هذا القطاع وا�شتدامته وذلك بالتعاون مع 
من  كثر  واأن  خا�شة  بعجمان،  التنفيذي  املجل�س 
21 جائزة فيما  اكرث من  املتقدمة لديها  ال��دول 

يخ�س هذا املجال .
التنفيذي  املدير  الظفري  نا�شر  ق��ال  جانبه،  من 
لقطاع التخطيط ودعم الع�شاء بغرفة عجمان ، 
اأن الغرفة هي القرب للقطاع اخلا�س وقد اأخذت 

يف  وتبنيه  امل��ج��ال  ه��ذا  اب���راز  عاتقها  على  الغرفة 
ال�شركات  من  الكثر  ان  موؤكدا  اخلا�س،  القطاع 
دورها  لتفعيل  والر���ش��اد  الن�شح  اىل  فقط  حتتاح 
الدرا�شات  ان  خا�شة  املجتمعية  امل�شوؤولية  جت��اه 
من   80% اىل   70% م���ن  ح����وايل  ان  اث��ب��ت��ت 
للم�شروعات  ���ش��ن��وي��ة  م��ب��ال��غ  ت��ر���ش��د  ال�����ش��رك��ات 
امل�شكلة تاتي يف توجيه  ، لكن  وامل��ب��ادرات  اخلرية 
هذه املبالغ املر�شودة ، لذلك وِجب تنفيذ مباردات 
القطاع اخلا�س على فهم هذا  م�شتدامة وتوجيه 

املجال وتبنيه وتطبيقه مبا يخدم اجلميع.
����ش���ارب���ا م���ث���ال ب��ت��ب��ن��ي غ���رف���ة ع��ج��م��ان دوره������ا يف 
وذلك  وتوازنها  البيئة  جتاه  املجتمعية  امل�شوؤولية 
اإن�����ش��اء ح��دي��ق��ة حت��م��ل ا���ش��م الغرفة،  م���ن خ���ال 
للم�شوؤولية  داخ��ل��ي  ميثاق  لديها  الغرفة  ان  كما 
املجتمعية نعمل حاليا على تفعيله للقطاع اخلا�س 

وال�شركات.

تو�شيات ومقرتحات
القرتاحات  تتبنى  ج��ه��ة  اإن�����ش��اء  امل��ج��ل�����س  اق���رتح 
ل��ل��خ��روج مببادرات  ك��اف��ة اجل���ه���ات  ب���ني  وت��ن�����ش��ق 
حقيقية يلم�شها اجلميع ، بال�شافة اىل ان تعمم 
على  لديها  املجتمعية  امل�شوؤولية  ميثاق  الغرفة 
ال�شركات والقطاع اخلا�س، كما لبد من التوا�شل 
ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���س فيما 
يخ�س هذا املجال، ولبد ان تقيم املبادرات �شنويا 
على ان تنفذ على القل ثاث مبادرات م�شتدامة 

بهذا املجال.
ويف ختام املجل�س قام �شعادة املهند�س �شعيد �شيف 
بعجمان  التنفيذي  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  املطرو�شي 
عام غرفة عجمان  ال�شويدي مدير  �شامل  و�شعادة 

بتكرمي املتحديثن باملجل�س. 
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املال والأعمال

ف�شا عن العديد من الق�شايا واملوا�شيع، 
م�������ش���ارف الم��������ارات بو�شع  جن���ح احت�����اد 
وجاء  امل�شرفيني،  اخلراء  تعيني  �شوابط 
املركزي  امل�����ش��رف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التطبيق 
ووزارة العدل واجلهات الق�شائية الخرى، 
وقد اثمرت جهود الحتاد يف �شبيل تنظيم 
ت��وق��ي��ع ثاث  امل�����ش��رف��ي��ني  مهنة اخل����راء 
اخلراء  تعيني  ل�شوابط  تفاهم  مذكرات 

امل�شرفيني يف الدولة.
الغرير،  عبداهلل  عبدالعزيز  معايل  وق��ال 
م�شارف  احت�������اد  ادارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
م�شارف  احت�����اد  يف  ن��ح��ر���س  الم���������ارات: 
التطورات  اخ����ر  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  الم�������ارات 
العاملية وتطبيق اف�شل املمار�شات الدولية 
يف �شبيل الرتقاء بال�شناعة امل�شرفية اىل 
نفتخر  املنطلق  امل�شتويات، ومن هذا  اعلى 
اليوم بنجاحاتنا لي�س فقط يف ايجاد اف�شل 
تواجه  ال��ت��ي  امل�شرفية  للق�شايا  احل��ل��ول 
مبادراتنا  يف  اي�����ش��اً  ب���ل  ف��ح�����ش��ب  ال��ق��ط��اع 
يف  ا�شا�شي  ب�شكل  ت�شهم  التي  ومقرتحاتنا 
القت�شاد  وخدمة  امل�شريف  العمل  تنظيم 
واملجتمع، حيث يعتر م�شروع تنظيم مهنة 

اخلراء امل�شرفيني من اهم املبادرات التي 
خطوة  الم�����ارات  م�����ش��ارف  احت���اد  اطلقها 
ومعرتف  معتمدة  ال��ي��وم  لت�شبح  بخطوة 

بها على �شعيد الدولة.
وك����ان احت����اد م�����ش��ارف الم������ارات ق��د بادر 
والت�شريع  ال����ق����ان����ون  جل���ن���ة  خ�����ال  م����ن 
اخلراء  تعيني  �شوابط  باعداد  والل��ت��زام 
امل�����ش��رف��ي��ني، لع��ت��م��اده��ا ب��وا���ش��ط��ة جلنة 
امام  املقبولني  امل�شرفيني  اختبار اخلراء 
املحاكم الحتادية والتي ت�شم وزارة العدل 
وامل�شرف املركزي واحتاد م�شارف المارات 
للبت يف طلبات الراغبني يف احل�شول على 
يف  م�شريف  خبر  مهنة  مل��زاول��ة  تراخي�س 

الدوائر الق�شائية واملحاكم.
واب�������رز م����ا ت��ن�����س ع��ل��ي��ه ����ش���واب���ط تعيني 
اخل�������راء امل�����ش��رف��ي��ني ت���ع���ري���ف اخل�����راء 
وت���ق���ري���ر اخل�������رة، وال���������ش����روط ال���واج���ب 
ت��واف��ره��ا ل��ت��ع��ي��ني خ��ب��ر م�����ش��ريف،ه��ي ان 
يكون من مواطني دولة المارات او مقيم 
بكلريو�س  بدرجة  جامعياً  وم��وؤه��ًا  فيها، 
ع��ل��ى الق����ل، ول��دي��ه خ���رة ل ت��ق��ل ع��ن 7 
�شنوات للمواطنني وخم�شة ع�شر �شنة لغر 

امل�����ش��ريف، وان يكون  امل��ج��ال  امل��واط��ن��ني يف 
متخ�ش�شاً يف الق�شايا والعمليلت امل�شرفية 
املالية،  امل�شارف ومنتجاتها  وطريقة عمل 
مكلف  كخبر  بواجبه  القيام  على  وق���ادرا 
اختبارات  ويجتاز  املحكمة،  امام  قبلها  من 
امام  امل��ق��ب��ول��ني  امل�شرفيني  اخ��ت��ب��ار  جل��ن��ة 

املحاكم الحتادية.

وحر�شاً على تطبيق ا�شرتاتيجية احلكومة 
والت�شريعات  القوانني  لتحديث  الحتادية 
النمو  م�����ع  ي�����ت�����اءم  مب�����ا  الق����ت���������ش����ادي����ة 
الق��ت�����ش��ادي ال����ذي ت�����ش��ه��ده ال���دول���ة ومبا 
ي��ت��واف��ق م��ع ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق��م )7( 
ل�شنة 2012 يف �شان تنظيم مهنة اخلرة 
ق��رر لأول  وال��ذي  الق�شائية  ام��ام اجلهات 
ت�شنيف اخلراء،  الم���ارات  تاريخ  م��رة يف 
2012 توقيع مذكرة  مت يف منت�شف عام 
تفاهم بني وزارة العدل وامل�شرف املركزي 
�شوابط  ب�شاأن  الم���ارات  م�شارف  واحت���اد 
اآلية  تعيني اخلراء امل�شرفيني، وت�شمنت 
وترتيبات اختيار اخلراء امل�شرفيني امام 
اعتماد  و�شوابط  واآلية  الدولة  يف  املحاكم 
اخلراء  واختيار  امل�شرفية  اخل��رة  بيوت 
يف  ذل��ك  وتلى  فيها.  العاملني  امل�شرفيني 
مذكرتي  ت��وق��ي��ع   2013 ع����ام  م��ن��ت�����ش��ف 
ت��ف��اه��م م��ع دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخليمة، 
ودائ��رة حماكم دب��ي، وتهدف املذكرات اىل 
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر وت��ن��ظ��ي��م م��ه��ن��ة اخل���راء 
امل�����ش��رف��ي��ني اأم�����ام اجل���ه���ات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة يف 

الدولة.

اخلرباء امل�شرفيون يف الدولة:

مبادرة احتاد م�سارف الإمارت تثمر جناحًا باجتاه تنظيم املهنة
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مركز التحكيم التجاري اخلليجي ينظم موؤمتره 
ال�سنوي الثامن ع�سر ب�ساللة 18 اأغ�سط�س

•• اأبوظبي-وام:

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خال الفرتة من 18 اإىل 20 اأغ�شط�س 
املقبل املوؤمتر ال�شنوي الثامن ع�شر الذي ت�شت�شيفه مدينة �شالة حتت رعاية الدكتور علي بن م�شعود بن علي 
ال�شنيدي وزير التجارة وال�شناعة العماين. ويهدف ملتقى �شالة ال�شنوي ال�18 الذي يعقد بالتعاون مع غرفة 
بيئة  الازمة وتوفر  املهارات  واك�شابهم  للتعاقد  بالأ�شاليب احلديثة  امل�شاركني  اإىل تعريف  جتارة و�شناعة عمان 
ا�شتثمارية تت�شم بال�شفافية وال�شتقرار للو�شول اإىل تكامل الأ�شواق املالية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وتوحيد 
ال�شيا�شات والأنظمة املتعلقة. ويعد ملتقى �شالة ال�شنوي للتحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية منرا مهما يف طرح ومناق�شة الأفكار وجتميع اخلراء واملحكمني والقانونيني لتقدمي البحوث والتحليات 
ال�شاملة للموا�شيع ذات العاقة مبنظومة التحكيم يف دول جمل�س التعاون. وي�شهد املوؤمتر م�شاركة وفود من دول 
جمل�س التعاون وم�شر وال�شودان فيما ميثل املحا�شرون نخبة عريقة من كبار املتحدثني واخلراء بهيئات اأ�شواق 
املال بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�شي�شهد حفل الفتتاح كلمة ملعايل وزير التجارة وال�شناعة العماين 
وكلمة لرئي�س غرفة جتارة و�شناعة عمان  فرع حمافظة ظفار  عبداهلل بن �شامل الروا�س وكلمة لاأمني العام ملركز 
التحكيم التجاري اخلليجي اأحمد جنم عبداهلل النجم اإىل جانب تكرمي اجلهات الراعية وراعي احلفل. و�شتتناول 
جل�شات عمل اليوم الأول موا�شيع  التحكيم يف منازعات اأ�شواق الأوراق املالية جتارب درا�شة مقارنة  النظام القانوين 
اأوراق املال اخلليجية وتختتم بجل�شة نقا�شية حوارية مفتوحة حول القانون الواجب التطبيق  اأ�شواق  للتحكيم يف 
على العاقات القانونية املت�شلة باأ�شواق الأوراق املالية ذات الطابع الدويل والتي تاأتي من اأجل الوقوف على القانون 
الو�شطاء  العاقة بني  الدويل خا�شة  الطابع  املالية ذات  الأوراق  باأ�شواق  املت�شلة  العاقات  التطبيق على  الواجب 
بدول  املالية  الأ�شواق  تكامل  الثاين مو�شوعات حول  اليوم  وتتناول جل�شات  والعماء  الو�شطاء  وبني  بينهم  فيما 
جمل�س التعاون اخلليجي وطرق الإثبات والف�شل يف منازعات اأ�شواق املال وتختتم بجل�شة نقا�شية حوارية مفتوحة 
حول و�شائل ف�س النزاع قبل التقا�شي و�شماناتها يف منازعات الأوراق املالية حيث اأن التوفيق والو�شاطة والو�شائل 
بالبور�شات- الإ�شتثمار  �شناديق  ا�شتعرا�س مو�شوعات  اخلتامي  اليوم  وت�شهد جل�شات   . املنازعات  البديلة حل�شم 

وحقوق املتعاملني و التحكيم والو�شاطة ودورهما يف جذب الإ�شتثمار بينما �شتكون احللقة النقا�شية اخلتامية حول 
حت�شني الكفاءة املالية لإقت�شاديات اأ�شواق املال باإختيار النظام الأمثل والآلية الأجنع لت�شوية املنازعات الإ�شتثمارية 

حيث �شيتم ا�شتعرا�س ما بذل لإختيار النظام والآلية الأمثل لت�شوية منازعات الأوراق املالية والإ�شتثمارية. 
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•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  التنمية القت�شادية  التابع لدائرة  اأبوظبي لاأعمال  اأعلن مركز 
اإلغائه الإجراء ال�شابق املتبع يف اإ�شدار �شهادات حجز ال�شم التجاري  عن 
على  ال�شهادات  طباعة  وا�شتبدال  التجارية  والرخ�شة  املبدئية  املوافقة 
الورق العادي  ايه فور  اعتبارا من 14 يوليو اجلاري يف خطوة تهدف اىل 

تعزيز اأهدافه ال�شرتاتيجية الرامية اىل تفعيل الجراءات اللكرتونية.
وقال علي فهد النعيمي املدير التنفيذي للمركز بالإنابة ان هذا الجراء 
تتيح  خ��ط��وة  يف  امل��ت��ك��ام��ل  الإل���ك���رتوين  للتحول  احلقيقية  ال��ب��داي��ة  ي��ع��د 
اللكرتونية  اخلدمات  خال  من  التجارية  الرخ�س  معامات  ا�شتكمال 

العمال  ورج��ال  امل�شتثمرين  ت�شجيع  يف  ذلك  ي�شاهم  حيث  كاملة  ب�شورة 
على ال�شتخدام الكامل للخدمات الإلكرتونية املتاحة على موقع الدائرة 
يف اإنها معاماتهم و�شيتمكن العماء من احل�شول على ال�شهادة املطلوبة 
التجارية من  الرخ�س  او  التجاري  ال�شم  او حجز  املبدئية  املوافقة  �شواء 
املنت�شرة يف كافة مناطق الم��ارة يف حال   19 ال�  اأي فرع من ف��روع املركز 

طلبها.
واأ�شار النعيمي اإىل ان هذه اخلطوة �شت�شاهم اأي�شا يف تفعيل برنامج خدمة 
ال��ذي يربط  2 جي   التجارية  جي  ال�شتعام احلكومي عن الرتاخي�س 
الدائرة باجلهات احلكومية ذات العاقة مبعامات الرتاخي�س التجارية 
مما يوفر الوقت واجلهد والتقليل من حجم املرا�شات املتبادلة بني املركز 

واجلهات احلكومية ذات العاقة من خال تنفيذ وتفعيل هذا الرنامج.
وذكر ان البديل الذي مت توفره للجهات احلكومية وامل�شتعلمني عن �شحة 
بيانات الرخ�شة التجارية هو ال�شتعام عن تفا�شيل الرخ�شة والتاأكد من 
الدائرة  او موقع  ابوظبي  اللكرتوين حلكومة  املوقع  �شحتها من خال 
الليكرتوين او عن طريق خدمة تبادل املعلومات للجهات احلكومية جي 

. 2جي 
واكد النعيمي حر�س مركز ابوظبي لاأعمال على ا�شتحداث العديد من 
اأبوظبي  اإم��ارة  اأن ت�شهم يف تعزيز توجه حكومة  �شاأنها  التي من  املبادرات 
الرامية  ا�شرتاتيجيتها  حتقيق  بهدف  اللكرتونية  اخلدمات  تطبيق  اىل 
ابوظبي لاأنظمة  التي يقودها مركز  اللكرتونية  للحكومة  التحول  اىل 

اللكرتونية واملعلومات اد�شيك .
وقال ان مركز اأبوظبي لاأعمال يوفر حزمة خدمات الكرتونية لعمائه 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  خمتلف  من  وامل�شتفيدين 
يف  ال��ت��ج��اري��ة  واأع��م��ال��ه��م  اأن�شطتهم  مم��ار���ش��ة  يف  ال��راغ��ب��ني  وامل�شتثمرين 
الإم��ارة. وذكر النعيمي ان هذا التحديث يف اخلدمات ياأتي يف اإطار خطة 
اأبوظبي  مركز  ت�شغيل  اإىل  الرامية  القت�شادية-اأبوظبي  التنمية  دائ��رة 
كافة  يقدم  ال��ذي  ال��واح��دة  النافذة  نظام  ليحقق  كاملة  ب�شورة  لاأعمال 
اخلدمات لل�شركات وامل�شتثمرين ورجال الأعمال مما ي�شهم يف خلق بيئة 
اأعمال تناف�شية جتعل من اإمارة اأبوظبي مركزا جاذبا ي�شتقطب ال�شركات 

واملوؤ�ش�شات العاملية ويعزز من تناف�شيتها وموقعها الريادي يف املنطقة.

