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ا�ستمرار التوتر اأمام التاأ�سي�سي ويف جميع املحافظات التون�سية
�ملعار�شة ت�شعى �إىل ت�شكيل حكومة �إنقاذ!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ت��وات��ر الأن��ب��اء ع��ن م��ب��ادرة �سيا�سية ج��دي��دة م��ن قبل الأطراف  م��ع 
احلاكمة تتجه نحو تو�سيع قاعدة  الئتالف احلاكم  لي�سمل جزءا 
املعامل وملزمة  وا�سحة  املعار�سة وو�سع خارطة طريق  اأح��زاب  من 
للمرحلة القادمة من النتهاء من الد�ستور و�سول اإىل النتخابات، 
واأّن  والتوافق،  الرتاجع  فيه  بع�سر  ب�سكل  تعمق  قد  ال�سرخ  اأّن  يبدو 
النق�سام يف ال�سارع التون�سي ويف امل�سهد ال�سيا�سي، جم�سدا يف �ساحة 
اأمرا  ب��ات  ومعار�سيها،  ال�سرعية  منا�سري  بني  التاأ�سي�سي  املجل�س 
ترميم  اإىل  �ساعية  مبادرة  كل  يف  جتاوزها  �سي�سعب  وحقيقة  واقعا 
امل��ع��ار���س��ة ع��ل��ى ح��ل املجل�س  اإ����س���رار  الأو����س���اع املنفلتة خ��ا���س��ة م��ع 
م�ستقّلني  وم��ن  م�سغرة  وطني  اإن��ق��اذ  حكومة  وت�سكيل  التاأ�سي�سي 

تتوىل ت�سيري �سوؤون البالد.
فقد �سرعت جبهة الإنقاذ الوطني املتكونة من اأحزاب اجلبهة ال�سعبية 
والحتاد من اأجل تون�س وعدد من املنظمات واجلمعيات  اأم�س الأحد 
مبقر اجلبهة ال�سعبية يف م�ساورات حول تكوين حكومة اإنقاذ وطني 

واختيار رئي�س للحكومة.                 )التفا�سيل �س13(

�أمري �لكويت يقبل ��شتقالة رئي�س �لوزر�ء 
•• الكويت-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 
مبارك  جابر  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقالة  بقبول  اأمرييا  مر�سوما  الكويت 

احلمد ال�سباح رئي�س جمل�س الوزراء.
وجاء فى املر�سوم الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية )كونا( اأنه تقبل 
ا�ستقالة رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء على ان ي�ستمر كل منهم يف 

ت�سريف العاجل من �سوؤون من�سبه حلني ت�سكيل الوزارة اجلديدة.

حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء وح�سر مع حممد بن زايد وحمدان بن را�سد وال�سيوخ ماأدبة اإفطار اأقامها نهيان بن مبارك

حممد بن ر��شد: من�شي بخطى و�ثقة نحو تطوير �لبنية �لتحتية وهدفنا ر�حة �ملو�طنني 
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اجلي�س احلر ينقل امدادات اىل مدينة دير الزور  )رويرتز(

ال�سلطات امل�سرية توؤكد على احل�سم والإرهابيون ي�سرون على املواجهة

�لإخو�ن منعو� �إنقاذ �مل�شابني للمتاجرة بدمائهم

هجوم للحر بدرعا وجتدد 
�لق�شف يف دم�شق وحم�س

•• عوا�صم-وكاالت: 

قال نا�سطون اإن اجلي�س ال�سوري احلر بداأ الأحد هجوما ل�ستعادة بلدة 
اإ�سرتاتيجية بدرعا يف وقت ت�ستمر فيه املعارك على جبهات اأخرى بينها 
حم�س التي حققت فيها القوات النظامية تقدما كبريا بحي اخلالدية 
املحا�سر منذ �سهور. وقالت جلان التن�سيق املحلية اإن اجلي�س احلر بداأ 
بدر- �سمي معركة  ما  اإط��ار  لدرعا يف  ال�سرقي  الريف  وا�سعة يف  عملية 
حوران ل�ستعادة ال�سيطرة على بلدة خربة غزالة التي تقع على الطريق 

الدويل بني دم�سق ودرعا املتاخمة للحدود مع الأردن.
املعارك يف �سوريا عامة ويف درعا  اأهم  اأن هذه املعركة تعد من  واأ�سافت 

خا�سة منذ بدء الثورة منت�سف مار�س اآذار 2011.
ويف اإطار العملية التي بداأها اجلي�س احلر يف ال�ساعات املا�سية قالت جلان 
التن�سيق اإن مقاتليه فجروا �سيارة نقل ع�سكرية عندما كانت تغادر خربة 
غزالة. وتدور معارك يف مناطق اأخرى يف درعا بينها بلدة احل��اّرة التي 
نينْ من القوات النظامية عند حاجز املفرزة  قتل فيها اجلي�س احلر قنا�سَ
ق�سفت  النظامية  القوات  اإن  �سام  �سبكة  وقالت  التن�سيق.  للجان  وفقا 
بلدتني اأخريني يف حمافظة درعا هما �سيدا والنعيمة. وكانت بلدة نوى 
قد �سهدت بدورها ا�ستباكات عنيفة يف الأيام القليلة املا�سية، كما �سيطر 

اجلي�س احلر قبل يومني على خمفر حدودي باملحافظة نف�سها.
وتاأتي العملية الع�سكرية يف الريف ال�سرقي لدرعا يف حني يحتدم القتال 

على جبهة دم�سق خا�سة يف حيي القابون وجوبر وخميم الريموك.

وحتدث نا�سطون عن تقدم للجي�س احلر يف حي القابون حيث ا�ستوىل 
على عدد من املباين وعلى حمطة كهرباء يف العبا�سيني بحي جوبر الذي 
يقع يف اجلزء ال�سرقي من املدينة. ويف حي برزة �سمال دم�سق قتل عن�سر 

من اجلي�س احلر يف ا�ستباك م�ساء اأم�س.
وقد جتدد الق�سف على هذين احليني وعلى اأحياء دم�سق اجلنوبية التي 
وحتدثت  ا�ستباكات.  ب��دوره  ي�سهد  ال��ذي  الريموك  خميم  اأي�سا  ت�سمل 
دم�سق  ب��ني  ال���دويل  الطريق  على  حر�ستا  يف  ا�ستباكات  ع��ن  �سام  �سبكة 
وحم�س وعلى حماور اأخرى يف ريف دم�سق. وتوا�سلت ال�ستباكات اأي�سا 
يف اأحياء بحلب بينها حي الرا�سدين وكذلك يف اإدلب حيث �سيطر اجلي�س 

احلر على الطريق بني مدينتي ج�سر ال�سغور والالذقية.
اأحيائها  بع�س  تتعر�س  التي  ال���زور  دي��ر  يف  متقطعة  ا�ستباكات  ودارت 
لق�سف مدفعي م�ستمر، بينما اأغار الطريان احلربي على حميط مدينة 

البوكمال اخلا�سعة منذ �سهور للجي�س احلر.

•• القاهرة-وكاالت:

لراقة  باحلزن  ت�سعر  انها  الح��د  امل�سرية  الرئا�سة  اعلنت 
ال��دم��اء، ال ان��ه��ا اك���دت ان ه��ن��اك م��وج��ة اره���اب يف البالد 

و�ستتم مواجهتها.
وقال م�سطفى حجازي امل�ست�سار ال�سيا�سي للرئي�س امل�سري 
باحلزن  ن�سعر  ���س��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف  من�سور  ع���ديل  امل��وق��ت 
 72 اوقعت  التي  ن�سر  مدينة  ا�ستباكات  يف  الدماء  لراق��ة 
ما  ن��زع  ميكن  ان��ه ل  على  �سدد  ولكنه  ال�سبت،  فجر  قتيال 
ه��ن��اك موجة  ان  م�����س��ددا على  �سياق الره����اب  ي��ح��دث ع��ن 

ارهاب و�سنك�سرها.
وبداأت النيابة العامة امل�سرية حتقيقاتها بعد ظهر ال�سبت 

يف ا�ستباكات مدينة ن�سر.
على  ا�سرارها  الح��د  م�سر  يف  اجلديدة  ال�سلطات  واك��دت 
التعامل بح�سم مع ان�سار مر�سي الذين مايزالون يف حالة 
وبني  بينهم  ا�ستباكات  يف  �سخ�سا   72 مقتل  غ��داة  تعبئة 

ال�سرطة فجر ال�سبت.
وقال وزير الداخلية اللواء حممد ابراهيم يف حفل تخرج 
اأوؤك���د ل�سعب  ال�سرطة الح��د  اك��ادمي��ي��ة  دفعة ج��دي��دة م��ن 
اأك��ي��دا على  ع��ازم��ون عزما  ال�سرطة  اأن رج��ال  ال��ويف  م�سر 
ذلك  على  ق���ادرون  وه��م  للبالد  وال�ستقرار  الأم��ن  حتقيق 

مبوؤازرة املخل�سني من اأبناء هذا الوطن.
اأن يحاول  اأو حاقد  ن�سمح لأي ماأجور  وا�ساف حم��ذرا لن 
تعكري �سفو تلك الأجواء من التالحم والإخاء و�سنت�سدى 

بكل قوة وح�سم لأية حماولة لالخالل بالالأمن.

ا�سارة تدل على تليني  اي  املعزول  الرئي�س  ان�سار  ومل يبد 
يف موقفهم.

وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م الخ�����وان امل�����س��ل��م��ني، ج��ه��اد احل���داد 
لفران�س بر�س ان هناك م�ساعر حزن وغ�سب ولكن كذلك 

ت�سميم كبري على املواجهة.
ا�ستباكات فجر  يف  اخ��رون  وا�سيب  �سخ�سان  قتل  ميدانيا، 
بور�سعيد  ان�سار مر�سي ومعار�سيه يف مدينتي  الحد بني 

)�سرق( وكفر الزيات )�سمال( بح�سب م�سادر امنية.
لأجهزة  ببالغ  ال���دواء  يف  للحق  امل�سري  امل��رك��ز  تقدم  وق��د 
الأمن، يتهم فيه قيادات جماعة الإخوان امل�سلمني بالتورط 
اندلع  قبل  اختفوا  والذين   ، التذكاري  الن�سب  اأح��داث  يف 

الأحداث باأقل من 5 دقائق، بح�سب بالغ املركز.
وقال حممد فوؤاد، رئي�س املركز امل�سري للحق يف الدواء، اإن 
اإىل  اأّدى  امل�سابني مما  تتدخل لعالج  الإ�سعاف مل  �سيارات 
زيادة حالت الوفيات، اإ�سافة لعدم ترك امل�سعفني يقدمون 
موؤيدي  من  املتظاهرين  بع�س  قام  حيث  الطوارئ،  خدمة 
ومنعهم  الإ�سعاف  �سيارات  �سائقي  ب�سرب  املعزول  الرئي�س 
7 م��رات، على  اأك��ر من  من حمل امل�سابني، وهو ما تكرر 

حد قوله.
واتهم فوؤاد قيادات الإخ��وان وعلى راأ�سهم �سفوت حجازي، 
الذي يقود العت�سام بطريق الن�سر، با�ستخدام املعت�سمني 
دماء  ل��زي��ادة  منهم  مك�سوفة  حم��اول��ة  يف  ب�سرية  ك����دروع 
الأب����ري����اء ط��م��ع��ا ف���ى اإظ���ه���ار اأن ه��ن��اك جم����زرة ت��ت��م �سد 
املعت�سمني، حيث كانوا يدفعونهم بالأمر اإىل عدم الهروب، 
ف�ساًل عن اأن هناك جمموعة اأخرى كانت جتري وراء من 

ي�ستطيع الهرب لإعادته مرة اأخرى.
اخللفية  ال�سفوف  فى  كانوا  ال�سحايا  اأغلب  اأن  اإىل  ون��وه 
للمظاهرة، واأنه كانت هناك حماولة ل�سرب قوات ال�سرطة، 
اآخ��ر من  الهياج والزدح����ام لإ���س��اب��ة ع��دد  اأدى نتيجة  مم��ا 
م�سوؤويل  اأن  كما  ال�سفوف،  مقدمة  فى  كانوا  املعت�سمني 
اأولية،  اإ�سعافات  ت�سلم  رف�سوا  لالإخوان  امليدانى  امل�ست�سفى 
مثل )�سا�س – قطن- خيوط جراحة - فينتولني بخاخ – 

فولتارين – حماليل - حقن اأتروبني - - حملول ملح(.
على �سعيد اخر اأكد م�سدر اأمنى رفيع امل�ستوى ان العمليات 
فى  حاليا  وال�سرطة  امل�سلحة  القوات  تنفذها  التى  المنية 
حتقق  امل�سلحة  الرهابية  العنا�سر  ملالحقة  �سيناء  �سمال 

ب�سفة يومية نتائج ايجابية. 
10 م��ن هذه  ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ن ت�سفية  اأ���س��ف��رت ه���ذه  ح��ي��ث 
ال��ع��ن��ا���س��ر امل�����س��ل��ح��ة الره���اب���ي���ة ب���خ���الف ع����دد ك��ب��ري من 

امل�سابني.
وا�ساف ان القوات متكنت اي�سا من القاء القب�س على 20 
عن�سرا ارهابيا من هذه العنا�سر بينهم ثالثة من ال�سماء 
املعروفة لدى الجهزة المنية رف�س امل�سدر الف�ساح عن 

ا�سمائهم لدواع امنية.
عرب  القاهرة  اإىل  الع�سرين  العنا�سر  ترحيل  مت  انه  واأف��اد 
ال�سيادية  اجل���ه���ات  ع��ل��ى  ل��ع��ر���س��ه��م  ع�����س��ك��ري��ة  م��روح��ي��ات 

املخت�سة ومبا�سرة التحقيقات معهم.
وقال امل�سدر انه على الرغم من �سعوبة الو�سول اىل هذه 
ال  الليلية  ال�سباح  ب�  و�سفها  والتى  الجرامية  العنا�سر 
التى  المنية  توؤكد جناح اخلطط  الر���س  على  النتائج  ان 

�حلكومة �ل�شر�ئيلية تو�فق على 
�إطالق 104 �أ�شرى فل�شطينيني

•• القد�ص املحتلة-ا.ف.ب:

ال�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  واف���ق���ت 
ا�سرى  الح��د على اط��الق �سراح 
اع������ادة  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف اط�������ار 
ال�سالم  م���ف���او����س���ات  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
الفل�سطينيني،  م����ع  امل���ب���ا����س���رة 
بح�سب ما اوردت الذاعة العامة.
وقالت الذاعة ان جمل�س الوزراء 
واف���ق ع��ل��ى اط���الق ���س��راح 104 
 13 بغالبية  فل�سطينيني  ا�سرى 
�سبعة وزراء  وزي��را موؤيدا مقابل 
وزيران  امتنع  بينما  معار�سني 

عن الت�سويت.
ب���ي���ان �����س����ادر ع����ن مكتب  وق������ال 
نتانياهو  بنيامني  ال��وزراء  رئي�س 
واف���ق���ت احل��ك��وم��ة ع��ل��ى اط���الق 
امل��ف��او���س��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة بني 
 )...( والفل�سطينيني  ا�سرائيل 
ت�����س��ك��ي��ل جلنة  وواف�����ق�����ت ع���ل���ى 
وزارية م�سوؤولة عن اطالق �سراح 
اطار  يف  الفل�سطينيني  ال���س��رى 

املفاو�سات.
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انفالت اأمني يف مدن ال�سرق الليبي 

�شماع دوي ثالثة �نفجار�ت يف بنغازي 
موقوفني على ذمة تهم تتعلق مب�ساندة نظام معمر 
ال��ق��ذايف يف ق��ت��ل امل��دن��ي��ني خ���الل ث���ورة 17 فرباير 
ال��ق��وات اخلا�سة  ان وح���دات م��ن  وا���س��اف   .2011
وال�سرطة الع�سكرية عززت من قوتها داخل ال�سجن 
الع�سكري ويف حميطه لغر�س حمايته حتى ل يحدث 
انه  له مثلما حدث يف �سجن الكويفية ، حم��ذرا من 
�سيتم التعامل بالقوة �سد كل من يقرتب من ال�سجن 

لهذا الغر�س.
معظمهم  ���س��ج��ني   1200 ق����راب����ة  ف����ر  وال�������س���ب���ت، 
جنائية  ق�سايا  ذم���ة  ع��ل��ى  وحم��ت��ج��زون  حم��ك��وم��ون 
�سجن  من  ال��ق��ذايف  نظام  مب�ساندة  متعلقة  وق�سايا 
ت�سهد  التي  املدينة  يف  وامل���دين  الع�سكري  الكويفية 

ا�سطرابات امنية.
واع��ل��ن احل���ج���ازي ان ه����وؤلء ال�����س��ج��ن��اء ال���� 1200 
ال��ف��اري��ن بينهم حم��ك��وم��ون وحم��ت��ج��زون ع��ل��ى ذمة 
مب�ساندة  متعلقة  وق�سايا  ع��ام  وح��ق  جنائية  ق�سايا 

نظام معمر القذايف.
ال�سجناء عقب  كيفية هروب  النباء حول  وت�ساربت 
خالل  م��ن  املدينة  �سهدتها  التي  الدامية  الح���داث 
اغتيال نا�سط �سيا�سي و�سابطني يف اجلي�س وال�سرطة، 
حيث حمل رئي�س احلكومة علي زيدان �سكان منطقة 
احلادثة  م�����س��وؤول��ي��ة  ال�سجن  ب��ه��ا  ال��واق��ع  الكويفية 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد خالل ح�سورهما ماأدبة اإفطار اأقامها نهيان بن مبارك )وام(

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ان دول��ة الإمارات  الدولة رئي�س جمل�س 
كافة  يف  التحتية  بنيتها  تطوير  نحو  وثابتة  واث��ق��ة  بخطى  مت�سي 
بالغ على  تاأثري  لهما من  ملا  وامل��اء  الكهرباء  القطاعات ويف مقدمتها 

م�ستوى معي�سة املواطنني وتقوية اأ�س�س القت�ساد الوطني.
واأو�سح �سموه باأن هدفنا وا�سح وهو راحة املواطنني ومواكبة التغريات 
القت�سادية ال�سريعة لتعزيز تناف�سية الدولة وا�ستدامة التنمية التي 
التي  ال���وزراء  ت��روؤ���س �سموه جل�سة جمل�س  نعي�سها. ج��اء ذل��ك خ��الل 

عقدت م�ساء ام�س بق�سر الرئا�سة.
من جهة اخرى ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي والفريق اأول �سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة و�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
بن  نهيان  ال�سيخ  اأقامها معايل  التي  الفطار  ماأدبة  املالية  وزير  دبي 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع م�ساء ام�س يف 

ق�سره بالبطني.                            )التفا�سيل �س3-2(

•• طرابل�ص-ا.ف.ب:

ثالثة  دوي  �سمعا  انهما  اأم��ن��ي  وم�سدر  �ساكن  ق��ال 
هجمات  يف  ام�س  ليبيا  ب�سرق  بنغازي  يف  ان��ف��ج��ارات 

ت�ستهدف على ما يبدو موؤ�س�سات ق�سائية باملدينة.
الهاتف  عرب  لرويرتز  البكو�س  ح�سن  ال�ساكن  وق��ال 
�سمال  امل��ح��ك��م��ة يف  ان��ف��ج��ار مب��ب��ن��ى  ���س��م��ع دوي  ان���ه 
امل��دي��ن��ة. وا���س��اف ك��ان دوي الن��ف��ج��ار ه��ائ��ال ورايت 
الدخان. وم�سى يقول بع�س �سرفات املباين القريبة 

حلقت بها ا�سرار.
وقال م�سدر اأمني ان هناك انفجارين اخرين اأحدهما 
قرب مكتب لوزارة العدل والخر بالقرب من حمكمة 

بجنوب املدينة.
وقد اطلقت غرفة العمليات المنية امل�سرتكة لتامني 
مدينة بنغازي، �سرق ليبيا، الحد حتذيرا للمواطنني 
يف  الع�سكرية  ال�����س��رط��ة  �سجن  م��ن  الق����رتاب  ب��ع��دم 
منطقة بوهدمية بناء على معلومات تفيد مبحاولة 
ت�سهد  ال�����س��ج��ن��اء، فيما  ل��ت��ه��ري��ب  ال�����س��ج��ن  لق��ت��ح��ام 

املدينة انفالتا امنيا لفتا.
وقال املتحدث با�سم الغرفة العقيد حممد احلجازي 
لوكالة فران�س بر�س ان معلومات وردت للغرفة تفيد 
�سجناء  لتهريب  ال�سجن  اقتحام  ا�سخا�س  مبحاولة 
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رئي�س �لدولة ونائبه يبعثان برقيتي تهنئة 
لرئي�س �ملالديف بعيد ��شتقالل بالده 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
حممد  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  رع��اه  ال��دول��ة 
عيد  ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  املالديف  جمهورية  رئي�س  وحيد 
ا�ستقالل بالده كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

برقية تهنئة مماثلة اإىل رئي�س جمهورية املالديف. 

رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
جمهورية �لبريو بعيد ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س اولنتا موي�سي�س هومال تا�سو رئي�س 
بعث  كما  ب��الده  ا�ستقالل  عيد  ذك��رى  مبنا�سبة  وذل��ك  ال��ب��ريو  جمهورية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة رئي�س 

جمهورية البريو. 

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يبعثون 
برقيات تهنئة مللك �ملغرب مبنا�شبة عيد �لعر�س 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
اململكة  ال�ساد�س ملك  امللك حممد  اأخيه �ساحب اجلاللة  اإىل  برقية تهنئة 
املغربية مبنا�سبة عيد العر�س جلاللته كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل برقية تهنئة مماثلة اإىل جاللة امللك حممد ال�ساد�س وبعث الفريق اأول 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة برقية تهنئة اأي�سا مللك املغرب باملنا�سبة نف�سها. 

حمد�ن بن ز�يد ي�شدر قر�ر� باإعادة 
ت�شكيل جمل�س �إد�رة هيئة �لهالل �لأحمر

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية 
اإدارة هيئة الهالل  باإعادة ت�سكيل جمل�س  رئي�س هيئة الهالل الأحمر قرارا 
يف  املجل�س  ي�سم  امل��زروع��ي.  م�سلم  حمدان  الدكتور  �سعادة  برئا�سة  الأح��م��ر 
و���س��ع��ادة حممد  الرميثي  ع��ب��داهلل  م��رمي حممد  ���س��ع��ادة  م��ن  ك��ال  ع�سويته 
�سعيد حممد على  و�سعادة  الدرعي  اهلل  و�سعادة خدمي عبد  ال�سويدي  �سيف 
و�سعادة حممد  الأحبابي  العميد على م�سلح  و�سعادة  املن�سوري  بن ر�سا�س 

�سليويح القبي�سي و�سعادة على غامن الرميثي و�سعادة رمي يو�سف ال�سمري .

تراأ�س اجتماع جمل�س الوزراء

حممد بن ر��شد: �لإمار�ت مت�شي بخطى و�ثقة نحو تطوير بنيتها �لتحتية وهدفنا هو ر�حة �ملو�طنني 
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ان دول��ة الإم���ارات مت�سي  رئي�س جمل�س 
بخطى واثقة وثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية يف كافة القطاعات ويف 
معي�سة  م�ستوى  على  بالغ  تاأثري  لهما من  ملا  وامل��اء  الكهرباء  مقدمتها 

املواطنني وتقوية اأ�س�س القت�ساد الوطني.
واأو�سح �سموه باأن هدفنا وا�سح وهو راحة املواطنني ومواكبة التغريات 
التي  التنمية  وا�ستدامة  الدولة  تناف�سية  لتعزيز  ال�سريعة  القت�سادية 

نعي�سها.
و�سدد �سموه على اأن الدولة لديها طموحات كبرية يف ما يتعلق بتطوير 
بنيتها التحتية يف كافة القطاعات ..م�سريا اإىل اأن ال�ستثمار يف البنية 
التحتية يدفع بعجلة النمو والزدهار القت�سادي ب�سكل مطرد مبا يعزز 

من مكانة الدولة يف كافة الأ�سعدة.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سموه جل�سة جمل�س الوزراء التي عقدت م�ساء 
اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  بح�سور  الرئا�سة  بق�سر  ام�س 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
وقد وافق جمل�س الوزراء على تو�سيات املجل�س الوطني الحتادي ب�ساأن 
الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء فيما يتعلق بتطوير خدمات الكهرباء 

واملاء مبا يتوافق مع الطفرة العمرانية والتطوير ال�سريع يف الدولة.
ال��وزراء خالل جل�سته على م�سروع قانون ب�ساأن تنظيم  وواف��ق جمل�س 
مهنة مدققي احل�سابات ويت�سمن م�سروع القانون اجلديد العديد من 
الإ�سافات والتحديثات التي تالئم متطلبات املرحلة احلالية حيث يعود 
تاريخ اآخر قانون يف هذا ال�ساأن اإىل عام 1995 وذلك متا�سيا مع اأحدث 

التوجهات العاملية يف تنظيم هذا القطاع.

للرقابة على  الإم��ارات��ي  النظام  ال��وزراء خالل جل�سته  واعتمد جمل�س 
منتجات الإ�ساءة الذي يهدف اإىل رفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة ملنتجات 
ملنتجات  متطلبات  ع��دة  على  النظام  يحتوي  كما  الكهربائية  الإ���س��اءة 
من  الآم����ن  التخل�س  ومتطلبات  ال�����س��الم��ة  متطلبات  م��ث��ل  الإ����س���اءة 
ال�سحية  واحلماية  ال�سالمة  توفري  يف  ي�ساهم  مبا  امل�ستهلكة  املنتجات 
الدولة  توجه  م��ع  يتما�سى  اأن��ه  ..ك��م��ا  ال��دول��ة  يف  للم�ستهلك  والبيئية 

املن�سجم مع التوجه العاملي يف اإدارة الطاقة واحلد من هدرها.
كما اأ�سدر املجل�س خالل جل�سته قرارا بتنفيذ لئحة ال�سالمة اخلا�سة 
البحرية  املعاهدات  ت�سملها  ل  التي  ال�سغرية  احلمولت  ذات  بال�سفن 
العربية والتي عر�ستها  التعاون لدول اخلليج  الدولية يف دول جمل�س 

الهيئة الوطنية للموا�سالت على جمل�س الوزراء للموافقة.
وعلى �سعيد اآخر وافق جمل�س الوزراء على ت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة 
حمدان  الدكتور  �سعادة  برئا�سة  والأوق��اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة 
..كما  اأ�سحاب اخلربة والكفاءة  اأع�ساء من  املزروعي و8  م�سلم مكتوم 
لتنظيم  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  اإع���ادة  على  املجل�س  واف��ق 
قطاع الت�سالت برئا�سة �سعادة حممد اأحمد القمزي ملدة اأربع �سنوات 
قابلة للتجديد ..ووافق على اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية 
وزير  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  معايل  برئا�سة  للموا�سالت 
ال��وزراء على جمموعة من طلبات  واف��ق جمل�س  كما  العامة.  الأ�سغال 
التعليم  وزارة  �سيا�سة  تت�سمن  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س  املناق�سة 

العايل والبحث العلمي ..كما وافق املجل�س على طلب املجل�س الوطني 
بخطط  املتعلقة  للربيد  الإم���ارات  موؤ�س�سة  �سيا�سة  ملناق�سة  الحت���ادي 
واملتنامي على اخلدمة  املت�سارع  الطلب  التو�سع يف اخلدمات ومواجهة 
فيما  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  �سيا�سة  ملناق�سة  اإ�سافة  الربيدية 

يتعلق بالقواعد املنظمة للمالحة يف مياه الدولة وموانئها.
اكتتاب  على  املجل�س  واف��ق  فقد  اخلارجية  بال�ستثمارات  يتعلق  وفيما 
دولة الإمارات يف الزيادة املقررة لراأ�س مال �سندوق النقد العربي ..كما 
لراأ�س مال  املقررة  الزيادة  الإم��ارات يف  اكتتاب دولة  املجل�س على  وافق 

املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات.
اإ�سدار  على  ام�����س  م�ساء  املنعقدة  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س  وواف���ق 
وال��ذي يت�سمن  املتحدة  العربية  الإم��ارات  الثالث لدولة  البالغ  تقرير 
تقريرا وجردا لأن�سطة خم�سة قطاعات هي الطاقة والزراعة والغابات 

وال�سناعة والنفايات والتي من �ساأنها اأن توؤثر على التغري املناخي.
املناخ  ويوفر التقرير الأ�س�س الالزمة لال�ستجابة طويلة الأجل لتغري 
الدولة من خطوات  ملا تتخذه  الداخلية والدولية  الإج��راءات  ويلخ�س 
عملية للوفاء بالتزاماتها املقررة يف التفاقية الإطارية لالأمم املتحدة 

لتغري املناخ.
الإداري���ة  وامل�ساعدة  التعاون  اتفاقية  على  ال���وزراء  جمل�س  ���س��ادق  كما 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  حكومة  ب��ني  اجلمركية  ال�����س��وؤون  يف  املتبادلة 
املتحدة وجمهورية الأرجنتني وذلك بهدف حتقيق التعاون القت�سادي 

والتجاري بني البلدين.
ويف نف�س ال�سياق �سادق جمل�س الوزراء على 4 اتفاقيات للنقل اجلوي 
رومانيا وجمهورية  املك�سيكية وجمهورية  املتحدة  الوليات  مع كل من 

اأرمينيا وجمهورية لو�س ال�سعبية الدميقراطية.
على  للدولة  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اإط��ار  يف  التفاقيات  ه��ذه  وت��اأت��ي 

امل�ستوى الدويل ومبا يخدم م�سالح الدولة.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

طفال من �بناء منت�شبي �شندوق تكافل دو�ئر �مارة �بوظبي يزورون �شريح �ل�شيخ ز�يد �أ�شرة تن�شى طفلتها 9 �شاعات د�خل �ل�شيارة بر�أ�س �خليمة150 
•• ابوظبي-وام:

زار 150 من ابناء اع�ساء �سندوق تكافل دوائر امارة ابوظبي املحلية واطفال 
بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  بزيارة �سريح  التعليمي  �سارة  ارتقاء ومعهد  مركز 
ال�سيخ زايد  املغفور له  ملا قدمة  الزيارة عرفانا  ال نهيان. وتاتي هذه  �سلطان 
وماحققه من مكا�سب لالطفال حيث اأعطى - رحمه اهلل - ق�سطا كبريا من 
اهتمامه لدعم امل�ساريع املجتمعية ودور رعاية الأيتام كما اأعطى - رحمه اهلل 
- اهتماما خا�سا للتعليم فا�ستثمر يف دعم ع�سرات املدار�س واملراكز املخ�س�سة 
لالأطفال. كما تاتي هذه الزيارة تفاعال مع مبادرة يوم زايد للعمل الإن�ساين 
جمعيات  نفذتها  التي  العديدة  الفعاليات  و�سمن  رم�سان   19 توافق  ال��ذي 
النفع العام حتت ا�سراف وزارة ال�سوؤون الجتماعية. وقال �سامل �سعيد الكثريي 
رئي�س جمل�س ادارة �سندوق تكافل دوائر امارة ابوظبي ان هذه الوقفة الرمزية 

زايد  ال�سيخ  الراحل  املوؤ�س�س  للقائد  وفائهم  اليوم تعرب عن  اطفالنا هذا  من 
طيب اهلل ثراه مع جتديد العهد والولء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهج  من  اتخذت  التي  الر�سيدة  وللقيادة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
القادة املوؤ�س�سني ا�سرتاتيجية بناء الوطن وفق م�سرية الأ�سالة واملعا�سرة التي 
اأجنزت اأقوى بناء وطني متطور يفخر به ابناء الوطن على مر الزمان. من 
الفعالية  من�سقة  باعمال مديرال�سندوق  القائم  الدهان  قالت جنالء  جانبها 
ان �سندوق تكافل امارة ابوظبي املحلية حر�س على ادخال الفرحة فى قلوب 
الطفال الذين زاروا �سريح املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان حيث 
قراأوا الفاحته على روحه الطاهرة ثم قاموا بجولة يف ارجاء اجلامع. ويف ختام 
الزيارة �سلم الكثريي هدية تذكارية با�سم جمل�س ادارة وكافة منت�سبي �سندوق 
تكافال دوائر امارة ابوظبي املحلية ليو�سف العبدويل مدير عام جامع ال�سيخ 

زايد الكبري كما مت توزيع الهدايا على الطفال.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اأنقذت العناية اللهية طفلة مواطنة، ل يتعدى عمرها عاما واحدا 
اأ�سهر، من املوت املوؤكد ، يوم اجلمعة املا�سية يف اإحدى مناطق  و4 
راأ�س اخليمة، حيث ن�سيها ذووها يف ال�سيارة نحو 9 �ساعات متوا�سلة، 

و�سط درجات حرارة ورطوبة لهبة .
اخللفي  املقعد  يف  ت��رق��د  الر�سيعة  الطفلة  ك��ان��ت  التفا�سيل  ويف   
اأثناء عودتهم  املنزل لكنهم  ل�سيارة الأ�سرة عندما كان ذووها خارج 
�سيارتهم لتظل هناك من  اأب��واب  مل ينتبهوا لها فرتكوها واغلقوا 

الثالثة ظهرا اإىل ال�ساعة الثانية ع�سرة من منت�سف الليل.
من  �سيئة  �سحية  حالة  يف  وجودها  طفلتهم  اكت�سفوا  حينما  ولكن 
حيث  اخليمة  راأ���س  يف  �سقر  م�ست�سفى  اإىل  بنقلها  فقاموا  النهاك 

عالجية  لج����راءات  اخ�ساعها  ومت  ال���ط���وارىء،  ق�سم  اإىل  اأدخ��ل��ت 
اخلا�س  احلثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  ق�سم  اإىل  نقلت  ث��م  ���س��روري��ة  ان��ق��اذي��ة 

بالأطفال، ل�ستكمال العالج.
وتتماثل  حاليا  بامل�ستقرة  الطفلة  ح��ال��ة  طبية  م�����س��ادر  وو���س��ف��ت 
�سديد عند  اإن��ه��اك وج��ف��اف  ح��ال��ة  م��ن  ت��ع��اين  ك��ان��ت  لل�سفاء، فيما 
و�سولها اإىل امل�ست�سفى، وا�سطراب يف درجة الوعي، ما يو�سف طبيا 
دخولها  ل��دى  الطفلة  حالة  ان  امل�سادر  وق��ال��ت   . الغيبوبة  �سبه  ب 
لتح�سني  وامل��ح��ال��ي��ل،  بالأوكج�سني  ت��زوي��ده��ا  ا�ستدعت  امل�ست�سفى 
ن�سبة الأوك�سجني يف الدم وتعوي�س ج�سمها عما فقده من ال�سوائل، 
بجانب عمل التحاليل امل�ستمرة لها، ملراقبة ن�سبة العنا�سر الأ�سا�سية 
يف اجل�سم، من البوتا�سيوم وال�سوديوم، والطمئنان على حالتها، ما 

اأدى اإىل ا�ستعادة ال�سغرية لوعيها بالكامل يف وقت لحق.