مركز اأبوظبي لالأعمال يعزز اإجراءاته الإلكرتونية اخلا�سة باإ�سدار �سهادات الرتاخي�س التجارية 
املال والأعمال

جمع 2.4 مليار درهم.. وتوزيع 1.56 مليار �شهم جديد 

اأرابتك القاب�سة تختتم عملية الكتتاب يف زيادة راأ�س املال بنجاح

غرفة اأبوظبي والحتاد للطريان يوقعان اتفاقية
 لدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

ميغا مول ي�سهد اإقباًل جماهرييًا وحراكًا 
َت�سوقّيًا يف ظل الأن�سطة الرم�سانية 

•• ال�صارقة-الفجر: 

اأطلق البنك العربي املتحد، اأف�شل البنوك املحلية 
يف اخلدمات امل�شرفية لاأفراد بال�شرق الأو�شط 
للعام احلايل، عر�س القادمون اجلدد واملخ�ش�س 
ل��ل��دول��ة بغر�س  ل��ل��رتح��ي��ب ب��ال��ق��ادم��ني ح��دي��ث��اً 
متطلباتهم  تلبية  على  وم�شاعدتهم  بها  القامة 
اأنه  يوؤكد على  البنك  فاإن  وبهذا  العاجلة.  املالية 

رائد يف طرح كل ما هو جديد ويهم العماء. 
ويف ت�شريح لتوم �شميث نائب الرئي�س التنفيذي 
لاأفراد  امل�شرفية  اخل��دم��ات  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س 
بالبنك العربي املتحد قال فيه:  مت ت�شميم هذا 
العر�س خ�شي�شاً للقادمون حديثاً للدولة بهدف 
املالية  احتياجاتهم  تلبية  بغر�س  ب��ه��ا،  الق��ام��ة 
املدر�شة،  ر���ش��وم  دف��ع  ال�����ش��ي��ارة،  كتاأجر  العاجلة 
�شراء الأثاثات، متويل �شراء ال�شيارة والتي رمبا 
البنك  اأن��ن��ا يف  واأوؤك����د هنا على  ُمكلفة  ت��ك��ون  ق��د 
ال��ع��رب��ي امل��ت��ح��د ن��ق��دم ل��ل��ع��م��اء خ���ي���ارات متويل 
متعددة، مع مرونة يف الدفع مما ي�شاعدهم على 

ذلك،  اإىل  بال�شافة  املالية.  ميزانياتهم  ترتيب 
على  للح�شول  الفر�شة  ال��ع��م��اء  ل��دى  �شيكون 
كافة منتجاتنا وخدماتنا احلا�شلة على اجلوائز، 
مب��ج��رد ب���داأ احل��ي��اة ال��وظ��ي��ف��ي��ة وب��ال��ت��ايل تكون 

احلياة �شهلة ومي�شرة بالن�شبة اإليهم. 
العربي  البنك  م��ن  امل��ق��دم  العر�س  اأن  اإىل  ي�شار 
من  قليل  وب��ع��دد  الجن���از  ب�شهولة  يتميز  املتحد 
ال��وث��ائ��ق م���ع م��واف��ق��ات ���ش��ري��ع��ة وم���ن ب���ني هذه 
اآلف   10 العميل عن  رات��ب  اأن ل يقل  ال�شروط 
العميل  اأخ��رى وه��و ح�شول  دره��م، وهناك ميزة 
اأول م���رة ي��ت��م حتويل  ع��ل��ى ن��ق��اط م��ك��اف��اآت م��ع 
الراتب فيها، بال�شافة اإىل نقاط حوافز �شهرية 
ولحقاً ميكن للعميل اأن يح�شل على قر�س من 
العماء  بقية  مثل  دره���م،  ملليوين  ي�شل  البنك 

املقيمني بالدولة. 
تطوير  ق�شم  رئ��ي�����س  ب��را���ش��اد  ف��ي�����ش��ال  اأك���د  فيما 
لاأفراد  امل�شرفية  اخل��دم��ات  وت�شويق  املنتجات 
اأن البنك يبذل ق�شارى جهده لتعزيز اخلدمات 
للعماء احلاليني واأي�شاً بهدف ا�شتقطاب عماء 

ج���دد وق����ال:  مت اب��ت��ك��ار ه���ذا ال��ع��ر���س خ�شي�شاً 
ت��ق��دمي ح��ل��ول مالية  جل��ع��ل ح��ي��ات��ه��م �شهلة م��ع 
مبا�شرة و�شريعة مع عدد من اخلدمات ال�شافية 
الأخرى اإن هذا العر�س جت�شيد حقيقي ل�شيا�شة 

الهتمام  ب��وؤرة  يف  وو�شعهم  العماء  نحو  البنك 
ويف ذات الوقت تعك�س التزامنا التام جتاه العماء 
كافة نحو تقدمي خدمات م�شرفية مبتكرة تلبي 

حاجاتهم املالية .

البنك العربي املتحد يطلق عر�سًا مميزًا للقادمون حديثًا للدولة
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•• دبي-الفجر:

امل�شاهمة  ال�شركة  ����س.م.ع،  القاب�شة  اأراب��ت��ك  ام�س  اأعلنت 
ال��ع��ام��ة ال���رائ���دة يف جم���ال امل�����ش��اري��ع الإن�����ش��ائ��ي��ة الكرى 
امتامها  ع��ن  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  مبنطقة 
بنجاح عملية توزيع وتخ�شي�س الأ�شهم الإ�شافية الناجمة 
عن عملية الكتتاب يف زيادة را�شمالها، والتي جمعت 2.4 
�شهم جديد  1.56 مليار  اإ���ش��دار  دره��م من خ��ال  مليار 
1.5 درهم لل�شهم الواحد، وحمققة فائ�س اكتتاب  بواقع 
بلغت ن�شبته ما يقارب %30. و�شتوظف ال�شركة الر�شاميل 
التي مت جمعها من الإ�شدار يف تنفيذ ا�شرتاتيجية ال�شركة 

التي مت الإعان عنها يف وقت �شابق من العام احلايل.
هذا و�شيبداأ تداول الأ�شهم الإ�شافية اليوم الأحد فيما مت 
مبا�شرة  عليها  املرتتبة  والعوائد  الكتتاب  فوائ�س  اإع��ادة 

اىل امل�شاهمني املكتتبني. 
وقال ال�شيد ح�شن عبداهلل ا�شميك، الع�شو املنتدب والرئي�س 
باإمتام عملية  اأرابتك: نحن �شعداء جداً  التنفيذي ل�شركة 
قيا�شياً  والتي حققت جناحاً  امل��ال  راأ���س  زي��ادة  الكتتاب يف 

الذي  الأمر  امل�شاهمني،  العظمى من  الأغلبية  بها  و�شارك 
يرهن على مدى ثقة امل�شاهمني مب�شتقبل ال�شركة ونحن 
الأن م�شتعدون لت�شريع وترة تنفيذ ا�شرتاتيجية ال�شركة 
وبالتايل  للم�شاهمني،  القيمة  وحتقيق  للنمو  اجل��دي��دة 
مواكبة التقدم الديناميكي الذي حترزه حمفظة الأعمال 
للم�شاريع  ال�شركة  �شجل  ت�شاهم يف منو  والتي  لنا  التابعة 

امل�شتقبلية واحلالية. 
اأراب��ت��ك منذ ب��داي��ة ال��ع��ام احلايل  واأ���ش��اف ا�شميك: ف��ازت 
دره���م يف  م��ل��ي��ار   13 الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  بلغت  مب�����ش��اري��ع 
واآ�شيا  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  م��ن  ك��ل 
ال��و���ش��ط��ى، الأم����ر ال���ذي ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة ال�����ش��رك��ة املالية 
و�شائر  املنطقة  يف  اأعمالها  رقعة  م��ن  ويو�شع  والتجارية 

اأنحاء العامل. 
واختتم ا�شميك قائًا:  ثمة هنالك م�شاريع حمتملة من 
اخلا�س  امل�شتقبلية  ال��ع��ق��ود  �شجل  متانة  ت��ع��زز  اأن  �شاأنها 
الإيجابية  امل�شتقبلية  التطلعات  م��ع  وتتما�شى  بال�شركة 
النفاق  ظ��ل  ل���ش��ي��م��ا يف  ع����ام،  ب�شكل  الإن�������ش���اءات  ل��ق��ط��اع 

احلكومي والتطور القت�شادي الذي ت�شهده املنطقة. 

ال�شرتاتيجية  خمططاتها  تنفيذ  ال�شركة  توا�شل  وفيما 
ع��ن خططها  اأع��ل��ن��ت  ق��د  اأراب���ت���ك  ك��ان��ت  ال��ن��م��و،  لتحقيق 
الرامية اإىل ال�شعي لتوزيع اأرباح على الأ�شهم بواقع 10% 
على الأقل �شنوياً، وذلك كجزء من التزامها مع م�شاهميها 

بتعزيز قيمة م�شاهمتهم. 
وجت����در الإ�����ش����ارة ه��ن��ا اإىل اأن����ه م��ن��ذ اع����ان ال�����ش��رك��ة عن 
ا�شرتاتيجيتها للنمو يف مطلع العام احلايل، قامت اأرابتك 
بتعزيز فريق اإدارتها الذي يتمتع بخرات وا�شعة يف خمتلف 
�شتوا�شل  كما  بها.  التو�شع  ال�شركة  تعتزم  التي  امل��ج��الت 
والذي  عملها،  فريق  مهارات  تطوير  على  العمل  ال�شركة 
ي�شم ما يقارب 63 األف موظف. وكانت اأرابتك قد اأطلقت 
�شركة اأرابتك-�شام�شوجن الهند�شية، وهو م�شروع م�شرتك 
وُيعنى  تخ�ش�شها  جم��ال  يف  رائ��دت��ني  �شركتني  بني  يجمع 
النفط  جم��ال  يف  ك��رى  م�شاريع  على  مناق�شات  ب��دخ��ول 
ناحية  ومن  ال�شلة.  ذات  التحتية  والبنى  والطاقة  والغاز 
اأخرى تقوم اأرابتك حالياً باإدخال نظم واإجراءات جديدة يف 
خمتلف اأنحاء املجموعة من �شاأنها اأن حت�شن كفاءة اإعداد 

التقارير املالية واإدارة نفقات ال�شركة.

�سركات يابانية تكثف عمليات التنقيب 
عن الطاقة احلرارية الأر�سية

•• طوكيو -وام:

بداأت �شركة توزيع النفط اليابانية العماقة اإيدميت�شو و�شركاوؤها عمليات حفر ا�شتك�شايف يف حمافظة اأكيتا �شمال 
مبوارد  الياباين  الطاقة  مزيج  ترفد  كي  وتوليدها  الأر�شية  احلرارية  الطاقة  م�شادر  ل�شتك�شاف  اليابان  �شرق 

جديدة على املدى املتو�شط والبعيد.
اإنبك�س و�شركة  اليابانية العماقة  امل��وارد  ي��وزاوا بالتعاون مع �شركة تطوير  التنقيب يف منطقة  وجتري عمليات 
ميت�شوي ل�شتك�شاف النفط ما يدل على زيادة عمليات احلفر ال�شتك�شايف لتطوير الطاقة احلرارية الأر�شية يف 

اأرا�شي يابانية.
ويف اأعقاب كارثة حمطة فوكو�شيما النووية التابعة ل�شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الناجمة عن زلزال وت�شونامي 
مار�س 2011 تزايد الهتمام يف جمال الطاقة املتجددة يف اليابان ل�شيما بعد توقف املفاعات النووية عن العمل 

لغاية الآن با�شتثناء مفاعلني اثنني.
وح�شب تقرير من ال�شركات العاملة يف امل�شروع فمن املتوقع اأن يتم توليد الطاقة بعد 10 �شنوات على الأقل حيث 
اأظهرت الدرا�شات احتمال وجود مكامن يابانية باإنتاج ماي�شل اإىل 23.4 مليون كيلوواط من الكهرباء من الطاقة 

احلرارية الأر�شية الثالث حجما يف العامل ويعادل كمية الطاقة املولدة من 20 حمطة طاقة نووية.
وتوجد يف اليابان 17 حمطة طاقة حرارية اأر�شية تعمل حاليا وتنتج 520 األف كيلوواط وتقع معظمها �شمن 
احلدائق املحمية مبادفع ن�شطاء البيئة اإىل الإعراب عن القلق من تاأثر عمليات احلفر والتنقيب والإنتاج على 

الينابيع والبيئة الطبيعية.
ويجري الآن التخطيط مل�شاريع تطوير الطاقة احلرارية الأر�شية يف 24 موقعا يف جميع اأنحاء اليابان.

•• اأبوظبي-وام: 

تعاون  اتفاقية  ل��ل��ط��ران  والحت����اد  اأب��وظ��ب��ي  و�شناعة  غ��رف��ة جت���ارة  وق��ع��ت 
لتقدمي خدمات ومبادرات لدعم قطاع امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة يف اإمارة 
حممد  �شعادة  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  عن  التفاقية  وق��ع   . اأبوظبي 
املهري  مبارك  ح��ارب  للطران  الحت��اد  وعن  العام  املهري مديرها  هال 
من  ع��دد  بح�شور  وذل��ك  الإم����ارات  دول��ة  يف  املبيعات  ل�شوؤون  الرئي�س  نائب 
كبار امل�شوؤولني يف غرفة اأبوظبي والحت��اد للطران وذكرت الغرفة يف بيان 
اأي�شا خدمات  اأن الحتاد للطران �شتوفر مبوجب التفاقية  ام�س  �شحفي 
�شفر  برنامج  �شمن   اأبوظبي  غرفة  ملوظفي  تف�شيلية  وم��زاي��ا  وخ�شومات 
موظفي حكومة اأبوظبي. وجاء توقيع هذه التفاقية يف اإطار حر�س غرفة 
امل�شاريع  وامل�شاندة لأ�شحاب  الدعم  اأبوظبي والحت��اد للطران على تقدمي 
ال�شغرة واملتو�شطة لتعزيز تناف�شية هذه امل�شاريع واإيجاد املزيد من فر�س 
العمل وتو�شيع جمالت التعاون بني الطرفني اللذين �شيعمان على التعاون 
لتفعيل مبادرات بناء القدرات والرامج امل�شممة لإعداد الفر�س لل�شباب من 
�شناعة  جمال  يف  لهم  الوظيفية  القدرات  ولتطوير  الإماراتيني  املواطنني 

الطران.
ومبوجب هذه التفاقية �شتعمل غرفة اأبوظبي على الرتويج لرنامج بيزن�س 
كونكت لولء ال�شركات والذي اأعدته �شركة الإحتاد للطران لقطاع امل�شاريع 
ال�شغرة واملتو�شطة يف اإطار دعم الطرفني لهذا القطاع ومتكينه من التطور 

وتوفر الفر�س لل�شباب املواطن.
ومزايا  خ�شومات  اأبوظبي  غرفة  موظفي  اإىل  للطران  الحت���اد  و�شتقدم 
وذلك  اأبوظبي  حكومة  موظفي  �شفر  برنامج  مبوجب  تف�شيلية  ومعاملة 

طبقا لاأحكام وال�شروط التي حتكم هذا الرنامج.
للرتويج  للطران  والحت���اد  اأب��وظ��ب��ي  غرفة  ت��ع��اون  على  التفاقية  ون�شت 
امل�شاريع  لأ�شحاب  كونكت  بيزن�س  ال�شركات  ل��ولء  الحت��اد  برنامج  ملنتجات 
لأن�شطة  وال��رتوي��ج  الغرفة  يف  امل�شجلني  والأع�����ش��اء  واملتو�شطة  ال�شغرة 
التوا�شل  تعزيز  ي�شهم يف  الغرفة ومبا  وخدمات الحت��اد للطران يف مبنى 
ال�شغرة  امل�شاريع  ال�شفر لقطاع  اأف�شل اخلدمات وحلول  التجاري وتقدمي 

وما  التفاقية  بتوقيع هذه  املهري  �شعادة حممد هال  واملتو�شطة. ورحب 
ت�شمنته من بنود لدعم وتطوير قدرات امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة وتعزيز 
املهري  �شعادة  واأ���ش��اد   . اأمامهم  الفر�س  وتو�شيع  اأ�شحابها  وق��درات  كفاءة 
للطران خال  الحت��اد  �شركة  اإليها  وو�شلت  التي حققتها  املتميزة  باملكانة 
ال�شركة  تقدمها  التي  للخدمات  واملتميز  الرفيع  وبامل�شتوى  وج��ي��زة  ف��رتة 
والتميز  للجودة  مرادفا  اأ�شبحت  لل�شركة  التجارية  العامة  اأن  اإىل  م�شرا 
يف عامل الطران التجاري مما اأ�شهم يف تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي و�شمعتها 
يف الأو�شاط القت�شادية العاملية ولفت اإىل اأن غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي 
تعتر خدمات الحتاد للطران من اأف�شل اخلدمات حيث تقدم وتوفر الناقلة 
الوطنية جميع متطلبات ال�شفر وكذلك خدمات ال�شحن باأف�شل �شورة ممكنة 

مما انعك�س اإيجابيا على �شمعة الإمارة و�شاهم يف تعزيز مكانتها.
ونوه املهري اإىل اأن غرفة اأبوظبي �شتعمل وبكل ال�شبل على تعزيز جهودها 
للرتويج لاحتاد للطران باعتبارها ناقا وطنيا رائدا للدولة م�شرا اإىل 
اأن الغرفة �شتعمل مع ال�شركة ومن خال القطاع اخلا�س يف اإمارة اأبوظبي 
واملتمثل يف اأع�شاء الغرفة من ال�شركات واملوؤ�ش�شات و�شبكة عاقاتها والوفود 
التي  التجارية  وال��وف��ود  العام  م��دار  على  ت�شتقبلها  التي  املتعددة  التجارية 
للطران  الحت��اد  جهود  ودع��م  لأبوظبي  للرتويج  للخارج  الغرفة  تر�شلها 
وذكر  امل�شتقبلية  وخططها  توجهاتها  ودع���م  ون�شاطاتها  اأعمالها  وتعزيز 
ال�شركة  به  تقوم  ال��ذي  املهم  ب��ال��دور  التعريف  على  اأي�شا  تعمل  الغرفة  اأن 
الكادر  بها  يعمل  التي  والراقية  العالية  واملهنية  تقدمها  التي  وباخلدمات 
اأك���د ح���ارب م��ب��ارك املهري  املميز ال���ذي ي��ق��دم ه��ذه اخل��دم��ات. م��ن جانبه 
ح��ر���س الحت���اد ل��ل��ط��ران بو�شفها ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات على 
غمار  خو�س  على  وت�شجعيهم  الوطنية  بالكوادر  الرتقاء  يف  فاعل  دور  اأداء 
التحديات يف القطاع اخلا�س مبا ي�شهم يف توفر فر�س عمل اإ�شافية وتعزيز 
فوائد  توفر  يف  �شت�شهم  التفاقية  اأن  واأو���ش��ح  ال��دول��ة  يف  ال�شتثمار  مناخ 
ال�شغرة  امل�شاريع  �شفر فريدة وعرو�س متميزة لأ�شحاب  ومزايا وخدمات 
واملتو�شطة يف اإطار برنامج الحتاد لولء ال�شركات بيزن�س كونتكت ا�شافة اىل 
توفر خ�شومات ومزايا ومعاملة تف�شيلية لأع�شاء الغرفة �شمن خدماتها 

ملوظفي القطاع احلكومي و�شبه احلكومي يف اأبوظبي. 