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد وحمد�ن بن ر��شد و�ل�شيوخ يح�شرون ماأدبة �فطار �أقامها نهيان بن مبارك
•• اأبوظبي-وام:

اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ح�سر �ساحب 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�سلحة و�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية ماأدبة الفطار 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اأقامها  التي 
املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب  الثقافة  وزي���ر  نهيان 
م�ساء ام�س يف ق�سره بالبطني. ح�سر املاأدبة �سمو 
ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  حممد  بن  �سرور  ال�سيخ 
الوطني  الأم��ن  اآل نهيان م�ست�سار  زاي��د  ه��زاع بن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  و���س��م��و 

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  اأمناء موؤ�س�سة  جمل�س 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����س��ان��ي��ة وال��ف��ري��ق �سمو 
ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بن  ال�سيخ من�سور  و�سمو  الداخلية  وزير  ال��وزراء 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زاي��د 
اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة  ���س��وؤون 
اأب��وظ��ب��ي و�سمو  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي����وان ويل ع��ه��د 

ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
اآل نهيان وزير  ومعايل ال�سيخ حمدان بن مبارك 
حممد  وال�سيخ  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
بن نهيان اآل نهيان وال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل 
نهيان وال�سيخ مبارك بن نهيان اآل نهيان ومعايل 
ومعايل الفريق م�سبح را�سد الفتان مدير مكتب 
�ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي وع���دد م��ن ال�����س��ي��وخ واملعايل 
الوزراء والوكالء وكبار امل�سوؤولني.

والتهاين  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  �سموهم  تبادل  وق��د   
املوىل  داع���ني   .. امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  مبنا�سبة 
عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة الكرمية على دولة 
الإم��ارات قيادة و�سعبا مبزيد من اخلري والتقدم 

والرخاء.

ويل عهد ر�أ�س �خليمة: ز�يد رمز خالد للعطاء و�لعمل �لن�شاين�حلكام يهنئون ملك �ملغرب مبنا�شبة عيد �لعر�س
بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
برقية  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
تهنئة اإىل اأخيه �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 
جلاللته.  العر�س  عيد  مبنا�سبة  املغربية  اململكة  ملك 
كما بعث �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي نائب 
بن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
�سلطان القا�سمي ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة و�سمو 
ال�سيخ عبد اهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة 

برقيات تهنئة مماثلة جلاللة ملك املغرب.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
تهنئة  ب��رق��ي��ة  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ال�ساد�س ملك  امللك حممد  اأخيه �ساحب اجلاللة  اإىل 
كما  جلاللته.  العر�س  عيد  مبنا�سبة  املغربية  اململكة 
حاكم  نائب  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  ال�سيخ  �سمو  بعث 
الفجرية برقية تهنئة مماثلة اإىل جاللة امللك حممد 
ال�ساد�س. وبعث �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
جاللة  اىل  تهنئة  برقية  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما  امل��غ��رب.  ملك 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 

برقية تهنئة اىل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 
العر�س  عيد  مبنا�سبة  ال�سقيقة  املغربية  اململكة  ملك 
جلاللتة. كما بعث �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
اىل �ساحب  تهنئة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ة  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س. 
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
راأ�س اخليمة برقية تهنئة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
اإىل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة 
كما  العر�س جلاللتة.  عيد  ال�سقيقة مبنا�سبة  املغربية 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث 
ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تهنئة مماثلة اىل �ساحب 

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س.
املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
اىل �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة 
كما  العر�س جلاللتة.  عيد  ال�سقيقة مبنا�سبة  املغربية 
ويل  املعال  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  بعث 
�ساحب  اىل  مم��اث��ل��ة  تهنئة  ب��رق��ي��ة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ع��ه��د 

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س.

•• ابوظبي -وام:

بلغت قيمة امل�ساعدات الإن�سانية التي نفذتها هيئة الهالل 
الحمر داخل الدولة نحو 59 مليونا و250 الف درهم 
وذل����ك خ���الل ال��ن�����س��ف الول م��ن ال��ع��ام احل����ايل . وقال 
ال�سيد نا�سر حممد الظاهري مدير اإدارة ال�سوؤون املحلية 
من  ا�ستفادت  التي  ال�سر  عدد  اأن  الأحمر  الهالل  بهيئة 
امل�ساعدات  �سملت  ا�سرة  و101  الفا   46 امل�ساعدات  هذه 
الحتياجات  وذوي  ال��ع��ل��م  ط���الب  وم�����س��اع��دات  ال��ط��ب��ي��ة 
 34 تنفيذ  مت  ان��ه  وذك��ر   . ال�سجناء  وم�ساعدة  اخلا�سة 
دورة اإ�سعافات اأولية وا�سدار بيانات ا�سعاف لزيادة الوعي 
املوؤ�س�سات  يف  وال�����س��غ��ط  ال�سكر  اأم���را����س  ع��ن  املجتمعي 
احلكومية و�سركات القطاع اخلا�س ولعامة اأفراد املجتمع 
طريق  ع��ن  اإيجابية  اإيل  ال�سلبية  احل��ي��اة  من��ط  ولتغيري 
بال�سافة  الريا�سية  التمارين  وممار�سة  ال�سليم  الغذاء 
و�سحية  طبية  فحو�سات  وب��رام��ج  توعوية  اأن�سطة  اىل 
ومنطقة  زاي���د  وم��دي��ن��ة  امل��ع��ال  وف��ل��ج  ال�سوكة  منطقة  يف 
دبي  ون��ادي  اأبوظبي  وبلدية  والعني  وال�سارقة  الطويني 
وبلغ عدد   . الرتبوي  للتطوير  الإم��ارات  وكلية  لل�سيدات 
الطبية  والفحو�سات  املحا�سرات  برامج  من  امل�ستفيدين 
الهالل  هيئة  نفذت  كما   . �سخ�س  الف  ثمانية  املجانية 
العديد  املحلية وبالتعاون مع  ال�سوؤون  اإدارة  الأحمر عرب 
لزيادة  �سحية  حمالت  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  من 
الوعي ال�سحي لدى الن�ساء عن �سرطان الثدي وذلك عن 
طريق اإجراء فحو�سات ا�ستك�ساف مر�س �سرطان الثدي 
بوا�سطة عيادات الهالل الأحمر املتنقلة للفح�س املبكر عن 

مر�س �سرطان الثدي ومن اأجل الو�سول لأكرب �سريحة 
ممكنة من ال�سيدات يف مناطق الدولة النائية يف منطقة 
وادي ال�سوكة براأ�س اخليمة وتنفيذ حملة القافلة الوردية 
للتوعية من ال�سرطان يف اأم القيوين . كما مت تنفيذ يوم 
�سحي للتوعية ب�سرطان الثدي يف مركز الإمارات للبحوث 
دبي  ون���ادي  اأبوظبي  وبلدية  الإ�سرتاتيجية  وال��درا���س��ات 
لل�سيدات ومدر�سة املعايل . وبلغ عدد امل�ستفيدات من هذه 
عن  الطبية  الفحو�سات  اأج��ري��ن  �سيدة   395 احلمالت 
مر�س �سرطان الثدي بوا�سطة قفازات الفح�س الذاتي . 
نفذتها  التي  الثقافية  القوافل  حملة  يف  الهيئة  و�ساركت 
وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع يف عدد من مدن 
وقرى الدولة باإجراء الفحو�سات الطبية املجانية ون�سر 
الوعي ال�سحي وور�س العمل عن م�سار التدخني وافتتاح 
بالحتياجات  وت��زوي��ده��ا  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  الإق�����الع  وح���دة 
واملعدات والأجهزة الطبية والأدوية املعاجلة وامل�ساركة يف 
ملتقى الإق��الع عن التدخني يف فروع الهالل الأحمر يف 
ال�سوؤون  اإدارة  و�ساركت  القيوين.  واأم  اخليمة  وراأ���س  دبي 
املحلية بتقدمي الدعم النف�سي وتاأهيل الفئات الإن�سانية 
يف خميم الهالل الأحمر الإماراتي لالجئني ال�سوريني يف 
ال�سريالنكيني وتنفيذ دورة  الأردن ولعدد من الالجئني 
الدينية  النواحي  ال�سن من  وكبار  امل�سنني  تاأهيل جل�ساء 
للتوحد  العاملي  باليوم  والحتفال  وال�سحية  والنف�سية 
بالإ�سافة مل�ساركة الإدارة وفروع الهالل الأحمر يف حملة 
اليوم الوطني للبيئة بالتعاون مع جمعية اأ�سدقاء البيئة 
وبع�س  وامل��دار���س  املحلية  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  وم�ساركة 

بلديات الدولة .

مليونا و250 �ألف درهم قيمة م�شاعد�ت �لهالل �لأحمر   59
�لإن�شانية د�خل �لدولة خالل �لن�شف �لول من 2013 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اك��د 
راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  بن 
اخليمة اأن املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه هو 
رمز خالد للعطاء والعمل الن�ساين 
يف الم��ارات والعامل مبا قدمه من 
���س��اه��م��ت يف تخفيف  اع��م��ال خ���رية 
م��ع��ان��اة ال��ك��ث��ري م��ن ���س��ع��وب العامل 
لتزال  ال��ت��ي  وال�سديقة  ال�سقيقة 
مل  ال��ت��ي  البي�ساء  اي��ادي��ه  ت�ستذكر 
متيز بني الب�سر على ا�سا�س عرقي 
و�سلت  ب���ل  اواق���ل���ي���م���ي  اوم���ذه���ب���ي 
�سموه  وق��ال  ك��ان.  حيثما  لالن�سان 
انه لزالت ليومنا هذا �سروح اخلري 
زايد  ال�سيخ  ا�س�سها  التي  والعطاء 
تقف يف خمتلف دول العامل �ساهدة 
الن�سانية.  م��واق��ف��ه  ع��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
19 من رم�سان  ان  وا�ساف �سموه 
الذي يعد يوم زايد للعمل الن�ساين 
ميثل ذكرى رحيل املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه القائد واملوؤ�س�س والوالد الذي 
ووطنه  دينه  اجل  من  حياته  �سخر 
و�سعبه فهو املعلم الذي ر�سخ معنى 
العطاء والعمل الن�ساين يف نفو�س 
اب��ن��اء ال��وط��ن ح��ت��ى ا���س��ح��ى العمل 
لل�سعوب  ال��ع��ون  ي��د  وم��د  الن�ساين 
ب������ارزة م���ن �سمات  ���س��م��ة  امل��ن��ك��وب��ة 
لها يف  ينظر  ال��ت��ي  الم����ارات  �سعب 
العامل كواحدة من اكرب دول العامل 
املانحة للم�ساعدات الن�سانية وا�سم 
الن�ساين  وال��ع��م��ل  للخري  م����رادف 
على ال�سعيد ال��دويل. وق��ال �سموه 
الرم�ساين  املجل�س  خالل ح�سوره 
ام�س يف جمل�س  اقامه م�ساء  الذي 
بح�سور  خ�����زام  ب��ق�����س��ر  ال�����س��ي��اف��ة 
و�سيوخ  ال����ب����الد  واع����ي����ان  وج����ه����اء 
القبائل من خمتلف مناطق  وابناء 
علينا  ان��ع��م  اهلل  اإن  اخل��ي��م��ة  را�����س 
بقادة حري�سني على ابنائهم وعلى 
رفعت دولتهم وملتزمني مبوا�سلة 
املغفور  بداأها  التي  اخل��رية  امل�سرية 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه خلف قيادة �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
واخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ا�سحاب  واخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي 
ال�سمو اع�ساء املجل�س العلى حكام 
الم��ارات. وا�ساف �سمو ويل العهد 
الدولة  ت�سهدها  التي  النه�سة  ان 
وي���ن���ع���م ب���ه���ا اجل���م���ي���ع ع���ل���ى ار�����س 
الوطن مل تاأت من فراغ بل هي نتاج 
املوؤ�س�س  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  الت�سحيات 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 

العي�س  ���س��ب��ي��ل  يف  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
لوطنه  والزده��ار  والرخاء  الرغيد 
م�ستقبل  اأن  يف  منه  امي��ان��ا  و�سعبه 
ال���دول���ة الحت����ادي����ة ي��ح��م��ل اخلري 
وت�سبح  الم�������ارات  لب���ن���اء  ال��ك��ث��ري 
والنه�سة  ال�ساملة  التنمية  معها 
احل�سارية واقعا ملمو�سا ي�سل لكل 
بقعة من ار�س دولتنا ويهناأ به ابناء 
وهذا   .. ار�سه  على  ويقيم  الوطن 
ن�سعر  يجعلنا  م��ا  ال��ي��وم  م��ا حت��ق��ق 
بدولتنا  والفخر  والفرح  بال�سعادة 
التي ا�س�سها ال�سيخ زايد بن �سلطان 
را�سخه  ق����واع����د  ع���ل���ى  ن���ه���ي���ان  اآل 
الجتماعي  ال����رتاب����ط  دع���ائ���م���ه���ا 
اب���ن���اء ال���وط���ن ال���واح���د وبناء  ب���ني 
الحرتام  على  القائمة  ال��ع��الق��ات 
مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة ومد 
للمنكوبني  وامل�����س��اع��دة  ال���ع���ون  ي���د 
واو�سح   . ك��ان��وا  اينما  واملحتاجني 
�سموه ان املغفور له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان 
الن�ساين  العمل  ارث��ا من  لنا  ت��رك 
ور���س��ي��دا واف���را م��ن م��ع��اين الوفاء 
بامل�سوؤولية  والل�����ت�����زام  وال��������ولء 
امل�ست�سعفني  جت�����اه  الن�������س���ان���ي���ة 
منها  نتعلم  ان  ي��ج��ب  وامل��ح��ت��اج��ني 
يوم  ليتوا�سل  بعدنا  م��ن  ونعلمها 
النهج  على  الن�����س��اين  للعمل  زاي���د 
الن�ساين  العمل  رم��ز  ر�سمه  ال��ذي 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الم��ارات��ي 
حتت  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
بداأه  م��ا  ي��وا���س��ل  ال���ذي  حفظه اهلل 
بحنكة وحكمة  زايد اخلري مقتديا 
ال�سيخ زايد. واو�سى �سموه الدوائر 
احلكومية  وال���ه���ي���ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
بالمارة بال�ستجابة للمبادرة التي 
باركها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل واطلقها �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل بجعل 

منا�سبة  رم�سان  من  ع�سر  التا�سع 
�سنوية لالحتفال بيوم زايد للعمل 
الن�������س���اين اح���ي���اءا ل���ذك���رى رحيل 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ال��وال��د 
نهيان طيب اهلل ثراه والتي ت�سادف 
ال��ع��ام حتت  ه��ذا  التا�سعة  ال��ذك��رى 
العطاء  ل���زاي���د  ���س��ع��ار ح���ب ووف�����اء 
الفعاليات  العديد من  اإط��الق  عرب 
اخل��ريي��ة وال��ع��م��ل الن�����س��اين لدعم 
الدولة  وخ�����ارج  داخ����ل  امل��ح��ت��اج��ني 
والعطاء  ال���وف���اء  م��ع��اين  ل��ت��اأ���س��ي��ل 
زاي��د اخلري يف نفو�س  التي غر�سها 
اب��ن��اء دول��ة الم����ارات. ورح��ب �سمو 
�سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القبائل  واب��ن��اء  بال�سيوخ  القا�سمي 
الذي  ال��رم�����س��اين  �سموه  مبجل�س 
ناجي  ال��دك��ت��ور  ف�سيلة  ا�ست�ساف 
العربي من دولة البحرين ال�سقيقة 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  �سيوف  م��ن 
ال����دول����ة ���س��م��ن ال���ربن���ام���ج ال����ذي 
الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  عليه  ت�سرف 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ن��ظ��م��ه 
وا�ستمع  والأوق��������اف.  الإ���س��الم��ي��ة 
���س��م��وه واحل�����س��ور مل��ح��ا���س��رة دينية 
حول التالحم بني الراعي والرعية 
التالحم  اهمية  املحا�سر  فيها  اكد 
والتعا�سد بني ابناء الوطن الواحد 
وال���وق���وف �سفا واح����دا خ��ل��ف ولة 
الفهم  ال�����س����الم  ف���ه���م  م����ع  الم������ر 
الدين  يف  ال��ت�����س��دد  دون  ال�����س��ح��ي��ح 
ما  النبوي  باحلديث  ..م�ست�سهدا 
كان الرفق يف �سيء اإل زانه وما نزع 

من �سيء اإل �سانه ..
دول���ة  ع��ل��ى  ان���ع���م  ان اهلل  م����وؤك����دا   
الم�������ارات ب��ن��ع��م��ة الم�����ن والم�����ان 
واخل�����ري وال����س���ت���ق���رار ي��ج��ب على 
امانه  الوطن  ان  ا�ست�سعار  اجلميع 
ودعا  عنه.  وال��ذود  حمايته  تتطلب 
ف�����س��ي��ل��ة ال��دك��ت��ور ال��ع��رب��ي اهلل ان 
ال�سيخ  الم������ارات  م��وؤ���س�����س  ي��ت��غ��م��د 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  ث��راه 
ال�سمو  �ساحب  يف  وي��ب��ارك  جناته 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

ويدمي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
وعلى  والعافية  ال�سحة  نعمة  علية 
دولة المارات و�سعبها نعمة المن 
وال�ستقرار والتقدم ويعيد املنا�سبة 
العربية  الم���ت���ني  ع��ل��ى  ال���ك���رمي���ة 
واليمن  ب����اخل����ري  وال�����س����الم����ي����ة 
وال����ربك����ات. م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب عدد 
من احل�سور من ابناء القبائل عن 
ال�سيخ  ل�سمو  وتقديرهم  �سكرهم 
حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
ويل عهد را�س اخليمة على حر�س 
���س��م��وه ال���دائ���م ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل مع 
املنا�سبات  خمتلف  يف  الم���ارة  ابناء 
جمل�س  ومنها  والدينية  الوطنية 
ال�������ذي يعد  ال����رم���������س����اين  ����س���م���وه 
منا�سبة �سنوية متعارف عليها عند 
�سهر  را����س اخليمة يف  ام���ارة  اب��ن��اء 

رم�سان املبارك..
المارات  دول��ة  �سعب  ان  موؤكدين   
هذه  ع��ل��ى  متما�سكة  واح����دة  ا���س��رة 
الر������س ال��ط��ي��ب��ة ي��ج��م��ع��ه��م احلب 
البذرة  ال��ن��اب��ع م���ن  ال����ود والخ������اء 
زايد  ال�سيخ  غر�سها  ال��ت��ي  الطيبة 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ثراه موؤ�س�س الدولة. وجددوا عهد 
الر�سيدة  للقيادة  والنتماء  ال��ولء 
التي مل تدخر جهد من اجل توفري 
ملواطنيها  الكرمي  العي�س  �سبل  كل 
واحلري�سة على مد ج�سور التوا�سل 
متطلباتها  وت��ل��ب��ي��ة  ���س��ع��ب��ه��ا  م����ع 
ا���س��ب��ح��ت م��ع��ه��ا الم��������ارات من���وذج 
والتوا�سل  التعا�سد  يف  به  يحتذى 
اهلل  ..داع���ني  واملحكوم  احلاكم  بني 
ع��ز وج���ل ان ي���دمي ع��ل��ى الم����ارات 
اخل���ري وال��ت��ق��دم والزده�������ار وعلى 
والعافية.  ال�����س��ح��ة  دوام  ق��ي��ادت��ه��ا 
اخليمة  را��������س  ع���ه���د  ويل  واق��������ام 
�سرف احل�سور  على  اف��ط��ار  م��اأدب��ة 
حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  ح�سرها 
بن �سقر القا�سمي وال�سيخ �سلطان 
بن جمال بن �سقر القا�سمي وحمد 
دائرة  ع��ام  مدير  ال�سام�سي  اأرحمة 
من  وع���دد  وال�سيافة  الت�سريفات 

مدراء الدوائر وامل�سوؤولني.
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�لنائب �لعام للدولة: ز�يد كان �شابقًا لع�شره 
والآب��اء .. هكذا كان فكر زايد ي�سبق خطاه لذا ترك فينا من القدوة 
غاليا ونربا�سا  اإرث��ا  عليه  وا�ستيعابه واحلفاظ  تدبره  ما يجب  واملثل 
العظيم  الوفاء للموؤ�س�س  اإىل ما فيه خري هذا الوطن و�سبيل  يهدى 
يكون بال�سري على دربه وحماولة ا�ستلهام روحه وفكره وب�سريته وهو 
زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  وي�سهر عليه �ساحب  اأمانته  ما يحمل 
اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه اهلل  وال��ذي اآل على نف�سه اأن ينه�س 
طريق  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  قائدا  امل�سوؤولية  بتلك 
اأب��ن��اء دولة  ا�ستغراق  اإن��ه بني  العام  النائب  �سعادة  وق��ال  زاي��د اخل��ري. 
الإم��ارات العربية املتحدة وغريهم يف ا�ستيعاب اأفعال زايد رحمه اهلل 
يعي�س  دوما  ال�ساعدة  للدولة  بانتمائه  الإماراتي  واأقواله وبني فخر 
اأبناء الوطن ذكرى رجل الدولة الذي عرب الدهر فرتك اآثارا خالدة 

ل متحوها ال�سنون .  

منابع  دائ��م��ا  فا�ست�سرف  حياته  و�سنوات  وع�سره  لأي��ام��ه  �سابقا  ك��ان 
اخلري لبلده واأهله و�سعى اإليها وعظم من �ساأنها كما ا�ست�سرف مكامن 
الإمارات  اأبناء  ليتب�سرها  امل�ستنري  فكره  �سعاع  عليها  و�سلط  اخلطر 
اهلل   رحمه  قوله  يف  التمعن  اإىل  حاجة  اأك��ر  اليوم  ولعلنا  ويحذروها 
نحافظ  اأن  وعلينا  الأ�سا�س  هو  الإ�سالمي  الدين  اأن  نعرف  اأن  علينا 
اأو�سيكم بالتم�سك بالدين والعلم  وهو قول يك�سف  واإنني  على ذلك 
للدولة  ال�سليمة  الدينية  الهوية  على  احلفاظ  اإىل  ترمي  روؤي��ة  عن 
بالدين والعلم معا  التم�سك  الإن�سان يف  �سعادة  �سر  يف و�سطية وترى 
فيتح�سن بنو الوطن �سد دعاوى الجتار با�سم الدين ويقدرون يف ذات 
الوقت على مواكبة ركب التقدم الإن�ساين واأ�سار �سعادته اإىل اأنه حني 
يعر�س زايد  رحمه اهلل  مل�ساألة وجوب احلفاظ على الوطن �سد كل ما 
يهدد اأمنه و�سالمه فاإن فكره يعلمنا احل�سم بو�سوح يدل على حزمه 

وعزمه الذي يجب اأن نتحلى به بكل الوعي واأن نتم�سك به بكل قوة اإذ 
يقول  اإذا كنا يف هذه الدولة ن�ستقل �سفينة واحدة هي �سفينة الحتاد 
فعلينا جميعا اأن نعمل على حتقيق �سالمتها ول يجوز اأن ن�سمح باأي 
تهاون يعوق م�سريتها لأن جناة هذه ال�سفينة جناة لنا ولن ن�سكت على 
اأحد ي�سمن  اإذا غرقت فال  ال�سفينة لأنها  اإت��الف هذه  من يحاولون 
ال�سالم لنا واأ�ساف �سعادة النائب العام اإنه حني قال زايد  على �سعبنا 
األ ين�سى ما�سيه واأ�سالفه وكلما اأح�س النا�س مبا�سيهم اأكر وعرفوا 
تراثهم اأ�سبحوا اأكر اهتماما ببالدهم واأكر ا�ستعدادا للدفاع عنها  
كان بهذا يفتح لأبناء الوطن نافذة على ما�سيهم وتاريخهم وير�سدهم 
املا�سي  لهذا  ربطا  انتماوؤهم  ليتجذر  اأ�سالفهم  حكمة  اقتبا�س  اإىل 
وتهون  والنتماء  الفخر  روح  فيهم  فتتولد  وم�ستقبلهم  بحا�سرهم 
عندهم الت�سحيات متى لزمت دفاعا عن وطن الأبناء واإرث الأجداد 

•• اأبوظبي-وام:

املغفور له اهلل  اأن  العام للدولة  النائب  اأكد �سعادة �سامل �سعيد كبي�س 
باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ا�ستحق اأن يطلق عليه 
التا�سعة  الذكرى  �سعادته مبنا�سبة  وقال  العرب  لقب حكيم  وبجدارة 
لرحيل موؤ�س�س الدولة وباين نه�ستها وعزتها املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه اإن ثقة املغفور له باأن العدل اأ�سا�س 
امللك كانت الأ�سا�س لإن�ساء ق�ساء الدولة الذي عمل على تقوية بنيانه 
حيث  اأع�سائه  ورف��ع��ة  وا�ستقالله  ون��زاه��ت��ه  حيدته  ودع��م  وت��ط��وي��ره 
اأ�سبح ق�ساء وطننا منارة �سرعية ومنوذجا رفيعا بني النظم الق�سائية 
يف العامل من خالل حتليه  رحمه اهلل  بالف�سائل الأربع وهي احلكمة 
والعدالة وال�سجاعة والعتدال واأ�ساف اإن املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

مبنا�سبة يوم الإمارات الإن�ساين

مبادرة ز�يد �لعطاء تطلق حملة لعالج قلوب �لأطفال و�مل�شنني �لفقر�ء يف �لقارة �لأفريقية
•• ابوظبي- الفجر:

العطاء حملة  اأطلقت مبادرة زايد 
وامل�سنني يف  الطفال  قلوب  لعالج 
القارة الفريقية من خالل قوافل 
الجتماعي  الن�����س��اين  ل��ل��ت��الح��م 
حتت �سعار امارات العطاء لتقدمي 
ملا يزيد  خدمات عالجية ووقائية 
ع��ن م��ل��ي��ون م��ري�����س م��ن مر�سى 
القلب الفقراء يف م�سر وال�سودان 

واملغرب.
مع  تزامنا  احلملة  اط��الق  وي��ات��ي 
ي����وم الم��������ارات الن�������س���اين ال���ذي 
التا�سعة  ال����ذك����رى  م���ع  ي���ت���زام���ن 
ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  ل��وف��اة 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
بهدف اإبراز دور زايد اخلري يف هذا 
امل��ج��ال وال��ت��وع��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة العمل 
التالحم  حت��ق��ي��ق  يف  الإن���������س����اين 
ثقافة  ون�����س��ر  املجتمع  اأف����راد  ب��ني 
امل����ب����ادرات الإن�����س��ان��ي��ة وال���رتوي���ج 
على  واملوؤ�س�سات  الف���راد  ب��ني  لها 

ال�سعيدين املحلي والعاملي.
ت�ستمر  ال��ت��ي  احلملة  يف  وي�����س��ارك 
ع���ام���اً ن��خ��ب��ة م���ن ك���ب���ار الأط���ب���اء 
اجلراحني الإماراتيني وامل�سريني 
وال�������������س������ودان������ي������ني وامل����غ����رب����ي����ني 
لرت�سيخ  م��ب��ادرة  يف  والفرن�سيني 
ث���ق���اف���ة ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي لدى 

و�سبه  احل���ك���وم���ي���ة  امل����وؤ�����س���������س����ات 
وموؤ�س�سات  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
انطالقاً من دعوة  املدين  املجتمع 
التالحم  اإىل  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة 
قيادة  حت��ت  واملجتمعي  الن�����س��اين 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  �ساحب  واخية  اهلل  حفظه 
ال مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي.
ال�سامري  ع����ادل  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة زايد 
الإماراتي  القلب  وج���راح  العطاء 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
لطاملا كانت عنوانا للخري والعطاء 
يف جم���ال ال��ع��م��ل الإن�������س���اين على 
امل�������س���ت���وى ال���ع���رب���ي والإ����س���الم���ي 
والدويل فنجدها �سباقة يف مد يد 
البعد  ذات  الق�سايا  ك��ل  يف  ال��ع��ون 
بقاع  م���ن  ب��ق��ع��ة  اأي  يف  الإن�������س���اين 
البعد  ع��ن  النظر  ب�سرف  ال��ع��امل، 
الديني  الخ���ت���الف  اأو  اجل���غ���رايف 
الذي  الأم��ر  الثقايف  اأو  العرقي  اأو 
اأك�سبها الحرتام والتقدير العميق 

على امل�ستوى العاملي . 
ا�ستكمال  ت��ات��ي  احل��م��ل��ة  اأن  واأك����د 
ل��ل��ربام��ج الن�����س��ان��ي��ة مل��ب��ادرة زايد 
املعوزة  الفئات  وت�ستهدف  العطاء 

م�سببات  ب���اأه���م  وع��ي��ه��م  ل����زي����ادة 
و�سبل  واملزمنة  القلبية  الأمرا�س 
اأن فرق طبية  اإىل  الوقاية م�سرياً 
تطوعية اإماراتية وافريقية وعاملية 
ت�سخي�سية  ف��ح��و���س��اً  ���س��ت��ج��ري 
�ساملة للك�سف عن اأمرا�س القلب 
العالجات  ت���وف���ري  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال���الزم���ة ل��ل��ح��الت امل��ر���س��ي��ة مع 
التوعية  ال���ربام���ج  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
ل���ل���ح���د م����ن ان���ت�������س���ار الأم�����را������س 
اأظهرت  اأن  ب��ع��د  وذل����ك  ال��ق��ل��ب��ي��ة 
الدرا�سات العلمية احلديثة انت�سار 
ملحوظ  ب�سكل  القلبية  الأمرا�س 

خالل ال�سنوات املا�سية .
تت�سمن  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
تنظيم ملتقيات توعوية يف خمتلف 
دول القارة الفريقية وفق برنامج 
املجانية  الفحو�س  واإج���راء  زمني 

لعدد اأكرب من الأطفال والن�ساء.
واأو�سح ان منظمة ال�سحة العاملية 

فيها  ت���ن���اول���ت  ق��ائ��م��ة  اأع���ل���ن���ت يف 
ت�سببا  الأك���ر  املر�سية  العنا�سر 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال�����وف�����اة  حل�������الت 
العامل خالل ال�سنوات الأخرية اأن 
اأمرا�س القلب وال�سرايني مازالت 
جميع  يف  ل��ل��وف��اة  الأول  ال�����س��ب��ب 

اأنحاء العامل .
الم���را����س  ان  واأ����س���ارال�������س���ام���ري 
 17 اأدت اىل وف��اة ح��واىل  القلبية 
مليون �سخ�س فى عام 2011 مبا 
ي�سري اىل اأن 3 وفيات من بني كل 
القلب  اأمرا�س  �سببها  وفيات   10

وال�سرايني.
حملة  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  وجت�����دي 
ال��ت��الح��م الن�����س��اين ل��ع��الج قلوب 
ال����ق����ارة  الط�����ف�����ال وامل�������س���ن���ني يف 
زايد  مبادرات  احد  هي  الفريقية 
 2002 عام  د�سنت  والتي  العطاء 
ال�����س��ب��اب يف العمل  ب��ه��دف مت��ك��ني 
حمليا  والن���������س����اين  ال���ت���ط���وع���ي 

وعامليا وق��دت من��وذج مميز للعمل 
واملجتمعي  والن�����س��اين  التطوعي 
والتي  وع��امل��ي��ا  ب��ه حمليا  ي��ح��ت��ذى 
ابرزها التنظيم ال�سنوي ملوؤمترات 
العديد  واط��الق  وحملية  اقليمية 
وتد�سني  التحفيزية  اجلوائز  من 
مليون  ل����ع����الج  ال����ع����ط����اء  ح���م���ل���ة 
اكادميية  وتا�سي�س  وم�����س��ن  ط��ف��ل 
املهرجان  الم��ارات للتطوع وتبني 
امللتقى  وتنظيم  للتطوع  ال��ع��امل��ي 
العمل  يف  ال�سباب  لتمكني  العربي 
العمال  رواد  واط���الق  التطوعي 
الجتماعيون ومبادرات ال�ستثمار 
امل�ستدامه  وم�ساريعها  الجتماعي 
العربي  العطاء  ملتقى  واخت�سان 
العمل  رواد  ب���ح�������س���ور  ����س���ن���وي���ا 
الن�ساين  وال���ع���ط���اء  ال���ت���ط���وع���ي 
ت��ك��رمي فر�سان  ف��ي��ه  ي��ت��م  وال�����ذي 
العطاء العربي من امللوك وروؤ�ساء 

الدول ورواد العمل الجتماعي.

حملة  اإط����ار  ويف  الطبية  ال���ك���وادر 
م����ل����ي����ون طفل  ل����ع����الج  ال����ع����ط����اء 
ت�سل  ان  ا�ستطاعت  والتي  وم�سن 
للماليني  الن�����س��ان��ي��ة  ب��ر���س��ال��ت��ه��ا 
الب�سر يف من��وذج مميز للعمل  من 
الن�������س���اين ال��ع��امل��ي وب�����س��راك��ة مع 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

وغري الربحية .
وتاأتي احلملة الن�سانية يف القارة 
الف���ري���ق���ي���ة حت���ت ���س��ع��ار ام�����ارات 
ال��ع��ط��اء وذل����ك ت��زام��ن��ا م��ع اليوم 
وانطالقاً  الن�������س���اين  الم����ارات����ي 

الفئات  ب�����س��ح��ة  اله����ت����م����ام  م����ن 
امل��ع��وزة وا���س��ت��ك��م��اًل مل���ب���ادرات زايد 
وعاملياً  حملياً  التطوعية  العطاء 
العمل  م����راك����ز  م����ع  وب���ال�������س���راك���ة 
ال���ت���ط���وع���ي امل���ع���ت���م���دة يف ال���ق���ارة 
وزارة  م��ع  وبالتن�سيق  الف��ري��ق��ي��ة 
ال�سحة والقنوات الر�سمية وتقدم 
احلملة برامج توعية وت�سخي�سية 
جمانية ملختلف فئات املجتمع ممن 
القلبية،  الأم���را����س  م��ن  ي��ع��ان��ون 
ال��ع��دي��د من  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ور�س العمل واملوؤمترات العلمية .