•• ال�صارقة-الفجر:

يف  الت�شوق  بغر�س  للعائات  املف�شلة  الوجهة  م��ول  ميغا  �شجل 
خال  التجزئة  حمات  بيع  حركة  يف  ملحوظا  ارتفاعا  ال�شارقة 
ال��ذي قدمت  الوقت  امل��ب��ارك، يف  رم�شان  �شهر  الأول من  الن�شف 
املميزة والتي عك�شت متعة  التجزئة عرو�شها  فيه خمتلف حمال 
جتربة الت�شوق، الأم��ر الذي �شاهم يف رفع احل��راك الت�شوقي من 
قبل الزوار ومرتادي املركز. ومتا�شياً مع هذا احلراك اأعلن ميغا 
مول عن خطته للن�شف الثاين من ال�شهر الف�شيل والحتفالت 
الذي  الكبر  والإقبال  النجاح  وذل��ك يف �شوء  ال�شهر،  بهذا  املعدة 
�شهده الن�شف الأول من رم�شان. و�شت�شت�شيف ال�شاحة الرئي�شية 
يف ميغا مول العديد من الن�شاطات والفعاليات الرتفيهية املقدمة 
الف�شيل  ال�شهر  املركز، والتي حتاكي روحانية  اإىل زوار ومرتادي 
مت  حيث  ميغامول،  به  يحظى  ال��ذي  العائلي  اجل��و  مع  وتتما�شى 
ت�شميم املنطقة العلوية من النافورة على �شكل م�شجد. كما �شيبث 
تلفزيون ال�شارقة برناجمه ال�شهر الني�شان من ميغا مول وعلى 

والفعاليات،  الأح��داث  اإث��ارة هذه  �شيزيد من  الهواء مبا�شرة، مبا 
املت�شوقني  على  رم�شانية  اأ�شئلة  بطرح  الرنامج  مقدم  و�شيقوم 
وب�شكل ع�شوائي، مبا يتيح الفر�شة لزوار املركز من الفوز بجوائز 
وق�شائم هدايا منوعة. وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد �شعيد بن حممد 
القا�شمي، نائب رئي�س ميغا مول: لقد �شهد الن�شف الول من هذا 
لقت  والتي  والن�شاطات  الفعاليات  من  العديد  الف�شيل  ال�شهر 
واإنه  الكرمي،  جمهورنا  �شرائح  خمتلف  من  كبراً  واقبال  جناحا 
لأمر رائع اأن نرى اجلميع من اأطفال وكبار ال�شن يجتمعون معاً 
ب�شكل  �شعدنا  وك��م  م��ول  ميغا  يف  ال��ك��رمي  ال�شهر  بهذا  لاحتفال 
خا�س بنتائج برنامج الفح�س الطبي الذى نظمته وزارة ال�شحة، 
وذلك كجزء من حملة التوعية ال�شحية التي تقوم بها بالتعاون 
مع ميغا مول، حيث مت ا�شتقبال عددا كبراً من جمهورنا العزيز 
والذين ا�شتفادوا من برنامج الفح�س املجاين، وهو ما يوؤكد على 
اأهمية ودور الرعاية ال�شحية يف حياة املجتمع، ونفخر يف ميغا مول 
باأن يكون لنا دور اإيجابي يف هذا النجاح اإىل جانب وزارة ال�شحة 

�شاحبة الدور الرئي�س يف هذه امل�شاهمة .
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اأوملبياد ال�شباط يقرتب من اإ�شدال ال�شتار على ن�شخته ال�شابعة ع�شرة 

اليـــوم ختـــام الرمايــــة وتتويــــج الفائزيــــن بالبـــالي �ستيــــ�سن 

ال�ســـام�ســـي يــخـطــــف �ســــدارة �سـبـــــاب بــطـــولــــــــــة )NDC( للبــــولينــــــج

نهائيات  ال��ي��وم  م�����ش��اء  م��ن  ال��ع��ا���ش��رة  يف  تنطلق 
بطولة الرماية بامل�شد�س كراكال 9 ملم للرجال 
وال�شيدات واملن�شوية �شمن اأوملبياد نادي �شباط 
ال�شابعة  ن�شخته  يف  الرم�شاين  امل�شلحة  القوات 
ع�شرة والتي تقام حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور 
الوزارء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
وزير �شوؤون الرئا�شة ، ب�شعار البيت متوحد وكانت 
من  الأول  ال�شبوع  خ��ال  ا�شتهلت  ق��د  امل�شابقة 
ورامية  رام   117 ومب�شاركة  الأومل��ب��ي��اد  انطاق 
ب  �شاركوا  ال��ذي��ن  للرجال  الأك���ر  الن�شيب  ك��ان 
البطولة  وب����داأت   ،  26 ب  وال�����ش��ي��دات   ، رام   91
الدور  اىل  منها  و�شل  التي  التمهيدية  ب���الأدوار 

التمهيدي الثاين 67 رام و22 رامية . 
طمحا  امل��ت��ن��اف�����ش��ني  ب���ني  امل��ن��اف�����ش��ة  ح����دة  وزادت 
اأم���ا يف ح�شد  النهائي  ال���دور  اىل  ال��و���ش��ول  يف 
اجل�����وائ ال��ق��ي��م��ة امل���ر����ش���ودة م���ن ال��ل��ج��ن��ة العليا 

املنظمة للبطولة .
لعبا   24 متكن  �شديدين  وحما�شة  اث��ارة  وبعد 
ال��ت��اأه��ل اىل  12 لكل منهما م��ن  ب��واق��ع  ولع��ب��ة 
الدور النهائي الذي �شتكون فيه النتائج م�شرتكة 
ب���ني اجل��ن�����ش��ني ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال�����ش��ت��ة الأوائ������ل ، 
قمة  النهائي  ال���دور  ي�شهد  اأن  املتوقع  م��ن  حيث 
عليها  ظهر  التي  املتميزة  امل�شتويات  بعد  الث��ارة 

املتناق�شون خال الأدوار التمهيدية .

باقبال  حظيت  الرماية   : املزروعي  عبيد 
كبري 

للرماية  كراكال  نادي  املزروعي مدير  عبيد  قال 
ومن�شق  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط  ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع 
اأن بطولة  املفتوح  الرماية بالأوملبياد الرم�شاين 
ه���ذا ال���ع���ام لق���ت اق���ب���ال ك��ب��را ، وظ���ه���رت فيها 
املناف�شة حامية الوطي�س . واأ�شاف املزروعي اىل 
ننتظر  ولكننا  العام  ه��ذا  �شديدا  ك��ان  القبال  اأن 
الأكرث يف الأعوام القادمة لن�شل بعدد امل�شاركني 
اىل اأكرث من 150 راٍم ورامية ، ونحن على امت 
ال�شتعداد باقامة دورات تدريبية لكل من ي�شعى 
للم�شاركة يف هذه البطولة يف العام القادم لتكون 

املناف�شة اأكرث �شرا�شة واملتعة اأروع .
واأ�شار املزروعي اىل اأن تتويج الفائزين يف بطولة 
ال��رم��اي��ة ���ش��ي��ك��ون يف ن��ف�����س ي���وم ال��ن��ه��ائ��ي الأحد 
بالتتويج  يقوم  و�شوف   ، املغطاة  بال�شالة  القادم 
املرموقة  والعامة  الريا�شية  ال�شخ�شيات  احدى 
،و�شتكون اجلائة الكرى عبارة عن �شيارة فارهة 
العليا  اللجنة  ب���اأن  ال��ت��ذك��ر  ي��ج��ب  ال��ن��ه��اي��ة  ويف 

العام  هذا  املفتوح  الرم�شاين  لاأوملبياد  املنظمة 
قد بذلت جهودا كبرة يف �شبيل اخراج املناف�شات 
هناك  جتعل  ومل   ، �شفوها  يكدر  م��ا  وج��ود  دون 
جمملها  يف  البطولة  فخرجت   ، لل�شدفة  جمال 
ب�����ش��ورة ع���رت ع��ن ق����درة الم�����ارات ع��ل��ى ح�شن 
�شالح  يف  ���ش��ي�����ش��ب  م���ا  وه����و  والدارة  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
البطولة من خال القبال املتزايد على امل�شاركة 

عاما بعد اآخر . 
 

الإلكرتونية  ال��ق��دم  ك��رة  خ��ت��ام  ال��ي��وم.. 
للفوز  ي��ت��ط��ل��ع��ون  م��ت�����ش��اب��ق��ني  وث��م��ان��ي��ة 

بال�شيارة 
�شهدت ام�س الول مناف�شات حمتدمة يف دور ال 
64 بني املت�شابقني الذين تاأهلوا من الت�شفيات 
اللكرتونية  ال���ق���دم  ك���رة  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
الوملبياد  م�شابقات  �شمن   – �شتي�شن  ب��اي   –
ال��رم�����ش��اين ، و���ش��ط ح�����ش��ور ج��م��اه��ري غفر 
القوات  ن��ادي �شباط  ازدان��ت به مدرجات مدخل 

امل�شلحة ) موقع ا�شت�شافة الفعاليات( .
بني  ال�شديد  والتناف�س  املثرة  ال�شراع  وا�شتمر 
املتاأهلني  حل�شم   ، متاخرة  �شاعات  اىل  امل�شاركني 
الثمانية من 64 مت�شابقا ، حيث ا�شفرت النتائج 
فيما  تناف�شوا  مت�شابقا   32 ت��اأه��ل  ع��ن  الول��ي��ة 
واث����ارة يف  ق���وة  اأك���رث  اأخ����رى  ت�شفية  بينهم ومت 
نهايتها حل�شم تاأهل ثمانية مت�شابقني اىل الدور 
النهائي احلا�شم الذي �شيقام م�شاء اليوم لتحديد 
بطل امل�شابقة وجائزتها �شيارة مقدمة من احدى 
القوات  �شباط  ن��ادي  لوملبياد  الراعية  ال�شركات 

امل�شلحة بدورته ال�شابعة ع�شرة .
وا�شتطاع ثمانية مت�شابقني من التاأهل اىل الدور 
اأحمد  الثاثة  الأخ���وة   : وه��م  واحلا�شم  النهائي 
عي�شى  وعتيق  وه��ان  اهلل  عبد  وح�شني  وح�شن 
امل��ح��رب��ي وع��ب��د ال��رح��ي��م ���ش��دي��ق ال�����ش��ي��د تراي 
املعمري  من�شور  وخ��ال��د  الكتبي  �شعيد  وخ��ال��د 

وحممد حمد �شامل العرميي.
يف  الفائزين  تتويج  مرا�شم  اليوم  م�شاء  وجت��ري 
�شالة  يف  وج��م��اه��ري��ة  �شعبية  الك���رث  امل�شابقة 
املقطع بنادي ال�شباط ، بعد ان ا�شتمرت لثاثة 
والتناف�س  وال��ت�����ش��وي��ق  ب���الث���ارة  ح��اف��ل��ة  ا���ش��اب��ي��ع 
الذين  امل�شاركون  قدمها  التي  املميزة  والعرو�س 

تخطى عددهم 500 م�شاركا .
وت��خ�����ش��ع امل�����ش��اب��ق��ة ل�����ش����راف حت��ك��ي��م��ي مكون 
والخت�شا�س  اخل���رة  ذوي  م��ن  ح��ك��ام  �شتة  م��ن 
والتجارب الرثية وهم : علي املن�شوري وعبد اهلل 

وعبداهلل  العوير  و�شالح  مبارك  ومن�شور  �شامل 
�شيف الطنيجي وطال الها�شمي.

بدوره اكد �شالح املن�شوري رئي�س جلنة كرة القدم 
للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  يف  اللكرتونية 
�شجلت  البطولة  من  ع�شرة  ال�شابعة  الن�شخة  ان 
والقبال  امل�����ش��ارك��ة  �شعيد  ع��ل��ى  قيا�شية  ارق����ام 
المكانيات  وا���ش��ح��اب  ال��اع��ب��ني  اف�����ش��ل  وا���ش��م 
التي  امل�شابقات  واح��دة من  ، مما جعلها  الكبرة 
يف  ك��ب��رة  واث����ارة  م�شبوق  غ��ر  بتناف�س  حت��ظ��ى 
ف�شول جميع الت�شفيات التاأهيلية و�شول لليوم 

اخلتامي .
املت�شابقني  وجميع  بامل�شاركني  املن�شوري  وا�شاد 
رائعة على  ب�شمات  وتركوا  اث��روا احل��دث  الذين 
الكبرة  ال��ق��اع��دة  على  اك���دت   ، ا�شابيع   3 م��دى 
مل��م��ار���ش��ي ال��ل��ع��ب��ة وج��م��اه��ري��ت��ه��ا، م���وؤك���دا ىان 
البطولة هذا العام جاءت خمتلفة ومميزة بجميع 
والفنية  التنظيمية  الناحية  من  �شواء  جوانبها 

والتحكيمية .
املنظمة  للجنة  الكبر  ال���دور  امل��ن�����ش��وري  وث��م��ن 
هال  حممد  م.  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  برئا�شة  العليا 
ومتابعته  وت��وج��ي��ه��ات��ه  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
احل��ث��ي��ث��ة ال��ت��ي اوله�����ا م���ن اج���ل اجن����اح احلدث 
بدور  م�شيدا   ، مل�شرته  التميز  ب�شمات  وا�شفاء 
العام  واملن�شق  ال�شلومي  �شاح  البطولة  مدير 
ال��ل��ج��ان على  ال��ك��ع��ب��ي وج��م��ي��ع  ال��دك��ت��ور م�شبح 
الواحد  ال��ف��ري��ق  روح  تعزيز  يف  ودوره����ا  تعاونها 
للخروج بنتاجات وخمرجات تعزز من ا�شتمرارية 

البطولة من عام لخر .

القبي�شي يت�شدر املعدل العام لن�شف نهائي 
البولينج 

ت�شدر حممد خليفة القبي�شي املعدل العام لن�شف 
�شباط  ب��ن��ادي  امل��ق��ام��ة  البولينج  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي 
الرم�شاين  الأومل���ب���ي���اد  ���ش��م��ن  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
بالت�شفية الثانية ، حيث تاأهل 8 لعبني من اأ�شل 
16 لعباً اىل الدور النهائي ، ليترى الاعبون 
يف اليوم اخلتامي على لقب هذه البطولة ، وجنح 
اإزاحة �شاكر علي  القبي�شي يف ن�شف النهائي من 
اأعلى  مكانة  ليحل  الأول��ي��ة  الت�شفيات  مت�شدر 
املعدل العام ويرتاجع الأخر اىل املركز الثاين ، 
الثاين  اليوم  ال��ذي �شاركوا يف  6 من  ب��اأن  ويذكر 
النهائي  ال���دور  اىل  ت��اأه��ل��وا  ق��د  الناهئي  لن�شف 

املكون من ثمانية. 
 ، الأول  باملركز   220.8 معدل  القبي�شي  وحقق 

الثالث  املركز  216 ويف  �شاكر علي مبعدل  يليه 
ح�شل نايف عقاب على معدل 205.8 ويف املركز 
ويف   199.6 مب��ع��دل  ال��ه��ام��ل��ي  حليمان  ال��راب��ع 
املركز اخلام�س حارب املن�شوري بفارغ ب�شيط بلغ 
ال�شويدي  ح�شني  ال�شاد�س  امل��رك��ز  ويف   199.1
يو�شف  ال�����ش��اب��ع  امل���رك���ز  ويف   195.5 مب���ع���دل 
الثامن  امل���رك���ز  ويف   193.1 مب��ع��دل  ال��زع��اب��ي 

حممود العطار مبعدل 193 . 

اأحمد املال يتوج بفئة ال�شباب للبولينج
توج اأحمد عبد اخلالق املا باملركز الأول يف فئة 
بطولة  بجانب  اأقيمت  وال��ت��ي  املبتدئني  ال�شباب 
يف  املبتدئني  ال�شباب  ل��دع��م  املفتوحة  البولينج 
هذه الريا�شة واإبراز مواهبهم وقدراتهم يف �شبيل 
حب الريا�شة وتعلمها يف امل�شتقبل والتدرب عليها 
بعد ذلك ، وقد برزت بع�س الوجوه يف هذه الفئة 
مبهر  م�شتقبل  ينتظرهم  وال��ذي��ن  ال�شباب  م��ن 
الثاين  املركز  على  وح�شل   ، البولينج  ريا�شة  يف 
الاعب �شامل القبي�شي وح�شل على املركز الثالث 
الاعب عبداهلل القبي�شي واملركز الرابع �شلطان 
واملركز  ب�شام  اأدي���ب  اخلام�س  وامل��رك��ز  ال�شام�شي 
زايد  ال�شابع  وامل��رك��ز  القبي�شي  نهيان  ال�����ش��اد���س 

القبي�شي واملركز الثامن حممد القبي�شي .

رغم  لأم��رك  جيدة  م�شاركة   : �شاملني  عمر 
اخلروج

اأن  اأم��رك  �شركة  �شاملني لع��ب فريق  اعتر عمر 
الرغم  على  ج��ي��دة  البطولة  يف  فريقه  م�شاركة 
من اخلروج من دور الثمانية، موؤكداً اأن مباريات 
الدور ربع النهائي جاءت قوية خا�شة واأن الفرق 
ال��ث��م��ان��ي��ة ���ش��ع��دت اإىل ه����ذا ال�����دور ع���ن ج����دارة 
يف  متميزة  م�شتويات  قدمت  اأن  بعد  وا�شتحقاق 

الدور التمهيدي.
ال��ف��وز وح�شب  امل�شاركة لي�س  ال��ه��دف م��ن  وق���ال  
واإمنا التواجد يف هذا التجمع وامللتقى الرم�شاين 
الكبر والذي يعد حدثاً مميزاً يف ال�شهر الكرمي، 
وميثل متنف�شاً للكثر من الريا�شيني والعاملني 
يف املوؤ�ش�شات الوطنية �شواء اخلا�شة اأو احلكومية، 
اأما فيما يخ�س الأداء فقد قدمنا م�شتوى طيب 
وحاولنا التاأهل اإىل ن�شف النهائي اإل اأننا واجهنا 
مناف�شاً عنيداً ميلك اإمكانيات كبرة ولعبني من 

اأ�شحاب املهارات وفاز عن ا�شتحقاق.
للبطولة  املنظمة  العليا  باللجنة  �شاملني  واأ���ش��اد 
م�شراً  القدم،  كرة  خلما�شيات  اجليد  والتنظيم 

اإىل اأن اجلميع عمل على خروج املباريات بال�شكل 
الائق وو�شط اأجواء اأخوية بني الفرق امل�شاركة، 
ومن املوؤكد اأن هناك العديد من الإيجابيات التي 
خرجت بها كل الفرق من التواجد هذا العام وما 
حتققه البطولة ي�شر اإىل اأن هناك تطوراً يف كل 
يف  امل�شاركة  الفرق  و�شتزداد  الأوملبياد  من  ن�شخة 

البطولة املقبلة.

يف  تفاوتًا  �شهدت  الأوىل  الأدوار  اأن  اأك��د 
م�شتوى الفرق

الإم���ارات���ي  ال�����دوري  يف  م�شتمر   : ك��رك��ار  ك���رمي 
واأدر�س عرو�شاً من عدة اأندية

القدم يف  كرة  كركار لعب  اجلزائري كرمي  قال 
وعجمان  الإم����ارات  فريقي  يف  املحرتفني  دوري 
ال�شابق والذي �شارك مع فريق القوات اجلوية يف 
خما�شيات كرة القدم اأن البطولة �شهدت تفاوتاً يف 
م�شتويات الفرق امل�شاركة خ�شو�شاً يف الدور الأول 
من البطولة، وقال هناك فرق قدمت اأداء مميزاً 
عنا�شر جيدة  ملا متلكه من  التمهيدي  ال��دور  يف 
كانت هناك فرق  بينما  الأداء اجلماعي،  وبف�شل 
التي  وال��ف��رق  اأم��ر طبيعي  امل�شتوى وه��و  اأق��ل يف 
تاأهلت اإىل الأدوار املتقدمة ا�شتحقت التواجد مع 
الكبار، م�شراً اإىل اأن خما�شيات كرة القدم تختلف 
مباريات كرة القدم يف املاعب الكبرة من ناحية 
اجلهد وطريقة اللعب وتعتمد ب�شورة اأكر على 

التفاهم والن�شجام بني عنا�شرها.
اأوملبياد  يف  ال��ك��رة  خما�شيات  يف  م�شاركته  وع���ن 
امل�شاركة من وقت  اأحر�س على  ال�شباط ا�شاف  
اعتدنا على  فقد  الرم�شانية،  ال���دورات  لآخ��ر يف 
مثل هذه الدورات منذ ال�شغر، واأ�شعد بالتواجد 
يف هذه املحافل من اأجل تقدمي املتعة للجماهر 
ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى م�����ش��اه��دة امل���ب���اري���ات وجنوم 
عقده  انتهاء  بعد  الكروي  م�شتقبله  وعن  الكرة. 
م��ع ن��ادي عجمان ق��ال  تلقيت ع��دة ع��رو���س من 
عدد من الأندية ولكني مل اأ�شتقر بعد على القرار 
النهائني ومازلت اأدر�س هذه العرو�س بعناية، اإل 

اأنني ل ميكن الإف�شاح عن الأندية التي ترغب يف 
خدماتي لأننا مازلنا يف مرحلة املفاو�شات، ولكني 

م�شتمر يف دوري اخلليج العربي املو�شم املقبل.