وت��رك��ز احل��م��ل��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة قلب 
ال���ط���ف���ل وامل�����������راأة ان����ط����الق����اً من 
الأ�سرة  زي���ادة وع��ي  احل��ر���س على 
القلبية  الأم���را����س  اأ���س��ب��اب  ب��اأه��م 
واأف�سل �سبل الوقاية التي تعد من 

اأكرب م�سببات الوفيات يف العامل.
وتوؤكد احلملة الدور الرائد ملبادرة 
زاي����د ال��ع��ط��اء وال���ت���ي د���س��ن��ت عام 
والثقافة  ال��وع��ي  ن�سر  يف   2002
املجتمعات  خمتلف  ب��ني  ال�سحية 
ال�سراكات  خ���الل  م��ن  وال�����س��ع��وب 
خمتلف  م������ع  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 

مدير موؤ�ش�شة خليفة: ذكرى رحيل ز�يد تذكر مباآثره ونهجه �لإن�شاين �ملتميز �بن فهد: ز�يد كان قدوتنا وملهمنا يف عمل �خلري

�لد�عية حمزة يو�شف هان�شن: �ل�شيخ ز�يد �شخ�شية نادرة يف �لتاريخ �لإ�شالمي

•• دبي-وام:

اأحمد  را���س��د  الدكتور  معايل  اأك��د 
ب��ن ف��ه��د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه اأن 
الذي  زاي���د للعمل الن�����س��اين  ي��وم 
ياأتي تخليدا لذكرى انتقال فقيد 
زايد  ال�سيخ  والإن�سانية  الم��ارات 
اىل جوار  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 
ر�سالة حب ووف��اء لفقيد  رب��ه هو 
الم���ارات واأق��ل ما ميكن تقدميه 
ل��ف��ق��ي��د الأم������ة ج����اء ذل����ك خالل 
ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا م��ع��ال��ي��ه يف 
اف��ت��ت��اح ب��رن��ام��ج ي���وم زاي���د للعمل 
الإن�ساين املوافق للذكرى التا�سعة 
لرحيل املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
بدبي.  ال���������وزارة  ب����دي����وان  ام�������س 
الربنامج  خ���الل  م��ع��ال��ي��ه  ورح���ب 
مبعايل �سعيد بن حممد الرقباين 
ال�سمو  ل�ساحب  امل�ست�سار اخلا�س 
ح��اك��م ال��ف��ج��رية ورئ��ي�����س جمل�س 
اخلريية  ال��ف��ج��رية  جمعية  اإدارة 
العمل  ق��������ادة  اأح��������د  ب����اع����ت����ب����اره 
العمل  رواد  وم������ن  احل����ك����وم����ي 
اخل���ريي والن�����س��اين يف الم���ارات 
ل��ي��ت��ح��دث مل��وظ��ف��ي ال��������وزارة عن 
جتربة العمل اخلريي والإن�ساين 
تطويرها  واآف��������اق  الإم����������ارات  يف 
وق��ال ان ال�سيخ زاي��د ك��ان قدوتنا 
وملهمنا يف عمل اخلري واكت�سبت 
الم������ارات ب��ف�����س��ل م���ا ق��دم��ه وما 
املجال  ه����ذا  ق��ي��م يف  م���ن  اأر�����س����اه 
املرموقة  واملكانة  الطيبة  ال�سمعة 
ويف هذا اليوم ن�ستذكر ون�سرتجع 
بع�سا من مواقف الراحل الكثرية 
ال����رب والإح�������س���ان فقد  يف جم����ال 
وا�سحا  ن��ربا���س��ا  م��واق��ف��ه  ك���ان���ت 
يف ال��ع��م��ل اخل�����ريي والإن�������س���اين 

واأ�ساف معاليه ان يوم زايد للعمل 
الن�����س��اين ه��و اأق���ل ت��ق��دي��ر ووفاء 
الإم����ارات  اأب��ن��اء  يقدمه  اأن  ميكن 
له فذكراه واأعماله اخلرية يف كل 
زاوي���ة وك��ل م��ك��ان وغ��ر���س ال�سيخ 
الرحمة  �سعبه  زاي��د رحمه اهلل يف 
وحول  الإن�ساين  والعمل  واخل��ري 
للعطاء  عاملية  حمطة  اإىل  دولتنا 

الإن�ساين .
.ف��الإم��ارات اليوم تعد واح��دة من 
اأه��م دول العامل يف جم��ال تقدمي 
باعرتاف  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����س��اع��دات 
املتخ�س�سة  ال���دول���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
امل�ساعدات  مكتب  لتقرير  فوفقا 
امل�ساعدات  قيمة  بلغت  اخلارجية 
المارات  قدمتها  التي  التنموية 
يف عام 2011 حوايل 8 مليارات 
دولة   128 ع��ل��ى  ت���وزع���ت  دره����م 
ع�سرات  ت���ق���دمي���ه���ا  يف  و������س�����ارك 
امل��وؤ���س�����س��ات اخل���ريي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
املوؤ�س�سات  ج��ان��ب  اىل  الم������ارات 
معاليه  واأ���س��ار  املعنية.  احلكومية 
العطاء  زاي�����د  م����ب����ادرات  اأن  اإىل 
لزالت م�ستمرة ومل تنقطع حيث 
يوا�سل على نهجه �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
واإخوانهما  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
الإم����ارات  ح��ك��ام  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
وك��ل �سعب الإم���ارات لعمل اخلري 
معاليه  وذكر   . الإن�سانية  وخدمة 
الم�����ارات  ال��ع��م��ل اخل����ريي يف  اإن 
ل  فهو  بامتياز  موؤ�س�سي  هو عمل 
والتحرك  الفعل  رد  على  يقت�سر 
املوؤ�س�سات  بل جتهد  احلاجة  وقت 

اخلريية يف المارات على حت�س�س 
وت��ل��م�����س اح���ت���ي���اج���ات ال���ن���ا����س يف 
قواعد  وو����س���ع  ال������دول  خم��ت��ل��ف 
واأ����س�������س ���س��ل��ي��م��ة لإي�������س���ال هذه 
فعال.  م�ستحقيها  اىل  امل�ساعدات 
بذلتها  التي  اجلهود  جنحت  وق��د 
امل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة يف الم����ارات 
والعمل  التطوع  ثقافة  جعل  اىل 
ابن  �سخ�سية  الإن�ساين جزءا من 
المارات ولعل ال�ستجابة الفورية 
والهتمام الوا�سع الذي حظيت به 
وجه  التي  قلوبنا  يف  م�سر  حملة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  باإطالقها 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ك�سوة  وحملة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
املليون طفل التي اأطلقها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل خ��ري دل��ي��ل ع��ل��ى ذل����ك. ودعا 
ال�سراعة  اأك���ف  رف��ع  اإىل  معاليه 
يتغمد  اأن  ع��ز وج��ل  امل��وىل  �سائال 
واأن  رح��م��ت��ه  ب��وا���س��ع  زاي���د  ال�سيخ 
يجزيه  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه 
واأمته  و�سعبه  لوطنه  قدمه  عما 
ول��ل��ع��امل خ��ري اجل���زاء م��ن جانبه 
على  الرقباين  �سعيد  معايل  اأك��د 
م����اآث����ر ال�����س��ي��خ زاي������د رح���م���ه اهلل 
الإن�سانية والتي انت�سرت يف جميع 
اأن ب�سمة  اإىل  واأ���س��ار  العامل  ب��الد 
ك��ل مكان  ال�سيخ زاي��د م��وج��ود يف 
على  م�����س��اع��دات��ه  ت��ن��ح�����س��ر  ومل 
�سملت  ب��ل  حم��دد  م��ك��ان  اأو  �سعب 
العامل  �سعوب  جميع  م�ساعداته 
واأديانه ولزال العامل ي�ستفيد منها 
حتى يومنا هذا وذكر الرقباين اأن 
���س��ع��ب الإم������ارات ه��م غ��ر���س زايد 
الذين يوا�سلون ويت�سابقون لفعل 
الإم����ارات بقيادتها  اخل��ري ودول���ة 
يف  يوما  يتوانوا  ول��ن  مل  و�سعبها 
ال��ع��ون لكل  ب��ذل العطاء وت��ق��دمي 
حم���ت���اج. وع���ر����س خ����الل احلفل 
اهلل  ط��ي��ب  زاي���د  ال�سيخ  ع��ن  فيلم 
واأعماله  الإن�سانية  وم��اآث��ره  ث��راه 
اخل��ريي��ة . ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء كرم 
معايل  واملياه  البيئة  وزي��ر  معايل 
زايد  ي���وم  ب���درع  ال��رق��ب��اين  �سعيد 
افتتح  ك���م���ا  الإن���������س����اين  ل��ل��ع��م��ل 
والذي  زاي��د  ال�سيخ  �سور  معر�س 
ن��ظ��م��ت��ه ال���������وزارة ب���ال���ت���ع���اون مع 
للثقافة  امل��اج��د  ج��م��ع��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
�سعادة  الربنامج  وال��رتاث. ح�سر 
وزارة  ال�سرع وكيل  �سيف  املهند�س 
لل�سوؤون  امل�����س��اع��د  وامل���ي���اه  ال��ب��ي��ئ��ة 
كبري  وع��دد  واحليوانية  الزراعية 
من موظفي الوزارة ومتعامليها. 

اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
اليوم  ي�����س��م��ى  م���ا  رائ������دا يف  ك����ان 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���س��ط��الح��ا 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سعادة حممد حاجي اخلوري 
بن  خليفة  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
زايد اآل نهيان لالأعمال الن�سانية 
اأن ذكرى رحيل املغفور له ال�سيخ 
تذكر  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
مب��اآث��ره ال��ت��ي خلدها ال��ت��اري��خ له 
تعاىل  هلل  لإخال�سه  الأج��ي��ال  يف 
يف اإجنازاته الكبرية داخل الدولة 
ورحمته  وح���ك���م���ت���ه  وخ����ارج����ه����ا 
واإن�سانيته التي امتد عطاوؤها اإىل 
الإ�سالمي  العامل  بلدان  خمتلف 
ب��ن��اء املدن  وغ���ري الإ����س���الم���ي يف 
واملدار�س  وامل�ست�سفيات  وامل�ساجد 

وتنمية  الأي��ت��ام  ودور  واجلامعات 
وم�ساريع  ال��ف��ق��رية  امل��ج��ت��م��ع��ات 

الأمومة والطفولة.
له  ك���ل���م���ة  يف  اخل�����������وري  وق���������ال 
لوفاة  التا�سعة  الذكرى  مبنا�سبة 
الكلمات  اأ�سعب  اإن  زاي���د  ال�سيخ 
ه���ي ت��ل��ك ال��ت��ي ن��خ��ط��ه��ا لذكرى 
ح��زي��ن��ة ع��ل��ى ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��ا يف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
.. ذك��رى وف��اة ال�سيخ زاي��د الذي 
.. وع��ط��اوؤه �ساهد على  رح��ل عنا 
داخل  فقط  لي�س  و�سخائه  كرمه 
عمله  اإم��ت��د  ب��ل  فح�سب  ال���دول���ة 
اأرجاء  ليغطي  اخل��ري  الإن�����س��اين 
زايد  ال�سيخ  اأن  واأو���س��ح  املعمورة 

يكون  اأن  على  حري�سا  ك��ان  فقد 
العطاء م�ستمرا لتتوارثه الأجيال 
جيال بعد جيل .. وهذا ما جعله 
القادة  ق����دوة  الأج���ي���ال  اأع����ني  يف 
والعطاء.  اخل���ري  اأه����ل  احل��ك��م��اء 
اأن نهج ال�سيخ زاي��د ليزال  واأك��د 
حيا فينا ن�ستلهمه ونرت�سم خطاه 
م���ن روؤي������ة وم�������س���رية خ���ري خلف 
خلري �سلف �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م��ا  اهلل 

حكام الإمارات والفريق اأول �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 

الأعلى للقوات امل�سلحة.
وقال انه رغم �سنوات الغياب الت�سع 
فما زلنا ن�ستفيد ون�ستلهم العرب 
واإ�سراره  عزميته  من  وال��درو���س 
للنا�س  وحبه  وتوا�سعه  و�سموخه 
وحب النا�س له .. داعيا املوىل عز 
وجل اأن يتغمده بف�سيح جناته مع 
وال�ساحلني  وال�����س��ه��داء  النبيني 
واأن يجازيه جنات اخللد على ما 
و�سعبه  لأب��ن��ائ��ه  حياته  يف  ق��دم��ه 
العرب  م��ن  واأ���س��دق��ائ��ه  واأ�سقائه 

وامل�سلمني وغريهم يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد ف�سيلة الداعية حمزة يو�سف 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأن  هان�سن 
�سخ�سية  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
ن���ادرة يف ال��ت��اري��خ الإ���س��الم��ي وهو 
ممن يعدون على اأ�سابع اليد فهو 
م��ن مرة  اأك���ر  التقاه  ملهم  رج��ل 
دررا  ك���ان  اهلل  رح��م��ه  ك��الم��ه  واأن 
الداعية  ف�سيلة  وق����دم  وح��ك��م��ا. 
�سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر  حمزة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة الحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة 
وال��ط��ف��ول��ة على جهود  ل��الأم��وم��ة 
نه�سة  حتقيق  يف  الكبرية  �سموها 
ن�سائية قوية يف الإم��ارات �ساهمت 
يف ت��ع��زي��ز واإث��������راء ث��ق��اف��ة امل�����راأة 
من  ب��ي��ت  م�ست�سهدا  الإم���ارت���ي���ة.. 
اأعددتها  اإذا  مدر�سة  الأم  ال�سعر  
اأع�������ددت ���س��ع��ب��ا ط��ي��ب الأع��������راق.. 
واأو�سح اأن الر�سول �سلى اهلل عليه 
اأ�سبوع  ك��ل  يف  الن�ساء  خ�س  و�سلم 
بدر�س وكانت عائ�سة بنت اأبي بكر 
علماء  اأع��ظ��م  م��ن  عنها  اهلل  ر�سي 
الكبرية  اإع��ج��اب��ه  مبديا   .. الأم���ة 
مب���ا ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
دولة الإمارات من اهتمام يف اأمور 
الدين واأن الهيئة العامة لل�سوؤون 
اأف�سل  م��ن  والأوق����اف  الإ�سالمية 
واأك��ره��ا تطورا  واأق��واه��ا  الهيئات 
وه����ذا يعك�س  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  يف 
ال�سيوخ يف  ال�سمو  اأ�سحاب  اهتمام 
اأمور  يف  وتوعيتهم  النا�س  تثقيف 
دينهم بعيدا عن التعقيد واملغالة. 

ويجمعونها ثم يدونوها فانت�سرت 
ب��ط��ري��ق��ة الإ����س���ن���اد وو����س���ح بع�س 
العلماء �سابقا اأن يف ال�سنة النبوية 
امل�سلم  تعلمها  اإذا  اأح��ادي��ث  اأرب��ع��ة 
امل�سطفى  قول  الأول هو  احلديث 
���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و����س���ل���م  )اإمن�����ا 
امرئ  لكل  واإمن��ا  بالنيات  الأعمال 
ما نوى فمن كانت هجرته اإىل اهلل 
ور�سوله فهجرته اإىل اهلل ور�سوله 
ي�سيبها  لدنيا  هجرته  كانت  ومن 
ما  اإىل  ينكحها فهجرته  ام��راأة  اأو 
الأ�سا�س  ه��ي  فالنية  اإل��ي��ه(  ه��اج��ر 
الو�سوء  م���ث���ل  الأع�����م�����ال  مل��ع��ظ��م 
بع�س  وتوجد  وال�سيام  وال�سالة 
امل�سلم  يفعلها  اأن  جم��رد  الأع��م��ال 
تكفي بدون نية مثل الزكاة والنية 
اأي البذرة و�سر ال�سيء  من النوى 
يف بذرته فالنية مهمة جدا يف حياة 
اإىل احلديث الثاين  امل�سلم. واأ�سار 
و�سلم   عليه  اهلل  �سلى  ق��ول��ه  فهو 
امل��رء تركه ما  اإ���س��الم  )م��ن ح�سن 
العلماء ما  اأحد  ل يعنيه(  ويقول 
فالكالم  الف�سول  ه��و  يعني  لي�س 
ال����ذي ل ت��دع��و ل��ه ال�����س��رورة هو 
يبحث  والف�سويل هو من  ف�سول 
اأرباع  ع��ن ه��ذا ال��ك��الم لأن ث��الث��ة 
الكالم ل خري فيه والر�سول يقول 
) من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر 
فليقل خريا اأو لي�سمت ( فالإن�سان 
عليها  ويحا�سب  اإل  كلمة  يقول  ل 
وحفظ الل�سان من اأهم الأم��ور يف 
نحا�سب  اأن  يجب  ل��ذل��ك  رم�سان 
اأمرنا  وق��د  وكالمنا  األفاظنا  على 
بذلك امل�سطفى �سلوات اهلل عليه 
 ) للنا�س ح�سنا  ) قولوا  ق��ال  حني 
وق���د ك���ان خ��ري ق����دوة ل��ن��ا يف ذلك 

نظمها  حما�سرة  خالل  ذلك  جاء 
الحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
اأخالقيات  ب���ع���ن���وان   والأوق���������اف 
امل�سلم  وذل��ك يف اإط��ار م��ب��ادرة  األ 
ب���ذك���ر اهلل ت��ط��م��ئ��ن ال���ق���ل���وب  يف 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت������اد  م�����س��رح 
رعاية  اأب���وظ���ب���ي حت���ت  م��دي��ن��ة  يف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة الحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة 
بح�سور  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
ال�سويدي  خ��ل��ي��ف��ة  ن�����وره  ����س���ع���ادة 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  م���دي���رة الحت�����اد 
وموظفات  م���وظ���ف���ي  م����ن  وع������دد 
وجمهور  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
وال�سيدات.  ال����رج����ال  م���ن  ك��ب��ري 
حمزة  ال��داع��ي��ة  ف�سيلة  واو����س���ح 
اأكادميية  موؤ�س�س  هان�سن  يو�سف 
الزيتونة يف اأمريكا اأن اهلل عز وجل 
عظيمتني  نعمتني  ال��ن��ا���س  اأع��ط��ى 
ونعمة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  نعمة  هما 
و�سلم  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  ال���ر����س���ول 
�ساألت  ع���ن���دم���ا  ان�����ه  اىل  م�������س���ريا 
ع��ائ�����س��ة ر���س��ي اهلل عنها  ال�����س��ي��دة 
القراآن  عن خلقه قالت كان خلقه 
و���س��دق ع��ز وج���ل اإذ ق���ال  )واإن���ك 
لعلى خلق عظيم( . وقال ف�سيلته 
..ال���ي���وم ل��الأ���س��ف جن��د اأن���ا����س هم 
يقولون  الذين  ه��وؤلء  القراآنيون 
نحتاج  للقراآن ول  �سوى  نحتاج  ل 
وه��ذا كالم خطري  النبوية  لل�سنة 
هياأ  وقد  الوحي  من  فال�سنة  جدا 
اهلل عز وجل جمموعة من النا�س 
ليبحثوا عن الأحاديث ويدققونها 

األفاظ  اأي  اأح��ادي��ث��ه  يف  ف��ل��م جن��د 
الل�سان  حفظ  ف��اإن  لذلك  فاح�سة 
مهم جدا. واأ�ساف الداعية حمزة 
يو�سف هان�سن اأن احلديث الثالث 
الذي يكفي امل�سلم يف دينه هو قول 
و�سلم  ل  الر�سول �سلى اهلل عليه 
لأخيه  يحب  حتى  اأح��دك��م  ي��وؤم��ن 
ما يحب لنف�سه  والأوىل اأن يحمل 
احلديث على الأخ��وة العامة حتى 
فال  والن�سراين  ال��ي��ه��ودي  ي�سمل 
يحب  حتى  اأح��دك��م  اإمي���ان  يكتمل 
لأخيه يف الإن�سانية ما يحب لنف�سه 
اأن  يريدنا  وت��ع��اىل  �سبحانه  واهلل 
ن��رت��ق��ي مل�����س��ت��وى ه���ذا ال���دي���ن لأن 
املقام  الأ����س���ا����س وه����و  ه���و  احل����ب 
�سلى  والنبي  الإ���س��الم  يف  الأع��ل��ى 
اهلل   حبيب  لقبه   و�سلم  عليه  اهلل 
قبائل  اهلل فهم  امل��ت��ح��اب��ون يف  اأم���ا 
يجتمعون  �ستى  ب��ل��دان  م��ن  �ستى 
نكون  اأن  ون���رج���و  اهلل  ذك����ر  ع��ل��ى 
العربية  اللغة  اأن  واأ���س��اف  منهم. 
اأع��ل��ن��ت م���ن ����س���اأن احل����ب فعربت 
عنه يف كلمات كثرية مع اأن اللغات 
الأخرى على غري ذلك فاحلب يف 
اأما  اللغة الإجنليزية كلمة واحدة 
واللغة  اأربع كلمات  اليونانية فيها 
ك��ل��م��ت��ان تعني  ف��ي��ه��ا  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
احل����ب ل��ك��ن ال��ع��رب��ي��ة ل��ه��ا كلمات 
كثرية للحب ح�سب مرتبته ون�سبة 
متكنه يف نف�س املحب فهي تبداأ يف 
ال�سبابة  ث��م  الإرادة  ث��م  ال��ع��الق��ة 
ث��م ال��غ��رام ث��م ال����وداد ث��م ال�سغف 
فالع�سق ثم التتيم ثم التعبد وهي 
املحبوب  ك��ان  اإذا  خ��ط��رية  مرحلة 
�سوى  ي��ج��وز  ل  فالتعبد  خم��ل��وق 
املرتبة  اأم�����ا  ع���ز واجل�����ل  ل��ل��خ��ال��ق 

الأخرية من احلب هي اخللة مثل 
خليل  ك��ان  ال�سالم  عليه  اإب��راه��ي��م 
اأعمالنا.  يف  واج����ب  ف��احل��ب  اهلل 
الرابع  احلديث  اأن  املحا�سر  وقال 
هو قوله �سلى اهلل عليه و�سلم ) اإن 
احلالل بني واحلرام بني وبينهما 
كثري  يعلمهن  ل  م�ستبهات  اأم���ور 
ال�سبهات  ات��ق��ى  ف��م��ن  ال��ن��ا���س  م��ن 
ا�سترباأ لدينه وعر�سه ومن وقع يف 
كالراعي  ال�سبهات وقع يف احل��رام 
ي���رع���ى ح����ول احل���م���ى ي��و���س��ك اأن 
لكل ملك حمى  واإن  األ  فيه  يرتع 
األ  حم���ارم���ه  اهلل  ح��م��ى  واإن  األ 
�سلحت  اإذا  م�سغه  اجل�سد  يف  واإن 
ف�سدت  واإذا  ك��ل��ه  اجل�����س��د  ���س��ل��ح 
القلب  وه��ي  األ  كله  اجل�سد  ف�سد 
احلالل  اأن  ع��ل��ى  ي���دل  وه����ذا   ..  )
وا�سح واأن على الإن�سان اأن يجتنب 
باهلل  ال�سرك  �سبعة  وه��ي  الكبائر 
مال  واأك���ل  النف�س  وقتل  وال�سحر 
الزحف  وت��ويل  الربا  واأك��ل  اليتيم 
الداعية  وح��ث  املح�سنات.  وق��ذف 
ب�سنة  الإل�����ت�����زام  ع���ل���ى  احل�������س���ور 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول 
اإىل اجلنة  اإم��ام��ن��ا وق��ائ��دن��ا  لأن���ه 
اأبى  فقد  م�سلكه  غ��ري  �سلك  وم��ن 
اأحاديث  وت��وج��د  اجلنة  يدخل  اأن 
ال��ت��ي يف  ال��رت��ب��ة  م��ت��وات��ره بنف�س 
اإنكارها  ي��ج��وز  ال��ك��رمي ل  ال��ق��راآن 
كما اأن جميع �سعائر احلج وطريقة 
تف�سيل  م����ن  وغ����ريه����ا  ال�������س���الة 
الر�سول  اإي���اه���ا  ع��ل��م��ن��ا  ال���ع���ب���ادات 
لذلك  ال�سريفة  �سنته  يف  ال��ك��رمي 
العمل بها  اأن حتر�سوا على  ل بد 
وتاأدبوا اأبنائكم وبناتكم على حمبة 

�سنن ر�سول اهلل واتباعها. 
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مالية عجمان حتتفي بيوم ز�يد للعمل �لإن�شاين غرفة عجمان ت�شارك بيوم ز�يد للعمل �لإن�شاين
املجتمع الإماراتي. من جانبه اأو�سح حميد عبداهلل ال�ساعر رئي�س 
ق�سم اخلدمات الإداري��ة يف الدائرة اأن احلملة تهدف اإىل اإبراز دور 
نهيان  رحمه اهلل  يف جمال  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور 
تعزيز  يف  الإن�����س��اين  العمل  باأهمية  والتوعية  الإن�سانية  الأع��م��ال 
الأمن املجتمعي وحتقيق التالحم بني اأفراد املجتمع ون�سر الثقافة 
العمل التطوعي و�سملت املبادرة تخ�سي�س خيمة لالإفطار اجلماعي 
اإمارة  يف  فاطمة  ال�سيخة  م�سجد  من  بالقرب  واملحتاجني  للفقراء 
اإطار  ويف  اخل��ريي��ة  الإح�����س��ان  جمعية  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  عجمان 
امل�ساركة يف العمل  املالية على ت�سجيع موظفيها على  حر�س دائرة 
التطوعي واخلريي حيث �ساهم موظفوها يف العديد من احلمالت 

التي ترعاها جهات خريية يف الدولة . 

•• عجمان-وام:

للعمل  زاي���د  ي��وم  اأم�����س مب��ب��ادرة   املالية يف عجمان  دائ���رة  احتفلت 
الإن�ساين  والتي توافق ذكرى وفاة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان  طيب اهلل ثراه  يف ال� 19 من �سهر رم�سان والتي تعد دليل 

حب ووفاء لالأب القائد وتعبريا على ال�ستمرار يف نهجه.
وقال اأحمد �سامل املدحاين مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة يف الدائرة 
يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة اإن م�ساركة الدائرة يف  يوم زايد للعمل 
الإن�ساين  تاأتي عرفانا وتقديرا لذكرى املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان الذي اأر�سى ثقافة العمل اخلريي 
قيم  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  متثل  والتي  والعطاء  وال��ب��ذل  والتطوعي 

اإميان ال�سام�سي مديرة اإدارة دعم الع�ساء وامل�سوؤولية املجتمعية بالغرفة 
والدينية  اخل��ريي��ة  الفعاليات  م��ن  ع��دد  تنفيذ  على  حت��ر���س  ال��غ��رف��ة  اأن 
اأفراد الغرفة  اإثراء روح التعاون والتكافل بني  خالل �سهر رم�سان بهدف 
املوؤ�س�سات اخلريية  والتفاعل اخلريي مع  التوا�سل  واملجتمع ومد ج�سور 
كافة. واو�سحت ان الغرفة تنفذ خالل ال�سهر الكرمي م�سروع اإفطار �سائم 
حيث توفر 100 وجبة يوميا بالتعاون مع هيئة العمال اخلريية بعجمان 
موؤكدة ان الغرفة داأبت على تنفيذ امل�سروع منذ اربع �سنوات. يذكر ان غرفة 
عنوان  حتت  دينية  حما�سرات  ث��الث  الكرمي  ال�سهر  خ��الل  تنفذ  عجمان 
رم�سان بني ال�ستعداد و ال�ستقبال وف�سائل �سهر رم�سان و ف�سل الع�سر 

الواخر من رم�سان وليلة القدر .

•• عجمان-وام:

الذي  الإن�ساين  للعمل  زاي��د  بيوم  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ت�سارك 
ال�سيخ  له  املغفور  لذكرى  اإحياء  وذل��ك  رم�سان  �سهر  19 من  ال�  ي�سادف 
زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل بحملة عطايا زايد اخلري  بهدف ن�سر 
لالآخرين  وامل�ساعدة  العون  وتقدمي  واخل��ري  ال��رب  اأع��م��ال  باأهمية  الوعي 
من  اخلريية  الح�سان  جمعية  مع  بالتعاون  احلملة  وتنفذ  واملحتاجني. 
خالل م�سروع عيدية اليتيم بقيمة 100 درهم وم�سروع ك�سوة العيد بقيمة 
اإ�سافة اىل  للم�سروعني  الغرفة  درهم من خالل تربعات موظفي   100
وقالت  الغذائية.  باملواد  للتربع  الغرفة  ملوظفي  الطابور اخلريي  م�سروع 

ب�سهادات حية لكربيات �سخ�سيات العامل الذين عا�سروا زايد واأعماله الإن�سانية

�لوطني للوثائق و�لبحوث ينتج فيلمًا وثائقيًا ير�شد �أعمال ز�يد �لإن�شانية
•• ابوظبي-الفجر:

للوثائق  ال����وط����ن����ي  امل�����رك�����ز  ق������ام 
الرئا�سة  ���س��وؤون  ب����وزارة  وال��ب��ح��وث 
زايد  بعنوان:  وثائقي  فيلم  باإنتاج 
اخل���ري وال��ع��ط��اء.. ���س��ه��ادات عاملية 
ير�سد الأعمال وامل�ساريع الإن�سانية 
ب��اإذن اهلل  اأ�سهم بها املغفور له  التي 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
�سوتية  �سهادات  الفيلم  ويت�سمن 
اأدىل بها قادة دول وروؤ�ساء حكومات 
اأو كانت  زايد  ال�سيخ  ممن عا�سروا 
الأعمال  اإجن�����از  يف  اأدواره�������م  ل��ه��م 
حد،  عند  تقف  مل  التي  الإن�سانية 
واإمنا امتدت اإىل �ستى بقاع العامل، 
للوثائق  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  وب�����س��ف��ة 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�س 
وويل  ون��ائ��ب��ه،  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�سمو  واأ����س���ح���اب  الأم�����ني،  ع��ه��ده 

ال�سيوخ الكرام حكام الإمارات.
الفيلم لن ي�ستطيع  اأن  املوؤكد  ومن 
الإح��������اط��������ة ب�����اجل�����ان�����ب اخل������ريي 
ال�����س��ي��خ زايد  والإن�������س���اين يف ح��ي��اة 
بع�س  على  يقف  ولكنه  اهلل  رحمه 
م���الم���ح ح���ي���اة اأع����ظ����م حم�����س��ن يف 
العامل، فيتناول الأعمال الإن�سانية 
لل�سيخ زايد يف اإفريقيا، ونيوزيلندا، 
واأوروب�����ا؛ خا�سة يف جمال  واآ���س��ي��ا، 
وم�سبباتها،  الأم����را�����س  م��ك��اف��ح��ة 
غينيا،  دودة  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  م��ث��ل: 
وم���ر����س ال��ع��م��ى ال���ن���ه���ري واإع���ت���ام 
ع��د���س��ة ال���ع���ني، ال���ت���ي ك���ان���ت تهدد 

الرئا�سة،  ����س���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء، 
الوطني  املركز  اإدارة  رئي�س جمل�س 

للوثائق والبحوث.
وي�����س��ت��ه��دف امل��رك��ز م��ن اإن���ت���اج هذا 
بيوم  اح��ت��ف��اء  اأجن���زه  ال���ذي  الفيلم 
الإماراتي،  الإن�����س��اين  للعمل  زاي���د 
ال�سيخ  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
زاي���د يف ال��ع��ط��اء الإن�����س��اين اخلرّي 
م��ا جعل من  يعلنه؛  ال��ذي مل يكن 
الإم�������ارات من���وذج���اً يحتذى  دول����ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  اخل����ريي  ال��ع��م��ل  يف 
العامل، ويقدم هذا الفيلم الوثائقي 
للدور  تف�سياًل  التحليالت  اأك���ر 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  لل�سيخ  الكبري 
وم�ساريع  الإغ��اث��ة  جهود  يف  نهيان 
خمففاً  ال��ع��امل،  اأرج����اء  يف  التنمية 

اأر���س��ي��ف��اً وط��ن��ي��اً لدولة  وال��ب��ح��وث 
فاإنه  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
ويخلدها  الأع����م����ال  ه����ذه  ي��ح��ف��ظ 
الروابط  لتمتني  القادمة  لالأجيال 
الفيلم  هذا  اإنتاج  وياأتي  بتاريخها. 
اأطلقها  ال���ت���ي  ل���ل���م���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذاً 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، 
دبي  حاكم  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل بت�سمية يوم التا�سع ع�سر 
موؤ�س�س  رحيل  ذك��رى  رم�سان  م��ن 
الحت��اد املغفور له ب��اإذن اهلل ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان، بيوم  اآل  ���س��ل��ط��ان  زاي���د ب��ن 
، وعلى �سوء  زايد للعمل الإن�ساين 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد 

املحتاجني  من  املاليني  اآلم  بذلك 
يف  وي�سهم  واملحرومني،  والبائ�سني 
�سهدوا  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  الفيلم  ه��ذا 
فيها،  و�ساركوا  الطويلة  زايد  رحلة 
الوثائقي  الفيلم  ه��ذا  يظهر  حتى 
ح��ق��ي��ق��ة اأع����م����ال ال�����س��ي��خ زاي�����د بن 
النموذج حلكمة  قدم  الذي  �سلطان 
القيادة التي يعّم خريها مواطنيها، 
الإن�ساين  ع��ط��ائ��ه��ا  ف��ي�����س  ومي��ت��د 
�سعوب  م��ن  املحتاجني  اإىل  لي�سل 
اأعراقهم  ع��ن  النظر  بغ�س  ال��ع��امل 
ودياناتهم. ويوؤكد فيلم زايد اخلري 
روؤية  اأن  عاملية  �سهادات  والعطاء.. 
العطاء  يف  م�ستمرة  ت���زال  ل  زاي���د 
توؤديه  ال��ذي  النبيل  ب��ال��دور  ممثلة 
قيادة دولة الإمارات بقيادة �ساحب 

بناء  و  ����س���ن���وي���اً،  ال��ب�����س��ر  م���الي���ني 
ال�����س��دود وامل���وان���ئ ال��ت��ي ك��ان��ت لها 
التنمية  يف  ال����ك����ب����رية  اأه���م���ي���ت���ه���ا 
وما  اإف��ري��ق��ي��ة،  دول  يف  امل�����س��ت��دام��ة 
ق��ام به ال�سيخ زاي��د من اأج��ل النمو 

يف  البطالة  ومكافحة  القت�سادي 
ودور  امل�ساكن  وت�سييد  بنغالدي�س، 
التعليم  ومراكز  وامل�ساجد  الأي��ت��ام، 
والدرا�سة، ويتناول الفيلم امل�ساريع 
م�سروع  مثل  القت�سادية  التنموية 

اإرترييا،  حمطة توليد الكهرباء يف 
�سرييالنكا  يف  ال�����س��ي��ادي��ن  وم��ي��ن��اء 
اللذين ا�ستفاد منهما مئات الآلف 
من ال�سكان هناك، وم�ساريع اأخرى 

يف م�سر واأذربيجان وغريها.