اأ�شويف يت�شدر قائمة الهدافني
يت�شدر قائمي هدايف خما�شيات كرة القدم للرجال 
بال اأ�شويف لعب فريق اآي جي جي بر�شيد 13 
�شر�شة  مناف�شة  الهدافني  قائمة  وت�شهد  ه��دف��اً، 
اآيت  اأك��رث من لعب حيث يطارد عبد احلق  بني 
تعريف لعب فريق موؤ�ش�شة عبد احلميد خوري 
مت�شدر القائمة بر�شيد 9 اأهداف، وي�شرتك معه 
يف نف�س الر�شيد عاء الدين ح�شن لعب الحتاد 
الريا�شي للجامعات، بينما ياأتي �شفيان امل�شرار يف 

املركز الرابع ب� 8 اأهداف.

وك�شب  ال��ف��وز  اأج��ل  م��ن  �شنعمل   : �شعادي 
التحدي بالرجل احلديدي

اأحمد �شكري �شعادي الذي يعمل  �شرح التون�شي 
اأن  الرابع  باملركز  الفائز  املن�شاآت  يف جهاز حماية 
البطولة من اأف�شل البطولت التي �شارك فيها ، 

وهي اأول مرة ي�شارك يف مثل هذه املناف�شات .
واأ�شاف اأنه قد حدثت له بع�س الأخطاء ، ولكن 
القادمة �شيكون  ال�شنوات  امل�شاركات يف  مع توايل 
هناك حت�شن وعن الرتتيب الرابع قال اأنه لو مل 
يكن هناك تعطل يف ت�شغيل اجلهاز وكذلك بطء يف 
تبديل املاب�س لكان قد ح�شل على ترتيب اأف�شل 
لبطولة  ي�شتعد  �شوف  باأنه  واأ�شاف   ، الرابع  من 
اأ�شبوعا وهي   12 ب  انطاقها  قبل  القادم  العام 
فرتة مثالية لاعداد للح�شول على مركز اأف�شل 
. واأ�شار �شعادي اىل ان م�شاركته يف البطولة جاءت 
الكعبي  ب��ره��وم  ب��ن  علي  ال��رائ��د  م��ن  بتوجيهات 
كبر  ف�شل  له  ك��ان  ال��ذي  املن�شاآت  بجهاز حماية 
وت�شجيعه على امل�شاركة يف البطولة ، قبل القيام 
بالجازة ال�شنوية ، واأنه ممن له كثرا ، وكذلك 
اأفراد ا�شرتي الذين وقفوا معي و�شاندوين كثرا 

و�شتكون اجلائزة اأف�شل ما اأقدمها اليهم . 

حممد �سلطان يتوج ببطولة الرماية الرم�سانية املفتوحة ل�سباط ال�سرطة
ال�شرطة  م��دار���س  اإدارة  من  �شلطان  حممد  امل��ازم  ت��وج 
ب��ط��ا لبطولة  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة  ب���ال���ق���ي���ادة 
اإدارة  الرماية بامل�شد�س املفتوحة لل�شباط التي نظمتها 
ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء ب�شرطة اأبوظبي مبنا�شبة 
�شهر رم�شان املبارك مب�شاركة 30 �شابطا من خمتلف 
واأقيمت يف  بالدولة  لل�شرطة  العامة  القيادات والإدارات 

ميدان الرماية بنادي �شباط ال�شرطة باأبوظبي.
و�شهدت البطولة مناف�شة قوية من جميع امل�شاركني فيها 
امل�شتوى الفني للرماة وح�شل على املركز  نظرا لتقارب 
الثاين النقيب حممد عبداهلل من مدار�س ال�شرطة وحل 
يف املركز الثالث النقيب �شيف علوان من القيادة العامة 

ل�شرطة راأ�س اخليمة وح�شل الرائد حممد مبارك من 
القيادة العامة ل�شرطة عجمان على املركز الرابع وجاء 
يف املركز اخلام�س املازم عارف عنرت من القيادة العامة 

ل�شرطة ال�شارقة.
وقال العقيد حممد حميد بن دملوج الظاهري مدير عام 
ملكتب  العامة  الأم��ان��ة  يف  الأداء  وتطوير  ال�شرتاتيجية 
اإن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو 
الذي  الهتمام  انطاقا من  ياأتي  البطولة  تنظيم هذه 
توليه القيادة العليا للريا�شة وحر�شها على دعم خمتلف 
اأوج����ه ال��ن�����ش��اط ال�����ش��رط��ي مم��ا ي��ع��زز ق����درات العاملني 
والإخا�س  ال��ت��ف��اين  روح  وي��غ��ر���س  ال�����ش��رط��ة  ب��اأج��ه��زة 

والدقة والن�شباط بينهم وا�شتجابة لتوجيهات القيادة 
ال�شرطية ب�شرورة الهتمام بالرماية كاإحدى الريا�شات 
العاملني  م���ه���ارات  تنمية  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�����ش��رط��ي��ة 
ورف��ع كفاءتهم يف جمال يعد من اأه��م جم��الت التاأهيل 
اإىل جانب دوره يف تر�شيخ وتطوير  ال�شرطي  والتدريب 
ال��ع��اق��ات الإن�����ش��ان��ي��ة ب��ني ال��ع��ام��ل��ني وحت��ق��ي��ق التقارب 

والتاحم بينهم.
و�شارك يف البطولة العقيد عبدالرحمن احلمادي مدير 
اإدارة  مدير  �شامل  وليد  والعقيد  اجلنائية  الأدل���ة  اإدارة 

مدار�س ال�شرطة وعدد من ال�شباط بوزارة الداخلية.
اأول جمال عي�شى ال�شعدي مدير  امل��ازم  اأكد  من جانبه 

اأبوظبي  ب�شرطة  الريا�شية  وامل�شابقات  املنتخبات  ف��رع 
اأن هذه البطولة تاأتي �شمن برنامج الن�شاط الريا�شي 
الذي تنظمه اإدارة ال�شرتاتيجية وتطوير الأداء ب�شرطة 
فعالة  وم�����ش��ارك��ة  كبر  باهتمام  حظيت  حيث  اأب��وظ��ب��ي 
من القيادات كافة مما اأ�شهم يف �شقل واإعداد الكثرين 
البطولت  امل��وؤه��ل��ني خلو�س خمتلف  ال��رم��اة  اأم��ه��ر  م��ن 

وامل�شابقات واملناف�شات الريا�شية.
من جهة اأخرى تقام م�شاء اليوم الأحد على ملعب نادي 
اأفراد ال�شرطة يف اأبوظبي مباريات دور الثمانية لبطولة 
ال�شرتاتيجية  اإدارة  تنظمها  التي  القدم  كرة  �شباعيات 
فريقا   18 مب�شاركة  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  الأداء  وتطوير 

اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اإدارات  خمتلف  متثل 
مديرية  ه��ي  ف���رق   8 ���ش��ع��دت  ح��ي��ث  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
�شرطة العني ومديرية املرور والدوريات واملهام اخلا�شة 
واإدارة حماية املن�شاآت احلكومية و�شرطة املنطقة الغربية 
واملعلومات الأمنية وامل�شاريع الهند�شية واإدارة العمليات.

املن�شاآت  ح��م��اي��ة  اإدارة  ف��ري��ق  م��ع  ال��ع��ني  ف��ري��ق  ويلتقي 
الغربية مع  املنطقة  احلكومية كما يلتقي فريق �شرطة 
اخلا�شة  امل��ه��ام  اإدارة  وف��ري��ق  الهند�شية  امل�شاريع  فريق 
العمليات مع فريق  امل��رور ويلتقي فريق  اإدارة  مع فريق 
املعلومات الأمنية والفائز من هذه املباريات ي�شعد للدور 

قبل النهائي الذي يقام منت�شف هذا الأ�شبوع. 

للمرحلة  التاأهل  مامح  ات�شحت 
احلفر  �شركة  بطولة  م��ن  الثانية 
الرم�شانية   )NDC( الوطنية 
ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج لفئة  ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة 

�شراعها  ا���ش��ت��د  ال�������ش���ب���اب،وال���ت���ي 
ع��ل��ي ك��اف��ه امل�����ش��ت��وي��ات م��ن خال 
توا�شلت  التي  البطولة  م��ب��اري��ات 
للبولينج  الدولية  خليفة  ب�شالة 

ال�شركة  ب����اإ�����ش����راف  اأب���وظ���ب���ي  يف 
الرائدة والتي تتوا�شل مناف�شاتها 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الريا�شية  زايد  ومدينة  الريا�شي 

اعتاء  �شهدت  ،والتي  اأبوظبي  يف 
لع����ب م��ن��ت��خ��ب ���ش��ب��اب الإم������ارات 
ال�شام�شي  �شعيد  خمي�س  للبولينج 
����ش���دارة ب��ط��ول��ة ال�����ش��ب��اب مبعدل 
ال�شاد�س  املركز  من  قادما   ،226
يف قفزة رائعة ت�شجل له ،قبل ختام 
فعاليات تلك البطولة يوم الأربعاء 
على  ج��اءت �شدارته  وق��د   . املقبل 
الريطانية  ال����اع����ب����ة  ح�������ش���اب 
احتفظت  ال���ت���ي  ه���ن���ان  ���ش��ام��ن��ث��ا 
بال�شدارة منذ انطاقة البطولة، 
،فيما   221 ال�����ش��اب��ق  ب��ر���ش��ي��ده��ا 
اجلنيبي  حممد  العراقي  احتفظ 
216،ويف  بر�شيد  الثالث  باملركز 
امل��رك��زي��ن ال��راب��ع واخل��ام�����س جند 
القبي�شي، و�شقيقة  �شلطان حممد 
اأحمد حممد القبي�شي ،ويف املركز 
ال�شاد�س جند عبداهلل املا وال�شابع 
يعقوب  وال��ث��ام��ن  التميمي  �شهيل 
و�شمن  القبي�شي  خليفة  حم��م��د 
التا�شع  املركزين  يف  التاأهل  قائمة 

وعبداهلل  امل����ا  اح���م���د  وال���ع���ا����ش���ر 
اجلولتني  ب�����اأن  ي���وؤك���د  ن��ب��ي��ل،مم��ا 
ال��دور قبل  املتبقيتني قبل مرحلة 
الإثارة  من  نوعا  �شت�شهد  النهائي 
ال�شلم  ل�شعود  تطلعا  وال��ت��ح��دي 
ال��ذه��ب��ي ل��اأرب��ع��ة الأوائ����ل والذي 
يعنى القرتاب من من�شة التتويج 

الذهبي يف ختام البطولة .
اأما املعدل ال�شتثنائية فقد �شهدت 
تقدم الاعب املخ�شرم ال�شرجاوي 
عبد اخلالق املا لل�شدارة مبعدل 
ال����اع����ب  ح���������ش����اب  ،ع����ل����ي   220
ال����ذي تراجع  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���داهلل 
219مما  مبعدل  ال��ث��اين  للمركز 
واحتفظ  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ت��ق��ارب  ي��وؤك��د 
الثالث  باملركز  اوغ�شتني  الفلبيني 
بنف�س املعدل ..اأما بطولة ال�شيدات 
فقد احتفظت الريطانية �شامنثا 
ع�شر  والثاين  الأول  باملركز  هنان 
البطولة  يف  ال���ع���ام  ال���رتت���ي���ب  يف 
لل�شيدات  وال���ث���ان���ي���ة  امل���ف���ت���وح���ة 

الفلبينية يول ،والثالثة الإماراتية 
�شارة املا ..اأما البطولة الرئي�شية 
املفتوحة فقد احتفظ بطل العامل 
القبي�شي  الإماراتي حممد خليفة 

الاعب  ا�شتمرار  ،م��ع  ب��ال�����ش��دارة 
الرحمن  ع��ب��د  امل��خ�����ش��رم  ال����دويل 
الثاين  امل���رك���ز  يف  ب�����وب(  ����ش���امل) 
العطار  حممود  ال�شاب  ،وال���دويل 

املا�شية(  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  )ح���ام���ل 
يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث، و���ش��ي��ك��ون باب 
اجلولت  خ��ال  مفتوحا  املناف�شة 

املتبقية .
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حمدان بن حممد يح�شر ال�شباق مع ماجد بن حممد وياأمر بتكرمي الفتيات الإماراتيات امل�شاركات

جناح كبري وم�ساركة حملية ودولية وا�سعة يف �سباق ند ال�سبا للدراجات الهوائية 
950 األف درهم جوائز مالية للحا�شلني على املراكز الأوىل

ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
جمل�س  رئي�س  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 
حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  و�شمو  الريا�شي،  دب��ي 
للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
والفنون، �شجل �شباق ند ال�شبا الأول للدراجات 
وفنيا  تنظيميا  جن��اح��ا  اجلمعة  ليلة  الهوائية 
ملا  وا�شعة  ودولية  حملية  م�شاركة  و�شهد  كبرا 
يقارب من 400 دراج من كا اجلن�شني، وذلك 
يف بطولة ند ال�شبا الرم�شانية التي تقام حتت 
رعاية �شمو ويل عهد دبي، وتعد احلدث الريا�شي 
الأك����ر م��ن ن��وع��ه ب��دب��ي خ���ال ���ش��ه��ر رم�شان 
الف�شيل مبجموع جوائز مالية يبلغ 6 مايني 
درهم، وت�شم 5 م�شابقات ريا�شية، وهي: الكرة 
الطائرة ، �شباق ند ال�شبا الدويل الأول للجري، 
ريا�شة بادل تن�س ، كرة قدم ال�شالت و�شباق ند 
مناف�شاتها  وحتت�شن  اأي�����ش��ا،  ل��ل��دراج��ات  ال�شبا 
ال�شالة الريا�شية احلديثة بند ال�شبا، وتتوا�شل 
ح��ت��ى ي����وم اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل مب�����ش��ارك��ة 1500 

ريا�شي حملي ودويل.
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وتابع 
دبي  جمل�س  رئي�س  دب���ي،  عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال���ري���ا����ش���ي، و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م���اج���د ب���ن حممد 
جمريات ال�شباق كاما م�شتقا كل منهما �شيارة 
الدراجني  م��ع  التفاعل  على  وحر�شا  مك�شوفة 
امل�شاركني وحتفيزهم على التاألق وقطع امل�شافة 
 ، 70 كلم باملنطقة املحيطة مبيدان  التي بلغت 
فكان لهذا احل�شور �شموه دور بارز برفع حما�س 
من  والفريد  املميز  ال�شباق  لإكمال  الريا�شيني 
ب�شهر  ليا  يقام  ال��ذي  الول  كونه  بدبي،  نوعه 
جوائز  تخ�شي�س  و���ش��ه��د  ال��ف�����ش��ي��ل،  رم�����ش��ان 
موزعة  دره���م  األ���ف   950 بلغت  �شخمة  مالية 
على فئات امل�شاركني الذين مت تق�شيمهم بح�شب 
قدراتهم البدنية، اإىل: لعبي الأندية املواطنني، 

املواطنني الهواة، املقيمني وال�شيدات.
واأمر �شمو ويل عهد دبي بتكرمي خا�س لاعبات 

فتيات،   9 وع���دده���ن  امل�����ش��ارك��ات  الم���ارات���ي���ات 
تقديرا للمجهود الكبر الذي بذلنه واإكمالهن 
التكرمي  يكون  ولكي  كلم،   70 البالغة  امل�شافة 
حافزا لهن يف م�شوارهن املقبل يف هذه الريا�شة 
وح�����ش��ن مت��ث��ي��ل م��ن��ت��خ��ب ���ش��ي��دات الإم�������ارات يف 
�شمل  املقبلة، كما  والإقليمية  العربية  امل�شاركات 
التدريبي لهن على ما قدموه  الطاقم  التكرمي 

من تدريب واإر�شاد لاعبات.
ك��م��ا ام���ر ���ش��م��وه ب��ت��ك��رمي اأ���ش��غ��ر م�����ش��ارك اأكمل 
ال�شباق كاما وهو من�شور ن�شر النيادي �شاحب 
ال�13 عاما، وهو ابن ن�شر حمود النيادي رئي�س 

جمل�س اإدارة �شكاي دايف دبي.
الدراجني  ج��م��وع  وو���ش��ط  ال�شباق  ان��ت��ه��اء  وف���ور 
امل�شاركني التقى �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
�شفر  ك��ورب��ني  مايكل  م��ع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الوليات املتحدة المركية لدى الدولة، الذي 
�شارك يف احلدث كمت�شابق وجنح باإكمال امل�شافة 
حمققا مركزا متقدما على لئحة فئة املقيمني 
م�شافة  لإكمال  وحتمله  املميز  اأداءه  على  وهناأه 
ال�شباق باأداء قوي ، كما التقى �شموه مع العديد 
من املتا�شبقني هناأهم على قطع م�شافة ال�شباق 

والتقط ال�شور التذكارية معهم.
وقال ال�شفر الأمريكي يف الدولة ب�شعادة بالغة 
اأن  كبر  لفخر  اإن��ه  ال��ق��وي  ال�شباق  خو�س  بعد 
يف  كريا�شي  واأ�شارك  ال�شبا  ند  ببطولة  اأتواجد 
بال�شكر  ات��ق��دم  واأن���ا  الهوائية  ال��دراج��ات  �شباق 
هذا  تنظيم  على  دب��ي  عهد  ويل  ل�شمو  اجل��زي��ل 
امل�شاركني  مع  واللقاء  متابعته  و  الرائع  ال�شباق 
ف��ي��ه ويف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ع��م��وم��ا ال��ت��ي ت��ع��د من 
الح�����داث امل��ه��م��ة يف ���ش��ه��ر رم�����ش��ان م���ن خال 
الريا�شة  مم���ار����ش���ة  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا 

وتوعيتهم باأهميتها لل�شحة .
واأ�����ش����اف ل��ق��د ق�����راأت ال��ك��ث��ر ع���ن ال��ب��ط��ول��ة يف 
ع��ل��م��ت بوجود  ال���ي���وم���ي���ة، وع���ن���دم���ا  ال�����ش��ح��ف 
م�شابقة للدراجات الهوائية قررت على الفور اأن 

اأ�شارك فيها نظرا حلبي الكبر لهذه الريا�شة، 
جهدا  البطولة  ه��ذه  على  ال��ق��ائ��م��ون  ب��ذل  لقد 
بكفاءة عالية  املختلفة  الفعاليات  لتنظيم  كبرا 
الريا�شية  بالقاعة  اأي�شا  بالغاية  معجب  وان��ا   ،

احلديثة التي ازورها لأول مرة .

�شمو  وح�شور  مبتابعة  ي�شيد  جابر  اأحمد 
ويل عهد دبي للمناف�شات 

املنظمة  اللجنة  رئي�س  اأحمد جابر  ال�شيد  تقدم 
للبطولة بال�شكر والعرفان ل�شمو ال�شيخ حمدان 
اآل م��ك��ت��وم ع��ل��ى رعايته  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
والتواجد يف قلب  بالتوجيهات  للبطولة  ودعمه 
جميع الفعاليات واللقاء مع امل�شاركني قبل وبعد 

املناف�شات لت�شجيعهم و حتفيزهم.
اللجنة  اأع�شاء  اخ��واين  مع  حر�شت  لقد  وق��ال 
عهد  ويل  �شمو  توجيهات  تنفيذ  على  املنظمة 
الكرى  الريا�شية  البطولة  ه��ذه  وتنظيم  دب��ي 
وفق اأعلى م�شتويات اجلودة يف التنظيم لتحقيق 
اأهدافها التي ر�شمها �شموه وترجمة لدعمه لها 
را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  لكن   ،
يكون يف قلب احلدث  اأن  اآل مكتوم حر�س على 
اخلارجية  ال�����ش��ب��اق��ات  ويف  ال�����ش��الت  يف  ي��وم��ي��ا 
�شموه  يكون  حيث  الهوائية  والدراجات  للجري 
بهم على  وي�شيد  ي�شجعهم  امل�شاركني  قريبا من 
امل�����ش��ارك��ة وي��ح��ف��زه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����ش��ل اأداء 
ال��ل��ق��اءات وال��ت��واج��د امل�شتمر من  ل��ه��ذه  ، ف��ك��ان 
اأف�شل  الريا�شيني  الأث��ر يف تقدمي  اأك��ر  �شموه 
مالديهم مما �شاهم يف جناح البطولة وت�شدرها 
بقوة  ال�شهر  ه��ذا  الريا�شية يف  الأح���داث  قائمة 
والتفاعل  ف��ي��ه��ا  امل�����ش��ارك��ني  وع����دد  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا 

اجلماهري والإعامي معها .
املثل يف كل  �شمو ويل عهد دبي  واأ�شاف ي�شرب 
�شموه  وحلر�س  ال�شعب  من  القيادة  لقرب  ي��وم 
املجتمع  ول���ه���ذا  ال���وط���ن  ي��ق��دم لأب���ن���اء  اأن  ع��ل��ى 
بنف�شه  وي��وؤك��د  كبرا  حدثا  الريا�شي  وللقطاع 

على اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة ك��اأ���ش��ل��وب حياة 
وت�شجيع الريا�شيني للم�شي يف هذه النمط من 
التواجد  خ��ال  م��ن  معنويا  وتكرميهم  احل��ي��اة 
واللقاء معهم ومتابعة م�شاركاتهم  قريبا منهم 

، وتكرمي اأ�شحاب الجنازات منهم . 

اأعلى معايري اجلودة التنظيمية
مت��ي��ز احل����دث ب���روع���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م وان���اق���ة م�شار 
اأعلى معاير اجلودة  ال�شباق من خال تطبيق 
املنظمة  اللجنة  اأع�شاء  تابع  حيث  التنظيمية، 
لبطولة ند ال�شبا كافة مراحل ال�شباق وتوزعوا 
ع��ل��ى ����ش���ي���ارات ع��ل��ى ط����ول م�����ش��ار ال�����ش��ب��اق، مع 
ت��واج��د دوري����ات ال�����ش��رط��ة ال��ف��اره��ة: الفراري 
واللمرجيني، بالإ�شافة لنقاط ا�شعاف متحركة 
ومت  الإ���ش��ع��اف،  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة  قبل  من 
ال�شيانة  خدمات  تقدم  �شيانة  نقاط   4 توزيع 
العاجلة للدراجني ممن تواجه دراجاتهم اأعطال 

فنية طارئة.
وقامت اللجنة املنظمة بتوفر كافة امل�شتلزمات 
واإزالة  ال�شباق،  م�شار  اإن���ارة  خ��ال  من  للحدث 
امل�شار  خ�����ش��ي�����ش��ا جل��ع��ل  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  امل���ط���ب���ات 
اأمن  بااأكمله وخاليا من العوائق ل�شمان  م�شتو 

و�شامة امل�شاركني.
اأي�����ش��ا ح��ك��ام وفنيني معتمدين يف  ت��واج��د  وق��د 
مع  املنعطفات  وخمتلف  ال�شباق  مراحل  جميع 
ا�شتخدام نظام الكرتوين حديث لر�شد التوقيت 
اخلا�س بكل مت�شابق، وذلك بالتعاون مع احتاد 
الإم�������ارات ل���ل���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة، ح��ي��ث ح�شر 
واأحمد  الحت��اد  رئي�س  ال�شعفار  اأ�شامة  ال�شباق 
اأع�����ش��اء جمل�س  ن��ائ��ب الرئي�س وك��اف��ة  احل���وري 
اللجنة  رئ��ي�����س  ح����ارب  و���ش��ع��ي��د  الحت�����اد،  اإدارة 

املنظمة ل�شباق دبي تور 2014 العاملي.

ليلة رم�شانية ريا�شية احتفالية
ال�شباق انطلق و�شط اأجواء مثرة وترقب كبر 

من الدراجني امل�شاركني الذين تناف�شوا بقوة على 
طول ال�شباق الذي توا�شل ملدة قاربت ال�شاعتني، 
و�شط  تباعا  بالو�شول  ال��دراج��ون  يبداأ  اأن  قبل 
ف��رح��ة ك��ب��رة ���ش��واء م��ن ق��ب��ل احل��ا���ش��ل��ني على 
حول  مما  ال�شباق،  اأنهو  ممن  اأو  الوىل  امل��راك��ز 
احتفالية  ريا�شية  رم�شانية  ليلة  اإىل  احل��دث 
عا�شتها دبي عموما ومنطقة ند ال�شبا على وجه 

اخل�شو�س.
ويف ختام ال�شباق قام اأ�شامة ال�شعفار رئي�س احتاد 
املزروعي  ح�شن  و  الهوائية  للدراجات  الإم��ارات 
مدير البطولة وعادل املطرو�شي رئي�س اللجنة 
وتوزيع  بتكرمي  املنظمة،  اللجنة  ع�شو  الفنية 
املراكز  اأ����ش���ح���اب  ع��ل��ى  وامل���ي���دال���ي���ات  ال���ك���وؤو����س 

الأوىل.
وق���د ج���اء ي��و���ش��ف م���رزا م��ن ���ش��ك��اي داي���ف دبي 
املواطنني،  الأن��دي��ة  لع��ب��ي  بفئة  الأول  ب��امل��رك��ز 
يليه ثانيا من�شور علي ثاين وثالثا اأحمد يو�شف 
املن�شوري وكاهما من نادي الن�شر، فيما اأحرز 
خالد �شيف املهري املركز الأول بفئة املواطنني 
باملركز  م��ك��ت��وم  ب��ن  ح�شر  ال�����ش��ي��خ  يليه  ال���ه���واة، 

الثاين، وحممد فرج فا�شل باملركز الثالث.
الول  باملركز  �شاغمان  الكندي مايكل  توج  فيما 
ل��ف��ئ��ة امل��ق��ي��م��ني، م��ت��ق��دم��ا اجل���زائ���ري رحماين 
من�شور من فريق اجلوكر وال�شكتلندي مايكل 
ال�شيدات ف�شهدت تفوق اجلنوب  اأم��ا فئة  م��را، 
اأفريقية فيكتوريا نوفال، وجاءت باملركز الثاين 
الي��رل��ن��دي��ة دي�����ردرا ك��اي�����ش��ي وب��امل��رك��ز الثالث 

الكندية اأندريه كليمنت.
وبلغت اجلوائز املالية لل�شباق 950 األف درهم، 
على  فئة  بكل  الأول  املركز  �شاحب  ح�شل  حيث 
40 األف درهم، و30 األف للمركز الثاين و20 
18 للرابع،16 للخام�س،  الثالث،  األف للمركز 
للمركز  اآلف  و8  لل�شابع   12 ل��ل�����ش��اد���س،   14
للمركز  و�شول  للتا�شع  دره��م  اآلف  و6  الثامن 

الع�شرين.

ال�شعفار: �شباق رائع
اأ���ش��ام��ة ال�����ش��ع��ف��ار رئ��ي�����س اإحت����اد الدراجات  اأك���د 
م�شيدا  الكلمة،  معنى  بكل  ال�شباق  اأن  الهوائية 
ال�شبا  ن���د  ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ج��ه��ود 
حقق  ال��ذي  ال�شباق  هذا  واإطاقها  الرم�شانية 
العامة الكاملة يف ن�شخته الأوىل، وقال نتقدم 
بال�شكر ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل 
وتوجيهاته  ال�شخية  مكرمته  على  ال��ري��ا���ش��ي، 
والذي  نوعه  م��ن  الفريد  ال�شباق  ه��ذا  ب��اإط��اق 
ي�شكل اإ�شافة كبرة لريا�شة الدراجات الهوائية 

الإماراتية .
املواهب  واأ���ش��اف لقت الن��ت��ب��اه ظهور ع��دد م��ن 
ال�شاعدة يف �شفوف الهواة، ممن �شنقوم بتبنيهم 
وتوجيههم نحو الأندية لا�شتفادة من قدراتهم 

وم�شتوياتهم املب�شرة يف امل�شتقبل .

احلوري: انطالقة قوية
اأ�شاد اأحمد احلوري نائب رئي�س احتاد الإمارات 
ل�شباق  القوية  بالإنطاقة  الهوائية  للدراجات 
ند ال�شبا الول من نوعه ب�شهر رم�شان الف�شيل، 
ب��ح�����ش��ن وروع�����ة التنظيم  ال�����ش��ب��اق  وق����ال مت��ي��ز 
امل�����ش��ارك��ة م��ن لع��ب��ي الأندية  ت��ن��وع  اإىل ج��ان��ب 
وليلة  مهرجانا  جعله  مم��ا  وال��ه��واة،  واملقيمني 
�شتبقى عالقة يف اأذهان ع�شاق ريا�شة الدراجات 

الهواية ل�شنوات طويلة .

4 مواجهات حا�شمة بكرة ال�شالت 
قدم  ك��رة  مناف�شات  تتوا�شل  اآخ���ر  �شعيد  على 
الأح��د حيث  اليوم  مباريات   4 باإقامة  ال�شالت 
 pgvو اجل��وك��ر  الأوىل:  امل��ج��م��وع��ة  يف  يلتقي 
الرتتيب،  ���ش��دارة  حل�شم  مرتقبة  م��واج��ه��ة  يف 
وال���ط���ف م���ع ا���ش��ت��ودي��و زع��ب��ي��ل، ف��ي��م��ا ي��ل��ع��ب يف 
ور�شان11،  م���ع  احل���ر����س  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��ج��م��وع��ة 

وا�شطبل فزاع مع ا�شطبات فزاع 3. 

حافا  ن���زال  باكياو  م��اين  املخ�شرم  الفلبيني  امل��اك��م  ت��وق��ع 
بالندية امام المريكي براندون ريو�س يف 24 نوفمر ت�شرين 
الثاين املقبل حيث ي�شعى باكياو للعودة اىل طريق النت�شارات 
هزميتني  بعد  ب��الع��ت��زال  طالبوه  ال��ذي��ن  املنتقدين  وا���ش��ك��ات 

متتاليتني.
و�شتكون هذه اأول مباراة لباكياو منذ ان تغلب عليه املك�شيكي 
كانون  دي�شمر  يف  القا�شية  بال�شربة  ماركيز  مانويل  خ��وان 

الول املا�شي.
ورجح كثرون بعد هذه الهزمية التي تركت باكياو 34 عاما 

فاقدا للوعي انه يجب على املاكم الفلبيني العتزال.
و�شتكون هذه اأول مباراة خارج الوليات املتحدة منذ 2006 

امام  املا�شي  العام  اي�شا مباراته الخ��رى  الذي خ�شر  لباكياو 
تيموثي براديل.

بال�شربة  ف���وزا   38 بينها  م��ن  ان��ت�����ش��ارا   54 ب��اك��ي��او  وح��ق��ق 
الفلبيني  61 مباراة خال م�شواره وفاز املاكم  القا�شية يف 

بالقاب عاملية يف ثمانية اوزان خمتلفة.
النزال يف  ال�شبت عن  اليوم  لل�شحفيني يف مكاو  باكياو  وق��ال 
وزن الو�شط والذي �شيكون الول له يف ثمانية ا�شهر والول يف 
ا�شيا يف �شبعة اأعوام �شيكون نزال قويا لن ريو�س ماكم عنيد 

يحب تبادل ال�شربات ويجيد التحرك اي�شا يف احللبة.
بن�شبة  وال�شتعداد  بقوة  التدرب  علي  يتعني  ولذلك  وا�شاف 
نخرج  ب��ان  اهلل  اىل  دائما  ونبتهل  وذهنيا.  بدنيا  املئة  يف  مئة 

�شاملني من هذا املواجهة.
وخ�شر ريو�س اأي�شا اخر مباراة خا�شها اأمام مايك الفارادو يف 

ل�س فيجا�س خال مار�س اذار املا�شي.
القا�شية  بال�شربة   23 بينها  انت�شارا من   31 ريو�س  وحقق 
املاكم المريكي  وب��دا  33 مباراة خا�شها ط��وال م�شواره  يف 
وزن  يف  للعامل  �شابق  بطل  وه��و  عاما   27 العمر  م��ن  البالغ 
اخلفيف واثقا من قدرته على التفوق على باكياو والعودة اىل 

طريق النت�شارات.
وقال املاكم الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا �شاكون جاهزا 
بن�شبة مئة يف املئة ذهنيا وبدنيا. �شت�شاهدون يف 24 نوفمر 

جنما جديدا ل ي�شق له غبار وهذا النجم هو انا.

بــاكيــــاو يتــــوقـــع نـــزاًل قويــــًا اأمــــام ريــــــو�س 
 81 بقيمة  عر�شا  النكليزي  توتنهام  ن���ادي  رف�����س 
مليون جنيه ا�شرتليني )93 مليون يورو( من ريال 
مدريد ال�شباين للتخلي عن جناحه الويلزي غاريث 
النكليزية  ذك��رت �شحيفة ذي �شن  ما  بايل، بح�شب 

ال�شبت.
كان  ب��اي��ل  ان  ال�شبانية  م��ارك��ا  �شحيفة  ا���ش��ارت  كما 
غا�شبا من رئي�س �شبرز دانيال ليفي لرف�س العر�س، 
الذي يتخطى بقليل الرقم القيا�شي العاملي لنتقال 
الرتغايل كري�شتيانو رونالدو من مان�ش�شرت يونايتد 
النكليزي اىل ريال مدريد بالذات عام 2009 )80 

مليون جنيه(.
ان���ه قد  م��ارك��ا  ع���ام���ا(، بح�شب  ب��اي��ل )24  واع��ت��ق��د 
الرحيل  بطاقة  مينحه  ليفي  م��ع  ات��ف��اق  اىل  تو�شل 
ب��ح��ال وج���ود ع��ر���س ك��ب��ر، ونقلت عنه ال��ق��ول: لقد 
وعدتني. وعدتني اننا اذا مل نتاأهل اىل دوري ابطال 
اوروب��ا ووج��ود عر�س كبر �شتقوم بدر�شه. لقد جاء 
هذا العر�س واريد اللعب مع ريال مدريد حافظ على 
توتنهام  ان  التقارير  وا�شارت  باملفاو�شة  وقم  وع��دك 
يورو  مليون   120 وه��و  عنه  يتنازل  لن  �شقفا  و�شع 

للتخلي عن الدويل الويلزي.

توتنهام يرف�س التخلي عن بايل بـ 93 مليون يورو 

الفار�س ال�ساب خليفة اجلهوري بطال 

للعامل للقدرة للنا�سئني يف فرن�سا
توج الفار�س ال�شاب خليفة علي اجلهوري بطا للعامل للقدرة يف بطولة العامل ال�شابعة للقدرة 
للفرو�شية  ال��دويل  الحت��اد  نظمها  التي  بفرن�شا  تارب�س  مبنطقة  ام�س  اأقيمت  التي  للنا�شئني 
بالتعاون مع الحتاد الفرن�شي للفرو�شية وبرعاية رئي�شية ملهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ال نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة �شارك يف البطولة 28 دولة منها 18 للفرق و 10 

للفردي . 