حاكم عجمان ي�شتقبل وفد جمعية �لإمار�ت للمعاقني ب�شريا يف يوم ز�يد للعمل �لن�شاين
•• عجمان-وام:

ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى  ال�سمو  اأكد �ساحب 
19 من رم�سان اليوم الذي انتقلت فيه  اإن تخ�سي�س يوم  حاكم عجمان 
للعمل  زايد  �سعار يوم  را�سية مر�سية حتت  اإىل ربها  املطمئنة  زايد  نف�س 
الن�ساين الإماراتي حب ووفاء .. لزايد العطاء لهو اأقل ما ميكن اأن نقوم 
به عرفانا وتقديرا لذكرى رحيل املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
وقال �سموه ان اأف�سل ما ميكن اأن نقوم به فى ذكرى وفاة زايد اخلري هو اأن 
ن�ستذكر ونذكر العامل اأجمع مبا قام به من عمل اإن�سانى طوال فرتة حياته 
احتوت  التي  املمتدة  البي�ساء  والي��ادى  العمالقة  القامة  ذو  الرجل  وهو 
العامل كله �سرقه وغربه �سماله وجنوبه من خالل مد يد اخلري وم�ساعدة 

املحتاج للجميع دون ا�ستثناء ودون النظر اىل عرق اأو اأ�سل اأو لون اأو دين.
ال�سمو حاكم عجمان  اأقامه �ساحب  ال��ذي  الإفطار  جاء ذلك خالل حفل 
بن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  املا�سية  الليلة  بعجمان  ال��زاه��ر  بق�سر 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان وا�ست�ساف خالله وفد جمعية الإمارات 
املكفوفني من  الوطن  اأبناء  �سبعة من  ال�سارقة و�سم  للمعاقني ب�سريا يف 
التغلب  الب�سرية فمكنتهم من  ال�سبع وممن اعطاهم اهلل نعمة  الإم��ارات 

على اعاقتهم وحققوا اجنازات كبرية.
واأ�ساف �ساحب ال�سمو حاكم عجمان اإننا ن�ستذكر ماآثر املغفور له ال�سيخ 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف كل يوم ويف كل �ساعة واليوم  زايد بن �سلطان 
ويف ذكرى رحيله التا�سعة جندها فر�سة لكي جنل�س ونتحدث ونتذكر بل 
نذكر العامل اأجمع مباآثره اخلالدة فعندما تذكر القيم الإن�سانية النبيلة 
جندها ترتبط ارتباطا مبا�سرا مع ا�سم زايد ونرى ماآثره الكثرية يف كل 

يف  والعمل  التعليم  موا�سلة  على  تعينها  التي  الت�سهيالت  وتقدمي  الفئة 
الفئة لجن��ازات كبرية  املبا�سر فى حتقيق هذه  الث��ر  له  الدولة مما كان 
لي�س على م�ستوى الدولة بل على امل�ستويني العربي والعاملي و�سهدنا ذلك 
من خالل رفع علم الدولة على من�سات التتويج يف العديد من الفعاليات 

والبطولت التي جتمع ا�سحاب الحتياجات اخلا�سة.
ال�سمو  �ساحب  حر�س  خالل  من  الر�سيدة  قيادتنا  باهتمام  �سموه  واأ�ساد 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اع�ساء املجل�س العلى حكام 
اآل نهيان على توفري  زايد  ال�سيخ حممد بن  اأول �سمو  الإم��ارات والفريق 
اأفرادا  ليكونوا  وتاأهيلهم  الدولة  يف  اخلا�سة  الحتاجات  ل��ذوى  الرعاية 
منتجني يف املجتمع ولهم دور فاعل يف خمتلف جمالت احلياة واأل تكون 

اإعاقتهم عقبة اأمام م�ساهمتهم يف بناء املجتمع.
الفئات  لكل  وت�سجيعها  دعمها  موا�سلة  على  الدولة  حر�س  �سموه  واأك��د 
يف  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  اأن  مو�سحا   .. اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 
خدمة هذه الفئات لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وم�ساندتهم يف حتقيق 

ابداعاتهم املتوا�سلة على كافة امل�ستويات املحلية والعاملية.
لذوي  اخل��دم��ات  اأف�سل  اإىل تقدمي  ج��اه��دة  ت�سعى  ال��دول��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ب�سوؤونهم  لتعنى  املتخ�س�سة  واجلمعيات  املراكز  اإن�ساء  خالل  من  الإعاقة 
وتقدمي اخلدمات احلديثة املتطورة لهم حيث تعد رعاية املعاقني اإحدى 
الر�سيدة للدولة  القيادة  بالغ من قبل  باهتمام  التي حتظى  املبادرات  اأهم 

وتعد جزءا ل يتجزاأ من م�سرية النه�سة.
الحتياجات  ذوي  م��ن  الإم�����ارات  ب�سباب  ثقته  ك��ام��ل  ع��ن  ���س��م��وه  واأع����رب 
اخلا�سة بتحديهم ال�سعوبات واملعوقات يف �سبيل العمل على نه�سة الوطن 

مكان �ساهدة على ما بذله من خري وبر واإح�سان.
وقال مهما حتدثنا عن اجلانب الإن�ساين يف �سخ�سية زايد فلن نوفيه حقه 
لقد ا�س�س رحمه اهلل مدر�سة متكاملة يف العطاء الإن�ساين الذي يجب اأن 
يدر�س لأجيال قادمة وعرب �سنوات مديدة قادمة فقد امتدت ب�سمات زايد 
اخلريية والإن�سانية و�سملت كافة بقاع الر�س حيث مل يكن داعما للعرب 
للعمل  زاي��د  بيوم  الحتفال  وم��ا  جمعاء  لالإن�سانية  بل  فقط  وللم�سلمني 
اقتداء  العطاء  ويف  ال��ب��ذل  يف  قوية  دفعة  لناأخذ  ال  الم��ارات��ي  الن�ساين 

ب�سرية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
العمل الن�ساين اجلبار  بتاأ�سي�س هذا  اأن زايد مل يكتفي  اإىل  واأ�سار �سموه 
ومد يد العون لكل حمتاج بل قام رحمه اهلل تعاىل بزرع حب العمل اخلريي 
والإن�ساين يف قلوب اأبنائه جميعا و�سار على النهج القومي �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل واخوانهما اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س العلى حكام 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  والفريق  الإم����ارات 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وكافة �سيوخ الإمارات الكرام 
زايد الن�سانية تلك  الذين تخرجوا من مدر�سة  وابنائها الربرة الوفياء 
الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  النا�س  احتياجات  تلم�س  على  التي حر�ست  املدر�سة 
وقدمت لهم امل�ساعدات الن�سانية ب�سكل ذاتي نابع من فطرة موؤ�س�سها ومن 
دون اأي تكلف حيث كان ي�سعر رحمه اهلل بال�سعادة العارمة عندما يقدم اأي 

م�ساعدة لالآخرين.
�سملت  البي�ساء  زاي��د  اأي���ادى  اأن  اإىل  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ولفت 
كذلك ذوى الحتيجات اخلا�سة .. موؤكدا �سموه على الدور الكبري الذي 
اأوله املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف الهتمام والعناية بهذه 

والجتماعي  الوطني  ب��ال��دور  ..م�سيدا  وامليادين  امل��ج��الت  بكل  وازده���اره 
الفعال جلمعية المارات للمكفوفني على ما تبذله من جهود وما تقوم به 

من ن�ساطات وفعاليات ناجحة ملنت�سبيها.
لدمج  جديدة  فقرات  تبتكر  ان  املجتمعية  املوؤ�س�سات  برامج  �سموه  ودع��ا 
زيادة  اإىل  الدولة  يف  التعليمية  واملوؤ�س�سات  املجتمع  يف  املكفوفني  �سريحة 
اخلا�سة  الحتياجات  ب��ذوى  اخلا�سة  والتخ�س�سات  بالربامج  الهتمام 
اأجل  م��ن  الفئة  ه��ذه  ورع��اي��ة  اخلا�سة  الرتبية  يف  موؤهلة  ك���وادر  لتخريج 
رفد مراكز تاأهيل ورعاية املعاقني مبا حتتاجه من معلمني واخت�سا�سيني 

وذوي خربة وكفاءة لرعاية هذه الفئة الهامة من املجتمع.
كما دعا �سموه و�سائل العالم لالهتمام بق�سايا املعاقني وت�سليط ال�سوء 
ال��رتف العالمي بل من باب ممار�سة واج��ب وطني  عليها لي�س من باب 
النظر  املعاقني وحقوقهم وعدم  الوطن وحاجات  واإن�ساين متليه م�سالح 

اإليهم على اأنهم �سريحة �سغرية من املجتمع.
وطالب �سموه و�سائل الإعالم �سواء امل�سموعة اأو املرئية اأو املقروئه مبوا�سلة 
ال�سعي لتطوير العالقة التفاعلية بينها وبني واجلمعيات العاملة يف جمال 

ذوي الإعاقة.
اأ�ساد مدير واأع�ساء جمعية الم��ارات للمعاقني ب�سريا بدور  من جانبهم 
���س��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ع��ج��م��ان يف دع���م ورع��اي��ة اب��ن��ائ��ه امل��ك��ف��وف��ني ب�سكل 
خا�س واأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة ب�سكل عام ودعوتهم لتناول الفطار 
اأن  اإىل  م�سريين   .. الم��ارات��ي  الن�سانى  للعمل  زاي��د  ي��وم  ف��ى  �سموه  م��ع 
لتاأمني  و�سعيه  �سموه  حر�س  ت��وؤك��د  امل�سبوقة  غ��ري  الكرمية  اللفتة  ه��ذه 
قدراتهم  زي��ادة  يف  ي�سهم  ال��ذي  الأم��ر  الفئات  لتلك  اخلا�سة  الإحتياجات 
ومنحهم الفر�س لكي يحيوا �سمن جمتمعهم كاأفراد م�ساهمني فى بنائه 

وتقدمه.

يف يوم زايد للعمل الإن�ساين 

طبية ر�أ�س �خليمة توزع �لهد�يا 
و�لك�شوة لعمال �مل�شت�شفيات 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملبادرة  ا�ستجابة 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي، رعاه اهلل، نظمت منطقة راأ�س اخليمة الطبية 
الذكرى  مبنا�سبة  الإن�����س��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم  فعاليات 
التا�سعة لوفاة موؤ�س�س الإحتاد املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والتي ت�سادف 
الدكتور  وذك��ر  امل��ب��ارك.  رم�سان  �سهر  من  ع�سر  التا�سع 
اأن  اخليمة  راأ����س  منطقة  م��دي��ر  النعيمي  عي�سى  يا�سر 
ال��ه��دف م��ن ه��ذه الفعالية ه��و اإث���راء ه��ذا ال��ي��وم بالعمل 
زاي���د رحمه  ك��ان يحبه  مل��ا  وامل���ب���ادرات تخليداً  الإن�����س��اين 
اهلل م��ن ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء، وا���س��ت��ذك��اراً مل��اآث��ر اخل��ري التي 
اأن  اإىل  النعيمي  واأ���س��ار  �سريته.  من  رئي�سياً  ج��زءاً  كانت 
جماعي  اإفطار  حفل  على  ا�ستملت  الإن�سانية  الفعاليات 
�سعم  وم�ست�سفى  �سقر  م�ست�سفى  من  كل  يف  للموظفني 

والأيتام  للمر�سى  التذكارية  الهدايا  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 
بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية وم�ساندتهم وبث الأمل 
حلكيم  والتقدير  املحبة  ع��ن  تعبرياً  وذل��ك  نفو�سهم  يف 
العيد  ك�سوة  وت��وزي��ع  اهلل،  رح��م��ه  ال��دول��ة  وفقيد  الأم���ة 
جانب  اإىل  هذا  ال�سحية،  والوحدات  امل�ست�سفيات  لعمال 
زايد  ال�سيخ  �سرية  ع��ن  كامل  وثائقي  ت�سويري  عر�س 
يف مدخل م�ست�سفى ابراهيم بن حمد عبيد اهلل وتوزيع 
يو�سح  الأول��ي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإدارة  قبل  م��ن  كتيب 
كما   ، زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  واإجن����ازات  حياة 
قامت املنطقة بتوزيع وجبات اإفطار للعمال واملحتاجني. 
واأ�ساف اأن م�ست�سفى عبيد اهلل لعالج كبار ال�سن واأمرا�س 
ال�سيخوخة قد ا�ستقبل عدد من الزيارات وتقدمي الهدايا 
بادرت  كما  ب��الإم��ارة.  املحلية  الدوائر  قبل  للمر�سى من 
ان�سانية  بتنفيذ فعالية  ال�سحي  التثقيف والإعالم  اإدارة 
بال�سكري يف مركز  امل�سابني  والأطفال  الأيتام  لالأطفال 

الت�سوق راك مول .

نظمت فعاليات يف راأ�س اخليمة والذيد وخورفكان

�جلمعية �لكيميائية �لإمار�تية ت�شتذكر جهود ز�يد يف بناء �لإن�شان
اأ�ساد امل�ساركون يف فعاليات اجلمعية 
زايد  ب��ي��وم  الم��ارات��ي��ة  الكيميائية 
اإحياء  الإم���ارات���ي  الإن�����س��اين  للعمل 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  لذكرى 
نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
حت��ت ع��ن��وان »ح���ب ووف�����اء.. لزايد 
ال��ع��ط��اء« ب��رئ��ا���س��ة الأ����س���ت���اذة موزة 
�سيف مطر بن �سبت ال علي رئي�سة 
رئي�سة  ال��ع��رب  الكيميائيني  احت���اد 
الماراتية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
الالحمدود  احل�������س���اري  ب��ال��ع��ط��اء 
للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 

�سلطان ال نهيان ودوره الإن�ساين.
وت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج اجل��م��ع��ي��ة ام�س 
الح�������د ت�����وزي�����ع ك�������س���وة ال���ع���ي���د يف 
بخزام  الكيميائية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ق��ر 
احلادية  ال�ساعة  يف  اخليمة  ب��را���س 
يف  ال��وق��ت  نف�س  ويف  �سباحا  ع�سرة 
خورفكان  يف  الرم�سانية  اخل��ي��م��ة 
وت��ن��ظ��ي��م ت��وزي��ع وج��ب��ة الف���ط���ار يف 
اجلوهرة  مطعم  يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
مدينة  يف  الرم�سانية  اخليمة  ويف 

خورفكان .
الكيميائية  اجل���م���ع���ي���ة  ون���ظ���م���ت 
الم����ارات����ي����ة ال���ي���وم حم���ا����س���رة عن 
جمعية  م�سرح  يف  الن�سانية  العمل 
بالتن�سيق  اخليمة  ب��را���س  املعلمني 
لل�سوؤون  العامة  الهيئة  مكتب  م��ع 
ال�سالمية والوقاف األقاها الواعظ 
اأحمد بوفال  باملكتب ف�سيلة ال�سيخ 
اأ���س��ار فيها اىل ان��ه : ك��ان م��ن ر�سا 
�سعب  على  وتعاىل  �سبحانه  اخلالق 
ر�سيداً  ق���ائ���داً  وه��ب��ه  اأن  الإم�������ارات 
ب��ه��م ويرعاهم  ي��رف��ق  ف���ذا  ح��ك��ي��م��ا 
اأن ُحكم  اأم��ان��ت��ه��م وي��وؤم��ن  وي��ح��م��ل 
على  باحلر�س  ال  يتاأتى  ل  النا�س 
م�����س��احل��ه��م ك��م��ا اأك����د ب��ن��ف�����س��ه بعد 
ق�سيتها  التي  ال�سنوات  ه��ذه  م��رور 
اإر�ساء  وف��ى  واأم��ت��ي  بلدي  يف خدمة 
موؤ�س�ساته  وب���ن���اء  الحت�����اد  ق���واع���د 
وركائزه  اأ�س�سه  وب��ل��ورة  وتطويرها 
ال�سنوات  هذه  بعد  م�ساره  وحتديد 

تثمر  اأن  لأج�����ل  ال�����س��اق��ة  اجل���ه���ود 
جهودنا وكان املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، 
اإل  ب���اأن احل�����س��ارات ل تبنى  ي��وؤم��ن 
وتتقدم  تنه�س  الأمم  وان  بالعلم 
اأوىل  ل���ذل���ك  امل��ت��ع��ل��م��ني  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا 
اأهمية ق�سوى لن�سر العلم والتعليم 
ب�سورة  امل�������راأة  و���س��ج��ع  وال���ث���ق���اف���ة 
خ��ا���س��ة ع��ل��ى اخل�����روج م���ن عزلتها 
اأملي  ان  يقول  العلم..وكان  لطلب 
الطبيبة  ف��ي��ه  اأرى  ال���ذي  ال��ي��وم  يف 
واملهند�سة والدبلوما�سية بني فتيات 
الإمارات .. كما كان، رحمه اهلل، قد 
ومنح  املعلمني  روات���ب  ب��زي��ادة  اأم���ر 
م��ال��ي��ة منتظمة  م��ك��اف��اآت  ال��ط��الب 
وت���وف���ري وج���ب���ات الإف����ط����ار ل��ه��م يف 
حتفيزاً  ال����دول����ة  م����دار�����س  ج��م��ي��ع 
ان  اىل  وا���س��ارت  التعليم.  على  لهم 
التعليمية  اجن��ازات��ه  واول  اب��رز  من 
ال�����س��ي��خ زاي����د  اأ����س�������س  ال����ك����ربى ان 
العام  ال��روؤي��ة يف  م��ن ه��ذه  انطالقاً 
هي  ال��ب��الد  يف  جامعة  اأول   1977
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  جامعة 
منارة  اأول  ل��ت��ك��ون  ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة 
العلمي  والن�ساط  الإن�ساين  للفكر 
اجلامعات  ع��دد  لريتفع  الأك��ادمي��ي 
وموؤ�س�سات التعليم العايل يف البالد 
جامعة   80 م���ن  اأك����ر  اإىل  ال���ي���وم 
اإطار مت�سل ا�سافت  وموؤ�س�سة. ويف 
ال�����س��ي��خ زاي�����د ع��ل��ى ن�سر  : ح���ر����س 
اأبنائه  وحت��ف��ي��ز  وال��ك��ت��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
والقراءة  الط���الع  على  امل��واط��ن��ني 
وحر�س على دعم وت�سجيع معار�س 
الكتاب حتى انتظم عقدها دوريا يف 
الدولة.. وكان يقول  اإم��ارات  جميع 
واحل�سارة  العلم  وع���اء  ه��و  الكتاب 
والفنون  والآداب  واملعرفة  والثقافة 
واإن الأمم ل ُتقا�س برواتها املادية 
باأ�سالتها  ُت���ق���ا����س  واإمن������ا  وح���ده���ا 
احل�سارية. والكتاب هو اأ�سا�س هذه 
الأ���س��ال��ة وال��ع��ام��ل ال��رئ��ي�����س��ي على 

تاأكيدها .

التطوع الإماراتي
باملنا�سبة  اجلمعية  برنامج  و�سمن 
حممد  م.  العميد  �سعادة  ت�ست�سيف 
ب�����داه ع�����س��و جم��ل�����س ادارة  ���س��ال��ح 
ج��م��ع��ي��ة م���ت���ط���وع���ي الم����������ارات يف 
التطوعي  ال��ع��م��ل  وع���ن  حم��ا���س��رة 
يف دول���ة الم����ارات واجن��ازات��ه��ا يوم 
م�سرح  يف  رم�����س��ان   21 ال���ث���الث���اء 
ج���م���ع���ي���ة امل���ع���ل���م���ني ، ك���م���ا ق�����ررت 
بهذه  ع��م��رة  رح��ل��ة  رع��اي��ة  اجلمعية 

املنا�سبة لعدد من املحتاجني .

بناء الإن�سان
وق��ال��ت الأ���س��ت��اذة م���وزة �سيف مطر 
ب���ن ���س��ب��ت ال ع��ل��ي رئ��ي�����س��ة احت���اد 
الكيميائيني العرب رئي�سة اجلمعية 
مبنا�سبة  الم���ارات���ي���ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ان����ط����الق����ة اح����ت����ف����الت الم���������ارات 
واجل��م��ع��ي��ة ل��ق��د ع��م��ل ال�����س��ي��خ زايد 
احلافلة  حكمه  ���س��ن��وات  م��دى  على 
بناء  ع���ل���ى  ال�������س���اخم���ة  ب���امل���ن���ج���زات 
ال���وط���ن ب�����س��ورة م���وازي���ة م���ع بناء 
والنهو�س  املواطن  ورعاية  الإن�سان 
باملجتمع حيث كان يوؤكد ان الإن�سان 
هو العن�سر الأ�سا�سي لكل تقدم واإن 

بالغبطة  واحل��م��د هلل  ف��ع��اًل  اأ���س��ع��ر 
وال�سعادة لن املح�سلة كانت بف�سل 
حم�سلة  وت��وف��ي��ق��ه  ورع���اي���ت���ه  اهلل 
ف��اإن زايد  خرية غنية وطيب لذلك 
باإرثه  نهتدي  نربا�ساً  بيننا  �سيظل 
ورمزاً خالداً يف حياتنا كما اأكد ذلك 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
يفارقنا  ل���ن  زاي����د  اإن  ب��ق��ول��ه  اهلل، 
ِذك��راه يف نفو�سنا وقلوبنا  فقد خّلد 
حا�سراً  و�سيظل  اأع��م��ال��ه  ب��ج��الئ��ل 

بيننا ومعنا دائماً واأبداً .
كما القى ال�سيد �سلطان مطر عبيد 
ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  الكتبي  دمل���وج 
يف  وال�سنة  الكرمي  القران  موؤ�س�سة 
اجلمعية  برنامج  و�سمن  ال�سارقة 
حما�سرة  الكيميائية  الم���ارات���ي���ة 
الأم��ور يف مدينة  اولياء  يف جمل�س 
العمل اخلريي  ازده����ار  ع��ن  ال��ذي��د 
وال����ت����ط����وع����ي يف دول�������ة الم���������ارات 
وزارة  ب���ا����س���راف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سوؤون الجتماعية وظهور العديد 
اخلريية  وال��ربام��ج  املوؤ�س�سات  م��ن 
تفعيل  يف  امل�����س��اه��م��ة  وال��ت��ط��وع��ي��ة 

التطوع يف املجتمع .

الإن�سان  البلد هي  اأثمن ثروة لهذا 
الذي يجب اأن نعتني به كل العناية 
ون��وف��ر ل��ه ك��ل ال��رع��اي��ة ف��ال فائدة 
ال��رج��ال . وك��ان يوؤكد  ب��دون  للمال 
دائما ان ر�سيد اأي اأمة متقدمة هو 
اأبناوؤها املتعلمون واأن تقدم ال�سعوب 
والأمم اإمنا يقا�س مب�ستوى التعليم 
اإن  اإىل ذل���ك  . وي�����س��ي��ف  وان��ت�����س��اره 
ال��روة احلقيقية على  امل��واط��ن هو 
هذه الأر�س وهو اأغلى اإمكانات هذا 
البلد.. ول تنمية للدرة املادية دون 
اأن تكون هناك ثروة ب�سرية وكوادر 
وطنية موؤهلة قادرة على بناء الوطن 
. وا�سافت : لقد و�سع زايد الهتمام 
ببناء الإن�����س��ان ورع��اي��ة امل��واط��ن يف 
العامة  ال�سيا�سة  توجهات  اأول��وي��ات 
للدولة عندما اأعلن بكل الو�سوح ان 
الدولة تعطي الأولوية يف الهتمام 
لبناء الإن�����س��ان ورع��اي��ة امل��واط��ن يف 
ك��ل م��ك��ان م��ن ال���دول���ة.. ف��ال قيمة 
هناك  تكون  اأن  دون  املالية  للقدرة 
وك��وادر وطنية موؤهلة  ب�سرية  ثروة 
وقادرة على بناء الوطن لن طريق 
نه�سة الوطن �سيظل دائما يتطلب 
م��ن ك��ل ف���رد يف ه���ذا امل��ج��ت��م��ع بذل 

�لأ�شغال حتتفل بيوم �لعمل �لإن�شاين �لإمار�تي
الوالد  ذك��رى  باحياء  العامة  ال���س��غ��ال  وزارة  احتفلت 
نهيان  ال  �سلطان  بن  زاي��د  له  املغفور  واملعلم  والقائد 
بوزارة  العاملني  على  علبة   40 ب��ت��وزي��ع  ث���راه،  طيب 
ام�س  املهند�سني  جمعية  مع  بالتعاون  العامة  ال�سغال 
ادارة الت�سال  م��دي��ر  ال��ق��ي��واين  ع��م��ر  وا���س��اد   . الح���د 
له  املغفور  مثل  عظيماً  رج���اًل  ب��ان  ب��الن��اب��ة  احلكومي 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان �ستظل ماآثره 
تروى يف جميع الأ�سهر والأيام، وحري بنا يف هذا ال�سهر 
اأن ن�ستذكر اجلانب الإن�ساين الذي عرفنا به  الف�سيل 
ال��ق��ائ��د اخل��ال��د لتبقى اأف��ع��ال��ه احل��م��ي��دة ن��ربا���س��اً تنري 
نهج  على  ثابتة  بخطى  فت�سري  القادمة  الأجيال  دروب 
العمل اخلريي  �سبيل تكري�س مفهوم  زايد اخلري، ويف 
والإن�ساين؛ لتظل بالدنا �سباقة يف هذا املجال الإن�ساين 
يف ظل قيادتنا احلكيمة التي حتر�س على حفظ هذه 

اخل�سال الطيبة وترجمتها بالفعل قبل القول. 
الإماراتي  الإن�����س��اين  العمل  ي��وم  م��ب��ادرة  م��ع  وت��ف��اع��ال 
ال�سغال  وزارة  اأقرتها  التي  العديدة  الفعاليات  و�سمن 
العامة لالحتفاء بيوم العمل الإن�ساين الإماراتي، الذي 
له  املغفور  فيه  رح��ل  ال��ذي  ال��ي��وم  19 رم�سان  ي��واف��ق 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان، �سهدت وزارة ال�سغال 
العامة العديد من املبادرات التي تر�سخ مكانة الإمارات 
ب�سمة خري  ل��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول  م��ن  بو�سفها 
اأنطلق  اأرجاء العامل واطالق مبادرة بعنوان  وعطاء يف 
مهما ك��ان��ت الع���اق���ة ب��ت��ربع ب��ع��دد م��ن ك��را���س��ي لذوي 
تهدف  وال��ت��ي   ، ك��ن��رتول  ب��رمي��وت  خا�سة  الحتياجات 
اإىل ح�سد اجلهود اخلريية ورعايتهم ولفت النتباه اإىل 
واقعهم وت�سمنت الفعاليات التي تتما�سى مع ر�سالتها 

الهادفة لتعزيز روح اخلري والعطاء.
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�ل�شوؤون �لإ�شالمية يف دبي تنظم 12 فعالية يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاينمو��شفات تطلق مبادرة جمتمعية جديدة يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين 
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت اإدارة �سوؤون املطابقة يف هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س  
موا�سفات مبادرة جمتمعية جديدة بدعوة ال�سركات امل�سنعة واملوردة 
عالمة  نظامي  �سمن  الهيئة  ل��دى  امل�سجلة  الكهربائية  ل����الأدوات 
يف  للم�ساركة  اإيكا�س  الإمارتي  املطابقة  وتقومي  الإماراتية  اجل��ودة 
الأجهزة  من  العينية  التربعات  لتقدمي  رم�سانية  تربعات  حملة 
الدولة  وخ���ارج  داخ���ل  املحتاجة  الأ���س��ر  على  وتوزيعها  الكهربائية 

بالتن�سيق مع الهالل الأحمر الإماراتي.
امل���ب���ادرة اخلريية  اأن ه���ذه  ل��ه��ا  ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي  ال��ه��ي��ئ��ة يف  واأك������دت 
الرم�سانية تاأتي �سمن خطتها لتفعيل جهودها يف جمال امل�سوؤولية 
لإجناح  التعاون  على  الأحمر  للهالل  ال�سكر  ووجهت   .. املجتمعية 

الجتماعية  مبادراتها  �سمن  تقوم  اأنها  اإىل  واأ�سارت  احلملة.  هذه 
رم�سان  �سهر  خ��الل  تربعات  بحملة  الأحمر  الهالل  مع  بالتعاون 
املبارك يف اإطار يوم زايد للعمل الإن�ساين خا�سة بالأدوات الكهربائية 
لديها �سمن  امل�سجلة  وامل��وردة  امل�سنعة  لل�سركات  دعوة  توجيه  عرب 
براجمها من منطلق اإدراك الهيئة لأهمية الدور املجتمعي جلهات 

وموؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س.
وتوقعت الهيئة اأن ت�سهد احلملة م�ساركة كبرية وفعالة من ال�سركات 
امل�سنعة واملوردة لالأدوات الكهربائية امل�سجلة لدى الهيئة .. م�سريا 
اإىل اأن هذه املبادرة اخلريية اجلديدة مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك 
الإن�سانية  امل�ساعدة  اأن�سطة  باأهمية  الوعي الجتماعي  تهدف لرفع 
اإدراك الهيئة باأنه لبد من زيادة الوعي العام باأن�سطة  من منطلق 

امل�ساعدة الإن�سانية. 

•• دبي-وام:

نظمت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي /12/ فعالية يف  
يوم زايد للعمل الإن�ساين  تخليدا لذكرى املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان  طيب اهلل ثراه .
وقال الدكتور حمد بن ال�سيخ اأحمد ال�سيباين مدير عام الدائرة يف ت�سريح 
تاأتي  الإن�ساين   زايد للعمل  الدائرة يف  يوم  اإن م�ساركة  املنا�سبة  له بهذه 
عرفانا وتقديرا لذكرى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان لدوره البارز يف 
العمل الإن�ساين على م�ستوى العامل كله ون�سر ثقافة املبادرة الذاتية لعمل 
التالحم  وحتقيق  املجتمعي  الأم��ن  وتعزيز  القادمة  الأجيال  لدى  اخلري 

بني جميع اأفراد املجتمع ون�سر ثقافة املبادرات الإن�سانية والرتويج لها.

الوفاء  يوم  بينها  الدائرة نظمت /12/ فعالية من  اإن  ال�سيباين  واأ�ساف 
نهيان يف م�سجد  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور 
م�ساعر  م��رك��ز  يف  الإع��اق��ة  ذوي  لفئة  الأي��ت��ام  وملتقى  الكبري  ال��را���س��دي��ة 
الإن�سانية وزيارة ميدانية للم�ست�سفيات وكفالة /100/ اأ�سرة متعففة يف 
ال�سيخ  م�سحف  وتوزيع  كو�سوفا  يف  م�ساجد  وترميم  والهر�سك  البو�سنة 

مكتوم بن را�سد اآل مكتوم طيب اهلل ثراه يف /35/ دولة.
الفطر  زكاة  وتوزيع  اإفطار �سائم  الفعاليات ت�سمنت خيمة  اأن  اإىل  واأ�سار 
على امل�ستحقني وطباعة كتيب تعليمي لدول البلطيق  ا�ستونيا وليتوانيا  
وم�سابقة اإلكرتونية بعنوان  قدوتنا زايد  واإر�سال حجاج من دولة اجلبل 
الأ�سود بجانب اإجراء حوارات حول كرم ال�سيخ زايد ودوره الفعال يف العمل 

الإن�ساين ي�سارك فيها نخبة من علماء الدائرة الأجالء.

احتفاًء ب�سهر رم�سان املبارك ويوم العمل الإن�ساين الإماراتي

وز�رة �ملالية تنظم جمموعة من �لن�شاطات و�لفعاليات �خلريية ملختلف فئات �ملجتمع �لإمار�تي

م�ساركة يف يوم العمل الإن�ساين الإماراتي

جمموعة هيت كريتف �لإعالمية و�لهالل �لأحمر بدبي ينظمان مز�دً� خرييًا ل�شالح �لقافلة �لوردية ومر�شى �ل�شرطان

5800 وجبة يوفرها م�شروع 
�إفطار �شائم بر�أ�س �خليمة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

اأنهى وفد موؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال الن�سانية اأم�س جولة تفقدية 
�سائم  اف��ط��ار  م�����س��روع  تنفيذ  امل�����س��ارك��ة يف  امل��واط��ن��ة  الأ���س��ر  �سملت جميع 
569 مواطنة على  اأ�سل  اأ�سرة من   58 راأ���س اخليمة  ام��ارة  وعددهن يف 

م�ستوى الدولة .
وتقوم املواطنات امل�ساركات يف الفعاليات براأ�س اخليمة بتقدمي 5800 وجبة 
افطار من اأ�سل 174 األف وجبة يتم توزيعها على طوال �سهر رم�سان على 
متابعة  مهمة  يتولون  الذين  املراقبني  من  جمموعة  با�سراف  11موقعا 

مدى التزام املواطنات امل�ساركات يف فعاليات م�سروع الفطار.
وقالت فاطمه احليلي من�سقة امل�سروع يف راأ�س اخليمة ان امل�سروع الذي يعد 
ان�سانية يف ال�سهر الكرمي لطعام املحتاجني ون�سر ثقافة التكافل  مبادرة 
خالل  من  الم��ارات��ي��ة  لالأ�سرة  رزق  م�سدر  ي�سكل  اأي�سا  فهو  الجتماعي 

ح�سها على العمل فيه.
ونتيجة للنتائج اليجابية التي حتققت على مدى ال�سنوات املا�سية مل�سروع 
با�سافة  جغرافيا  فيه  التو�سع  مت  اأ�سرة   596 فيه  ت�سارك  ال��ذي  الفطار 
 ، ال�سارقة   ، ، دبي  الغربية  املنطقة   ، العني   ، اأبوظبي  مناطق جديدة مثل 

عجمان ، اأم القيوين ، راأ�س اخليمة الفجرية و خورفكان.

•• اأبوظبي-الفجر: 

والعطاء  البذل  روح  مع  متا�سياً 
رم�سان  �سهر  اأج���واء  ت�سود  التي 
بيوم  والح�����ت�����ف�����ال  ال���ف�������س���ي���ل، 
الذي  الإماراتي  الإن�ساين  العمل 
موؤ�س�س  رح��ي��ل  ذك����رى  ي�����س��ادف 
الحتاد املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان نظمت 
وزارة املالية يف مقريها باأبوظبي 
الفعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  ودب���ي 
اخلريية واملجتمعية الهادفة اإىل 
تاأكيد التزامها مب�سوؤوليتها جتاه 

ال���ع���امل، ونظمت  حم����روم ح����ول 
الوزارة بالتعاون مع هيئة الهالل 
اإفطار  الإم��ارات��ي حملة  الأح��م��ر 
 1000 توفري  مت  حيث  �سائم، 

وجبة افطار للمحتاجني. 
ك����م����ا ن���ظ���م���ت ال��������������وزارة خ����الل 
امللتقى  ال��ف�����س��ي��ل  ال�����س��ه��ر  اأي������ام 
ملوظفيها،  ال�سنوي  ال��رم�����س��اين 
موظفيها  ال�������وزارة  دع����ت  ح��ي��ث 
ماأدبة  حل�سور  العليا  وقيادتها 
اإفطار، بح�سور عدد من الأطفال 
الأيتام بدار زايد للرعاية الأ�سرية 
البيئة،  اأ�سدقاء  واأع�ساء جمعية 

واأ�ساف �سعادته: اخرتنا يف وزارة 
العمل  ي���وم  امل�����س��ارك��ة يف  امل��ال��ي��ة 
الن�ساين الإماراتي، وحملة ك�سوة 
مليون طفل حمروم حول العامل 
لنكون قادرين على م�ساركة اأكرب 
املجتمع  م����ن  مم��ك��ن��ة  ���س��ري��ح��ة 
الدينية  احتفالته  يف  الإم��ارات��ي 
م�ساهماته  وت��ع��زي��ز  وال��وط��ن��ي��ة، 
العامل  م�ستوى  على  الإن�سانية 

اأجمع. 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن وزارة املالية 
كانت قد عر�ست خالل ملتقاها 
العام؛  لهذا  ال�سنوي  الرم�ساين 

املجتمع املحيط بها.
حيث جرى تنظيم هذه الفعاليات 
الهيئات  ب��ع�����س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
واجلمعيات املتخ�س�سة يف تقدمي 
الإن�سانية  وامل�����س��اع��دة  الأع���م���ال 

ملحتاجيها. 
و�سملت امل�ساركات اخلريية لوزارة 
على  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ت�سجيع  امل��ال��ي��ة 
دعم احلملة التي اأطلقها �ساحب 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء، حاكم 
دبي رعاه اهلل لك�سوة مليون طفل 

اإىل جانب عدد من الإعالميني. 
الفعاليات  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
قال  امل��ال��ي��ة،  ل���وزارة  الرم�سانية 
ال�سويدي،  حممد  م�سبح  �سعادة 
للخدمات  امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل 
امل�ساندة: تلتزم وزارة املالية باأداء 
اأف�سل  ع��ل��ى  دوره����ا الج��ت��م��اع��ي 
وجه، اإنطالقاً من اإميانها القوي 
م�ستوى  اأك���رب  حتقيق  ب�����س��رورة 
املجتمع  م��ع  التكامل  م��ن  ممكن 
املحلي لدولة الإمارات، باعتبارها 
وجدت خلدمته وتزويده باأف�سل 

اخلدمات املالية احلكومية. 

•• دبي – الفجر:

ت��زام��ن��ا م��ع ف��ع��ال��ي��ات ي���وم العمل 
والتي  الإم����������ارات  يف  الإن���������س����اين 
املغفورله  رح��ي��ل  ذك���رى  يف  تنظم 
زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل 
اأعلنت  ث��راه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل 
جمموعة هيت كريتف الإعالمية 
تنظيم مزاد خريي مب�ساركة  عن 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ف���رع دب���ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع مبادرة 
ال�سارقة حيث  الوردية يف  القافلة 
امل�����زاد ل�سالح  ي��ت��م ر���س��د ع���وائ���د 
ب��رام��ج رع��اي��ة امل�����س��اب��ني مبر�س 
القافلة  تنفذها  والتي  ال�سرطان 
ال��وردي��ة اإح���دى م��ب��ادرات جمعية 

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان.
ويقام املزاد على هام�س حفل ع�ساء 
يف  الإث��ن��ني  اليوم  م�ساء  رم�ساين 
فندق ك��راون بالزا بدبي بح�سور 
�سخ�سيات املجتمع وجنوم الثقافة 
وال���ف���ن والإع�������الم وال��ري��ا���س��ة يف 

الإمارات والوطن العربي.
وت�������س���م ال���ق���ط���ع امل����ع����رو�����س����ة يف 
بعنوان  حديثة  فنية  لوحة  امل���زاد 
الفنان  م��ن  م��ه��داة  وردي���ة  هم�سة 
ما�سي  �سهيل  ال��ع��امل��ي  الت�سكيلي 

ب���������س����رط����ان ال�����ث�����دي وخم����اط����ره 
ال�����س��ف��اء م��ن��ه يف حال  وام��ك��ان��ي��ة 
نوا�سل  زل��ن��ا  وم��ا  امل��ب��ك��ر،  الك�سف 
م�����س��ريت��ن��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق الأف�������س���ل يف 
الدعم  اأهمية  موؤكدة  ال�ساأن،  هذا 
القافلة  لق����ت����ه  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري 
ال�سمو  ����س���اح���ب  م����ن  ال������وردي������ة 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
وقرينته  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
ال�سيخة جواهر بنت حممد  �سمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  القا�سمي 
ل�����س��وؤون الأ����س���رة، يف دع��م م�سرية 
جيدة  نتائج  حققت  التي  النجاح 
حدود  خ��ارج  اإىل  �سداها  اأو�سلت 
الإم������ارات خ�����س��و���س��ا م��ع اجلهود 
قدمها  وال��ت��ي  للقافلة  ال��داع��م��ة 
واملوؤ�س�سات  وال���������وزراء  ال�����س��ي��وخ 
احلكومية واخلا�سة، والكثري من 

اأفراد املجتمع اخلريين .
وحول مبادرة املزاد اخلريي ل�سالح 
الإعالمية  قالت  الوردية  القافلة 
الدكتورة اعتماد الأمراين رئي�سة 
جمموعة هيت كريتف الإعالمية 
واملنظمة للفعالية تقوم جمموعة 
بتنظيم  الإع��الم��ي��ة  كريتف  هيت 
ه���ذا امل�����زاد اخل����ريي م���ن منطلق 

املجتمع  ف���ئ���ات  ك���اف���ة  م���ن  ك���ب���رياً 
�����س����رورة  اإىل  الأن�����ظ�����ار  ول���ف���ت���ت 
به  اخلا�سة  التوعية  ب��رام��ج  دع��م 
للن�سر  اليا�سمني  دار  ب��ادرت  حيث 
للتعاون  ا���س��ت��ع��داده��ا  اإع����الن  اإىل 
اأبحاث  اأي���ة  لن�سر  ال��ب��اح��ث��ني  م��ع 
ال�سرطان  مب��ر���س  تت�سل  وك��ت��ب 
الن�سر  دار  امل��ب��ادرة من  وتعد ه��ذه 
الأوىل من  امل���رة  الإم���ارات���ي���ة ه��ي 
التي  ن��وع��ه��ا يف م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
النا�سرين  ج���ه���ود  ف��ي��ه��ا  ت���وج���ه 
يف  الفكرية  التوعية  جم��ال  نحو 

املجتمع .
الوردية  القافلة  اأن  املعروف  ومن 
15 مليون  اإىل جمع مبلغ  ت�سعى 
واأجهزة  املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  ل�����س��راء 
تقدمي  م����ن  ل��ت��ت��م��ك��ن  ال��ف��ح�����س 
خدمات الك�سف عن �سرطان الثدي 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام، وف��ح�����س اأكرب 
الرجال  من  املتقدمني  من  ن�سبة 
م�ساحة  اأو���س��ع  وتغطية  والن�ساء، 
ممكنة داخل اأر�س الدولة باأحدث 
التقنيات احلديثة املتوافرة ب�سكل 
كامل  بتحقيق  الإ���س��راع  يف  ي�سهم 
اهدافهاالإ�سرتاتيجية يف مكافحة 
ال���ث���دي يف دولة  ���س��رط��ان  م��ر���س 

الإمارات العربية املتحدة.

التي  الن�ساء  قافلة  لوحة  �ساحب 
تعد اأكرب جدارية يف العامل دخلت 
مو�سوعة جين�س العام املا�سي بعد 
�سطح  على  بر�سمها  الفنان  ق��ي��ام 
فندق جلوريا يف دب��ي.، اإىل جانب 
اليدوية  املنتجات  م��ن  جمموعة 
للخط  ،ول��وح��ة  الفريدة  املغربية 
النقدية  القطع  وبع�س   ، العربي 

القدمية.
واأث����ن����ت ����س���ع���ادة اأم�������رية ب����ن كرم 
والع�سو  الأم���ن���اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
اأ�سدقاء مر�سى  املوؤ�س�س جلمعية 
جمموعة  م��ب��ادرة  على  ال�سرطان 
ه��ي��ت ك��ري��ت��ف الإع��الم��ي��ة وقالت 
وتعميق  لإب��راز  جيدة  خطوة  اإنها 
م��ف��ه��وم ال��ع��ط��اء الإن�������س���اين لدى 
وموؤ�س�ساته  املجتمع  فئات  جميع 
العامة واخلا�سة يف اإطار امل�سوؤولية 
الإجتماعية التي تتجلى يف اأو�ساط 
امل��ج��ت��م��ع الإم���ارات���ي يف ك��ث��ري من 
تقدم  التي  والأن�سطة  الفعاليات 
واجلمعيات  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  ال��دع��م 

اخلريية واملبادرات الإن�سانية .
واأ����س���اف���ت ب���ن ك����رم ل��ق��د متكنت 
ال�سنوات  خ��الل  ال��وردي��ة  القافلة 
حتقيق  م�����ن  امل���ا����س���ي���ة  ال�����ث�����الث 
التوعية  اجن��ازات جيدة يف جمال 

م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا الإج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 
تقديراُ  واأي�����س��اً   ، املحلي  املجتمع 
الوردية  ال��ق��اف��ل��ة  مل���ب���ادرة  ودع���م���ا 

النبيلة والناجحة.
اأن����ه �سيتم  الأم������راين  واأو����س���ح���ت 
جمموعة  ع���ر����س  امل�������زاد  خ�����الل 
املغربية  التقليدية  املنتجات  م��ن 
مقتنيات  هناك  اأن  كما  ال��ف��ري��دة، 
اأخرى �ستعر�س يف املزاد من بينها 
تربعت  ثمينة  �سخ�سية  مقتنيات 
وبع�س  جمتمعية  �سخ�سيات  بها 

جنوم اأهل الفن والإعالم.
املدعوين  ق��ائ��م��ة  اإن  واأ����س���اف���ت 
امل������زاد اخل�����ريي وحفل  حل�����س��ور 
الع�ساء الرم�ساين ت�سم جمموعة 
كبرية من جنوم الفن يف الإمارات 
ح�سور  على  ع��الوة  اخلليج  ودول 
بع�س �سيدات ال�سلك الدبلوما�سي 
���س��ي��ت��م خالل  ، ك��م��ا  وال��ق��ن�����س��ل��ي 
احل��ف��ل ع��ر���س ف��ي��ل��م خ��ا���س عن 
جانب  اإىل  ال�������س���رط���ان  م����ر�����س 
ف���ن���ان خ��ل��ي��ج��ي �سهري  م�����س��اه��م��ة 
ال�سرطان  ع���ن  اأغ���ن���ي���ة  ب��ت��ق��دمي 
ن��وع��ه��ا يف جمال  م��ن  الأوىل  ه��ي 

التوعية باملر�س.
ت�سريحها  الأم������راين  واخ��ت��ت��م��ت 
بالقول : اإن املبادرة لقيت اهتماماً 

واجنازات  عن حياة  خا�ساً  فيلماً 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 

نهيان طيب  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه.  وقامت بتوزيع الهدايا 

على امل�ساركني يف امللتقى مبنا�سبة 
يوم العمل الإن�ساين.

هيئة تنمية �ملجتمع تنظم قافلة �لعطاء 
يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين

وفد د�ئرة �أ�شغال ر�أ�س �خليمة يزور كبار �ل�شن مب�شت�شفى عبيد�هلل

�أدجاز تنظم مبادر�ت خريية يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين

هيئة �جلمارك تطلق مبادرتني يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين

تنظيم �لت�شالت تدعم مبادرة يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين

•• دبي-وام:

نظمت هيئة تنمية املجتمع يف دبي قافلة العطاء لتوزيع 
احتياجات وم�ستلزمات عيد الفطر على الأ�سر املتعففة 
واإ�سر ال�سجناء بتخ�سي�س يوم ال� 19 من �سهر رم�سان 
املبارك للعطاء حتت عنوان يوم زايد للعمل الإن�ساين 
وت��خ��ل��ي��دا لإح���ي���اء ذك���رى امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
وذلك  اخل��ريي��ة  باأعماله  والتذكري  نهيان  اآل  �سلطان 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ا�ستجابة 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل . و�ست�ستمر قافلة العطاء 
التي بداأت اأم�س يف توزيع املري الرم�ساين حتى نهاية 
ال�سبوع و�سيتم تغطية عدة مناطق يف اإمارة دبي لتوزيع 
الق�سائم ال�سرائية على الأ�سر املتعففة واأ�سر ال�سجناء. 
ويبلغ عدد امل�ستفيدين من هذه املبادرة اأكر من / 50 
/ اأ�سرة من اأ�سر ال�سجناء واملتعففه. واأ�سار �سعادة خالد 
اأن  اإىل  دبي  املجتمع يف  تنمية  الكمدة مدير عام هيئة 
م�ساركة الهيئة يف يوم العمل الإن�ساين الإماراتي تاأتي 
ب��اإذن اهلل  له  املغفور  تخليدا وعرفانا وتقديرا لذكرى 
تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان ولدوره البارز 

يف العمل الإن�ساين على م�ستوى العامل كله والعمل على 
ن�سر ثقافة املبادرة الذاتية لعمل اخلري لدى الأجيال 
القادمة وتعزيز الأمن املجتمعي وحتقيق التالحم بني 

اأفراد املجتمع.
الربامج  اإدارة  م��دي��ر  ���س��ع��ي��د  م��ه��ن��د  ق���ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
مع  ���س��ت��ب��داأ  ال��ت��وزي��ع  عملية  اإن  الهيئة  يف  املجتمعية 
قائمة  من  النهاية  مع  وتنتهي  رم�سان   /  19  / ي��وم 
امل�ستحقني للق�سائم واإن املتطوعني �سي�ساركون بعملية 
التوزيع اميانا منهم باأهمية امل�ساركة وامل�ساهمة يف مثل 
طريق  ع��ن  الق�سائم  ت��وزي��ع  و�سيتم   .. الأح����داث  ه��ذه 
احللويات  من  العديد  على  يحتوي  ب�سندوق  و�سعها 
وغ��ريه��ا وذل����ك ب��ه��دف ادخ����ال ال��ب��ه��ج��ة وال���ف���رح على 

الأطفال والعوائل من امل�ستحقني.
واإرثا  ثابتا  نهجا  اأ�سبحا  والعطاء  اخل��ري  اإن  واأ���س��اف 
متيزت به اإمارات اخلري من خالل م�سريتها الإن�سانية 
اأن  اإىل  م�سريا   .. ال�سعفاء  وم�ساندة  بالبذل  العامرة 
الهيئة حتر�س على اإعالء القيم الن�سانية واملجتمعية 
بني خمتلف فئات املجتمع لالحتفاء بيوم زايد للعمل 
ال�سيخ  وف���اة  ذك���رى  فيه  علينا  تطل  ال���ذي  الإن�����س��اين 

زايد. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

قام وفد ميثل دائرة الأ�سغال واخلدمات العامة برئا�سة 
لق�سم  ان�سانية  بزيارة  احلمادي  اأحمد حممد  املهند�س 
م�ست�سفى  يف  ال�سيخوخة  واأم��را���س  ال�سن  كبار  ع��الج 
يف  ك��ان  حيث  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  عبيداهلل 

ا�ستقباله مدير امل�ست�سفى حممد را�سد ال�سحي .
وتوجه حممد را�سد ال�سحي بال�سكر لوفد دائرة الأ�سغال 
م�سيدا بحر�س الدائرة على تقدمي اخلدمات لكل من 
غريبة  لي�ست  الزيارة  مبادرة  اأن  اإىل  م�سرياً  يحتاجها 
على ابناء زايد وتندرج �سمن مد ج�سور التوا�سل الذي 
هو ثمرة ما تعلمناه من املغفور له باإذن الوالد ال�سيخ 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ث���راه،  اهلل  طيب  زاي���د 
الدولة حفظه اهلل، و�ساحب  نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل،  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
اأ�سحاب  املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، واأخوانهم 
ال�سامية يف  لتوجيهاتهم  وذل��ك  الإم��ارات  ال�سمو حكام 

وتربيتهم لهذا ال�سعب على حب اخلري والعطاء.
اأحمد حممد احلمادي مدير  من جانبه عرب املهند�س 
ب��راأ���س اخليمة عن  دائ���رة الأ���س��غ��ال واخل��دم��ات العامة 
الدور  ثمن  كما  الإن�سانية  ب��ال��زي��ارة  القيام  �سعادتهم 
اآبائنا  الكبري الذي يقوم به امل�ست�سفى يف رعاية وعالج 
واأمهاتنا من كبار ال�سن، واجلهود الإن�سانية التي تبذل 
من اأجل توفري كافة �سبل الراحة لهم. وخالل الزيارة 
ق���ام وف���د دائ����رة الأ���س��غ��ال ب��زي��ارة امل��ر���س��ى ك��ب��ار ال�سن 
الهدايا  بع�س  وت��ق��دمي  وال��رج��ال  ال�سيدات  ق�سمي  يف 
الزيارة  ختام  يف  لهم.  ال�سحية  وامل�ستلزمات  تذكارية 
�سكر ال�سيد حممد را�سد ال�سحي كل من اإدارة التثقيف 
بامل�ست�سفى  العامة  العالقات  وق�سم  ال�سحي  والإع��الم 

لدورهم الفاعل يف التن�سيق لهذه الزيارة.

•• اأبوظبي-وام:

اأدجاز   امل��ح��دودة   الغاز  لت�سييل  اأبوظبي  �سركة  نظمت 
تزامنا مع يوم زايد للعمل الإن�ساين وحتت �سعار حب 
اخلريية  الفعاليات  من  العديد  العطاء   لزايد  ووف��اء 
اخلريي  العمل  مفهوم  وت��ع��زز  تعك�س  وال��ت��ي  املتنوعة 
والإن�ساين الذي غر�سه موؤ�س�س الدولة املغفور له باإذن 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف ربوع الإمارات. 
�سهر  ال�سركة خالل  التي نظمتها  الفعاليات  وت�سمنت 
منها  اخلريية  امل��ب��ادرات  من  العديد  الف�سيل  رم�سان 
فعالية يوم الرطب اخلريي التي اأقيمت اليوم يف مقر 
ال�سركة الرئي�سي يف اأبوظبي بالتن�سيق مع هيئة الهالل 

مع  بالتزامن  الفعالية  هذه  وتاأتي  الإم��ارات��ي.  الأحمر 
ب��ني طياتها  ل��ل��رط��ب يف م��ب��ادرة ت�سم  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان 
حيث  ت��راث��ي  بطابع  اإن�����س��اين  بعد  ذات  اأه����داف  حتقيق 
للبيع. كما  املو�سم  الرطب لهذا  اأن��واع  اأج��ود  مت عر�س 
قامت ال�سركة بالتن�سيق مع الهالل الأحمر الإماراتي 
بن�سب خيمة اإفطار ال�سائم طيلة �سهر رم�سان املبارك 
يف �سارع اخلليج العربي يف اأبوظبي كموقع ا�سرتاتيجي 
اإىل  اإ�سافة  لالإفطار  ال�سائمني  العديد من  ي�ستقطب 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ع��ن  م��ن��دوب��ني  ا�ست�سافة 
ل�ستقبال تربعات املوظفني. وتاأتي جميع هذه املبادرات 
العمل  لتعزيز  احلثيثة  اأدج���از  جلهود  فعلية  كرتجمة 

اخلريي والإن�ساين بني موظفي ال�سركة.

•• اأبوظبي-وام:

للعمل  مبادرتني  للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأطلقت 
اخل�����ريي والج���ت���م���اع���ي مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم زاي�����د للعمل 
له  املغفور  اأر�ساها  التي  العطاء  لقيم  تعزيزا  الإن�ساين 

باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل.
وقال خالد على الب�ستاين مدير عام الهيئة الحتادية 
اخلريي  للعمل  الهيئة  مبادرات  اإن  بالإنابة  للجمارك 
جت�سد اأعظم القيم الإن�سانية وروح العطاء التي قامت 
عليها دولة الإمارات العربية املتحدة يف ظل املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان والتي دعم اأ�س�سها من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعده 

رئي�س الدولة  حفظه اهلل .
واأو�سح الب�ستاين اأن مبادرات الهيئة يف يوم زايد للعمل 
يوم  باأجر  الهيئة  يف  العاملني  تربع  تت�سمن  الإن�ساين 
من الراتب الأ�سا�سي ملبادرة حملة العطاء لك�سوة مليون 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  العامل  حول  طفل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
دب���ي  رع���اه اهلل  فيما تت�سمن  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
مع  للمتعاملني  اإفطار  وجبات  تقدمي  الثانية  امل��ب��ادرة 

اجلمارك يف بع�س املنافذ اجلمركية بالدولة.
العمل  ي��وم  يف  الهيئة  م��ب��ادرات  اإن  الب�ستاين  واأ���س��اف 
الإن�ساين الإماراتي تتميز بالتنوع بني الداخل واخلارج 
الوعي  درج���ة  ارت��ف��اع  يعك�س  مم��ا  الإن�����س��اين  العمل  يف 
باأهمية العمل الجتماعي والن�ساين لدى العاملني يف 

الهيئة.
واأ�ساد مدير عام الهيئة بالإنابة مببادرة موظفي الهيئة 
موؤكدا   .. الأ�سا�سي  الراتب  يوم عمل من  باأجر  التربع 
اأن تلك املبادرة تعك�س التوا�سل بني املوظفني والقيادة 
ال��ر���س��ي��دة يف جم��ال العمل الج��ت��م��اع��ي والإن�����س��اين .. 
مييز  ال��ذي  الإن�ساين  والتوا�سل  ال��رتاح��م  قيم  وت��ربز 

جمتمع الإمارات خالل �سهر رم�سان الف�سيل.

•• اأبوظبي-وام:

الت�����س��الت يف  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ���س��ارك��ت 
الدولة يف مبادرة  يوم زايد للعمل الإن�ساين  من خالل 
الجتماعية  للم�سوؤولية  برناجمها  اإطار  يف  م�ساهمتها 
و  املحتاجني  اأ���س��ر  ودع��م  يتيم   /300/ ك�سوة  بتاأمني 

ال�سجناء.
وق����ال ���س��ع��ادة حم��م��د ن��ا���س��ر ال��غ��امن م��دي��ر ع���ام هيئة 
اإن يوم  املنا�سبة  له بهذه  تنظيم الت�سالت يف ت�سريح 
زايد للعمل الإن�ساين يعد تاريخا هاما بالن�سبة جلميع 
من يف دولة الإم��ارات واكت�سب اأهمية خا�سة هذا العام 

لأنه ي�سادف الذكرى ال�سنوية التا�سعة لوفاة املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان باين الإحتاد.

باأ�سره مدين لعطاءات وجهود  اإن هذا الوطن  واأ�ساف 
والعطاء  ال��ب��ذل  فينا ثقافة  غ��ر���س  وال���ذي  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
مل�ساعدة  التربع  ولعل  اجلليلة  الإن�سانية  القيم  واأر�سى 
�سهر  خ��الل  خا�سة  جمتمعنا  يف  واملحتاجني  الفقراء 
رائعة  و�سيلة  والرحمة  اخل��ري  �سهر  الف�سيل  رم�سان 
للتعبري عن عرفاننا ووفائنا لذكرى باين هذا الوطن.

الدولة  الج��ت��م��اع��ي��ة يف  ال�����س��وؤون  وزارة  ج��ه��ود  وث��م��ن 
ل��دع��م��ه��ا ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق لإي�������س���ال امل�������س���ان���دات اإىل 

م�ستحقيها. 
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للتاأكد من اللتزام بت�سريعات وتدابري معايري البيئة وال�سحة ال�سالمة

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ جولت تفتي�شية على 35 م�شروعًا للبناء و�لإن�شاء �لكربى

د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شالمية ت�شارك يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين مبادر�ت �جتماعية متنوعة لوز�رة �لقت�شاد �حتفاًل بيوم ز�يد للعمل �لإن�شاين

ت�سمنت مقارنات معيارية بني جائزتي النامو�س ونربا�س
بلدية مدينة �لعني ت�شتقبل وفدً� 

ز�ئرً� من وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية

موؤ�ش�شة خليفة تدعم �لأ�شر �ملو�طنة �مل�شاركة
 مبهرجان ليو� للرطب ب�شر�ء جزء من معرو�شاتها 

عر�سا   ، ال��ع��ني  مدينة  ببلدية  للتميز  ن��ربا���س  ج��ائ��زة 
جائزة  معايري  عليها  بنيت  التي  الأ�س�س  عن  تف�سيليا 
للتميز  العاملية  باملعايري  ارت��ب��اط��ه��ا  وط��ري��ق��ة  ن��ربا���س 
اأبرز  اإي�ساح  على  العر�س  خالل  حر�س  كما  املوؤ�س�سي، 
الإيجابيات وعمليات التح�سني التي رافقت فريق عمل 

اجلائزة منذ اإطالق اجلائزة. 
العام  املن�سق  الغفلي  را�سد  مرمي  �سكرت  جانبها،  ومن 
بلدية   ، الجتماعية  ال�سوؤون  ب��وزارة  النامو�س  جلائزة 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني وف���ري���ق ج���ائ���زة ال��ن��ربا���س ع��ل��ى �سرعة 
مع  التعاون  اأوا���س��ر  بتطوير  واهتمامهم  ا�ستجابتهم 
ال��ك��ب��ري للبلدية يف نقل  ب��ال��دور  اأ����س���ادت  ال�����وزارة، ك��م��ا 
خربته الكبرية يف جمال جودة اخلدمات التي يقدمها، 

والتي ياأتي بثماره يف خمتلف امليادين.
اإطالقها  ومنذ  النامو�س  جائزة  تاأتي  الغفلي،  وقالت 
ال�سوؤون  وزي��رة  الرومي  خلفان  م��رمي  معايل  قبل  من 
الجتماعية، كاآلية لالرتقاء باأداء املوظفني والوحدات 
ال��وزارة، حيث تركز على املوظف املتميز  التنظيمية يف 
ومكاتب الوزارة والإدارة املتميزة، وندر�س حاليا اإمكانية 
الناجحة  للتجربة  تطبيقا  املتميز،  القطاع  فئة  اإدخ��ال 

التي �سهدتها بلدية مدينة العني يف هذا املجال.
العمل  تعزيز  وف��ر���س  اإمكانية  اإىل  الفريقان  وتطلع 
امل�����س��رتك وت���وا����س���ل ال��ت��ن�����س��ي��ق ب��ي��ن��ه��م��ا ل��ل��ت��ع��رف على 
اأف�سل املمار�سات الناجحة يف امل�ستقبل، ويذكر اأن هذه 
العني  بلدية  موظفي  ي�سارك  التي  الثالثة  ال�سنة  هي 

كمقيمني يف جائزة النامو�س.

•• العني - الفجر:

املوؤ�س�سات  بني  التوا�سل  اأف��ق  فتح  على  حر�سها  �سمن 
احلكومية، و�سعيها الدائم لإفادة واإطالع الآخرين على 
وف��دا من  العني  بلدية مدينة  ا�ستقبلت  اأب��رز جتاربها، 
بتجربة  لتعريفهم  وذل��ك  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة 
وال�ستفادة  للتميز نربا�س،  العني  بلدية مدينة  جائزة 
من جتربة جائزة النامو�س التي تطرحها وزارة ال�سوؤون 
ال�سام�سي  �سيف  م��ب��ارك  ال�سيد  ورح���ب  الج��ت��م��اع��ي��ة. 
مدير اإدارة �سمان اجلودة ببلدية مدينة العني ورئي�س 
معربا  النامو�س،  جائزة  بفريق  ن��ربا���س،  جائزة  فريق 
عن اأهمية فتح قنوات التوا�سل مابني الفريقني لتبادل 
اخل����ربات وت��ط��وي��ر اجل��ائ��زت��ني، وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي�سال 

اأف�سل الأفكار واملقرتحات لتطوير جائزة النامو�س.
العني  بلدية مدينة  التعاون بني  اأن  ال�سام�سي  واأ�ساف 
ووزارة ال�سوؤون الجتماعية و�سل ذروته خالل ال�سنني 
املا�سية، حيث �سارك خم�سة موظفني من بلدية العني 
كما   ،2012 ال��ع��ام  يف  ال��ن��ام��و���س  ج��ائ��زة  يف  كمقيمني 
الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من   )2( موظفني  �سارك 
اأربعة  وا�ستقطاب  ن��ربا���س  ج��ائ��زة  يف  كمقيمني  للعمل 
يف  كمقيمني  للعمل  العني  مدينة  بلدية  من  موظفني 
جائزة النامو�س بنف�س العام، وهذا ما يعك�س جليا رغبة 
الطرفني ال�ستفادة من التجارب الناجحة ومن خربات 

كال الطرفني.
م�ست�سار  نقا�سة  ل��وؤي  الدكتور  ق��دم  ال�سياق،  نف�س  ويف 

اأفراد املجتمع.
ول��ع��ل اأه����م امل���ب���ادرات ال��ت��ي قامت 
ال�سعيد  ه����ذا  ع��ل��ى  ال�������وزارة  ب��ه��ا 
امل���ري ال��رم�����س��اين ال����ذي جت��ل��ى يف 
من   )6000( من  اكر  م�ساعدة 
امارات  خمتلف  يف  املتعففة  ال�سر 
م�سرتيات  ق�����س��ائ��م  ع���رب  ال���دول���ة 
اجلمعيات  خ��الل  من  توزيعها  مت 
التعاونية  واجل��م��ع��ي��ات  اخل��ريي��ة 
خالل  من  وبع�سها  البيع  ومنافذ 

مكاتب الوزارة.
وقال ال�سيد طارق املرزوقي رئي�س 
جلنة مبادرات الوزارة الإن�سانية اأن 
ال���وزارة متكنت من جمع تربعات 
بت�سديد  اخلا�س  الفرج  ل�سندوق 
ديون املواطنني املتعرة وكوبونات 
قدرها  اجمالية  بقيمة  م�سرتيات 
وزارة  اىل  ت�سليمها  مت   47،200
توزيع  ع����ن  ف�������س���اًل  ال���داخ���ل���ي���ة، 
طريق  عن  رم�سانية  �سلة   500
 500 بقيمة  اخلريية  اجلمعيات 
وجبات  وت����وزي����ع  ل��ل�����س��ل��ة،  دره������م 
غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ع��ن��رب رق����م 15 يف 
)العنرب  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  م��دي��ن��ة 
خ���ا����س ب����الم����را�����س ال��ع��ق��ل��ي��ة (، 
للم�سنني  ���س��ح��ي��ة  ل�����وزام  و����س���راء 

وكبار ال�سن.

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمموعة  القت�ساد  وزارة  اأطلقت 
م��ن امل���ب���ادرات اح��ت��ف��اًل ب��ي��وم زايد 
ي�سادف  ال����ذي  الإن�����س��اين  للعمل 
ال�سيخ  لرحيل  التا�سعة  ال��ذك��رى 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
املهند�س  م��ع��ايل  واأك�����د  ث����راه  اهلل 
وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان 
من  ال��ي��وم  مانعي�سه  اأن  القت�ساد 
اإمنا ميثل  وانفتاح،  نه�سة وتطور 
املوؤ�س�سني  اآبائنا  في�س  من  غي�ساً 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  راأ�سهم  وعلى 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
مبواقفه  م��ن��وه��اً  ث���راه،  اهلل  طيب 
واحلكيمة  ال��ع��ظ��ي��م��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
رحمه  وبو�سفه  النبيلة  وم��اآث��ره 
بتقدير  ح���ظ���ي  دول������ة  رج�����ل  اهلل 

العامل اأجمع. 
واأ�ساف معاليه اأن وزارة القت�ساد 
كانت �سباقة يف امل�ساركة بيوم زايد 
وتقديراً  عرفاناً  الإن�ساين  للعمل 
لذكرى املغفور له، باإذن اهلل تعاىل، 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
البارز  ول������دوره  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
م�ستوى  على  الإن�����س��اين  العمل  يف 
مب�ساهمات  م��ن��وه��اً  ك��ل��ه،  ال���ع���امل 

•• ابوظبي-وام:

�ساركت دار زايد للثقافة الإ�سالمية 
يف فعاليات يوم زايد للعمل الإن�ساين 
ت��خ��ل��ي��دا ل��ذك��رى وف����اة امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
رم�سان   19 يف  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 
وتاأتي امل�ساركة عرفانا بدور املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
يف تاأ�سي�س م�سرية العطاء الإن�ساين 
يف الدولة والذي جعل من العطاء 
اأب��ن��اء الإم���ارات.  ل��دى  ثقافة عامة 
وت�سمنت الفعاليات التي اأقيمت يف 
املركز الرئي�سي بالعني وفرع الدار 
عن  وثائقي  فيلم  عر�س  بعجمان 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
من  كل  العر�س  وح�سر  نهيان  اآل 
م��وظ��ف��ي ال����دار وامل��ه��ت��دي��ن اجلدد 
الإن�ساين  ال��ع��م��ل  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز 

الذي قدمه ال�سيخ زايد. 
للكتب  م���ع���ر����س  ت��ن��ظ��ي��م  مت  ك���م���ا 
زايد  ال�سيخ  م�سرية  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي 
وتتحدث عن القيم الإن�سانية التي 
الإم���ارات  �سعب  نفو�س  يف  غر�سها 
ما جعل منه رمزا للعمل الإن�ساين 
ال�ساعرة  واأل�����ق�����ت  الإم��������ارات��������ي. 
الإم���ارات���ي���ة رق��ي��ة ال��ك��ع��ب��ي اإح���دى 

يذكر  الأحمر.  الهالل  م�ساريع  يف 
الإ�سالمية  للثقافة  زاي���د  دار  اأن 
هي   2005 ع��ام  يف  تاأ�س�ست  ال��ت��ي 
الإن�سانية  الأع��م��ال  ثمرات  اإح��دى 
التي غر�سها املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان وهي موؤ�س�سة 
تعنى باملهتدين اجلدد ودجمهم يف 

املجتمع.

ب�����س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ل���ل���ت���اأك���د من 
�سالمة كافة الآليات والرافعات يف 

مواقع البناء والإن�ساء والهدم. 
14 ور�سة وندوة توعوية  وعقدت 
ال�سحة  لنظام  متخ�س�سة  فنية 
لل�سركات  وال���ب���ي���ئ���ة  وال�������س���الم���ة 
والإن�ساء  البناء  قطاع  يف  العاملة 
دورة  و22  اب����وظ����ب����ي  مب���دي���ن���ة 
تدريبية ملوظفي البلدية ح�سرها 
1304 موظف، واأنتجت 7 اأفالم 
لل�سالمة  ل��غ��ات  بخم�سة  ت��وع��وي��ة 
والهدم  والإن�ساء  البناء  مواقع  يف 
اأكر  ت��غ��ط��ي   ، ال��ع��م��ال  ل�����س��ري��ح��ة 
ت�����س��ه��ده��ا مواقع  ال���ت���ي  امل��خ��اط��ر 
الإن�ساء مثل عدم اللتزام بارتداء 
ال�سخ�سية  ال����وق����اي����ة  م�����ع�����دات 
والإهمال يف عمليات الرفع واحلفر 
والعمل يف الأماكن املرتفعة بدون 
اللتزام  وع��دم  الأم���ان  احتياطات 
احلريق  ح�����الت  يف  ب�����الإج�����راءات 
واللتزام  التقيد  وعدم  والطوارئ 
التجهيزات  ا���س��ت��خ��دام  ب�����س��روط 

واملعدات يف الأماكن املغلقة. 
ومت ربط متطلبات البيئة وال�سحة 
وال�سالمة مع النظام الإلكرتوين 
لرتاخي�س البناء والبنية التحتية 
يف اول مبادرة نوعية على م�ستوى 
اأ�سبح  ب��ح��ي��ث  وامل��ن��ط��ق��ة  ال���دول���ة 
وال�سحة  ال��ب��ي��ئ��ة  خ��ط��ة  ت���ق���دمي 
�سمن  ل���ل���م�������س���اري���ع  وال�������س���الم���ة 
للح�سول  الإل���زام���ي���ة  امل�����س��ت��ن��دات 
وال�سيانة  ال���ب���ن���اء  رخ�������س  ع���ل���ى 

والهدم واأعمال البنية التحتية.
وال�سحة  البيئة  اإدارة  كما ح�سلت 
يف  الأوىل  املرتبة  على  وال�سالمة 
بلدية  م�ستوى  على  التميز  تقييم 
الثاين  ل���ل���ع���ام  اأب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة 
حل�سادها  ك��ث��م��رة  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 

واإجنازاتها املتميزة.