�سامل عبدالرحمن يك�سب الهولندي �سميت و ينفرد بال�سدارة يف مهرجان بيل الدويل ب�سوي�سرا
ان��ف��رد ب��ط��ل الم������ارات ���ش��امل ع��ب��دال��رح��م��ن وح��ي��دا ب�شدارة 
وذلك  ب�شوي�شرا  والأرب���ع���ني  ال�����ش��اد���س  ال���دويل  بيل  م��ه��رج��ان 
بعد فوزه الثمني والرائع على امل�شنف ال�شاد�س على البطولة 
يبلغ  وال���ذي  �شميت  ي��ان  ال��ه��ول��ن��دي  الكبر  ال���دويل  ال���ش��ت��اذ 
ت�شنيفه الدويل 2643 رافعا ر�شيده اىل 4.5 نقطة من 5 

جولت. 
للبطولة ويف  امل��راق��ب��ني  ج��م��ي��ع  ا���ش��ت��ح�����ش��ان  ���ش��امل  اداء  ون����ال 
بفرحة  �شعر  ال���ذي  وي��ل��ي  ف���ان  ال��ه��ول��ن��دي  م��درب��ه  مقدمتهم 

ال�شاد�شة  اجلولة  يف  �شامل  ويلتقي  ال���دور..  نهاية  بعد  غامرة 
الهندي  الكبر  ال��دويل  الأ�شتاذ  بالبطولة  الثاين  امل�شنف  مع 
هاري كري�شنا يف حتد جديد ومباراة مرتقبة بالن�شبة لاعبنا 
انتهت  والثانية  الويل  الطاولتني  نتيجة  وك��ان��ت  ال��ذه��ب��ي.  
الرو�شي  الأول  امل�شنف  ال�شلمي حيث تعادل  بالتعادل  كلتيهما 
جرا�شيف مع البولندي الأ�شتاذ الدويل الكبر بارتيل وتعادل 
على الطاولة الثانية امل�شنف الثاين هاري كري�شنا مع الرتكي 
�شولك دراجان لينفرد لعبنا املوهوب ب�شدارة البطولة وحيدا 

امل�شنف الول جرا�شيف والهندي  يليه كا من   4.5 بر�شيد 
بارتيل  والبولندي  ���ش��ولك  دراج���ان  وال��رتك��ي  كري�شنا  ه��اري 
بر�شيد  تيجران  غارميان  والفرن�شي  اك�شو  زه��او  وال�شيني 
املحرتفني  الأ�شاتذة  نقاط من خم�س ج��ولت. ويف بطولة   4
باكروت  الفرن�شي  يت�شدر  لعبني  �شتة  بني  تقام  التي  الكبار 
 - للفائز  نقاط   3 حتت�شب   - نقاط   9 بر�شيد  وحيدا  اأتيني 
يليه بطل اوروبا ل�شنة 2013 الأوكراين الك�شندر موي�شينكو 

بر�شيد 7 نقاط.
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يوا�شل مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
و�شباقاته  فعالياته  الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي 
م�شمار  وي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ال���ع���امل  دول  ج��م��ي��ع  يف  امل��ن��وع��ة 
دون��دخ��ت ب��ه��ول��ن��دا ال��ي��وم اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن �شل�شلة 
العربية  للخيول  املخ�ش�شة  �شتد  الوثبة  كاأ�س  �شباقات 
الأ�شيلة عمر 4 �شنوات فما فوق. وت�شهد اجلولة الثالثة 
وتنفيذا  املهرجان  ا�شرتاتيجية  م��ع  متا�شيا  ت��اأت��ي  التي 
اآل نهيان نائب  ال�شيخ من�شور بن زايد  لتوجيهات �شمو 

 9 الرئا�شة م�شاركة  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
تبلغ  مالية  ج��وائ��ز  واإج��م��ايل  ك��م   1800 مل�شافة  خيول 
دعم  اإىل  ال�����ش��ب��اق��ات  ه���ذه  وت��ه��دف  ي����ورو  اآلف  خم�شة 
العامل وحتفيزهم  واملربني يف معظم دول  امل��اك  �شغار 
ال��ع��رب��ي وت��دري��ب��ه لي�شتعيد  ب��اخل��ي��ل  ل���زي���ادة اله��ت��م��ام 
لهم  منا�شبة  �شباقات  تنظيم  خ��ال  م��ن  العاملي  بريقه 
اإىل عام حتى و�شل  العامل تزيد من عام  يف جميع دول 
عددها هذا العام لأكرث من 40 �شباقا يف اأوروبا واأمريكا 

مع  بالتن�شيق  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  املهرجان  وينظم 
اأبوظبي الريا�شي وبالتعاون مع هيئة الإمارات  جمل�س 
العربية  ال�شباق  ال��دويل خليول  ل�شباق اخليل والحت��اد 
الهيئة  وبدعم  الأ�شيلة  العربية  اخليول  وجمعية  اإفهار 
ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�شباب وال��ري��ا���ش��ة وط���ران الإم����ارات 
و�شركة  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة  وبرعاية 
الأمرات  واأري��ج  القاب�شة  واأرابتك  لا�شتثمار  ابوظبي 
الن�شائي  والحت��اد  العواين  و�شركة  لا�شتثمار  والرا�شد 

العام وجلنة ريا�شة املراأة واأكادميية فاطمة بنت مبارك 
والدكتور  وكابال  لا�شتثمار  و�شا�س  الن�شائية  للريا�شة 
نادر �شعب ومزرعة الوثبة �شتد واملعر�س الدويل لل�شيد 
�شنرت  والوثبة  للفرو�شية  اأبوظبي  ون���ادي  والفرو�شية 
وم�شمار  بو�شت  وري�شنج  جنة  ال�شرقي  القرم  واأجنحة 

تولوز.
واأع����رب م���اك اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
يف  الوثبة  ك��اأ���س  �شباقات  باإقامة  �شعادتهم  ع��ن  ال�شباق 

الفر�س  لهم  اأت��اح��ت  ال�شباقات  تلك  اأن  حيث  ه��ول��ن��دا 
كانت  ال�شباقات  تلك  اأن  كما  والفوز  للمناف�شة  املتكافئة 
باخليل  الإهتمام  زي��ادة  على  ت�شجيعهم  يف  مهما  عاما 
ال�شيخ  ال�شكر والعرفان ل�شمو  العربي وتدريبه ووجهوا 
ل�شباقات  �شموه  دع��م  على  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
الفرو�شية عامة وت�شجيع �شغار املاك من خال اإقامة 
هذه ال�شل�شلة من �شباقات كاأ�س الوثبة يف هولندا ومعظم 

الدول الأوروبية.

م�سمـــار دونــدخـــت بهـــولنــــدا ي�ست�سيـــف اجلولــــة الثالثــــة من �سل�سلـــة 
�سباقـــات كــــاأ�س الوثبــــة للخيـــول العربيـــة

اليوم.. قطاع اخلدمات امل�ساندة يالقي مكتب الأمني يف نهائي كاأ�س 
من�سور بن زايد لكرة القدم

يقام يف ال�شاعة العا�شرة والربع م�شاء اليوم الحد 
زايد  ب��ن  من�شور  لكاأ�س  الثانية  الن�شخة  نهائي 
لكرة القدم 2013 ، بني فريقي قطاع اخلدمات 
امل�شاندة ومكتب المني العام ، وذلك على ملعب 
مباريات  احت�شنت  التي  بابوظبي  الرو�شة  قبة 
البطولة على مدى ا�شبوعني ، حتت رعاية كرمية 
اآل نهيان نائب  من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
وجنح فريق قطاع اخلدمات امل�شاندة بطل الن�شخة 
م�شرة  يف  املميزة  عرو�شه  موا�شلة  م��ن  الوىل 
الدفاع والحتفاظ على اللقب بالن�شخة الثانية، 
الن�شف  ب���دور  الق�شاء  دائ���رة  ف��ري��ق  على  ب��ف��وزه 
 )1-3( بنتيجة  الرتجيح  رك��ات  ب��ف��ارق  نهائي 
بالتعادل  للمباراة  ال�شلي  الوقت  انتهاء  برغم   ،
اليجابي بهدف لهدف ، اىل ان و�شلت املباراة اىل 

ال�شواط ال�شافية ومن ثم اىل ركات الرتجيح 
التي �شنعت الفارق ونقلت اخلدمات امل�شاندة اىل 

الدور النهائي .
وا�شتطاع هو الخر فريق مكتب المني العام من 
تاأكيد تفوقه وجدارته بالتاأهل ، بفوزه املميز على 
بهدفني  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جهاز  فريق 
املزروعي  عبيد  ن��ا���ش��ر  اح��رزه��م��ا   ، م��ق��اب��ل  دون 
وكون�شتانتني ادرييان براتو ، يف مباراة اكدت على 
المكانيات الكبرة واملهارات العالية لفريق مكتب 
المني العام الذي �شيحاور اخلدمات امل�شاندة يف 
نهائي البطولة الثانية التي اقيمت بتنظيم وزارة 
ابوظبي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
ال��ري��ا���ش��ي ، و���ش��ط م�����ش��ارك��ة ث��م��ان ف����رق متثل 
قطاعات الوزارة واجلهات احلكومية التابعة لها، 
وذلك �شمن برامج وخطة الن�شطة الريا�شية يف 

ال��وزارة وجمل�س  بني  وال�شراكة  التعاون  اتفاقية 
ابوظبي الريا�شي .

لكاأ�س  الثانية  الن�شخة  خ��ت��ام  م��ب��اري��ات  و�شتبداأ 
الثالث  املركزين  حتديد  بلقاء  زاي��د  بن  من�شور 
ال��ق�����ش��اء وج���ه���از ابوظبي  ب���ني دائ�����رة  وال����راب����ع 
م�شاء،  والن�شف  التا�شعة  يف  الغذائية  للرقابة 
وتعقبها يف ال�شاعة العا�شرة والربع م�شاء املباراة 
امل�شاندة  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  فريقي  ب��ني  النهائية 

ومكتب المني العام .
ال��ت��ي �شجلت جن��اح��ات كبرة  ال��ب��ط��ول��ة  وج����اءت 
الن�شاط  لدعم  املا�شي،  العام  الأوىل  ن�شختها  يف 
وتعزيز  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  ملجتمع  الريا�شي 
التوا�شل  تنمية  يف  الرم�شانية  ال��ب��ط��ولت  دور 
امل�شاركني،  ب���ني  الأوا�����ش����ر  وت��وط��ي��د  وال���ت���ق���ارب 
وت�����ش��ج��ي��ع امل��م��ار���ش��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة الي��ج��اب��ي��ة يف 

الريا�شي  ال��وع��ي  ن�شر  مل�����ش��اع��ي  دع��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
والثقايف والعمل على رعاية املواهب والإمكانيات 
املجتمعية،  ال��ق��ط��اع��ات  ك���اف���ة  م���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
وحتقيق ال�شراكات احلكومية انطاقا من اهتمام 
ودعم �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س ابوظبي الريا�شي والتوجيهات ال�شديدة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
الرئا�شة ر�شدت  �شوؤون  وزارة  ان  بالذكر  اجلدير 
الفائزة  للفرق  ثمينة  وتقديرية  مالية  ج��وائ��ز 
الن�شخة  مناف�شات  يف  الأوىل  ال��ث��اث��ة  ب��امل��راك��ز 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ك��اأ���س م��ن�����ش��ور ب���ن زاي����د ل��ك��رة القدم 
ولأف�����ش��ل لع���ب ول��ل��ه��داف واأف�����ش��ل ح���ار����س يف 
البطولة ، وذلك انطاقا من رعاية واهتمام �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان ودوره الريادي 

يف حتقيق النقلة النوعية على م�شتوى الريا�شة 
املحلية والعاملية ، واإميانا مببادئ حتفيز وت�شجيع 
فرق املوؤ�ش�شات احلكومية والكوادر الوظيفية على 

الريا�شية  والتجمعات  الكرنفالت  يف  امل�شاركة 
وجودهم  وتاأكيد  وطاقاتهم  بعطاءتهم  واإثرائها 

الفاعل يف املنا�شبات الجتماعية .

للزوارق  ال��دول��ي��ة  امل��ح��رتف��ني  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
اإط����ار جهودها  يف  اأي���ه  ب��ي  ب��ي  دب��ل��ي��و  ال�شريعة 
ال��ك��ب��رة ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��ا يف ت��ن��ظ��ي��م واإجن����اح 
ال�شريك  ال��ب��ح��ري��ة ع��ن  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأح�����داث 
ال�شرح  دب��ي(  داي��ف  )�شكاي  للجمعية  الر�شمي 
والذي  دبي  اخلليج  لوؤلوؤة  يف  الكبر  الريا�شي 
ل يتوقف دوره على الريا�شات اجلوية والقفز 
واهتمامه  دع��م��ه  ي��ت��اب��ع  ب��ل  فح�شب  ب��امل��ظ��ات 
الريا�شات  ���ش��ي��م��ا  ل  ال���ري���ا����ش���ات  مب��خ��ت��ل��ف 

البحرية.
جاء تد�شني ال�شراكة اجلديدة وامل�شتقبلية بني 
خا�س  اح��ت��ف��ال  خ��ال  الوطنيتني  املوؤ�ش�شتني 
بامليناء ال�شياحي جمع �شقور الأجواء يف )�شكاي 
الزوارق  مت�شابقي  البحار  واأم���راء  دب��ي(  داي��ف 
ال�شريعة حيث حلقت الطائرة على مقربة من 
لبطولة  العام  الرتتيب  مت�شدر   3 ف��زاع  زورق 
العامل للزوارق ال�شريعة اك�س كات حاليا و�شط 
النيادي  ن�شر  ���ش��ع��ادة  وبح�شور  كبر  اه��ت��م��ام 
رئي�س  دب��ي(  داي��ف  اإدارة )�شكاي  رئي�س جمل�س 
والدكتور  اجل��وي��ة  للريا�شات  الإم����ارات  احت��اد 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  الزاهد  خالد حممد 
ال�شريعة  ل��ل��زوارق  الدولية  املحرتفني  جمعية 
ال��ع��امل��ي حممد  اأي����ه- وال��ب��ط��ل  ب��ي  ب��ي  –دبليو 
الرتتيب  مت�شدر   )3 )ف��زاع  زورق  قائد  امل��ري 
)�شكاي  زورق  ق��ائ��د  ال��ظ��اه��ري  و�شلطان  ال��ع��ام 
���ش��ك��اي دايف  7( اإىل ج��ان��ب جن��م��ا  داي���ف دب���ي 
و�شعيد حيث جري  القفز احلر حممد  دبي يف 

ا�شتعرا�س جوي بالقرب من زورق )فزاع 3(.
وحر�س �شعادة �شيف بن مرخان الكتبي رئي�س 
جمل�س اإدارة جمعية املحرتفني الدولية للزوارق 
على  املنا�شبة  بهذه  اأي��ه  بي  بي  دبليو  ال�شريعة 
توجيه ال�شكر اجلزيل اإىل جمل�س اإدارة )�شكاي 

امل�شتمرين  وامل�����وؤازرة  ال��دع��م  على  دب���ي(  داي���ف 
للريا�شة والريا�شيني والذي جتلي يف اأكرث من 
�شورة مرحبا بتواجد ال�شرح العماق ك�شريك 
اأن�����ش��ط��ة وفعاليات  اأ���ش��ا���ش��ي ور���ش��م��ي يف رع��اي��ة 
العامل  بطولة  الإط��اق  على  واأهمها  اجلمعية 

للزوارق ال�شريعة اك�س كات.
واأ�شاف ي�شرنا اإعان هذه ال�شراكة ونحن على 
ذاع  بعدما  العمل  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  اأع��ت��اب 
�شيت اجلمعية من خال جناح بطولة العامل 
اإىل  و�شلت  والتي  كات  اك�س  ال�شريعة  للزوارق 
بف�شل  ل�شان  على  واأ�شبحت  م��وؤخ��را  العاملية 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��ك��ب��رة ال��ت��ي حت��ظ��ي ب��ه��ا ب���ني كل 
الريا�شات البحرية كما اإننا حققنا الكثر من 
يف  وطنية  موؤ�ش�شة  من  اأك��رث  بتواجد  املكا�شب 
العقارية  اإعمار  �شركة  مثل  معنا  احل��دث  قلب 

و�شوق دبي احلرة.
ال��ن��ي��ادي رئي�س  ���ش��ع��ادة ن�شر  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 
الدعم  اإن  دب���ي(  داي���ف  )���ش��ك��اي  اإدارة  جمل�س 
ا�شتكمال  موؤ�ش�شته هو  تقدمه  الذي  والهتمام 
للروؤية الوا�شحة التي ر�شمها جمل�س الإدارة يف 
ت�شجيع ال�شباب وحفزهم على العطاء وم�شاندة 
امل�����ش��ت��ط��اع موؤكدا  ق����در  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اإن ه��ذا ال��ت��ع��اون ه��و ا���ش��ت��م��رار مل��ب��ادرات كثرة 
فقط  يهتم  ل  وال��ذي  العماق  ال�شرح  قدمها 
ب��ال��ري��ا���ش��ات اجل��وي��ة ب��ل ي��ق��دم ال��دع��م ملختلف 

الفعاليات.
بالريا�شة  دبي(  دايف  )�شكاي  اهتمام  اإن  وقال 
اأك���رث م��ن جانب  كبر وع��ري�����س وق��د ظهر يف 
بالنادي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  رعاية  مثل 
الأهلي )بطل كا�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
وو�شيف بطل دوري املحرتفني 2013( اإ�شافة 
بقيادة  ل��ل��رال��ي��ات  دب��ي  داي���ف  �شكاي  ف��ري��ق  اإىل 

را�شد الكتبي وفريق �شكاي دايف دبي للدراجات 
النارية.

واأ����ش���اف:اأم���ا ال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ف��ق��د قمنا 
املائية  ال����دراج����ات  اأب���ط���ال  م�����ش��ارك��ة  ب��رع��اي��ة 
وفريق �شكاي دايف دبي 90 للقوارب اخل�شبية 
البحار  اأم���راء  مل�شاركة  الدعم  قدمنا  ال�شريعة 
م�شاركة  برعاية  قمنا  حيث  �شنوات  ثاث  منذ 
العامل  بطولة  يف   )1 دب��ي  داي��ف  )�شكاي  زورق 
للزوارق ال�شريعة الفئة الأوىل والتي حل فيها 
و�شيفا عام 2010 وقمنا برعاية زورق فزاع 3 
بطل بطولة العامل للزوارق ال�شريعة اك�س كات 
عام 2012 اإ�شافة اإىل زورقي �شكاي دايف دبي 
33 و�شكاي دايف دبي 7 وما يزال يحمل �شعار 
موؤ�ش�شتنا لنعلن اليوم عن ال�شراكة اجلديدة مع 
جمعية املحرتفني ك�شريك ر�شمي يف الأن�شطة 
مثل  الأح����داث  رع��اي��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والفعاليات 
الأوىل  الفئة  ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة 

.2012
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر اأ����ش���اد ال��دك��ت��ور خ��ال��د حممد 
الزاهد نائب رئي�س جمعية املحرتفني الدولية 
ل���ل���زوارق ال�����ش��ري��ع��ة دب��ل��ي��و ب��ي ب��ي اأي����ه بالدور 
دايف  )�شكاي  موؤ�ش�شة  به  تقوم  ال��ذي  امل�شهود 
دب���ي( يف رع��اي��ة ودع���م ك��ل ال��ف��ع��ال��ي��ات وخا�شة 
اإع����ان  اإن  اإىل  م��ن��وه��ا  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ات 
م���رح���ل���ة جديدة  ال�������ش���راك���ة اجل����دي����دة مي���ث���ل 
بكل  ت�شعي  والتي  الدولية  املحرتفني  جلمعية 
خمتلف  على  ال��ن��ج��اح  وحتقيق  لانت�شار  ق��وة 
ال�شريعة  للزوارق  العامل  بطولة  مع  امل�شتويات 
اك�س كات والتي حققت جناحا عري�شا يف الآونة 
كريات  اإىل  وخ��روج��ه��ا  حتولها  بعد  الأخ����رة 

املدن العاملية.
للزوارق  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  اإن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

ال�شريعة اك�س كات والتي تقام باإ�شراف جمعية 
املحرتفني الدولية للزوارق ال�شريعة دبليو بي 
بي اأي��ه وحت��ت مظلة الحت��اد ال��دويل يو اأي اأم 
ت�شتعد لبدء مو�شمها الأوروب��ي �شهر اأغ�شط�س 
ال��راب��ع��ة يف  املقبل م��ن خ��ال فعاليات اجل��ول��ة 
منه   30 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال  �شرتي�شا  م��دي��ن��ة 
�شتقام  بينما  املقبل  �شبتمر  من  الثاين  وحتى 
اخلام�شة  اجل��ول��ة  فعاليات  اأ�شبوع  بعد  بعدها 
يف اأوروبا اأي�شا قبل اإن تنتقل الزوارق يف رحلة 

طويلة اإىل باد التنني ال�شني والتي ت�شت�شيف 
اجل��ول��ة ال�����ش��اد���ش��ة خ���ال ال��ف��رتة م��ن 10-8 
ت�شت�شيف عرو�س بحر  اإن  القادم على  نوفمر 
وقبل  ال�شابعة  اجلولة  الفجرة  مدينة  العرب 
دي�شمر   3-1 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال  اخل��ت��ام��ي��ة 
البطولة يف دبي خال  اأح��داث  القادم وتختتم 

الفرتة من 13-14 منه.
ويت�شدر الرتتيب العام لبطولة العامل 2013 
زورق الإم��ارات )فزاع 3( بقيادة الثنائي عارف 

830 نقطة  ب��ر���ش��ي��د  امل����ري  ال��زف��ني وحم��م��د 
)معو�س  �شوي�شرا  زورق  الثاين  املركز  يف  يليه 
دانيال  عمر  ال�شوي�شري  الثنائي  بقيادة   )50
والأمريكي غاري بالوغ بر�شيد 671 نقطة ثم 
زورق الفيكتوري 33 بقيادة الثنائي الإماراتي 
���ش��رف و����ش���امل ع��ل��ي العديدي  ال�����ش��ي��د  ط��ال��ب 
بر�شيد 525 نقطة يف املركز الثالث بينما ياأتي 
رابعا الزورق القطري قطر 94 بقيادة الثنائي 

القطري حممد ن�شر الن�شر وعلي النعمة.