•• ابوظبي-الفجر: 

وال�سحة  ال���ب���ي���ئ���ة  ادارة  ن���ف���ذت 
ابوظبي  مدينة  ببلدية  وال�سالمة 
العام  م���ن  الول  ال��ن�����س��ف  خ���الل 
 35 احلايل جولت تفتي�سية على 
والإن�ساء  البناء  مل�ساريع  م�سروعا 
ال��ك��ربى، وذل��ك للتاأكد م��ن مدى 
البيئة  وت���داب���ري  م��ع��اي��ري  تطبيق 
وال�����س��ح��ة وال�������س���الم���ة، يف اإط����ار 
حر�س البلدية على دعم القت�ساد 
تطبيق  م����ن  وال����ت����اأك����د  ال���وط���ن���ي 
واللوائح  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات 
وال�سحة  بالبيئة  املتعلقة  املحلية 
وال�����س��الم��ة ومل��ت��اب��ع��ة ت��وف��ري بيئة 
وللمحافظة  و�سحية  اآم��ن��ة  عمل 
احلوادث  م��ن  وللحد  البيئة  على 
البناء  ق����ط����اع  يف  والإ�������س������اب������ات 

والإن�ساء. 
التفتي�سية  اجل���������ولت  ����س���م���ل���ت 
م�ساريع املباين والأبراج التجارية 
البنية  وم�������س���اري���ع  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
الإ�سكانية  وامل�������س���اري���ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
احلكومية  وامل�ساريع  التطويرية 
اخلدمية  وامل���������س����اري����ع  ال���ك���ب���رية 
املتاحف  وم�����س��اري��ع  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
النطاق  ���س��م��ن  ال��واق��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
مدينة  ب���ل���دي���ة  ل��ع��م��ل  اجل����غ����رايف 
ابوظبي، لتعزيز وتقوية ال�سراكات 
املطورين  م����ع  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
وال����س���ت�������س���اري���ني وامل����ق����اول����ني يف 
جمال تطبيق معايري ال�سالمة يف 
البناء والن�ساء مبا يقلل  م�ساريع 
بيئة  ويوفر  املحتملة  املخاطر  من 

عمل اآمنة و�سحية.
�����س����الح عو�س  امل���ه���ن���د����س  واأك��������د 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����س��راج 
، ان هذه  ب��الإن��اب��ة  امل��دن  تخطيط 
م�ساريع  على  التفتي�سية  اجلولت 

اخلارجية  ال���واج���ه���ات  وت��ن��ظ��ي��ف 
للبنايات الربجية املرتفعة. 

 220 ا����س���درت  الإدارة  ان  وذك����ر 
والإن�ساء  ال��ب��ن��اء  مل��واق��ع  خم��ال��ف��ة 
بتطبيق  الل���ت���زام  ل��ع��دم  وال���ه���دم 
اإجراءات البيئة وال�سحة وال�سالمة 
واملن�سو�س  اإت���ب���اع���ه���ا  ال����واج����ب 
املمار�سات  اأف�����س��ل  دل��ي��ل  يف  عليها 
للبيئة  ابوظبي  مركز  من  املعتمد 
بالإ�سافة   ، وال�����س��الم��ة  وال�سحة 
ومعايري  م��ت��ط��ل��ب��ات  اإدراج  اإىل 
برنامج  خ��الل  والأم���ان  ال�سالمة 
بها  تقوم  التي  ال��دوري��ة  ال�سيانة 
خالل  م��ن  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
واتخاذ  لديها  املعتمدين  املقاولني 
ك��اف��ة الح��ت��ي��اط��ات والإج�������راءات 
دون  للحيلولة  ال�سالمة  لتعزيز 
وتاأمني  للجمهور  اإ���س��اب��ات  وق���وع 
كافة �سبل الراحة والرفاهية لهم. 
النوعية  امل����ب����ادرة  اإط������الق  وم���ن���ذ 
وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  لإدارة 
، اخل���ا����س���ة ب��ال��ف��ح�����س ال������دوري 
ملعدات الرفع امليكانيكية والروافع 
اخلا�سة مب�ساريع البناء والإن�ساء 
ع��ل��ى مراكز  ت��ع��م��ي��م��ه��ا  وال���ت���ي مت 
الفني يف كل من م�سفح  الفح�س 
الغربية،  واملنطقة  العني  اأبوظبي 
جنحت الإدارة يف فح�س10625 
امليكانيكي  ل��ل��رف��ع  وم���ع���دة  اآل���ي���ة 
البناء  والروافع اخلا�سة يف قطاع 
�سهادة  ب��ن��د  اإدراج  م��ن��ذ  والإن�����س��اء 
فح�س  جهة  م��ن  الفني  الفح�س 
بلدية  فني خمت�سة م�سجلة لدى 
ال�سحة  اإدارة   – اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
�سمن  لتكون  والبيئة  ال�سالمة  و 
لرتخي�س  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����س��ت��ن��دات 
قطاع  يف  ال����راف����ع����ات  و  الآل�����ي�����ات 
ال���ب���ن���اء والإن���������س����اء ب���ال���ت���ع���اون مع 
وال�سائقني  الآليات  اإدارة ترخي�س 

وعملياتها  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  ج��م��ي��ع  يف 
الحتياجات  وا�ستيعاب  فهم  على 
ب�سركائها  اخل��ا���س��ة  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
تلبيتها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  وع��م��الئ��ه��ا 
ال��واق��ع من  اأر���س  وترجمتها على 
البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  تطبيق  خ��الل 
وال�سحة وال�سالمة و�سن القوانني 
بكافة  والأخ����������ذ  وال���ت�������س���ري���ع���ات 
املمار�سات  واأف�������س���ل  الإج���������راءات 
و  احل���وادث  م��ن  للحد  ال�سرورية 
امل��م��ار���س��ات اخلاطئة  و  الإ���س��اب��ات 
�سحة  على  ال�سلبية  وال��ت��اأث��ريات 
والعمل  والبيئة  الإن�سان  و�سالمة 
و�سالمة العاملني واملجتمع ب�سكل 

عام.
وقال انه مت حتديد اأهداف وغايات 
قابلة  تكون  بحيث  ال�سيا�سة  ه��ذه 
الأهداف  م��ع  يتفق  مب��ا  للتطبيق 
اأ����س���ل���وب حتديد  ودم������ج  ال���ع���ام���ة 
كافة  يف  املهنية  امل��خ��اط��ر  وتقليل 
جوانب البيئة وال�سحة وال�سالمة 
يتعلق  فيما  العاملني  اأداء  وتقييم 
بالبيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية 

لتطوير وتعزيز وحت�سني الأداء.
وا�سار اىل ان اإدارة البيئة وال�سحة 
العام  خ�����الل  ن���ف���ذت  وال�������س���الم���ة 
املا�سي 1190 زيارة ملواقع البناء 
زي����ارة   34 وال��ت�����س��ي��ي��د و���س��ج��ل��ت 
التحتية  البنية  مل�ساريع  تفتي�سية 
، وقامت بالتفتي�س على54 موقع 
بالتعاون  امل��وؤق��ت��ة  ال��ع��م��ال  مل�ساكن 
يف  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع 
امل���واق���ع الإن�����س��ائ��ي��ة وغ���ريه���ا من 
اإطار م�سوؤولية  التي تدخل �سمن 
البلدية والتاأكد من مدى تطبيق 
املطلوبة  والإج�����������راءات  امل���ع���اي���ري 
وو���س��ع اإج����راءات ج��دي��دة وتوفري 
كافة م�ستلزمات الأمن وال�سالمة 
ال�سيانة  ب��اأع��م��ال  للمتخ�س�سني 

ال��ب��ن��اء والن�����س��اء ال��ك��ربى تعك�س 
امل�سوؤولية املجتمعية لبلدية مدينة 
اب��وظ��ب��ي وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى تقدمي 
جتاه  م�سئولة  بطريقة  خدماتها 
ال�سحة  و�سمان  والبيئة  املجتمع 
لعمالئها  وال���رع���اي���ة  وال�����س��الم��ة 
و�سركائها ، وتطوير الأداء البيئي 

يف اأن�سطتها ومبادراتها.
مدينة  ب��ل��دي��ة  اه��ت��م��ام  ان  وق�����ال 
ياأتي  ال��ك��ربى  بامل�ساريع  اأب��وظ��ب��ي 
اأهمية  من  امل�ساريع  هذه  متثله  ملا 
ق�سوى من حيث املخاطر والآثار 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
الهائلة  الأع�����داد  و  فيها  ت��ت��واج��د 
روؤو�س  وكذلك  فيها،  العمالة  من 

الأموال الكبرية امل�ستثمرة فيها .
وا�سار اىل اأن بلدية مدينة اأبوظبي 
بيئة  وت����ط����وي����ر  ب���ت���ع���زي���ز  ت���ل���ت���زم 
نحو  وت�سعى  و�سحية  اآم��ن��ة  عمل 
وتعمل  الأداء  امل�ستمر يف  التطوير 
الحتادية  ال��ق��وان��ني  تطبيق  على 
اأف�����س��ل النظم  وامل��ح��ل��ي��ة واع��ت��م��اد 
وامل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ط��ورة يف 
هذا املجال، وتقوم مبراجعة دورية 
التدريب  م��ن��اخ  وت��وف��ر  ومنهجية 
لتمكني  امل���ن���ا����س���ب���ة  ب���ال���و����س���ائ���ل 
مبهامهم  ال��ق��ي��ام  م���ن  ���س��رك��ائ��ه��ا 
كذلك  وت���ع���م���ل  وم�������س���وؤول���ي���ات���ه���م 
التنفيذ  اإج������راءات  م��راج��ع��ة  ع��ل��ى 
لتحقيق  ال�����������دوري  وال����ت����دق����ي����ق 
واللتزام  ع��ال��ي��ة،  اأداء  م�ستويات 
باملبادئ الإر�سادية املتعلقة بالبيئة 
وال�����س��ح��ة وال�������س���الم���ة يف اإم�����ارة 

اأبوظبي.  
م����ن ج���ان���ب���ه اك�����د امل���ه���ن���د����س عبد 
البيئة  ادارة  مدير  زع��رب  العزيز 
ال�سيا�سة  ان  وال�سالمة  وال�سحة 
العامة لل�سحة وال�سالمة والبيئة 
ت�ستند  اب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ل��ب��ل��دي��ة 

الثقة للمعاقني يف ال�سارقة. 
النعيمي  ه��ا���س��م  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
مدير اإدارة حماية امل�ستهلك تعليقاً 
على هذه اخلطوة: اأن الهدف منها 
اإث��راء هذا اليوم بالعمل الإن�ساين 
كان يج�سده  ملا  وامل��ب��ادرات تخليدا 
زايد رحمه اهلل من البذل والعطاء 
وح���ب اخل����ري، ول������دوره ال���ب���ارز يف 
م�ستوى  ع��ل��ى  الإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
بني  التالحم  وتعزيز  كله  ال��ع��امل 

منوذجاً  ومي��ث��ل  اهلل  رح��م��ه  زاي����د 
البذل  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  ب����ه  ي���ق���ت���دى 
والعطاء والعمل الإن�ساين النبيل، 
دور يف حتقيق  م���ن  ل���ه  ك����ان  وم����ا 

نه�سة الوطن . 
ب�����اإه�����داء اكر  وق����ام����ت ال����������وزارة 
ذوي  م�����ن  ����س���خ�������س   100 م�����ن 
كوبونات  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
م�سرتيات بقيمة 500 درهم لكل 
نادي  م��ع  بالتعاون  وذل���ك  ك��وب��ون 

ال���ذي يج�سد  ال����وزارة  ف��ري��ق عمل 
دور  لعب  باأهمية  العميق  اإمي��ان��ه 
موؤ�س�س  ذكرى  اإحياء  خالل  فاعل 
العمل  وج���ع���ل  احل��ب��ي��ب��ة  دول���ت���ن���ا 
�سمات  م��ن  ب����ارزة  �سمة  الإن�����س��اين 
اأه����م  واإح��������دى  الق���ت�������س���اد  وزارة 
اأول��وي��ات��ه��ا والأه�����م م��ن ذل���ك كله 
فكراً  وموؤ�س�سات  اأف����راداً  نلتزم  اأن 
الكبري  والإرث  بالنهج  وممار�سات 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  لنا  تركه  ال��ذي 

يف  �سعرية  ق�سيدة  ال��دار  موظفات 
حب زايد .. كما مت تنظيم م�سابقة 
ثقافية ملوظفي الدار حيث �سلطت 
الأ�سئلة ال�سوء على م�سرية ال�سيخ 
واأطلقت  الإن�سانية.  واأعماله  زاي��د 
الدار بهذه املنا�سبة مبادرة اإن�سانية 
واملوظفات  امل���وظ���ف���ني  مب�����س��ارك��ة 
جل��م��ع م��ب��ل��غ م���ايل وامل�����س��اه��م��ة به 

اأي معر�س اآخر ت�ستطيع من خالله 
م�ساعدة ال�سر املواطنة . 

م��وؤ���س�����س��ه خ��ل��ي��ف��ة الإن�����س��ان��ي��ة على 
اأو  املعر�س  التواجد كل عام يف هذا 

اجلناح  ����س���ه���د  ك���م���ا  امل����ه����رج����ان  يف 
توافد الزوار عليه بكثافة وحتر�س 

•• اأبوظبي-وام:

���س��م��و ال�سيخ  ت��وج��ه��ي��ات  ب��ن��اء ع��ل��ى 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����س��ور 
ال��وزراء وزي��ر �سوؤون  رئي�س جمل�س 
بن  خليفة  موؤ�س�سة  رئي�س  الرئا�سة 
الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
ب��دع��م الأ���س��ر امل��واط��ن��ة امل�����س��ارك��ة يف 
قامت   .. ل��ل��رط��ب  ل���ي���وا  م��ه��رج��ان 
منتجاتها  من  جزء  ب�سراء  املوؤ�س�سة 
ومعرو�ساتها املختلفة مببلغ 805 
���س��ع��ادة حممد  واأك����د   . اآلف دره���م 
حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�س�سة 

نهيان لالأعمال  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
على  وب��ن��اء  املوؤ�س�سة  اأن  الإن�سانية 
من�سور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  ت��وج��ي��ه��ات 
الأ�سر  �ستدعم  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ليوا  مهرجان  يف  امل�ساركة  املواطنة 
للرطب ب�سراء جزء من معرو�ساتها 
هذا العام لت�سجيعها على م�ساعفة 
اجل��ه��د يف الن���ت���اج والع��ت��م��اد على 
يف  لها  عمل  فر�س  وت��وف��ري  نف�سها 
القطاع اخلا�س اإن�سجاما مع �سيا�سة 
ال�ساأن.  ه���ذا  يف  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة 
املوؤ�س�سة  اإن م�ساركة  وق��ال اخل��وري 
يف معر�س ليوا للرطب عرب مبادرة 

مثل القرية العاملية يف دبي واإك�سبو 
ال�سارقة . واأو�سح اأن موؤ�س�سة خليفة 
مذكرة  وقعت  الإن�سانية  لالأعمال 
ت��ف��اه��م م��ع م��ه��رج��ان ل��ي��وا للرطب 
على  املوؤ�س�سة  ح�سول  مبوجبها  مت 
فيه  تعر�س  باملعر�س  حم��ال   50
منتجاتها  م���واط���ن���ة  اأ�����س����رة  م���ائ���ة 
والعطور  ال��ي��دوي��ة  امل�����س��غ��ولت  م��ن 
الرتاثية  وامل�����وروث�����ات  وال����دخ����ون 
اإيجاد م�سادر دخل  الأخ��رى بهدف 
لهذه الأ�سر ودعم مواردها الذاتية. 
وت��ع��ت��رب م�����س��ارك��ة امل��وؤ���س�����س��ة يف هذا 
بجناح  نوعها  م��ن  الأوىل  امل��ع��ر���س 

دع��م الأ���س��ر امل��واط��ن��ة ت��اأت��ي يف اإطار 
املنتجات  ت�����س��وي��ق  م��ن��اف��ذ  ت��ن��وي��ع 
امل�ستفيدين  واملواطنات  للمواطنني 
من هذه املبادرة والعاملني يف جمال 

احلرف التقليدية والرتاثية.
على  حر�ست  املوؤ�س�سة  اإن  واأ���س��اف   
تنفيذ  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
مبادرتها دعم الأ�سر املواطنة والتي 
خمتلف  يف  م�ساعدتها  اأهدافها  من 
املجالت مثل م�سروع اإفطار ال�سائم 
و�سراء الهدايا التذكارية وال�سيافة 
املهرجانات  امل��ع��ار���س  يف  وامل�����س��ارك��ة 
الدولة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  املتنوعة 

50 حم���ال جت���اري���ا وه����و ما  ���س��م 
املعر�س. وي�سم  اأجنحة  ثلث  ي�سكل 
جناح املوؤ�س�سة 100 مواطنة بواقع 
���س��ي��دت��ني م��واط��ن��ت��ني يف ك���ل حمل 
املوروثات  م��ن  منتجاتهن  يعر�سن 
اليدوية  امل�سغولت  مثل  ال��رتاث��ي��ة 
وال���ع���ط���ور وال�����دخ�����ون وامل�����اأك�����ولت 

ال�سعبية وغريها. 
للرطب  ل��ي��وا  معر�س  ادارة  واأب���دت 
بن  خليفة  موؤ�س�سة  بجناح  اهتماما 
الن�سانية  لالعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
املحالت  ث��ل��ث  ل��ه��ا  خ�س�ست  ح��ي��ث 
منتجاتها  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة 

�شرطة �أبوظبي تنظم فعالية يف يوم ز�يد للعمل �لإن�شاين
م�سريا اإىل م�ساندة ودعم املوؤ�س�سة لفعاليات يوم زايد للعمل الإن�ساين 
الإم��ارات وتر�سخ هذا  دول��ة  التي تقدمها  الأعمال اخلريية  التي تعزز 

العمل لدى املواطنني واملقيمني. 
الآليات  ترخي�س  اإدارة  مدير  نائب  ال�سام�سي  اإب��راه��ي��م  العقيد  واأك���د 
للعمل  زاي���د  ي��وم  فعالية  يف  امل�ساركة  على  الإدارة  ح��ر���س  وال�سائقني 
لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الإن�ساين 
اإىل  للتعرف  للجمهور  الفر�سة  ب��اإت��اح��ة  وذل���ك  والإن�سانية  اخل��ريي��ة 
العمل  دائ��رة  وتو�سيع  تطوير  يف  ودوره��ا  املتوا�سلة  واأعمالها  املوؤ�س�سة 
اخلريي. وقال اإن ماقدمه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه من اأعمال خريية واإن�سانية يعك�س القيم الإن�سانية الطيبة 
التي كان يتمتع بها وتركت اأثرا كبريا يف العطاء الإن�ساين على امل�ستوى 

�سملت مواد غذائية مقدمة من اأطفال احل�سانة واأهاليهم والعاملني 
الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  اإىل  باحل�سانة 
اأبوظبي  �سرطة  فعالية  �سمن  والإن�ساين  اخل��ريي  للعمل  دعما  وذل��ك 
ال�سرطة  ق�سم ح�سانة  رئي�سة  وذك��رت  الإن�����س��اين.  للعمل  زاي��د  ي��وم  يف 
النقيب مرمي جا�سم علي �سعيد اإن مبادرة جمع التربعات من الأطفال 
عن  ���س��ادق  تعبري  ه��و  الإن�سانية  لالأعمال  خليفة  ملوؤ�س�سة  وت�سليمها 
م�ساعر الأط��ف��ال واأه��ال��ي��ه��م جت��اه الأع��م��ال اخل��ريي��ة و���س��رورة تربية 
الن�سء على حب الأعمال اخلريية والتطوعية والإن�سانية التي يحثنا 
اأيام �سهر رم�سان  عليها ديننا الإ�سالمي احلنيف خا�سة ونحن نعي�س 
املبارك موؤكدة اأن يوم العمل الإن�ساين هو يوم يجب اأن تعزز فيه الدعوة 

للمبادرات الإن�سانية .

•• ابوظبي-وام:

نظمت �سرطة اأبوظبي ام�س فعالية يف يوم زايد للعمل الإن�ساين تخليدا 
اآل  باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان  لذكرى الراحل الكبري املغفور له 
نهيان طيب اهلل ثراه ففي اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقني مت توزيع 
برو�سورات وكتيبات على اجلمهور بالتعاون مع موؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية عن م�ساريع املوؤ�س�سة اخلريية 
والإن�سانية. وقال اأحمد �سبيب الظاهري مدير عام املوؤ�س�سة اإن الكتيبات 
التي مت توزيعها تت�سمن تعريف اجلمهور مبنجزات وم�ساريع املوؤ�س�سة 
اخلريية خ�سو�سا تلك التي كان قد اأمر بها املغفور له ال�سيخ زايد يف 
العلمي  البحث  وت�سجيع  والإغ��اث��ة  اخل��ريي  والعمل  ال�سحة  جم��الت 

اإدارة امل�ساريع يف  العاملي. ح�سر الفعالية حممد �سعيد القبي�سي مدير 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية وعدد 
من ال�سباط ويف ال�سياق ذاته �سلمت اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقني 
�سندوق الفرج يف وزارة الداخلية مبلغا ماليا للم�ساهمة يف دعم برامج 
امل�ستهدفة من  للفئات  وامل�ساعدة  العون  يد  بتقدمي  املتعلقة  ال�سندوق 
نزلء املوؤ�س�سات العقابية لالإفراج عنهم وللتخفيف عن معاناة اأ�سرهم. 
الآليات  ترخي�س  اإدارة  مدير  نائب  ال�سام�سي  اإبراهيم  العقيد  واأ���س��اد 
املع�سرين  ال��ن��زلء  م�ساعدة  يف  ال�سندوق  واأع��م��ال  بجهود  وال�سائقني 
عنهم  ل��الإف��راج  عليهم  املرتتبة  املالية  املبالغ  ���س��داد  ينتظرون  ال��ذي��ن 
التابعة  اأبوظبي  �سرطة  ح�سانة  �سلمت  ذلك  اإىل  اأ�سرهم.  اإىل  والعودة 
اأخريا تربعات عينية  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  النوادي  لإدارة 
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اىل املدعى عليه/ حممد يو�سف ح�سن حممود- ال�سودان اجلن�سية    العنوان: 
بالن�سر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 24/يونيو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح  / ت�سيجي ريدا بادلوا تادا�سي - مبا يلي: 1/ 
بتطليق املدعية ت�سيجي ريدا بادلوا تادا�سى من زوجها املدعى عليه حممد يو�سف 
ح�سن حممود طلقة بائنة للغيبة ل حتل له ال باذنها وبعقد ومهر جديدين، 
حكم  �سريورة  تاريخ  من  ال�سرعي  الوجه  على  عدتها  اح�ساء  املدعية  وعلى 
التطليق باتا. 2- بالزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف.  حكا قابال لال�ستئناف 

خالل الجل املقرر قانونا.  �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/01م.
حمد م�سبح الكتبي
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املجل�س الرم�ساين الطبي مبجل�س حمد بن غليطة يناق�س الأمرا�س املعدية وغري املعدية 

ن�شر �لثقافة �ل�شحية بني �أفر�د �ملجتمع حتد من �لأمر��س �ملعدية وغري �ملعدية

مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية تتو��شل مع �ملجتمع �ملحلي خالل �ل�شهر �لف�شيل عرب زيار�ت للمجال�س �لرم�شانية

•• عجمان ـ حممد بدير:

وغري  املعدية  الأم��را���س  عنوان  حتت 
املعدية نظمت منطقة عجمان الطبية 
املجل�س الرم�ساين با�ست�سافة �سعادة 
ال�سكرتري  غليطة،  بن  عبداهلل  حمد 
اخلا�س ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د  ب���ن 
الأع��ل��ى ح��اك��م ع��ج��م��ان، ح��ي��ث تطرق 
امل��ج��ل�����س ل���الأم���را����س امل���ع���دي���ة وغري 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى مر�س  امل���ع���دي���ة م����ع 
الكورونا فريو�س و طرق الوقاية منه، 
وعالقته  ال�سكري  مل��ر���س  ب��ال���س��اف��ة 
معايل  املجل�س  ح�سر  وق��د  بال�سيام. 
ال�سحة  وزير  العوي�س،  الرحمن  عبد 
القطامي  حم��م��د  ح��م��ي��د  وم���ع���ايل   ،
والدكتور  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر 
ال�سحة،  وزارة  وكيل  الأم���ريي  اأم��ني 
ال�سام�سي مدير منطقة  وحمد ترمي 
كبري  ع��دد  بجانب   ، الطبية  عجمان 
من الطباء ومدراء امل�ست�سفيات وعدد 
من امل�سئولني بعجمان والعالميني.

حمد  �سعادة  رح��ب  املجل�س  بداية  ويف 
اأهمية  م��وؤك��دا  باحل�سور  غليطة  ب��ن 
و�سل  تعد حلقة  كونها  املجال�س  هذه 
مهمة بني خمتلف القطاعات بجانب 
التو�سيات  م��ن  بالعديد  ت��خ��رج  ان��ه��ا 
تعزز  اأن  �سانها  من  التي  واملقرتحات 
خدمات  وت��ت��ي��ح  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
ترمي  ح��م��د  اك���د  ك��ذل��ك  م�ستقبلية. 
ال�����س��ام�����س��ي ع���ل���ى اه���م���ي���ة م���ث���ل هذه 
املنطقة تنفذ  ان  املجال�س م�سريا اىل 
ب�ساأن  ملا له من اهمية  املجل�س �سنويا 
تبادل وجهات النظر والتطرق ملوا�سيع 
حولها العديد من ال�سكاليات بهدف 
املتاحة  احل���ل���ول  لأف�����س��ل  ال���و����س���ول 

والتي ت�سب تقدم املجال الطبي.
يتناول موا�سيع  اليوم  وقال جمل�سنا 
مهمة مثل مو�سوع الأمرا�س املعدية 
يف  ال�سحة  وزارة  ودور  املعدية  وغ��ري 
 ، وعالجها  الأم��را���س  بهذه  التوعية 
اأ�سا�سي  ب�سكل  فيه  الرتكيز  و�سيكون 
على مر�س الكرونا فريو�س ، وكذلك 
مر�س ال�سكر حيث �سيتم التطرق اإىل 
الدولة يف  ، وجهود  املر�س  واق��ع ه��ذا 
التوعية بخطره و�سبل توفري العالج 
مو�سوع  ع��ل��ى  وب�سكل  ال��ت��ط��رق  م��ع   ،
وهل   ، ل�������س���ك���ري  وم����ر�����س  ال�������س���ي���ام 

ي�ستطيع مر�سى ال�سكري ال�سيام؟ .
اأن من العوامل الهامة التي  ول �سك 
جعلت جمال�سنا الرم�سانية م�ستمرة 
ه���و حر�سها  ال�����س��ن��وات  ه����ذه  ط�����وال 
التي  املوا�سيع  اختيار  على  ال�سديد 
اأف����راد املجتمع ،  اأول���وي���ة ل���دى  مت��ث��ل 
فيتم طرحها يف هذا املجل�س ، وتقدمي 
الجابة  �ساأنها  التي من  الق��رتاح��ات 

نعترب  كما   ، اجلمهور  ت�����س��اوؤلت  على 
لعملنا  ت��ق��ومي  مبثابة  املجال�س  ه��ذه 
، ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ج��وان��ب ال��ن��ج��اح اإىل 
جانب امل�ساكل التي نعمل على تالفيها 

بكل ما ن�ستطيع.
حول  م�ستهلها  يف  اجلل�سة  وتطرقت 
نبذة عن الطب الوقائي والذي عرفه 
ال���دك���ت���ور ح�����س��ن ع��ب��د امل��ن��ع��م، مدير 
عجمان  منطقة  يف  ال��وق��ائ��ي  ال��ط��ب 
الطبية، ،باأنه حجر الزاوية للخدمات 
ال�سحية معتربا اإياه باأنه امن �سحي 
اأي  ان��ت�����س��ار  لأي دول����ة لأن����ه يف ح���ال 
تتوقف  اهلل  ق����در  ل  وب���ائ���ي  م���ر����س 
جميع املجالت وتنهار، م�سريا اىل اأن 
الم���ارات ق��د رك��زت ب�سكل كبري على 
خا�سة  وا�سرتاتيجيات  برامج  اإيجاد 
فح�س  منها  وك��ان   ، الوقائي  بالطب 
المرا�س  من  لعدد  القادمة  العمالة 
الرئوي واجلذام  ال��درن  املعدية مثل  
والي���دز والل��ت��ه��اب الكبدي ه��ذا اىل 

ال�سحية  احل�������الت  م��ت��اب��ع��ة  ج���ان���ب 
لي ح���ال���ة ت��ظ��ه��ر ����س���واء م��ع��دي��ة او 
غ��ري معدية، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق كافة 
وذلك  واخل��ا���س��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
بوجود برنامج الكرتوين لالإبالغ عن 
جمع  عملية  ي�سهل  مم��ا   ، الم��را���س 
البيانات ل�سناع القار لأخذ �سيا�سيات 

معينة جتاه اأي حالت تظهر.
كما اأكد ان من �سمن ال�سرتاتيجيات 
التطعيمات  ق�����س��م  وج�����ود  ال��ع��ام��ل��ة 
وفئات  وامل���ع���ت���م���ري���ن  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن 
اىل جانب  ه����ذا  م�����س��ت��ه��دف��ة،  اخ�����رى 
كما   ، والوفاة  امليالد  ت�سجيالت  ق�سم 
المرا�س  اىل  حديثه  خ��الل  ت��ط��رق 
العامل  بها  اهتم  والتي  معدية  الغري 
اأفرزته  ملا  نظرا  الخ��رية  ال�سنوات  يف 
م��ن ع��واق��ب وخيمة م��ن زي���ادة اعداد 
ال��وف��ي��ات وال���ت���ي و���س��ل��ت ح��ت��ى العام 
على  وف����اة  م��ل��ي��ون   36 اىل   2011
م�ستوى العامل ب�سبب المرا�س الغري 

معدية، والتي نتجت ب�سبب البعد عن 
الريا�سة  امل��ت��وازن ومم��ار���س��ة  ال��غ��ذاء 
المرا�س  اه����م  م���ن  ان  اىل  م�����س��ريا 

الغري معدية مر�س ال�سكري.
واأ�سار اإىل اأن الأمرا�س املعدية تنتقل 
ع���ن ط��ري��ق اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي، وهي 
ازع���اج���ا، وهناك  الأ���س��ع��ب والأك������ر 
اأم����را�����س اأخ������رى ت��ن��ت��ق��ل ع���ن طريق 
اللم�س، وعن طريق اجلهاز اله�سمي. 
ك��ورون��ا موجود  واو���س��ح ان ف��ريو���س 
منذ مئات ال�سنني، وبالتايل هو لي�س 
ان���واع���ه تطورت،  ج���دي���داً، ل��ك��ن اح���د 
ول  م�����س��دره،  على  ال��ت��ع��رف  يتم  ومل 
اأعرا�سه  اأن  اإىل  م�������س���رياً  ع���الج���ه، 
عموماً مثل اعرا�س النفلونزا، لكنها 
اك���ر ���س��دة وق����وة، م��ث��ل ارت��ف��اع درجة 
و�سعوبة  ال�سديد،  وال�سعال  احل��رارة، 
التنف�س، لفتاً اإىل اأنه مل يتم التو�سل 
اإىل م�سدر العدوى، لكن من املف�سل 
ينتقل  لأنه  املزدحمة،  الأماكن  جتنب 
البتعاد  ويف�سل  التنف�س،  طريق  عن 
 8 ع��ن  تقل  ل  م�سافة  ال�سخ�س  ع��ن 
الأيدي  املطلوب غ�سل  اأن  اإن�سات، كما 
ذلك  وق��ب��ل  امل��ط��ه��رات،  اأو  بال�سابون 
ع��دم مل�س ال��وج��ه. واأك���د اأن���ه ل عالج 
ل��ه، لكن فقط هناك عالجات  حم��دد 
ل������الأع������را�������س. وم�������ن ج����ان����ب����ه، ق����ال 
وزارة  وكيل  الأم���ريي،  اأم��ني  الدكتور 
الطبية  للممار�سات  امل�ساعد  ال�سحة 
والرتاخي�س، اإن نظام فح�س العمالة 
الدولة، يف  الدولة، وخ��ارج  داخ��ل  يتم 
ال���دول الآ���س��ي��وي��ة، وذل���ك قبل  بع�س 
حلماية  والإق���ام���ة،  للعمل  ق��دوم��ه��م 
الإماراتي،  املجتمع  و���س��الم��ة  �سحة 
العمالة  ف���ح�������س  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
الواحدة ل يتم اإل من خالل اجلهات 

اأن  اإىل  ول���ف���ت   ، امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سمنة  مثل  املعدية،  غري  الأم��را���س 
وال�سكري،  وال�����س��غ��ط  ال����وزن  وزي����ادة 
و�سلوكيات  مب���م���ار����س���ات  م���رت���ب���ط���ة 
عن  الب��ت��ع��اد  بينها  م��ن  �سليمة،  غ��ري 
مم���ار����س���ة ال���ري���ا����س���ة، وال���ل���ج���وء اإىل 
الأمريي  واك���د  ال�سحي.  غ��ري  الأك���ل 
ال��وع��ي ون�����س��ر الثقافة  ع��ل��ى ���س��رورة 
ال�سحية بني اأفراد املجتمع، بدءاً من 
املوؤ�س�سات  وخمتلف  واملدر�سة  الأ�سرة 
وو�سائل  وال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة،  ال����رتب����وي����ة 
اإىل  الإع��الم، حيث من خاللها ن�سل 

كافة اأفراد وفئات املجتمع.
ان فريو�س  وعن فريو�س كورنا قال: 
ك���ورن���ا ب�����س��ي��ط وغ����ري خم���ي���ف، لكنه 
الوقائية  الإج������راءات  ات��خ��اذ  يتطلب 
ال����الزم����ة، خ�����س��و���س��ا م���ن ق��ب��ل كبار 
ال���������س����ن، وحم�����اول�����ة الب����ت����ع����اد ق���در 
الب�سري،  الزدح���������ام  ع����ن  الإم�����ك�����ان 
الالزمة،  الوقائية  الحتياطات  واأخذ 
ول��ذل��ك ل داع���ي للخوف وال��ق��ل��ق، يف 
والإج����راءات  الحتياطات  ت��واف��ر  ظ��ل 

الوقائية الالزمة. 
بالتوقف  اجلمهور  الأم���ريي  وطالب 
الإلكرتونية  املواقع  مع  التعامل  عن 
ال����ت����ي ت���ب���ي���ع الأدوي�������������ة وامل����ك����م����الت 