تعاون )مثمر( ومبادرة جديدة

)�سكــاي دايــف دبــي( ال�سـريــك الر�سمـي جلمعيـــة املحرتفيـــن
الكتبي: نعتز ون�شعد باحل�س الوطني يف الرعاية والدعم
النيادي: خطوة توا�شل جديدة مع الريا�شات البحرية
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باتت اخليمة الرم�شانية لفندق ق�شر المارات 
ابوظبي  وال��ع��ائ��ات يف  ل��اف��راد  �شياحيا  م���زارا 

لتناول طعام الفطار او ال�شحور فيها .
اعتبارا  ال��زوار  اقبال كثيفا من  وت�شهد اخليمة 
من �شاعة الفطار وحتي فجر اليوم التايل حيث 
يق�شي الزوار اوقاتا هادئة يف اجواء من ال�شالة 
والرتاث واملو�شيقي ال�شرقية واملاكولت املحلية 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وت��ف��اج��ئ اخل��ي��م��ة وهي 
اب��وظ��ب��ي زواره����ا ك��ل ليلة برامج  ال���ش��خ��م يف 
هذه  وتعد  لتن�شى  رم�شانية  وام�شيات  حافلة 
تطل  و  اب��وظ��ب��ي  يف  نوعها  م��ن  الك���ر  اخليمة 
الفندق من جهة  البحر من جهة وواجهة  على 
وا�شجار  ع��م��اق��ة  ن���اف���ورة  وت��ت��و���ش��ط��ه��ا  اخ����رى 
نخيل بارتفاع اكرث من 12 مرتا ل�شفاء اجواء 

طبيعية. 
بالتعاون  ال��ع��ام  ه��ذا  الرم�شانية  اخليمة  وت��ق��ام 
مع بنك ابو ظبي الوطني و�شركة واحات الزاوية 

بهدف احياء الجواء الرم�شانية لنزلء و�شيوف 
الفندق و�شكان المارات .

كراون بالزا جزيرة يا�س يقيم 
حفل اإفطار تكرميًا لالإعالميني 

اق���ام ���ش��اي��د ط��ي��ون، امل��دي��ر الق��ل��ي��م��ي للمبيعات 
انرتكونتيننتال  ف���ن���ادق  مل��ج��م��وع��ة  وال��ت�����ش��وي��ق 
بازا-وهولداي  ك��روان  اي�شا  وت�شم   ، ابوظبي 

ان- و
ك��راون بازا  بفندق  ام�س  افطار  �شتيردج حفل 

جزيرة يا�س تكرميا لاعاميني يف ابوظبي .
برو  ت��ري  ال�شيد  ال��رم�����ش��اين  احل��ف��ل  وح�شر 
و�شتايريدج  ب��ازا  ك��راون  لفندقي  العام  املدير 
مدراء  من  وع��دد  يا�س  جزيرة  اأبوظبي  �شويت�س 

جريدة الفجر تنظم اأم�سية رم�سانية وحفل اإفطار ملوظفيها و�سركائها ال�سرتاتيجيني

الواحدة  الأ�شرة  بقيم  والتم�شك 
ال��ت��ي جت��م��ي��ع ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف 
توطيد  ذات��ه  وبالوقت  ال�شحيفة 
ع���اق���ات���ه���ا ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
املجتمع  مم��ث��ل��ي  م���ن  ���ش��رك��ائ��ه��ا 

املحلي ..
 وم������ن ال�����زم�����اء ال���ع���ام���ل���ني يف 
ال�������ش���ح���ف امل���ح���ل���ي���ة وم������ن ه���ذا 
ك��ل عام  ال��ف��ج��ر  امل��ن��ط��ل��ق حتتفي 
وت�شر  الف�شيل  ال�����ش��ه��ر  ه���ذا  يف 
على مل �شمل فريق العمل يف جو 
عائلي يت�شم بروح الفريق الواحد 
وم�شاعر الود والتوا�شل وبالوقت 
ذاته هي منا�شبة لالتقاء يف بيئة 
اإرها�شات  عن  بعيدا  ر�شمية  غر 

اللقاءات  ه��ذه  تتيح  حيث  العمل 
ال��ط��ي��ب��ة ال��ف��ر���ش��ة ل���ل���زم���اء يف 
العاقات  وت���ع���زي���ز  ال���ت���وا����ش���ل 
الكبر يف  الأث��ر  ذات  الجتماعية 

الرتقاء مب�شتوى الأداء. 
اأ�ش�����ار  ذات��������������ه  ال�شعي�����د  ع��ل��ى 
ال��دك��ت��ور ���ش��ري��ف ال��ب��ا���ش��ل مدير 
التحرير اأن �شحيفة الفجر تفخر 
وتعتر  اأ�شرتها  واأف��راد  بكوادرها 
حقيقة  ف��ر���ش��ة  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
خال  م��ن  الن��ت��م��اء  روح  لتاأكيد 
الوحدة  الأ���ش��رة  اأف����راد  �شمل  مل 
رم�شانية  روح���ان���ي���ة  اأم�����ش��ي��ة  يف 
�شفافة ت�شهم بكل تاأكيد يف تثبيت 
ب��ني جميع  وال��ت��ع��اون  املحبة  قيم 

ال���ف���ج���ر حفل  اأق�����ام�����ت ج����ري����دة 
ال�شنوي  ال��رم�����ش��اين  الإف����ط����ار 
����ش���ع���ادة حميد  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك 
التحرير  رئي�س  امل��زروع��ي  عبيد 
و�شحفييها  م��وظ��ف��ي��ه��ا  وج��م��ي��ع 
املختلفة  اجل���ري���دة  اأق�������ش���ام  م���ن 
لبع�س  مم���ث���ل���ني  ومب���������ش����ارك����ة 
ال��ب��ع��ث��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وع���دد 
ال�شرتاتيجيني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ن 
وال�������زم�������اء الإع�����ام�����ي�����ني من 

ال�شحف املحلية. 
����ش���ع���ادة عبيد  اأك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
التحرير  رئي�س  امل��زروع��ي  حميد 
حري�شة  ال���ف���ج���ر  ج�����ري�����دة  اأن 
الواحد  الفريق  روح  تعزيز  على 

العاملني يف ال�شحيفة.
وعر البا�شل عن اعتزازه باإقامة 
ه�����ذا احل���ف���ل ال�������ش���ن���وي ك����ل عام 
وه���و ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ م��ن مبادئ 
ال���ت���ي حت���ر����س عليه  ال���ت���وا����ش���ل 
اإيجابية  خ���ط���وة  وه�����و  ال���ف���ج���ر 
يف  الإدارة  منهجية  ع��ن  م��ع��رة 
بني  الإي��ج��اب��ي��ة  املفاهيم  تر�شيخ 
م��ك��ون��ات ط��اق��م ال��ع��م��ل م��ن جهة 
و���ش��م��ن ع��اق��ات��ه��ا م��ع حميطها 

احليوي .
ك�����م�����ا ع��������ر ������ش�����ي�����وف احل����ف����ل 
بهذه  ترحيبهم  ع��ن  الرم�شاين 
املبادرات الطيبة والتي من �شاأنها 

تعزيز العاقات الجتماعية .

عن  واع��رب  احلفل  خ��ال  بالعاميني  طيون  ال�شيد  ورح��ب  الفندقني 
�شكره وتقديره لو�شائل العام التي تدعم عمل كروان بازا و�شتايريدج 
�شويت�س اأبوظبي جزيرة يا�س . ح�شر احلفل عدد من العاميني الذين 

ميثلون �شحف وجمات ووكالت انباء بدولة المارات ا�شافة ايل فريق 
م��وق��ع ه��وت��ل ان��د ري�شت دوت ك��وم وع���دد م��ن خ���راء الع���ام ال�شياحي 

اللكرتوين يف دولة المارات.

خيمة ق�سر الإمارات الرم�سانية جتتذب زوار اأبوظبي



حلوى )اأم علي( بطريقة �سحية 
تت�شدر اأم علي احللويات العربية ل �شيما امل�شرية منها، ويت�شكل �شحنها 
هذه  وتقدم  املك�شرات،  وبع�س  واحلليب  وال�شكر  العجني  من  خليط  من 

احللوى امل�شرية �شاخنة.
وتعتر اأم علي من احللويات الغنية بال�شعرات احلرارية فطبق �شغر من 
حلوى اأم علي يحوي على 300 �شعرة حرارية، وبف�شل احلليب والعجني 
اأن��ه��ا غنية  كما  وال��ن�����ش��وي��ات،  ب��ال��روت��ني  اأم علي غني  ح��ل��وى  م��ن  فطبق 
بالدهون بوجود الزبدة، لذلك ل ين�شح بتناولها ملن يعانون من ال�شمنة 

وال�شكري.
اأم علي �شحية ين�شح خراء التغذية باإ�شافة املك�شرات  ولتح�شر حلوى 
احللوى  لتلك  الغذائية  القيمة  من  يزيد  الزبيب  اأن  كما  واللوز  كاجلوز 
جتنب  يف�شل  ع��ل��ي  لأم  احل���راري���ة  ال�����ش��ع��رات  ع���دد  ولتخفي�س  امل�����ش��ري��ة، 
الد�شم، وا�شتخدام املحلي بدًل  واإ�شافة اخلايل من  الد�شم  احلليب كامل 

من ال�شكر وجتنب اإ�شافة الزبدة يف حت�شرها.

الأكل بعد  تفاديها  يجب  اأمور   7
هناك 7 امور يجب عدم فعلها بعد تناول وجبة الطعام 

بعد  واح��دة  �شيجارة  تدخني  اأن  الدرا�شات  اأك��دت  فلقد  تدخن،  ل   -  1
الإ�شابة  فر�شة  يعني  مم��ا  �شجائر  ع�شر  ت��دخ��ني  ي��ع��ادل  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول 

بال�شرطان اأ�شبحت اأكر. 
على  يعمل  ذلك  لأن  الطعام،  وجبة  بعد  مبا�شرة  الفواكه  تتناول  ل   -  2
تناول  �شاعتني من  بعد  اإل  الفواكه  تاأكل  ل  لذلك  بالهواء،  املعدة  امتاء 

الطعام اأو �شاعة قبل تناوله. 
من  كبرة  كمية  على  يحتوي  ال�شاي  ورق  لأن  ال�شاي،  ت�شرب  ل   -  3

احلوام�س والتي بدورها ت�شعب من عملية ه�شم الروتينات. 
جتمع  اإىل  ب�شهولة  ي���وؤدي  ذل��ك  لأن  الأك���ل،  بعد  ح��زام��ك  تفك  ل   -  4

الدهون يف منطقة اخل�شر وتراكمها. 
الدم  تدفق  زيادة  اإىل  �شيوؤدي  الأكل  بعد  ال�شتحمام  لأن  ت�شتحم،  ل   -  5
عملية  يف  بطئاً  ي�شبب  مم��ا  باملعدة  املحيطة  واملنطقة  والأرج����ل  لليدين 

اله�شم. 
امل�شي  واأن  وجبة،  كل  بعد  بامل�شي  دائ��م��اً  ين�شحون  النا�س  معظم   -  6
امل�شي  لأن  �شحيحاً  لي�س  هذا  اأن  احلقيقة  ويف  �شنة،   99 تعي�س  �شيجعلك 
�شوف يرهق جهازك اله�شمي مما يوؤدي اإىل عدم مقدرته على ا�شتخا�س 

املغذيات املوجودة يف الطعام. 
جيد  ب�شكل  يه�شم  لن  تناولته  الذي  الطعام  لأن  مبا�شرة،  تنم  ل   -  7

وذلك يزيد من ن�شبة احلمو�شة وحدوث التهابات داخل الأمعاء.
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ديك �سخم يزين
 �ساحة الطرف الأغر!

مت ن�شب متثال �شخم اأزرق اللون 
ل��دي��ك يف ���ش��اح��ة ال���ط���رف الأغ����ر 
و�شط العا�شمة الريطانية لندن 
اخلمي�س، كرمز للتجديد والقوة. 
الريطانية  الإذاع���ة  هيئة  وقالت 
نحتته  التمثال  اإن  ���ش��ي(  ب��ي  )ب��ي 
فريت�س،  كاترينا  الأملانية  الفنانة 
 72 و  ام���ت���ار   4 ارت���ف���اع���ه  وي��ب��ل��غ 
�شاحة  يف  وُي���ع���ر����س  ���ش��ن��ت��ي��م��رتاً، 

الطرف الأغر ملدة 18 �شهراً. 
مدينة  بلدية  رئي�س  اأن  وا�شافت 
ب���وري�������س ج��ون�����ش��ون، ازاح  ل���ن���دن، 
ال�����ش��ت��ار ع��ن مت��ث��ال ال��دي��ك ليحل 
حمل متثال ال�شبي اجلال�س على 
امل�شنوع من الرونز  ح�شان هزاز 
4.1 امتار والذي  والبالغ ارتفاعه 
جرى ن�شبه يف ال�شاحة يف فراير 
اإن متثال  2012.  وقال جون�شون 
الديك ل ُيظهر اأن لندن العا�شمة 
العا�شمة  ب���ل  ف��ق��ط،  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة يف ال���ع���امل، 
املعاين  ع��ن  احل��دي��ث  و�شيتجنب 

املزدوجة للديك . 
اأن  اإىل  ����ش���ي(  ب���ي  )ب����ي  وا�����ش����ارت 
ج��م��اع��ة حم��اف��ظ��ة م��ق��ره��ا لندن 
الديك  متثال  ن�شب  منع  ح��اول��ت 
ال��ط��رف الأغ�����ر، لكونه  ���ش��اح��ة  يف 
لفرن�شا  التقليدي  ال�شعار  ميثل 
ال�شم  بهذا  �ُشميت  ال�شاحة  ولأن 
اإىل معركة الطرف الأغر  ا�شتناداً 
واح��دة من  ُتعد  التي   ،1805 ع��ام 
الن���ت�������ش���ارات ال���ب���ح���ري���ة الأك�����رث 
اأه���م���ي���ة ل��ري��ط��ان��ي��ا يف احل����روب 

النابليونية.

يلتهم 179 جناح دجاج يف 10 دقائق 
حقق الأمركي جوي �شي�شتنت رقماً قيا�شياً عاملياً جديداً 
179 جناح دج��اج خ��ال ف��رتة ل  يف الأك��ل بعدما التهم 
اإع��ام اأمركية ان  تتعدى ال�10 دقائق. واأف��ادت و�شائل 
دقائق   10 خال  التهم  )فّكان(  بجاوز  امللقب  �شي�شتنت 
179 جناح دجاج خال مهرجان اأكل اأجنحة الدجاج يف 
اأجنحة  اأكل  مدينة بوفالو الأمركية حمرزاً لقب بطل 
ال��ت��وايل. وتغلب  الثانية على  لل�شنة  اأم��رك��ا  ال��دج��اج يف 
واأبرزهم  جميعاً  مناف�شيه  على  �شنة(   29( �شي�شتنت 
بالأرملة  امللقبة  توما�س  �شونيا  ال�شابقة  اللقب  حاملة 
ال�شهر احلايل  اأوائ��ل  �شي�شتنت حقق يف  وك��ان   . ال�شوداء 
رقماً قيا�شياً عاملياً يف الأكل بعدما التهم 69 �شطرة هوت 

دوغ خال فرتة ل تتعدى الع�شر دقائق.

عالقة غرامية بني كلب وقطة
م��ا ن��ع��رف��ه ع����ادة يف ع��امل��ن��ا ه��و اخل�����ش��وم��ة ب��ني القطط 
والكاب، ولكن ما ك�شر هذا احلاجز هو تبّني ه��ّرة من 
مراقبة  موظفة  ت�شدق  ومل  كاليفورنيا.  يف  كلب  قبل 
احليوانات مي�شال �شميث عينيها عندما راأت كلباً �شغراً 
من ف�شيلة �شي تزو يحاول انقاذ هرة عالقة بني ال�شجار. 
املتحدة المريكية، يف  الوليات  ووقعت هذه احلادثة يف 
اأيار  �شهر  منت�شف  يف  بالتحديد  كارولينا  �شاوث  ولي��ة 
ال��ه��ّرة وع��اجل��ه��ا واه��ت��ّم بها  امل��ا���ش��ي. وق��د �شاعد الكلب 

ف�شمح له مركز مراقبة احليوانات بتبنيها.

تربئة طري من التج�س�س 
ب�����راأت ال�����ش��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة ط�����راً ع���رث ع��ل��ي��ه يف �شرق 
ال���ب���اد م���ن ت��ه��م��ة ال��ت��ج�����ش�����س ل�����ش��ال��ح اإ���ش��رائ��ي��ل وذكر 
»ال�شلطات  اأن  »ح��ري��ي��ت«،  ل�شحيفة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
اإن الطر من  اإيازيغ يف �شرق تركيا قالت  يف حمافظة 
ل  ال�شقور  من  ف�شيلة  وه��ي  رينيغايد«  »العو�شق-  ن��وع 
ي�شتخدم اأداة جت�ش�س متطورة لإ�شرائيل، بعد اأن كان قد 
األتينافيا، لأنه كان  اأثار �شكوك ال�شكان املحليني يف بلدة 
اأبيب-  – تل  يحمل حلقة معدنية كتب عليها »24311 
دقيقة،  طبية  لفحو�س  الطر  اأخ�شع  وق��د  اإ�شرائيل«. 
واأثبت  اإلكرتونية  رق��اق��ات  اأي  يحمل  ل  اأن��ه  من  للتاأكد 
اأنه  »ف���رات«  جامعة  يف  ج��رى  ال���ذي  بالأ�شعة  الفح�س 
جمرد طر عادي، يعي�س يف الرية وبعد فحو�س اأثبتت 

براءة الطر، مت الإفراج عنه من دون توجيه اأي تهم.

 م�سعوذ يجمع 240 األف دولر
املباحث  قب�شة  يف  ���ش��ق��ط  فل�شطيني  م�����ش��ع��وذ  اع����رتف 
الطالع مقابل  باأنه احرتف قراءة  اجلنائية بقطاع غزة 
مار�س عمله منذ  وانه  الواحد  لل�شخ�س  دينارا  خم�شني 
اردين  دينار  األ��ف   170 جمع  خالهما  وا�شتطاع  عامني 
ما يعادل 240 األف دولر. امل�شعوذ ذاع �شيته بني الن�شاء 
التي كان يطلبها منهن قبل  ال�شتباقية  الأعمال  ان  اإل 
اىل  بحقه  �شكاوى  تقدمي  اىل  دفعتهن  مهامه  ممار�شة 
بالن�شب  اتهمنه فيها  العامة للمباحث اجلنائية  الدارة 

والحتيال.

اأ�سنان ذكية تراقب طعامك و�سرابك
يقطع اأ�شخا�س كرث وعودا على اأنف�شهم بالمتناع عن التدخني اأو امل�شروبات امل�شرة اأو العادات الغذائية ال�شلبية، 
لكنهم غالبا ما يف�شلون بتنفيذ وعودهم، الأمر الذي دفع باحثني لبتكار اأ�شنان ذكية تراقب طعام الإن�شان و�شرابه 
الوطنية هو عبارة عن جهاز  تايوان  باحثون يف جامعة  الذي طوره  البتكار اجلديد  �شيء.  بكل  الطبيب  وتخر 
التقاط �شغر جدا Sensor مزود ب�شريحة اإلكرتونية توفر له القدرة على الت�شال ب�شبكات واي-فاي الا�شلكية 
يتم تركيبه على ال�شن لراقب كل ما يدور يف الفم. ويتاألف اجلهاز من �شريحة اإلكرتونية �شغرة جدا ميكن اأن 
اأو اجل�شور التي تعو�س الأ�شنان.  اأطقم الأ�شنان ال�شناعية  اأي�شا على  تزرع يف جتويف ال�شن، كما ميكن تركيبها 
ولدى هذا اجلهاز القدرة على التعرف على حركة الفك وما يقوم به الإن�شان من �شراب اأو م�شغ اأو �شعال اأو كام 
اأو تدخني، وين�شئ تقريرا عن كل ذلك وير�شله اإىل هاتف الطبيب مبا�شرة. وقد جرب فريق البحث الذي يقوده 
اجلهاز متكن من مراقبة  واإن  واع��دة،  كانت  النتائج  اإن  وقالوا  اأ�شخا�س،   8 فم  بتثبيته يف  اجلهاز  ت�شو  ه��وا  ه��او 
لكنهم  للخارج،  مت�شل  �شلك  عر  اجلهاز  الباحثون  جرب  وقد  باملائة.   94 بلغت  دقة  بن�شبة  الفموية  الن�شاطات 
يعملون على تزويده ببطارية قابلة لل�شحن ووحدة ات�شالت ل�شلكية ليعلم ب�شكل م�شتقل. ويقول القائمون على 
الأ�شنان الذكية اأن الهدف منها حت�شني �شحة الإن�شان لأن الفم وما يرتبط به من طعام و�شراب هو ما يحدد اإىل 

�شكل كبر �شحة الإن�شان.
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قتل امراأة ليزوجها اإىل �سبح 
امراأة  قتل  بعدما  فيه  ونفذ احلكم  بالإعدام  حكم على �شيني 
حامًا وباع جثتها لتتحول اإىل »زوجة �شبح« وتدفن اإىل جانب 
رجل متوف اأعزب على ما ذكرت و�شيلة اإعام ر�شمية . ففي اأيار 
)مايو( 2011 اقنع وانغ هرونغ مع �شريكني له املراأة ال�شابة 
بال�شعود اإىل �شيارتهم قبل اأن يقدموا على خنقها على ما ذكرت 
�شحيفة »ليغل ديلي« مو�شحة اأن ال�شحية كانت حامًا وباعوا 
بعد ذلك جثتها يف مدينة جماورة ب�شعر 22 األف يوان )2700 
يورو( اإىل عائلة كانت تبحث عن »زوجة �شبح« لنجلها املتوفى 
التي  ال�شبح«  »ال��زي��ج��ات  وت��ق��وم  ال�شحيفة.  اأو�شحت  م��ا  على 
تنظم عندما يتعلق الأمر برجل �شاب تويف قبل اأن يتزوج، بدفنه 
برفقة جثة امراأ يف ختام ما ي�شبه مرا�شم الزواج وذلك لتجنب 
اأن تعاين روحه من الوحدة وجتلب املاآ�شي على عائلته. ويبقى 
الزواج مرحلة مهمة يف املجتمع ال�شيني. مع اأن هذا الأمر بات 
نادراً جداً، اإل اأن »زيجات �شبح« ل تزال تنظم يف بع�س املناطق 
ح�شلت  حيث  غ���رب(  )�شمال  �شانت�شي  �شاجني  مقاطعتي  يف 
عملية القتل. واأعدم وانغ هرونغ الذي احتفظ مببلغ 14 األف 
يوان ووزع الباقي عى �شريكيه، يف مطلع الأ�شبوع احلايل على 
ما ذك��رت »ليغل ديلي« نقًا عن حمكمة ينان يف �شانت�شي ويف 
اأودعوا  اأ�شخا�س  اأربعة  اأن  الإع��ام  �شائل  ذك��رت  )مار�س(  اآذار 

ال�شجن لأنهم نب�شوا جثثاً من اأجل بيعها ك�»زوجات �شبح.

قتلت ابنتها ب�سبب الكتئاب
ح��د حلياتها  وو���ش��ع  ابنتها  م��ن  التخل�س  ج��زائ��ري��ة  اأم  ق���ررت 
عليها.  الديون  تراكم  ن��اجت عن  ح��اد  اكتئاب  دخولها يف  ب�شبب 
وقعت اجلرمية يف اأحد اأحياء �شيدي معروف يف اجلزائر، حيث 
و�شع  على  �شنة،   46 العمر  من  تبلغ  متزوجة،  ام���راأة  اأق��دم��ت 
رمتها  اأن  بعد  7�شنوات،  العمر  من  البالغة  ابنتها،  حلياة  حد 
اأ�شيبت  لعمارة.  الثاين  الطابق  يف  الواقعة  �شقتها  �شرفة  من 
ال�شحية بك�شور باأ�شلعها، وبنزيف داخلي على م�شتوى البطن، 
نقلها  بعد  طويا  متهلها  مل  ال��راأ���س،  م�شتوى  على  وب��ج��روح 
اأما الم، فهي �شيدلنية،  اإحدى امل�شحات لتفارق احلياة.  اإىل 
اأو�شكت  بعدما  اأ�شهر  �شتة  عن  يزيد  ما  منذ  اكتئاب  يف  دخلت 
على الإفا�س بعد تراكم ديون تقدرب�60 مليون �شنتيم. وحتت 
تاأثر هذه احلالة، قررت و�شع حد حلياة ابنتها، حيث اأيقظتها 
�شبيحة يوم اجلرمية واأوهمتها باأنها �شتلعب معها لعبة عمدت 
من خالها اإىل تكبيلها مبناديل على م�شتوى يديها ورجليها، 
من  الطفلة  تتمكن  ل  حتى  الثالث  باملنديل  عينيها  و�شمدت 
روؤي��ة ما �شتقدم عليه والدتها، وتوجهت بها مبا�شرة يف اجتاه 
اإىل ح��ني قدوم  ال�����ش��راخ  واأل��ق��ت��ه��ا منها و���ش��رع��ت يف  ال�����ش��رف��ة 
اأجل  م��ن  وتقدميها  عليها  القب�س  واإل��ق��اء  الأمنية  العنا�شر 

القتل العمد مع �شبق الإ�شرار والرت�شد. 

ي�سرب والدته يف نهار رم�سان
على  رم�شان  نهار  وال��دت��ه يف  على �شرب  ���ش��وداين  �شاب  اأق���دم 
راأ�شها، بح�شب املوقع الإلكرتوين ل�شحيفة اخلرطوم .   وت�شبب 
ال�شاب يف اإ�شابة والدته باأذى ج�شيم واأبلغت الأم ال�شرطة باأنها 
كانت تناق�س مع ابنها بع�س الق�شايا، فقام ب�شربها بع�شا على 
راأ�شها.   مت اإ�شعاف الأم اإىل امل�شت�شفى وتوقيف البن والتحقيق 

معه. 
زوجان يلتقطان �شورة لهما بالهاتف يف حقل من عباد ال�شم�س مبدينة زاما اليابانية خال مهرجان عباد ال�شم�س ال�شنوي. )اأ ف ب(

ر�سق وزيرة اإيطالية باملوز
ا�شتنكرت اول وزيرة ايطالية �شوداء 
منذ  عن�شرية  لع��م��ال  هدفا  كانت 
تعيينها يف ابريل ني�شان املا�شي قيام 
ل��ه��ا بر�شقها  اح���د م��ت��اب��ع��ي خ��ط��اب 
باملوز بينما كانت يف جتمع احتفايل 
اليطالية  التكامل  وزي���رة  واث����ارت 
�شي�شيل كينجي املولودة يف جمهورية 
غ�شب  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ال���ك���وجن���و 
بدعوتها  املتطرف  اليمني  جماعات 
ح�شول  اج�����������راءات  ت�����ش��ه��ي��ل  اىل 
املهاجرين على اجلن�شية اليطالية. 
وبعد وق��ت ق�شر م��ن احل��دث يوم 
اجل��م��ع��ة ت���رك اع�����ش��اء م��ن جماعة 
ميينية جديدة جم�شمات ل�شخا�س 
وق���د غ��ط��وه��ا ب���دم غ��ر حقيقي يف 
بو�شط  ت�شرفيا  يف  التجمع  موقع 
ايطاليا احتجاجا على دعوة كينجي 
يولد  ���ش��خ�����س  لي  امل���واط���ن���ة  مل��ن��ح 
ع��ل��ى الرا����ش���ي الي��ط��ال��ي��ة. وكتب 
ال�شقت  وري��ق��ات  على  امل��ت��ظ��اه��رون 
باملج�شمات عبارة الهجرة تقتل وهو 
ا�شتخدمته جماعات من قبل  �شعار 
ارتكبها  قتل  جرائم  اىل  ال�شارة  يف 
مهاجرون يف ايطاليا ورغم ان املوز 
مل ي�شل اىل املن�شة التي تقف عليها 
املوقف  ه��ذا  على  ردت  فقد  كينجي 
باأنه  ت��وي��رت وو���ش��ف��ت احل���دث  على 
للطعام  واه����دار  ال���ش��ى  على  يبعث 
م����ع ال���و����ش���ع يف الع���ت���ب���ار الزم�����ة 

القت�شادية.
متعددة  اه���ان���ات  كينجي  وواج���ه���ت 
املن�شب كثر منها من  منذ توليها 
اخ���ري���ن. وك����ان برملاين  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني 
رف��ي��ع م��ن ح���زب الحت����اد ال�شمايل 
املناه�س للهجرة ربط يف وقت �شابق 
قردة  وب���ني  بينها  ال�شهر  ه���ذا  م��ن 
ال  لها  يعتذر  ومل  اوت���ان  الوراجن 

بعد عا�شفة من النتقادات.

جاي زي يفاجئ 
بيون�سي على امل�سرح 

ت���ل���ق���ت ال���ن���ج���م���ة الأم����رك����ي����ة 
عندما  كرى  مفاجاأة  بيون�شي 
زي  ج��اي  املغني  زوج��ه��ا  اعتلى 
امل�����ش��رح خ���ال اإح��ي��ائ��ه��ا حفًا 
على  قبلة  وطبع  فيادلفيا  يف 
)بيبول(  موقع  واأف��اد  وجنتها. 
كانت  ب��ي��ون�����ش��ي  ان  الأم����رك����ي 
تقدم الراق�شني معها وفرقتها 
للجمهور عندما ت�شلل جاي زي 
م��ن ورائ��ه��ا واأح��اط��ه��ا بذراعيه 
واأخذ  وجنتها  على  قبلة  وطبع 
اجلمهور ي�شفق ويهلل قبل اأن 
امل�����ش��رح ويعود  ي��غ��ادر ج���اي زي 

اإىل الكوالي�س.
وابنة  زي  ج���اي  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
يرافقان  اآي���ف���ي  ب��ل��و  ال��ن��ج��م��ني 
من  حم��ط��ات  ع���دة  يف  بيون�شي 
العاملية   امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ج��ول��ت��ه��ا 

.  Mrs. Carter

قوتاً  وك���ان  ع��ال��ي��ة،  غ��ذائ��ي��ة  قيمة  على  التمر  يحتوي 
اأ�شا�شياً لاإن�شان منذ القدم، وتعتر ثمار التمور اأعلى 
ال��ف��واك��ه اح��ت��واء ع��ل��ى ال�����ش��ك��ري��ات ال��ت��ي ت��ك��ون قيمتها 
ح�شب طبيعة التمرة، �شواء كانت رطبة اأو ن�شف جافة 
وكذلك   . الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ل�شحيفة  وف��ق��اً  ج��اف��ة،  اأو 
ح�شب الظروف البيئية املحيطة بالأ�شجار. كما تختلف 
ال�شكريات  وتكون  الأ�شناف،  باختاف  الثمار  مكونات 
الواحدة.  التمرة  مكونات  م��ن   %  78-70 ن�شبته  م��ا 
وانتقالها  امت�شا�شها  ب�شرعة  ال�شكريات  هذه  وتتميز 
اأخ�شائية  واأو�شحت  وحرقها.  وه�شمها  مبا�شرة  للدم 
ال��ت��غ��ذي��ة ال��ع��اج��ي��ة ب��ج��دة، الأ���ش��ت��اذة و���ش��ح��ة حممد 
اأو  بالأحمر، اأن تناول 10 حبات متر )نحو 100 غرام 
اأون�شة( يومياً، يزود الإن�شان وفقاً للن�شب املئوية   3.5
املح�شوبة من التو�شيات الأمركية للبالغني، كما جاء 
يف قاعدة البيانات الغذائية لوزارة الزراعة الأمركية، 
واملنغنيز  املغن�شيوم  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه  ب��ك��ام��ل 
والنحا�س والكريت، ون�شف احتياجاته من الكال�شيوم 
اأظهره  ما  ب��اأن  و�شحة  الأ�شتاذة  واأف��ادت  والبوتا�شيوم. 
فيه  اأن  الطبية  امل�����ش��ادر  ح�شب  اجل���اف  التمر  حتليل 
% من الدهن، و33  % من الكربوهيدرات، و2.5   70.6
% من املاء، و1.32 % من الأماح املعدنية، و%10 من 
الألياف، وكميات من فيتامينات اإيه – بي 1 – بي 2 - 

�شي، ومن الروتني وال�شكر والزيت والكل�س واحلديد 
والكلورين  واملنغنيز  والبوتا�س  والكريت  والفو�شفور 
التمر  فوائد  وم��ن  واملغن�شيوم.  والكال�شيوم  والنحا�س 
اأنه يقوي الع�شات والأع�شاب، ويرمم ويوؤخر مظاهر 
من  ك��ان  احلليب  اإليه  اأ�شيف  اإذا  اأن��ه  كما  ال�شيخوخة، 
اله�شمي  ج��ه��ازه  ك���ان  مل��ن  خ�شو�شاً  الأغ���ذي���ة،  اأ���ش��ل��ح 
اأن���واع  يف  امل��وج��ود  ال��غ��ذائ��ي��ة  قيمته  وت�����ش��ارع  �شعيفاً. 
غذائية،  قيمة  من  لل�شمك  ما  اأمثال  وثاثة  اللحوم، 
ال�شدرية،  ال����دم والأم����را�����س  ب��ف��ق��ر  امل�����ش��اب��ني  وي��ف��ي��د 
والعمال  وال��ري��ا���ش��ي��ني  وال�����ش��ب��ان  ال�����ش��غ��ار  والأولد 
التمر  اأن  كما  احلوامل،  والن�شاء  والنحفاء  والناقهني 
للعني،  مفيداً  التمر  ويعتر  الأط��ف��ال.  وزن  من  يزيد 
ال��ع��ني وي��زي��د بريقها ومي��ن��ع ج��ح��وظ كرتها  وي��رط��ب 
ويكافح الغ�شاوة ويقوي الروؤية، ويقوي اأع�شاب ال�شمع 
الدرقية  ال��غ��دة  وين�شط  وي��ق��وي��ه��ا،  الأع�����ش��اب  وي��ه��دئ 
حليب،  كاأ�س  مع  �شباحاً  تناوله  عند  التمر  يهدئ  كما 
وي��ل��ني الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة وي��رط��ب الأم��ع��اء ويحفظها 
الدماغ،  ح��ج��رات  وي��ق��وي  والل��ت��ه��اب��ات،  ال�شعف  م��ن 
ال��ت��م��ر الع�شات،  ال��ق��وة اجل��ن�����ش��ي��ة. وي��ق��وي  وي��دع��م 
ويكافح الدوخة وزوغان الب�شر والرتاخي والك�شل عند 
ال�شائمني واملراهقني، كما اأنه �شريع التاأثر يف تن�شيط 

اجل�شم، ويدر البول وينظف الكبد ويغ�شل الكلى.

التمر اأعلى الفواكه احتواء على ال�سكريات

حقيقة انتحار هيفا وهبي 
�شّجت مواقع التوا�شل الجتماعي تويرت ، و في�شبوك �شباح اجلمعة بخر مفاده انتحار الفنانة اللبنانية 
اأّكد اأحد املواقع الإلكرتونّية خر العثور على جثة الفّنانة  هيفاء وهبي �شنقاً يف �شقتها يف م�شر.  وقد 
يف م�شر، ون�شب اإىل اأحد رجال ال�شرطة يف القاهرة قوله: اإّنه مّت العثور على وهبي )44 عاماً( م�شنوقة 
يف غرفتها، نحو منت�شف الليل. وتقوم ال�شرطة با�شتجواب خادمتها وجرانها، وت�شتبه يف اأن تكون قد 
اعقة، وقد اأّكد املوقع الإلكرتوين الذي ن�شر اخلر اأّن الفنان عمرو  انتحرت . اخلر تلّقاه املتابعون كال�شّ
دياب ت�شاءل على تويرت : ماذا !!! هيفا وهبي؟؟؟ ماذا حدث؟ هل هذا �شحيح؟ اإّنه اأمر ل ُي�شّدق!!! 

اأّنها ل متلك �شّقة يف م�شر  اأكدت بنف�شها اأن خر انتحارها عار عن ال�شحة، كما  اأن هيفاء وهبي  اإل   .
من الأ�شا�س، وهي ل زالت موجودة يف باري�س حيث تق�شي فرتة ا�شتجمام. وقالت بالطبع هناك من يقف 

وراء هذه ال�شائعة البغي�شة وهو يظهر جلياً من خال ما كتب يف اخلر وقالت يف ر�شالة كتبتها ون�شرتها على 
�شفحاتها اخلا�شة مبواقع التوا�شل الجتماعي اطمئن جمهوري احلبيب اين بالف خر من ال�شائعة ال�شخيفة 

.. وان �شاء اهلل انتم من متوتون �شنقا وخنقا من الغرة التي اعمت قلوبكم وعيونكم .