تعالج،  م�ست�سفيات  وكاأنها  الغذائية، 
اإىل   3 منع  ا�سبوعيا  يتم  اأن��ه  م�سرياً 
4 م��ن��ت��ج��ات ل��ه��ا ت���اأث���ري ���س��ل��ب��ي على 
تعلق  م��ا  ���س��واء  م�ستخدميها،  �سحة 
غريها،  او  ال�سكري  او  بال�سمنة  منها 
بالتن�سيق   2010 ع��ام  حجبنا  قائال 
موقع   13 الت���������س����الت  ه��ي��ئ��ة  م����ع 
حجبنا   2011 ع��ام  ويف  اإل���ك���رتوين، 
حجبنا   2012 ع���ام  ويف  م���واق���ع،   8
العام  الآن خ��الل  م��وق��ع، وح��ت��ى   12

2013 حجبنا 8 مواقع.
را�سد  مركز  مدير  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
عجمان،  يف  والأب������ح������اث  ل��ل�����س��ك��ري 
هناك  اإن  �سنينة،  اأب��و  �سالح  الدكتور 
بال�سكري،  م�ساب  مليون   371 نحو 
تبلغ  الإ���س��اب��ة  يف  ال��زي��ادة  ن�سبة  واأن 
وتبلغ  ال��ع��امل،  م�ستوى  على   50%
مليار   771 ال�سكري  على  النفقات 
جمل�س  دول  اأن  اإىل  ول���ف���ت  دولر، 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ال�����س��ت��ة، ه���ي من 
الإ�سابة  الع�سرة يف  ال��دول  اأك��ر  بني 
ن�سبة  واأن  ال����ع����امل،  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
يف   135% تبلغ  ال�سابة  يف  الزيادة 
عالقة  اىل  تطرق  كما  املجل�س.  دول 
اأنه  م�سددا  بال�سيام  ال�سكري  مر�س 
مراجعة  ال�سكري  مري�س  على  يجب 

وا���س��ت�����س��ارة ط��ب��ي��ب��ه، ك���ي ي��و���س��ح له 
اإمكانية �سيامه من عدمه، واأ�سار اإىل 
اأن اكرب م�سكلة نواجهها، مع مري�س 
نقنعه  ك��ي��ف  رم�������س���ان،  يف  ال�����س��ك��ري 
احلالة  ا�ستوجبت  اذا  ال�سيام  ب��ع��دم 
ذلك، وباأنه ي�سكل خطراً على حياته، 
نو�سح  ح��ي��ث  ال�����س��ن،  ك��ب��ار  خ�سو�سا 
اجلانب  فيها  مبا  التفا�سيل  كل  لهم 
ال�����س��ع��ب عليهم  ل��ك��ن م���ن  ال���دي���ن���ي، 
بتنفيذ  ال��ق��ي��ام  اإىل  لف��ت��اً   ، الق��ت��ن��اع 
برامج وان�سطة تثقيفية وتوعوية قبل 
بال�سافة  اخل�سو�س،  بهذا  رم�سان 
اىل ت���دري���ب اأط����ب����اء ومم���ر����س���ات يف 
كيفية  الأولية على  ال�سحية  الرعاية 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع م���ر����س���ى ال�������س���ك���ري يف 
رم�سان .  ويف ختام املجل�س، اأكد وزير 
القطامي،  حميد  والتعليم،  الرتبية 
والوعي،  احل��ذر  واهمية  �سرورة  على 
املعلومة  خ���ل���ف  الجن���������راف  وع�������دم 
اخل��ط��اأ، وب����دروه، اأك���د وزي���ر ال�سحة، 
اأهمية  على  ال��ع��وي�����س،  ال��رح��م��ن  عبد 
ال�����س��راك��ة م��ع الإع�����الم، ف��ال��ر���س��ال��ة ل 
من  اإل  وا�سح  ب�سكل  للمجتمع  ت�سل 
الإعالم،  مع  اجليدة  ال�سراكة  خ��الل 
املخت�سني  فعال بني  توا�سل  ويف ظل 

وامل�سئولني والإعالميني.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية 
باإدارة كليفالند كلينيك، والتي تتبع 
ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
�سحة ، زيارات اإىل عدد من املجال�س 
بهدف  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال��رم�����س��ان��ي��ة 
املواطنني  م���ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل 
والتعرف  اآرائ���ه���م  اإىل  وال���س��ت��م��اع 
اخلدمات  ح���ول  مالحظاتهم  ع��ل��ى 
ال�سيخ  التي تقدمها مدينة  الطبية 
خ��ل��ي��ف��ة ال���ط���ب���ي���ة، وال���ت���ع���رف على 
وم�ساعدتهم  ال�سحية  اأول��وي��ات��ه��م 

على حتديدها.
املجال�س  اإىل  الزيارات  هذه  وج��اءت 
واخليم الرم�سانية املقامة يف اأنحاء 
م�سوؤول  م��ب��ادرة  �سمن  ال��ع��ا���س��م��ة، 
اأبوظبي  ����س���رك���ة  اأط���ل���ق���ت���ه���ا  ال���ت���ي 
والذي  �سحة  ال�سحية،  للخدمات 
وبناءة  وطيدة  عالقات  لبناء  �سمم 

طويلة الأمد مع املجتمع املحلي.
م��ن عبد  ك��اًل  ال��زائ��ر  الفريق  و�سم 
اهلل خ�������وري، م���دي���ر ق�����س��م ����س���وؤون 
امل���ر����س���ى، وال���دك���ت���ور ع��ب��د ال�����رزاق 
ال��ق��دور، وال��دك��ت��ور وائ��ل املحاميد، 
ا�ست�ساريي القلب، والدكتور يعقوب 
احلمادي، ا�ست�ساري جراحة العظام، 
ا�ست�ساري  اللحام،  �سامر  والدكتور 
اأمرا�س القلب ورئي�س اإدارة اجلودة، 
حيث قام الفريق بزيارة اإىل جمل�س 
التهنئة  لهم  وق��دم  الزعابي،  عائلة 
بني  حديث  ودار  الف�سيل،  بال�سهر 
الزائر  ال��ط��ب��ي  احل�����س��ور وال��ف��ري��ق 
حول الرعاية ال�سحية التي تقدمها 
الطبية،  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م���دي���ن���ة 
احل�سور  مالحظات  اإىل  وال�ستماع 
ال��ذي��ن ع���ربوا ع��ن ر���س��ائ��ه��م حيال 
والهتمام  الطبية  الرعاية  خدمات 
اللذين يتلقوهما، واأبدوا مالحظات 
ح��ول م��واق��ف ال�����س��ي��ارات يف مرافق 

الطبية،  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م���دي���ن���ة 
اإذ اأب��ل��غ��ه��م ال��وف��د ال��زائ��ر ب���اأن هذه 
قبل  من  الهتمام  كل  تلقى  امل�ساألة 
يجري  امل�ست�سفى  واأن  امل�����س��وؤول��ني 
عملية تو�سعة على مواقف ال�سيارات 
لإ�سافة 640 موقفاً لتي�سري وقوف 

ال�سيارات على الزوار.
والطبي  الإداري  ال��ف��ري��ق  ق���ام  ك��م��ا 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  ملدينة  التابع 
الرم�ساين  امل��ج��ل�����س  اإىل  ب����زي����ارة 
مناق�سة  مت  اإذ  ال��ق��ب��ي�����س��ي،  ل��ع��ائ��ل��ة 
ت�سغرقه  ال������ذي  ال����وق����ت  م�������س���األ���ة 
ال�سيخ  مدينة  يف  ال��ع��الج  اإج����راءات 
احل�سور  واأب�����دى  ال��ط��ب��ي��ة،  خليفة 
م����الح����ظ����ات ح������ول ط������ول ال���وق���ت 
مع  مقارنة  العالج  لتلقي  امل�ستغرق 
الإم����ارات،  دول���ة  خ���ارج  امل�ست�سفيات 
وق��د اأو���س��ح ال��وف��د ال��زائ��ر اأن ق�سم 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  ال��ط��وارئ 
�سي�سهم  حديثاً  افتتاحه  مت  وال��ذي 

يف ت��ق��ل��ي�����س وق����ت م��ع��اجل��ة ح���الت 
التو�سعة  عمليات  اأن  كما  الطوارئ، 
املدينة  يف  حالياً  املقامة  الإ�سافية 
���س��ي��ك��ون م��ن ���س��اأن��ه��ا اخ��ت�����س��ار وقت 
اأق�سام  خمتلف  يف  امل��ر���س��ى  ان��ت��ظ��ار 

امل�ست�سفى. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة قالت 
املوارد  ق�سم  الزعابي، مديرة  مرمي 
الب�سرية لدى مدينة ال�سيخ خليفة 
الطبية، اإن �سهر رم�سان املبارك هو 
امل�ستفيدين  للقاء  الأن�����س��ب  ال��وق��ت 
التي تقّدمها  من اخلدمات الطبية 
اآرائ���ه���م  اإىل  وال����س���ت���م���اع  امل���دي���ن���ة، 
حول  منهم  مهمة  معلومات  واأخ���ذ 

اأولوياتهم ال�سحية.
واأ�سافت: تتيح لنا هذه املبادرة تلبية 
احتياجات املر�سى الذين ي�ستفيدون 
ال�سريرية،  غ����ري  خ���دم���ات���ن���ا  م����ن 
ت�����س��ّج��ع ع��ل��ى احل����وار الكامل  وه���ي 
اأن اأعرب عن �سكرنا  وال�سريح، واأود 

يتعاونون  ال��ذي��ن  لأف����راد اجل��م��ه��ور 
فمداخالتهم  املبادرة،  هذه  يف  معنا 
خدمات  م��الم��ح  ���س��وغ  يف  ت�ساعدنا 
الرعاية  قطاع  يف  اأرق���ى  م�ستقبلية 

ال�سحية باإمارة اأبوظبي .
مبادرة  اأن  الزعابي،  م��رمي  واأو���س��ح 
مدينة  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���ارك���ة 
فر�سة  ه��ي  الطبية  خليفة  ال�سيخ 
واإر�سالها  قيمة  بيانات  جلمع  رائعة 
اإىل فريق اإدارة املدينة الطبية بغية 
ال�سحية يف  الرعاية  تعزيز خدمات 

امل�ستقبل.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال�����س��ي��د حممد 
م�ساريع  م���دي���ر  اخل�������وري،  اأح���م���د 
هذه  بتنفيذ  نقوم  الب�سرية:  امل��وارد 
املبارك  �سهر رم�سان  املبادرة خالل 
والفل�سفية  العملية  للعوامل  نظراً 
التي تخلق بيئة جيدة للتوا�سل مع 
غالبا  اإذ  ال�سهر؛  ه��ذا  يف  املواطنني 
ما تقل امل�سوؤوليات املت�سلة بالعمل، 

فيكون لدى النا�س مزيد من الوقت 
للحديث، هذا اإىل جانب اأن طريقة 
يف  ���س��ائ��دة  ت��ك��ون  التاأملية  التفكري 
رم�سان، ما يعني زيادة تركيز النا�س 

على �سحتهم و�سحة اأ�سرهم .
اأما الدكتور �سامر اللحام، ا�ست�ساري 
اأمرا�س القلب ورئي�س اإدارة اجلودة 
يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية فقد 

م�ستوى  اأن  ال����زي����ارات  خ���الل  اأك����د 
املقدمة  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ج����ودة 
الدولية،  املعايري  اأعلى  على  ترتكز 
ف�ساًل عن اأنها تنفرد على م�ستوى 
ب���ت���ق���دمي بع�س  اأب������و ظ���ب���ي  اإم��������ارة 
اخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة امل��ه��م��ة مثل 
الأطفال،  الأع�ساء، وجراحة  زراعة 
وجراحة القلب، بالإ�سافة اإىل عالج 

مر�س ال�سرطان لدى الأطفال.
واملقرتحات  امل��الح��ظ��ات  اإن  وق����ال 
خالل  اجلمهور  اأف���راد  قدمها  التي 
اللقاءات هي حمل عناية فائقة من 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  امل�سوؤولني 
و�سيتم  �سحة،  �سركة  ويف  الطبية، 
ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ايجاد 

احللول الالزمة لها يف اأ�سرع وقت.

•• ابوظبي-وام: 

ل�سندوق  ماليا  تربعا  القت�ساد  وزارة  قدمت 
ل��ل��ن��زلء يف  ال��داخ��ل��ي��ة يخ�س�س  ب�����وزارة  ال��ف��رج 
املوؤ�س�سات الإ�سالحية والعقابية واأ�سرهم �سمن 
مبادرة يوم زايد للعمل الإن�ساين تخليدا للذكرى 
ال��ت��ا���س��ع��ة ل��رح��ي��ل امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه جاء ذلك خالل 
ل�سرطة  العامة  القيادة  ام�س يف مقر  لقاء عقد 
البادي  �سعيد  اأح��م��د  العقيد  ح�����س��ره  اأب��وظ��ب��ي 
مديرعام �سندوق الفرج والعقيد الدكتور �سامل 

اإبراهيم  وع��ادل  الإدارة  جمل�س  ع�سو  اليماحي 
اإدارة املوارد املالية وطارق اأحمد  املرزوقي مدير 
بوزارة  احلكومي  الت�سال  اإدارة  مدير  املرزوقي 
ال�سندوق  اأه��داف  على  الوفد  واطلع  القت�ساد 
والفئات امل�ستهدفة واآلية العمل للجان الفرعية 
القت�ساد يف  وزارة  البادي مبادرة  العقيد  وثمن 
خمتلف  ودع��ا  املختلفة  ال�سندوق  م�ساريع  دع��م 
فئات املجتمع وموؤ�س�ساته اإىل دعم حملة �سندوق 
املبارك  �سهر رم�سان  اأطلقها خالل  التي  الفرج 
باملوؤ�س�سات  ل��ل��ن��زلء  ري��ع��ه��ا  �سيخ�س�س  وال��ت��ي 

الإ�سالحية والعقابية واأ�سرهم.

وز�رة �لقت�شاد تقدم دعمًا ماليًا ل�شندوق �لفرج
•• رام اهلل-وام:

الإن�سانية  نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  نظمت موؤ�س�سة خليفة 
وال�سرى  ال�سهداء  واب��ن��اء  الي��ت��ام  لالطفال  جماعيا  اف��ط��ارا 
رام  م��ن  القريبني  وقلنديا  الم��ع��ري  خميمي  يف  وعائالتهم 
اهلل يف ال�سفة الغربية وذلك �سمن برنامج وفعاليات م�سروع 
اإفطار ال�سائم الذي تدعمه املوؤ�س�سة يف الرا�سي الفل�سطينية. 
ونظم الإفطار بالتعاون مع نادي �سباب خميم المعري وعدد 
مطاعم  قاعات  يف  وال�سبابية  املجتمعية  املخيم  فعاليات  من 
جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني بح�سور طاقم من ممثلي 
نادي  عن  ممثل  واألقى  للم�سروع  املنفذة  اجلهة  احلياة  مركز 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  فيها  �سكر  كلمة  الم��ع��ري  �سباب 

نهيان لالأعمال الإن�سانية على دعمها لالإفطار تكرميا لهايل 
اأ�سرى و�سهداء املخيم.. كما القيت كلمة با�سم فعاليات املخيم 
الداعمة  وللموؤ�س�سة  الإف��ط��ار  لتنظيم  تقديرها  ع��ن  ع��ربت 
وعما يعك�سه تنظيم مثل هذه املنا�سبات من رفع لروح التكافل 
الفرحة  واعتلت  الفل�سطيني.  املجتمع  فئات  بني  الجتماعي 
والب�سمة وجوه الأطفال والأهايل الذين عربوا عن امتنانهم 
وف��رح��ت��ه��م ب��ال��دع��وة امل��وج��ه��ة ل��ه��م حل�����س��ور ح��ف��ل الفطار 
اجلماعي حيث اعربوا عن �سكرهم وتقديرهم لدولة المارات 
برامج متعددة  تنفذ  اماراتية  قيادة و�سعبا وموؤ�س�سات خريية 
الفل�سطينية  ال��ع��ائ��الت  وتقدمت  الفل�سطينية.  الرا���س��ي  يف 
وكذلك  الف��ط��ار  �سهدت  ال��ت��ي  وقلنديا  الم��ع��ري  خميمي  يف 
الغذائية  ال�����س��ل��ة  م��ن  ح�س�س  ع��ل��ى  ح�سلت  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��الت 

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ملوؤ�س�سة  بال�سكر  الرم�سانية  وال��وج��ب��ات 
نهيان على ما قدمته من �سلة غذائية ووجبات رم�سانية لهم 
يف بيوتهم ويف اماكن اللجان املجتمعية مبا ي�ساعدهم ويخفف 
ما  على  واثنوا  املقتدرة.  غري  لعوائلهم  توفريها  اأعباء  عنهم 
لل�سعب  م�ستمرة  ان�سانية  م�����س��اع��دات  م��ن  امل��وؤ���س�����س��ة  ت��ق��دم��ه 
بقيادة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  و�سكروا  الفل�سطيني 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ومتول موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالعمال 
ل�سهر  الغربية  ال�سفة  يف  ال�سائم  اإف��ط��ار  م�سروع  الن�سانية 
رم�سان من هذا العام والذي ي�سمل معظم حمافظات ال�سفة 
الغربية كما تنظم املوؤ�س�سة افطارات اخرى يف قطاع غزة وتوزع 

�سالل غذائية على العائالت امل�ستورة واملتعففة. 

خليفة لالأعمال �لإن�شانية تنظم �إفطارً� جماعيًا ناجحًا يف خميمي �لأمعري وقلنديا بال�شفة �لغربية

•• ابوظبي -وام:

ناق�ست اإدارة ال�سرتاتيجية وتطوير الأداء يف قطاع 
اجلن�سية والإقامة واملنافذ معاجلة نقاط التح�سني 
وف����ق م��ع��اي��ري ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي يف ور����س���ة عمل 
بال�سارقة  ال�سرطة  مدر�سة  يف  عقدتها  متخ�س�سة 
بح�سور  للتميز  الداخلية  وزي��ر  جلائزة  ا�ستعدادا 
ممثلني عن الإدارة العامة للجن�سية والإدارة العامة 
العامة  والإدارات  امل�����س��ان��دة  واخل���دم���ات  ل��ل��م��وارد 

القيوين  واأم  ال�سارقة  لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف 
والفجرية. وتاأتي هذه الور�سة تنفيذا ل�سرتاتيجية 
وزارة الداخلية ويف اإطار توجيهات القيادة ال�سرطية 
لن�سر ثقافة التميز وجت�سيدا ل�سرتاتيجية الوزارة 
حتفيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات 
على  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  يف  العاملني 
ال��ت��م��ي��ز والإب������داع وت��ن��م��ي��ة احل�����س الإي��ج��اب��ي لدى 
بالقانون  الل����ت����زام  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  اجل��م��ه��ور 
و�سروط ال�سالمة العامة اإ�سافة اإىل تعزيز روابط 

واملجتمع مبختلف  ال�سرطية  املوؤ�س�سة  التعاون بني 
الدكتور عبداهلل  العقيد  واأف��راده وحتدث  �سرائحه 
وتطوير  ال�سرتاتيجية  اإدارة  مدير  عبدالرحمن 
الأداء عن اآلية و�سع خطط التطوير واإغالق نقاط 
الواردة  التعقيبية  التقارير  يف  امل��ذك��ورة  التح�سني 
من جلان التقييم اخلارجية بهدف تعزيز م�ساركة 
الدورة  للتميز  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ال��ق��ط��اع يف ج��ائ��زة 
الثالثة مبا يدعم م�ساركة الوزارة يف برنامج ال�سيخ 

خليفة للتميز احلكومي. 

�جلن�شية و�لإقامة تناق�س نقاط �لتح�شني وفق معايري �لتميز �ملوؤ�ش�شي

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1213 ت  اجر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/عبداهلل احمد را�سد ال�سويدي اجلن�سية: المارات املنفذ �سده 
املطلوب اعالنه:  �سركة  البناء اجلن�سية: المارات  املعايل ملقاولت  �سركة   :
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  البناء  ملقاولت  املعايل 
وحدد  رقم   الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ 
لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/15 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر 
تفاديا  اعاله،    ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1000   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية   
مدعي/ بنك ابوظبي التجاري اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: �سركة اآبل ال�سرق الو�سط 
واخرون   بريان  بورايل  بورايل  يعقوب  املدير/  ال�سريك  وميثلها  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 
اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة احلجز التحفظي 4587620 درهم 
لل�سركة  و�سامن  مت�سامن  كفيل  ب�سفته  بريان  بورايل  بورايل  يعقوب   / اعالنه  املطلوب 
الدعوى  واعادة  ال�سحيفة  بالن�سر)باأ�سل  عنوانه:  اجلن�سية:الهند  الوىل  عليها  املدعى 
للمرافعة( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/23
الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/128   م�ستعجل - م ر- ب- اأظ

مدعي/ الكندية العامليه لالحجار وميثلها/عبداهلل عبداحلي العلي امل�سري اجلن�سية: 
المارات مدعي عليه: �سركة ابناء مو�سى للمقاولت العامة وال�سيانة وميثلها/ابراهيم 
مو�سى ابو حليقة اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: اثباته حاله   املطلوب اعالنه 
ابناء مو�سى للمقاولت العامة وال�سيانة وميثلها/ابراهيم مو�سى ابو حليقة  / �سركة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/8/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
الكائنة بدائرة الق�ساء   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
القل.  ايام على  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

�سدر بتاريخ  2013/7/28
المور امل�ستعجلة                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/729   جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
مدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�سية: المارات   مدعي عليه: عمر ابرهيم 
 125551.23 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات    اجلن�سية:  عبداهلل  احمد 
عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  عبداهلل  احمد  ابراهيم  عمر   / اعالنه  املطلوب  درهم 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث    ) التقرير  بالن�سر)بورود 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت  امل������دع������وة/ م���رمي 
بك�س امام بك�س- باك�ستانية 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفرها 
�سادر   )3315451( رقم 
م����ن يجده  ب��اك�����س��ت��ان  م����ن 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

050/4613334

فقدان جواز �سفرت
روزل  امل������دع������وة/  ف�����ق�����دت  
الفلبني   - ك��اب��ان��ه  ج��وب��ي��ان 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفرها 
�سادر   )4022010( رقم 
يجده  م�����ن  ال���ف���ل���ب���ني  م�����ن 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

050/4410449

تنـــــــــويـــــهت
بجريدة  ال�سادر  الع��الن  يف  خطاأ  ورد 
بالعدد    16/7/2013 بتاريخ  الفجر 
التنمية  دائ���رة  م��ن  10845ال�سادر 
القت�سادية باأبوظبي  بال�سم التجاري 
/حمل الن�ساط للمواد الغذائية واخلطاأ 
ه��و/م��ن ت��ن��ازل وب��ي��ع م��ن �سالح عمري 
علي علي بوهندي احلمادي اىل طالل 
�سامل �سعيد خمي�س املعمري وال�سحيح 
هو/ تنازل وبيع من �سالح عي�سى علي 
علي بوهندي احلمادي اىل طالل �سامل 

�سعيد خمي�س املعمري    وهذا للعلم.

فقدان جواز �سفرت
حممد  احمد  املدعو/  فقد  
ميني   - ب���ا����س���ل���ي���ب  ع����م����ر 
�سفره  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
�سادر   )3114528( رقم 
عليه  يجده  م��ن  اليمن  م��ن 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

055/4889000
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�لأ�شغال جتري �أعمال �شيانة للمن�شاآت 
�لتعليمية بـ 61 مليون درهم

�لنيابة �لعامة يف دبي حتفظ �لتحقيقات يف ق�شية �لعتد�ء بال�شرب يف مكان عام

مو��شالت وخريية �ل�شارقة يوزعان 6000 وجبة يف حمطة �جلبيل

•• دبي-وام:

تقوم وزارة الإ�سغال العامة حاليا باأعمال ال�سيانة ال�ساملة 
ام���ارات  خمتلف  يف  تعليمية  م��ن�����س��اأة   128 ل���  واجل��زئ��ي��ة 
61 مليون دره���م. وت�سمل  ق��دره  اإج��م��ايل  ال��دول��ة مببلغ 
ورو�سة  م��در���س��ة   34 �سيانة  ال�ساملة  ال�سيانة  اأع��م��ال 
اأطفال مببلغ 56 مليون درهم واجراء الإ�سافات ال�سغرى 
و�سيانة جميع املرافق مبا فيها املداخل والأ�سوار ومواقف 
املختربات  حتديث  وك��ذل��ك  الإ���س��اف��ات  وبع�س  ال�سيارات 
الأعمال  جميع  و�سيانة  الأغ���را����س  امل��ت��ع��ددة  وال�����س��الت 
ونظام  امل��ي��اه  وخ���زان���ات  ال�سحية  والأع���م���ال  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
�سيانة  على  ال��وزارة  وحتر�س  وامل�سخات.  احلريق  اإطفاء 

واملتطلبات  للجودة  املطلوبة  املعايري  ح�سب  امل�ساريع  هذه 
احلديثة للعملية الرتبوية حيث روعي يف اأعمال ال�سيانة 
الأل���وان  اخ��ت��ي��ار  ناحية  م��ن  والفنية  اجلمالية  ال��ن��واح��ي 
التامة  الراحة  اإىل  للو�سول  التجديد  من  مل�سات  واطفاء 
الفني  اجلهاز  ويبذل  اجلديد  عامهم  وا�ستقبال  للطالب 
لإنهاء  ال�سيف  م��دار  على  حثيثة  جهودا  الأ�سغال  ب��وزارة 
الإعمال على اأكمل وجه ح�سب الربامج الزمنية املو�سوعة. 
وت�سم اأعمال ال�سيانة اجلزئية عن طريق العقد ال�سنوي 
ورو�سة  م��در���س��ة   94 �سيانة  منها  ال����وزارة  انتهت  ال��ت��ي 
اأطفال وذلك لالأعمال ال�سرورية الطارئة واملطلوبة لهذه 
اأعمال  مت��ت  حيث  دره���م  م��الي��ني  خم�سة  مببلغ  امل��ن�����س��اآت 

ال�سيانة بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم.

•• دبي-وام:

اأعلنت النيابة العامة يف دبي حفظ التحقيقات يف واقعة العتداء 
على �سائق اآ�سيوي اجلن�سية اإثر حادث مروري وقع يف وقت �سابق 
من �سهر يوليو اجلاري والتي كانت حمل تعليقات وا�سعة عقب 
جاء  الجتماعي.  التوا�سل  �سفحات  على  فيديو  مقطع  ت��داول 
قرار حفظ التحقيقات بعد تنازل املجني عليه يف الواقعة املذكورة 
وتنازل اأ�سرة املتهم عن الدعوى التي رفعتها جتاه �ساحب مقطع 
�سعادة  واأو����س���ح  الإ����س���اءة.  بق�سد  فيها  اتهمته  وال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و 
امل�ست�سار ع�سام احلميدان النائب العام يف دبي اأن ملف الق�سية 
�سلطات  اأن  موؤكدا   .. والثاين  الأول  املتهمني  تنازل  عقب  اأغلق 
التحقيق با�سرت جميع الإجراءات القانونية املرعية يف مثل تلك 

الوقائع ل�سمان حقوق الأطراف كافة وفقا لأحكام القانون.
ودعا اإىل �سرورة زيادة الوعي باملمار�سات التي قد توؤدي بالبع�س 
اأ�سرار  من  فيه  تت�سبب  قد  ملا  القانون  طائلة  حتت  الوقوع  اإىل 
اأو غري مبا�سرة بالغري. وقال �سعادته  اأو معنوية مبا�سرة  مادية 

اإن الت�سرف الفردي لبع�س الأ�سخا�س ل ميكن تعميمه ك�سلوك 
اأحيانا  البع�س  اإليها  ينزلق  قد  ال��ذي  الزلل  واأن  ع��ام  جمتمعي 
يبقى يف نهاية الأمر خمالفة �سخ�سية. واأكد اأن املودة والت�سامح 
التي يعليها املجتمع الإم��ارات��ي مع متيزه  القيم  اأه��م  تعترب من 
بني دول العامل بتنوعه الثقايف والجتماعي الكبري حيث يعترب 
الذي ل  القانون  �سيادة  والوئام يف ظل  للتعاي�س  منوذجا فريدا 
يفرق بني اأفراد املجتمع وي�سعهم جميعا مت�ساوين اأمام اأحكامه 
بالأمن  اجلميع  كنفه  يف  ينعم  ال��ذي  الآم���ن  ال�سياج  متثل  التي 
الت�سرع  دب��ي باجلمهور ع��دم  ال��ع��ام يف  ال��ن��ائ��ب  واأه����اب  والأم����ان 
بخ�سو�س  لديهم  تتوافر  ق��د  اإث��ب��ات��ات  اأو  اأدل���ة  اأي��ة  ا�ستخدام  يف 
اللتزام  اإىل  داع��ي��ا   .. الآخ��ري��ن  قبل  م��ن  قانونية  خمالفات  اأي 
ال�سرطة  اإب���الغ  وه��و  ال�ساأن  ه��ذا  يف  ال�سليم  القانوين  ب��الإج��راء 
ال�ساهد الوقوع يف خمالفة قانونية  وت�سليمها الأدلة مبا يجنب 
ح�سن  عن�سر  توافر  واإن  الدليل  ه��ذا  ا�ستخدام  اإ���س��اءة  يف  تتمثل 
ال�ستخدام  �سوء  فيه  يت�سبب  قد  ملا  نتيجة  ذل��ك  وراء  من  النية 
من اأ�سرار قد تطال الآخرين قبل اإجراء التحقيقات الالزمة يف 

العدالة كانت  ل�سري  الواقعة وما قد ينجم عن ذلك من عرقلة 
النيابة العامة يف دبي قد وجهت اإىل املتهم الأول يف الواقعة تهمة 
العتداء على �سالمة ج�سم الغري ووجهت اإىل ال�سخ�س �ساحب 
مقطع الفيديو الذي ر�سد الواقعة تهمة ن�سر الفيديو على �سبكة 
الإنرتنت بق�سد الإ�ساءة وقررت حب�س كل من املتهمني على ذمة 
التحقيقات واأو�سحت النيابة العامة اأنه نظراً لتنازل املجني عليه 
يف واقعة العتداء عن الدعوى جتاه املتهم فقد قررت اأن ل وجه 
لإقامة الدعوى اجلزائية لنق�سائها بالتنازل وذلك عمال بن�س 
املادة 20 من قانون الإجراءات اجلزائية الحتادي. وكانت اأ�سرة 
الذي  ال�سخ�س  جت��اه  بالغها  ع��ن  تنازلت  ق��د  ب��الع��ت��داء  املتهم 
اتهامها  عقب  امل��ذك��ورة  بالواقعة  اخلا�س  الفيديو  مقطع  ن�سر 
اأن ك�سفت تعليقات اجلمهور  املتهم وذويه بعد  اإىل  بالإ�ساءة  اإياه 
على الفيديو عن هوية ال�سخ�س حمل التهام الأم��ر الذي راأت 
معه النيابة العامة التوقف يف التحقيقات عند هذا احلد والأمر 
باأن ل وجه لإقامة الدعوى اجلزائية مكتفية مبا لقاه املتهم من 

اإجراءات القب�س واحلب�س. 

••ال�صارقة-الفجر:

وجمعية  ال�سارقة  موا�سالت  تقوم 
ال�����س��ارق��ة اخل��ريي��ة ب��ت��وزي��ع 200 
وجبة اإفطار جمانية يوميا ل�سائقي 
احل����اف����الت وم�����س��ت��خ��دم��ي حمطة 
وجبة   6000 وب��اإج��م��ايل  اجلبيل 
م�سهد  يف  رم�������س���ان  ���س��ه��ر  خ�����الل 
الجتماعي  التكافل  م��دى  يج�سد 
والتعاون على الرب والتقوى، �سمن 
حملة مو�سم اخلريات التي اطلقتها 

خريية ال�سارقة للعام اجلاري.
را���س��د حمبوب مدير حمطة  واأك���د 
التي  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  اأن  اجل���ب���ي���ل 
التقارب  م�ساعر  تنمية  اإىل  تهدف 

والتعاون وتر�سيخ مفهوم امل�سوؤولية 
الج���ت���م���اع���ي���ة يف دع������م الأع�����م�����ال 
امل�ساركة  خ������الل  م����ن  اخل�����ريي�����ة، 
الوجبة  اأن  اىل  ،م�سريا  واملعاي�سة 
ميكن  خم�س�س  ���س��ن��دوق  يف  ت���وزع 
على  توزيعه  ،وي��ت��م  ب�سهولة  حمله 
املدن  ب��ني  ال��ن��ق��ل  ح��اف��الت  �سائقي 
وم�ستخدمي  ال��ع��ام��ة  وامل��وا���س��الت 
امل����ح����ط����ة م�����ن رك���������اب احل�����اف�����الت 
ومركبات الأجرة، اإىل جانب العمال 
للمحطة،  التابعني  الأم��ن  وحرا�س 

وذلك قبل الأذان بن�سف �ساعة.
واأ�ساد مدير حمطة اجلبيل بجهود 
اخلريي  العمل  هذا  على  القائمني 
واجلمعية  امل��ح��ط��ة  م��وظ��ف��ي  م���ن 

اإطار  يف  تاأتي  املبادرة  اأن  اإىل  ،لفتا 
تقوية  ب��اأه��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اإمي������ان 

عرب  املجتمع،  اأف����راد  م��ع  التوا�سل 
اإحياء الأجواء الرم�سانية، وتفعيل 
روحانيات  من  امل�ستوحاة  امل��ب��ادرات 
ه����ذا ال�����س��ه��ر امل���ع���ظ���م، ك��م��ا جت�سد 
ق��ي��م وم���ب���ادئ اإن�����س��ان��ي��ة را���س��خ��ة يف 
ديننا احلنيف وجمتمعنا الإماراتي 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء من 
اأج����ل الآخ���ري���ن وح��ر���س��اً ع��ل��ى مد 
النبيلة  وامل�ساعر  العالقات  اأوا�سر 
عنوانا  تعترب  فيما  الآخرين،  جتاه 
ل��ل��ع��ط��اء و����س���ورة ل��ل��رتاح��م خالل 
ال�سهر الكرمي حيث متتزج بها روح 
الود والألفة بني من يتوافدون على 

املحطة وبني العاملني فيها.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ث��م��ن ال����رك����اب هذه 

تعك�س  وال����ت����ي  ال���ك���رمي���ة  امل�����ب�����ادرة 
التوا�سل  على  املوؤ�س�ستني  ح��ر���س 
اجلمهور  م���ع  وخ��ا���س��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي 
من م�ستخدمي خدمات موا�سالت 
اأوا���س��ر العالقة  ال�����س��ارق��ة وت��ع��زي��ز 

معهم.
�سلطان  ع��ب��د اهلل  اأك����د  م��ن ج��ان��ب��ه 
جلمعية  التنفيذي  املدير  خ��ادم  بن 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة اخل��ريي��ة 
احلملة  اأن  رم�����س��ان  حلملة  العليا 
من  كبري  ع��دد  تغطية  يف  �ساهمت 
اإمارة  يف  ال�سائمني  اإف��ط��ار  م��واق��ع 
حيث  لها،  التابعة  وامل���دن  ال�سارقة 
م���واق���ع، كما   9 اإىل  ع��دده��ا  و���س��ل 
ال�����ذي تقدمه  ال���دع���م  اأث���ن���ى ع��ل��ى 

�سنويا  للحملة  ال�سارقة  موا�سالت 
، التي تعترب عنوانا للعطاء و�سورة 

الكرمي  ال�����س��ه��ر  خ����الل  ل���ل���رتاح���م 
والألفة  ال��ود  روح  بها  متتزج  حيث 

ي���ت���واف���دون ع��ل��ى املحطة  ب���ني م���ن 
وبني العاملني فيها.

•• غزة-وام:

مع  بالتعاون  الفل�سطيني  الن�سائي  العمل  جلان  احت��اد  نظم 
اجلماعي  ال�سائم  افطار  الول  اأم�س  الأحمر  الهالل  هيئة 
ا���س��ت��ف��ادت منه  وال���ذي  ال�سيخ ر���س��وان مبدينة غ��زة  يف ح��ي 
اأبو لنب  الع�سرات من الأ�سر الفقرية واملحتاجة. واأكد عماد 
العمل  ا�ستمرار  اأهمية  غزة  يف  الحمر  الهالل  مكتب  مدير 
العمل  جل��ان  احت��اد  و  الهيئة  مكتب  بني  امل�سرتك  والتعاون 

الأعباء  وت��خ��ف��ي��ف  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  خل��دم��ة  ال��ن�����س��ائ��ي 
الق��ت�����س��ادي��ة عنه يف ظ��ل احل�����س��ار وال��ف��ق��ر و���س��وء الأو�ساع 

القت�سادية.
واأو���س��ح اأن ال��ه��الل الأح��م��ر الم���ارات���ي ي��وا���س��ل ن�ساطه يف 
فل�سطني منذ �سنوات لتقدمي امل�ساعدات الن�سانية والغاثية 
لل�سعب الفل�سطيني ودعم الأ�سر الفقرية واملحتاجة ومد يد 
العون لهم. من جهتها اأو�سحت اإميان احل�سني رئي�سة احتاد 
الذي  اجلماعي  الف��ط��ار  ه��ذا  اأهمية  الن�سائي  العمل  جل��ان 

نظمه الحتاد بالتعاون مع الهالل الأحمر الماراتي يف اإبراز 
الفئات الأكر تهمي�سا وفقرا يف املجتمع الفل�سطيني.

ال���ه���الل الأح���م���ر الم����ارات����ي لتقدميه  و���س��ك��رت احل�����س��ن��ي 
وتوزيع  الفل�سطيني  لل�سعب  واغ��اث��ي��ة  ان�سانية  م�ساعدات 
لفتة  واملهم�سة..  الفقرية  الأ�سر  مئات  على  غذائية  �سالل 
ال�سر  عن  التخفيف  يف  كثريا  ي�ساعد  الن�ساط  ه��ذا  اأن  اإىل 
التي  القت�سادية  ال�سائقة  ملواجهة  الفقرية  الفل�سطينية 

تعاين منها.

�حتاد جلان �لعمل �لن�شائي �لفل�شطيني ومكتب هيئة �لهالل 
�لأحمر ينظمان �إفطارً� جماعيًا يف غزة

•• ال�صارقة-الفجر:

تفاهم  مذكرة  توقيع  الأح��د  اأم�س  ال�سارقة  جامعة  يف  مت 
بني جامعة ال�سارقة ودائرة التخطيط وامل�ساحة بحكومة 
ذات  الق�سايا  يف  بينهما  فيما  للتعاون  وذل���ك  ال�����س��ارق��ة، 
اله���ت���م���ام امل�����س��رتك ل���الرت���ق���اء مب�����س��ت��وى اآل���ي���ات العمل 
لتحقيق  الطرفني،  لدى  ا�سرتاتيجياته  ق��درات  وتع�سيد 
يتعلق  فيما  بينهما  العالقة  مفاهيم  يف  النوعي  التطوير 

باخت�سا�ساتهما وا�سرتاتيجياتهما. 
وق����ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة م��دي��ره��ا �سعادة 
بالوكالة  وقعها  فيما  حم��م��ود،  �سامي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
املهريي  بطي  ب��ن  بطي  خ��ال��د  �سعادة  ال��دائ��رة  رئي�س  ع��ن 
الدكتور  بح�سور  وامل�ساحة،  التخطيط  دائ��رة  ع��ام  مدير 
ل�سوؤون  ال�سارقة  جامعة  مدير  نائب  احل��اج  طاهر  �سالح 
امل��ج��ت��م��ع، وال�����س��ي��د م��اج��د حم��م��د اجل�����روان ن��ائ��ب مدير 
اجلامعة ل�سوؤون العالقات العامة والدكتور ع�سام الدين 
والفاعلية  اجلودة  �سمان  لدائرة  التنفيذي  املدير  عجمي 
املوؤ�س�سية والعتماد والأ�ستاذ الدكتور با�سم العتيلي عميد 
الدكتور  والأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�سات  كلية 
الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  عميد  ال��ع��م��و���س  اأح��م��د 
كل  ال��دائ��رة  ع��ن  التوقيع  مرا�سم  وح�سر  والجتماعية، 
من ابراهيم اجلروان مدير اإدارة املوارد الب�سرية، وخليفة 
حممد املرر رئي�س ق�سم العالقات العامة، وجا�سم حممد 
توقيع  عقب  املوؤ�س�سي.   التميز  مكتب  رئي�س  ال��زرع��وين 
توقيع  باأن  حممود  �سامي  الدكتور  الأ�ستاذ  اأكد  التفاقية 
هذه التفاقية ياأتي يف اإطار التوجيهات ال�سامية ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
جامعة  وموؤ�س�س  رئي�س  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�سارقة، التي تق�سي بانفتاح اجلامعة على خمتلف هيئات 
وموؤ�س�سات املجتمع املحيط على م�ستوى الإمارة والدولة 
وخرباتهم  فيها  واملتخ�س�سني  اأ�ساتذتها  علوم  وتوظيف 
لتنمية وتطوير اآفاق عمل وكوادر هذه الهيئات وم�ساريعها 
اإىل  بالإ�سافة  والتخ�س�سية،  ال�سرتاتيجية  وخططها 
والطلبة  املوظفني  لإك�����س��اب  الفر�س  ت��وف��ري  على  العمل 

املهارات التدريبية والعملية يف هذه امليادين. 
من جانبه اأكد املهند�س خالد بطي املهريي باأن يوم توقيع 
ي��وم ه��ام ج��دا يف  ال�سارقة ه��و  ه��ذه التفاقية م��ع جامعة 

موؤ�سرات تعزيز تطوير العمل يف دائرة التخطيط وامل�ساحة، 
ملا يف ذلك من تعزيز اخلطى بالن�سبة للمتخ�س�سني فيها 
والدرا�سات  وامل�����س��اري��ع  اخل��ط��ط  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  ب��ت��ع��زي��ز 
�سيكون  ومهارات عملية  رفيعة  علمية  اأ�س�س  على  القائمة 
ل��ه��ا الآف����اق ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ك��ربى ال��ت��ي نتطلع ون��ع��م��ل يف 

الدائرة على حتقيقها.
تطوير  على  العمل  اإىل  ع��ام  بوجه  امل��ذك��رة  طرفا  وي�سعى 
وتعزيز مبادئ تعاونهما امل�سرتك يف كافة املجالت وبوجه 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اع����داد  ع��ل��ى  الإ����س���راف  خ��ا���س يف 
واخلطة التنفيذية ل�سنة 2014 ومتابعة التنفيذ، وذلك 
منهما  ك��ل  باخت�سا�س  تتعلق  اأ���س��ا���س��ي��ة  ق��واع��د  اإط����ار  يف 
املبادرات  كافة  دع��م  يف  املمكنة  الو�سائل  خمتلف  لإع��م��ال 
لالأخر  ط��رف  اأي  بها  يتقدم  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب  وال��ربام��ج 

لتحقيق الأهداف والتطلعات املرجوة من هذه املذكرة.
وي�ستمل هذا التعاون والتن�سيق على عدة حماور منها: اأن 
اأو  اإع��داد خطة ا�سرتاتيجية ثالثية  ت�سرف اجلامعة على 
خما�سية للدائرة واأن تعمل على تاأهيل اأع�ساء فريق العمل 
باآليات اخلطط الإ�سرتاتيجية وطرق  الدائرة لالإملام  من 

اإعدادها واخلطط التنفيذية ومتابعتها.
حت�سني  واآل����ي����ات  امل���ق���رتح���ات  ال���ط���رف���ان  ي���ت���ب���ادل  والن 
حتليل  يف  ال��دائ��رة  اجلامعة  ت�ساعد  واأن  املوؤ�س�سي،  الأداء 
اخلا�سة  التو�سيات  وا�ستخال�س  ونتائجها  ال�ستبيانات 
بن�سخ عن  بتزويد اجلامعة  الدائرة  اأن تقوم  ب�ساأنها، على 
ك��اف��ة ال��درا���س��ات وال��ت��ق��اري��ر ال��الزم��ة ل��ذل��ك، واأن ت�سارك 
اجلامعة مبختلف املوؤمترات التي تعقد حول الدرا�سات اأو 

حول الجنازات التي حتققها الدائرة.
املجالت  يف  للتعاون  فريق  ت�سكيل  ذل��ك  مبوجب  و�سيتم 
وتب�سيط  التن�سيق  املذكرة بهدف  ت�ستمل عليها هذه  التي 
الإجراءات امل�سرتكة بني الطرفني وتر�سيخ مبداأ ال�سفافية 

لإدارة عالقات ال�سراكة بينهما.
وا�ستملت مذكرة التفاهم التي �ست�ستمر اإىل اأن يعلن اأحد 
العمل  اأول��وي��ات  على  ا�ستملت  اإنهائها،  يف  رغبته  طرفيها 
اإع��داد برامج  واآليات التمويل، بحيث يوافق طرفاها على 
يف  تنفيذها  على  الطرفان  ويعمل  �سنوياً  متكاملة  عمل 
عن  والبحث  وال��ت��ع��اون  املتاحة  التمويل  اإمكانيات  ح��دود 
م�سادر متويل بديلة للتمكن من تنفيذ الربامج وحتقيق 

الأهداف.

•• ال�صارقة-الفجر:

مب�ست�سفى  الأط��ف��ال  ق�سم  متكن 
اإنقاذ  ال�����س��ارق��ة م��ن  اجل��ام��ع��ة يف 
ت����واأم ب��ن��ات خ���ّدج اأب�����س��رت��ا النور 
تعر�ستا  مبكرة  ولدة  اأع��ق��اب  يف 
خاللها اإىل العديد من امل�سكالت 
التي تعامل معها الطاقم الطبي 
بنجاح حتى اأ�سفرت عن ا�ستقرار 
حالتيهما، وزوال مرحلة اخلطر، 
واق��������رتاب م���وع���د اخل�������روج من 

امل�ست�سفى.
وج��اءت هذه ال��ولدة خالل فرتة 
اأ�سهر   7-6 ب��ني  ا�ستمرت  حمل 
�سنوات   10 دام  ان���ت���ظ���ار  ب���ع���د 
تخللها قيام الأبوين بالعديد من 
املحاولت الطبية التي مل ت�سفر 
الطفلة  وت��ع��ر���س��ت  ن��ت��ي��ج��ة،  ع��ن 
�سقيقتها  م��ع  ول����دت  ال��ت��ي  ل��ي��ان 
الأغ�سية  بداء  الإ�سابة  اإىل  ليال 
اإىل نزيف  الذي تطور  الهالمية 
تدخاًل  ت��ط��ل��ب  ال���رئ���ة  يف  ك��ب��ري 
ن��ظ��ام التنف�س  ط��ب��ي��اً م��ن خ���الل 
ال�سطناعي ال�سريع اأحد اأحدث 
امل�ست�سفى،  يف  املوجودة  التنقيات 
لتنظيم  خا�سة  عقاقري  واإع��ط��اء 
اإىل  ذل��ك  اأدى  حتى  ال��رئ��ة  عمل 

ا�ستقرارها.
الطفلة  ذات��ه تعر�ست  الإط���ار  يف 
التغذية  يف  م�����س��ك��الت  اإىل  ل��ي��ال 
ن�سبياً  القليل  وزنها  اإىل  بالنظر 
لالإجناب،  امل��ب��ك��ر  ال��وق��ت  ب�سبب 
كغم،   1.3 ب��ح��دود  ك���ان  وال����ذي 
ف��ت��م ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح��ال��ت��ه��ا عرب 
التغذية  م���ن  ح��دي��ث��ة  ن���وع���ي���ات 
املرحلة  ه���ذه  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي 
وارتاأى  للخدج،  املعقدة  واحلالة 
بالتغذية  القيام  الطبي  الفريق 
ال������وري������دي������ة ل���ل���ط���ف���ل���ة، وذل������ك 
بالتوازي مع التغذية عن طريق 
على  ال�سيطرة  ومت��ت  الأن��اب��ي��ب، 
نهائي، حيث  ب�سكل  املو�سوع  هذا 
يتغذى التواأم يف الوقت احلا�سر 
الطبيعي  الأم  حليب  طريق  عن 

يف فرتاٍت منتظمة.
ويف هذا ال�سدد قال الربوفي�سور 
حكم يا�سني مدير ق�سم الأطفال 
بامل�ست�سفى اجلامعي يف ال�سارقة: 
احلالت  م��ع  التعامل  اأن  ل���س��ك 
تقنيات  اإىل  ي���ح���ت���اج  احل����رج����ة 
اخل����ربات  اإىل  اإ����س���اف���ة  م��ع��ق��دة 

الطويلة من التعاطي مع احلالت 
جناحاً  ي�����س��م��ن  مب����ا  امل�����ذك�����ورة 
بالنتائج  �سعداء  ونحن  متميزاً، 
يحققها  التي  واملتقدمة  الطيبة 
الإم��������ارات وم����ا نعمل  ال��ط��ب يف 
ه��ن��ا يف م�ست�سفى  ت��ط��وي��ره  ع��ل��ى 
اجلامعة بال�سارقة، ل�سيما حالة 

اأن  ال��ت��واأم ل��ي��ان ول��ي��ال، ول �سك 
ي�سكل عالمة  الإجن���از  ه��ذا  مثل 
ودلل���ة على وجود  طبية لف��ت��ة، 
ت�ستطيع  م���ت���ط���ورة  ام���ك���ان���ي���ات 
حالت  مع  والتعامل  الإ�ستجابة 

مماثلة اأو اأكر تعقيداً .
واأ�ساف د. حكم يا�سني: كان حال 

ت��ع��ق��ي��داً من  اأك���ر  ل��ي��ان  الطفلة 
انفتاح  اأدى  ح��ي��ث  ل��ي��ال،  اأخ��ت��ه��ا 
�سريان  ب���ني  ال�����س��ري��ان��ي��ة  ال��ق��ن��اة 
ال��رئ��ة وال�����س��ري��ان الأورط�����ي اإىل 
تفاقم الإ�سابة بالنزيف الرئوي، 
الإنفتاح  ه���ذا  اإي��ق��اف  وا���س��ت��غ��رق 
املتوا�سلة،  اجل��ه��ود  م��ن  اأي����ام   3
الطبي  ال��ك��ادر  وم��ه��ارة  وبحكمة 
والإمكانات الكبرية التي ميتلكها 
م�ست�سفى اجلامعة مت بف�سل اهلل 
نقل الطفلة التنف�س الإ�سطناعي 
الع����ت����ي����ادي م����ع ال���ت���غ���ذي���ة عرب 
الق�سطرة الوريدية حتى توقفت 
وا�ستقرت  ب��ال��ت��دري��ج،  امل�����س��ك��الت 
ح����ال ال��ط��ف��ل��ة ال��ت��ي ن��ط��م��ح اإىل 
ب�سكل  امل�ست�سفى  م��ن  اإخ��راج��ه��ا 

نهائي خالل اأ�سبوعني .
والدة  قالت  مت�سل  �سعيد  على 
التواأم �سريين �سامل عبد الواحد 
به  ق���ام  م��ا  اأن  ال��ق��ول  ميكنني   :
الأط�����ب�����اء وامل���������س����رف����ون يف ه���ذا 
امل�ست�سفى كان له الدور الأكرب يف 
عناية  بعد  التواأم  حالة  ا�ستقرار 
الإ�سبوعان  ك��ان  وق��د  تعاىل،  اهلل 
بالن�سبة  ����س���ع���ب���ني  امل����ا�����س����ي����ان 
ل��ن��ا، ل��ك��ن ك���ف���اءة ال���ك���ادر الطبي 

امل�ستمرة  والعناية  والتمري�سي، 
واملتابعة  ال�������س���اع���ة،  م�����دار  ع��ل��ى 
الدقيقة كلها عوامل اأ�سفرت عن 
حتقيق هذا النجاح، وزرع الفرحة 
يف بيتنا بعد طول انتظار دام نحو 
واإن  �سنوات، وولدة طبيعية   10
�سيء  ك���ل  اأن  اإل  م��ب��ك��رة،  ك��ان��ت 
بف�سل  هلل  واحلمد  الآن  م�ستقر 
امل�ست�سفى  ام��ك��ان��ي��ات  يف  ال��ث��ق��ة 

اجلامعي بال�سارقة .
ه���ذا وي��ع��د ال��ن��زف ال��رئ��وي اأحد 
ارتفاع  وراء  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���س��ب��اب 
ال��وف��ي��ات ع��ن��د الأط���ف���ال اخلدج 
يف   90-70 ب��ني  ت�سل  وبن�سبة 
امل��ئ��ة، وق��د اع��ت��رب اأط��ب��اء اأن هذا 
م�ست�سفى  يف  امل��ت��ح��ق��ق  الإجن������از 
اجلامعة بال�سارقة مك�سباً م�سافاً 
للطب يف الإمارات، وعالمة على 
ق��وة اخل���ربات والإم��ك��ان��ات التي 
والتي  ال����دول����ة،  يف  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع 
توجهات  ت��ع��ي��د  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
باحلالت  وامل�������س���اب���ني  امل���ر����س���ى 
املعقدة اإىل العالج داخل الدولة، 
لتقل  فائقة  بامتيازات  والتمتع 
عاملية  دول  يف  ن���ظ���ريات���ه���ا  ع����ن 

متقدمة.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون �مل�شرتك بني جامعة �ل�شارقة 
ود�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة بحكومة �ل�شارقة

م�شت�شفى �جلامعة بال�شارقة ينقذ تو�أمًا خديجًا ولد� بعد �نتظار 10 �شنو�ت
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صحتك في 

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

ذو النون المصري
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رحمة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم ـ باحليوان 
اأجمعني، عربهم وعجمهم، موؤمنهم وكافرهم،  حقا هو رحمة اهلل للنا�س 
بل �سملت رحمته � �سلى اهلل عليه و�سلم � العجماوات من الطري واحليوان، 
�َسلنَْناَك اإِلاَّ  فكان رحمة ملن على الأر�س جميعا، كما قال اهلل تعاىل : )َوَما اأَرنْ

َمًة ِللنَْعامَلنَِي( )الأنبياء:107( .. َرحنْ
منفعة  ب��ني  يجمع  ت���وازن  يف  ب��احل��ي��وان  للرحمة  النبوي  ال��ه��دي  وينطلق 
الإن�سان، وبني الرحمة والرفق، فياأمر برحمة احليوان وعدم الق�سوة معه، 
النتفاع  تتطلب  التي  واملعي�سية  الغذائية  الإن�سان  احتياجات  يتجاهل  ول 
ما  تكليفها  اأو  اإي��ذائ��ه��ا  اأو  باحليوانات  بالعبث  ي�سمح  ف��ال  ث��م  وم��ن   .. ب��ه 
ي�سق عليها، ول يوافق على قول بع�س جماعات الرفق باحليوان املعا�سرة 
بالرفق معها وحماية  بالكلية، تذرعاً  اإىل منع قتل احليوانات  التي تدعو 

حقوقها..
 ومن الرحمة باحليوان والطري يف هدي النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم � اأنه 
ل يجوز تعذيبها ول جتويعها، اأو تكليفها ما ل تطيق، ول اتخاذها هدفا 
يرمى اإليه، بل وحترمي لعنها، وهو اأمر مل ترق اإليه الب�سرية يف اأي وقت 
من الأوق��ات، ول حتى يف ع�سرنا احلا�سر، الذي كرت فيه الكتابات عن 

الرفق باحليوان ..
وقد �سدد النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم � املوؤاخذة على من تق�سو قلوبهم على 
وتكرميه  ق��دره  ِعظم  على  الإن�سان  اأن  وبني  باآلمه،  وي�ستهينون  احليوان 
على كثري من اخللق، فاإنه يدخل النار يف اإ�ساءة يرتكبها مع احليوان، فقد 
ة، حب�ستها فال هي اأطعمتها ول هي اأطلقتها.. ويف  دخلت النار امراأة يف ِهراَّ
املقابل دخلت اجلنة ام��راأة بغي يف كلب �سقته، ف�سكر اهلل تعاىل لها فغفر 

لها ..
 واإن ا�ستقراء �سور الرحمة باحليوان يف �سريته � �سلى اهلل عليه و�سلم � اأمر 

يطول، فقد تعددت مظاهر و�سور هذه الرحمة، ومن ذلك :
 نهيه � �سلى اهلل عليه و�سلم � عن اتخاذ �سيء فيه الروح غر�سا ُيتعلم فيه 
الرمي .. فعن �سعيد بن جبري � ر�سي اهلل عنه � قال : )َمراَّ عبد اهلل بن عمر 
� ر�سي اهلل عنهما � بفتيان من قري�س قد ن�سبوا طريا وهم يرمونه، وقد 
جعلوا ل�ساحب الطري كل خاطئة من نبلهم، فلما راأوا ابن عمر تفرقوا، 
فقال ابن عمر : من فعل هذا؟، لعن اهلل من فعل هذا، اإن ر�سول اهلل - �سلى 

اهلل عليه و�سلم - لعن من اتخذ �سيئا فيه الروح غر�سا( ) م�سلم (.
وعن ابن عمر � ر�سي اهلل عنهما � : اأنه دخل على يحيى بن �سعيد وغالم من 
بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فم�سى اإليها ابن عمر حتى حلها، ثم اأقبل 
بها وبالغالم معه، فقال : ازجروا غالمكم عن اأن ي�سرب هذا الطري للقتل، 

فاإين �سمعت النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - نهى اأن ت�سرب بهيمة اأو غريها 
للقتل( ) البخاري( . والت�سبري : اأن يحب�س ويرمى .

 ومن رحمته � �سلى اهلل عليه و�سلم � اأنه نهى اأن يحول اأحد بني حيوان اأو 
طري وبني ولده .

فعن عبد اهلل بن م�سعود - ر�سي اهلل عنه - قال : كنا مع ر�سول اهلل - �سلى 
ُحمَرة )طائر �سغري(  �سفر فانطلق حلاجته، فراأينا  اهلل عليه و�سلم - يف 
�ُس)ترفرف  ُتَعرِّ فجعلت  احلمرة  فجاءت  فرخيها،  فاأخذنا  فرخان،  معها 
� فقال : )من فجع هذه  النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم  بجناحيها(، فجاء 

بولدها؟، ردوا ولدها اإليها( ) اأبو داود (.
لة  املُثنْ ع��ن  نهيه  ب��احل��ي��وان   � و���س��ل��م  عليه  اهلل  � �سلى  رح��م��ت��ه  ���س��ور  وم���ن   

باحليوان، وهو قطع قطعة من اأطرافه وهو حي، ولَعن من فعل ذلك ..
فعن ابن عمر � ر�سي اهلل عنهما � : )اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - لعن 

من َمثاَّل باحليوان( ) البخاري (.
وعن جابر - ر�سي اهلل عنه - : )اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - مر عليه 

حمار قد ُو�ِسَم )كوي( يف وجهه، فقال: لعن اهلل الذي و�سمه( ) م�سلم( .
ومن �سور رحمته � �سلى اهلل عليه و�سلم � باحليوان �، اأن بني لنا اأن الإح�سان 

اإىل البهيمة من موجبات املغفرة ..
فعن اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه - اأن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال 
: )بينا رجل بطريق ا�ستد عليه العط�س، فوجد بئرا، فنزل فيها ف�سرب ثم 
خرج، ف��اإذا كلب يلهث ياأكل ال��رى)ال��رتاب( من العط�س، فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العط�س مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فمالأ 
خفه ماء ف�سقى الكلب، ف�سكر اهلل له فغفر له .. قالوا : يا ر�سول اهلل، واإن 

لنا يف البهائم لأجرا ؟، فقال : يف كل ذات كبد رطبة اأجر( ) البخاري (.
اأب��و هريرة - ر�سي اهلل عنه - ق��ال: قال ر�سول  واأعجب من ذلك ما رواه 
اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - : )بينما كلب يطيف بركية )بئر(، قد كاد 
ها(،  يقتله العط�س، اإذ راأته بغي من بغايا بني اإ�سرائيل، فنزعت موقها)ُخفاَّ

فا�ستقت له به، ف�سقته اإياه، فغفر لها به( ) البخاري( .
 ويف املقابل اأو�سح لنا النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - اأن الإ�ساءة اإىل البهائم 
رمبا اأودت بالعبد اإىل النار، فقال � �سلى اهلل عليه و�سلم � : )دخلت امراأة 
ة)قطة(، ربطتها، فال هي اأطعمتها، ول هي اأر�سلتها تاأكل من  النار يف ِهراَّ

خ�سا�س الأر�س حتى ماتت هزل( ) م�سلم( .
ا�ست�سعب  بالرفق، فقد  � مبعاملة احليوان  � �سلى اهلل عليه و�سلم  واأم��ر    
جمل على اأ�سحابه، فاأعاده النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - اإىل حاله الأوىل 

بالرفق واللني ..
 فعن اأن�س بن مالك - ر�سي اهلل عنه – قال : )كان اأهل بيت من الأن�سار 
لهم جمل ي�سنون)ي�سقون عليه(، واإنه ا�ست�سعب عليهم فمنعهم ظهره،واإن 
اإنه كان  الأن�سار ج��اوؤوا اإىل ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - فقالوا : 
لنا جمل ن�سني عليه واإنه ا�ست�سعب علينا ومنعنا ظهره وقد عط�س الزرع 
والنخل فقال - �سلى اهلل عليه و�سلم - لأ�سحابه : قوموا، فقاموا، فدخل 
عليه  اهلل  �سلى   - النبي  فم�سى  ناحيته،  يف  واجلمل  )الب�ستان(،  احلائط 
و�سلم � نحوه، فقالت الأن�سار : يا ر�سول اهلل، قد �سار مثل الكلب، نخاف 
عليك �سولته، قال : لي�س علياَّ منه باأ�س، فلما نظر اجلمل اإىل ر�سول اهلل 
فاأخذ  يديه،  بني  �ساجدا  خر  حتى  نحوه  اأقبل   - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   -
ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - بنا�سيته اأذل ما كانت قط حتى اأدخله 
يف العمل، فقال له اأ�سحابه : يا ر�سول اهلل هذا بهيمة ل يعقل ي�سجد لك، 
اأن ي�سجد  اأن ن�سجد لك؟ قال : ل ي�سلح لب�سر  اأحق  ونحن نعقل، فنحن 
لزوجها  ت�سجد  اأن  امل��راأة  لأم��رت  لب�سر  ي�سجد  اأن  لب�سر  �سلح  ول��و  لب�سر، 

لعظم حقه عليها( ) اأحمد( .
� ب�ستاناً لرجل من الأن�سار، ف��اإذا فيه  � �سّلى اهلل عليه و�سلم  ودخل النبي 
فاأتاه  � ذرفت عيناه،  � �سلى اهلل عليه و�سلم  النبياَّ  راأى اجلمُل  َجَمل، فلما 
ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم � فم�سح عليه حتى �سكن، فقال : )ملن هذا 
اأفال  اجلمل؟، فجاء فتى من الأن�سار فقال : يل يا ر�سول اهلل، فقال له: 
تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك اهلل اإياها، فاإنه �سكا يل اأنك جتيعه( 

ئُبُه )تتعبه( ) اأبو داوود( .وُتدنْ
ومن �سور رحمته � �سلى اهلل عليه و�سلم � اأنه اأمر بالإح�سان اإىل البهيمة حال 

ذبحها، واأثنى على من فعل ذلك، بل ونهى اأن حتد اآلة الذبح اأمامها..
عليه  اهلل  - �سلى  اهلل  ر�سول  - عن  اهلل عنه  ر�سي   - اأو���س  بن  �سداد  فعن 
و�سلم - قال : )اإن اهلل كتب الإح�سان على كل �سيء، فاإذا قتلتم فاأح�سنوا 
القتلة، واإذا ذبحتم فاأح�سنوا الذبح، وليحد اأحدكم �سفرته، فلريح ذبيحته( 

) م�سلم( .
وعن معاوية بن قرة عن اأبيه - ر�سي اهلل عنه - اأن رجال قال : )يا ر�سول 
اهلل اإين لأذبح ال�ساة واأنا اأرحمها، فقال: وال�ساة اإن رحمتها رحمك اهلل( ) 

اأحمد (.
وعن ابن عبا�س � ر�سي اهلل عنهما � اأن رجال اأ�سجع �ساة وهو يحد �سفرته، 
م��وت��ات، هال  اأن متيتها  )اأت��ري��د  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  له  فقال 
اأحددت �سفرتك قبل اأن ت�سجعها( )احلاكم( .. وعن اأبي اأمامة � ر�سي اهلل 

عنه � قال: قال ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم � : )من رحم ولو ذبيحة 
ع�سفور، رحمه اهلل يوم القيامة( ) الطرباين(..

 ومن عجيب �سور الرحمة باحليوان يف هدي النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم 
� هو حترمي لعنه اإياه، فعن اأبي برزة � ر�سي اهلل عنه � قال : كانت    راحلة    اأو 
ناقة اأو بعري    عليها بع�س متاع القوم وعليها    جارية،  فاأخذوا بني جبلني 
فت�سايق بهم الطريق، فاأب�سرت ر�سول اهلل �    �سلى اهلل عليه و�سلم � ،  فقالت : 
،   اللهم العنها .. فقال النبي �   �سلى اهلل عليه و�سلم � : )   من �ساحب  ،   َحلنْ  َحلنْ
هذه    اجلارية؟،   ل ت�سحبنا   راحلة  اأو ناقة اأو بعري عليها من لعنة اهلل تبارك 

وتعاىل( ) اأحمد (..
ال�سغري  �سملت  رحمة،  كلها   � و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   � حياته  كانت  وهكذا 
والكبري، واملوؤمن والكافر، بل حتى البهائم التي ل تعقل، وهو القائل � �سلى 
� : )الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك و تعاىل، ارحموا  اهلل عليه و�سلم 

من يف الأر�س يرحمكم من يف ال�سماء( ) اأبو داود( ..

اجل�سم  وخاليا  اأع�ساء  كل  على  اإيجابياً  تنعك�س  كثرية  فوائد  لل�سوم   
جتنب  وبالتايل  ال�سيئة  اليومية  ال��ع��ادات  على  يق�سي  اأي�ساً  وال�سوم 

الإ�سابة بالعديد من الأمرا�س وامل�ساكل اجل�سدية والنف�سية
- يعترب ال�سوم و�سيلة فعالة مل�ساعدة اجل�سم على التخل�س من ال�سموم 
وذلك من خالل اإراحة اجل�سم من العبء املبذول يف ه�سم الطعام مما 
ي�سمح لأجهزة اجل�سم باأن تخل�س نف�سها من ال�سموم بينما يقل دخول 
كميات كبرية من ال�سموم مما يرتتب على ذلك اإنخفا�س ال�سمية العامة 

للج�سم .
اإذابة  يتم  كونه  اخلاليا  وعمل  حيوية  ويزيد  ال�سباب  يجدد  ال�سيام   -
زيادة  وبالتايل  الدموية  الأوعية  بجدران  املرتاكمة  وال�سحوم  الدهون 
تدفق الدم خالل هذه الأوعية وي�سبح الدم اأخف من ذي قبل وكذلك 

زيادة ن�سبة الأك�سجني والغذاء الوا�سل اإىل اخلاليا.

اأمرا�س احل�سا�سية  بع�س  اأمرا�س احل�سا�سية كون  ي�ساعد يف عالج     -
 – – البي�س  ال�سمك  م��ث��ل  الأط��ع��م��ة  م��ن  اأن����واع معينة  ب��ت��ن��اول  ت��زي��د 

ال�سوكولته – املوز واأثناء ال�سيام يرتاح اجل�سم من هذه الأطعمة.
القولون  مثل  اله�سمي  اجل��ه��از  م�سكالت  م��ن  ك��ث��رياً  ال�سوم  يعالج   -  
الع�سبي وع�سر اله�سم وزيادة احلمو�سة واإنتفاخات البطن كون اإمتناع 
ال�سائم عن الأكل وال�سرب طوال فرتة ال�سوم يعطي فر�سة لع�سالت 

واأغ�سية اجلهاز اله�سمي لأن تتقوى ويزداد عملها وحيويتها .
- يخفف من اأعرا�س مر�س القلب كون ال�سيام يقلل من �سرب ال�سوائل 
وت��ن��اول الأغ��ذي��ة اإ���س��اف��ة اإىل اأن اإذاب���ة ال��ده��ون م��ن الأوع��ي��ة الدموية 
يح�سن من عمل القلب ويقلل من اأعرا�س مر�س القلب عند امل�سابني به 
واأ�سارت العديد من الدرا�سات اأن ال�سيام يخفف اأخطار الإ�سابة بت�سيق 
ال�سرايني بن�سبة %40 لأنه يعمل على تراجع العوامل املرتبطة بتلك 

الأمرا�س .
- ي�ساعد ال�سوم على تخفيف الوزن كونه مينع ال�سائم عن الأكل وال�سرب 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ول��ك��ن م��ع م��راع��اة الإع���ت���دال يف الأك����ل وزي����ادة الريا�سة 

والإقالل من النوم والك�سل .
ال�سباب والبثور  الب�سرة والتقليل من حب  ال�سيام ي�ساعد على حت�سن   -

كونها تزداد بازدياد الوجبات العالية بالدهون .
- يعترب ال�سوم عاماًل مهماً يف عالج اإرتفاع �سغط الدم اأو على الأقل يف 

احلد من �سعوده .
- ي�ساعد ال�سوم على تقوية اجلهاز املناعي من خالل زيادة املوؤ�سر الوظيفي 
م�سادات  بع�س  م�ستوى  يرتفع  ذل��ك  ج��ان��ب  واإىل  اللمفاوية  للخاليا 

الأج�سام ا�ستعداداً للدفاع عن اجل�سم يف حال تعر�سه للميكروبات.
- يعد ال�سوم و�سيلة ناجحة لتن�سيط خاليا الدماغ لتعمل بكفاءة كبرية 

لأنه يح�سن من توازن وتركيز العنا�سر الغذائية يف الدم.
يف  يوؤثر  واأي�ساً  للكبد  الوظيفية  الكفاءة  حت�سني  على  ال�سوم  ي�ساعد   -

�سرعة جتدد خالياه. 

ال�سوم ي�ساعد يف عالج كثري من الأمرا�ض

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

اإليه  ق�سد  فيما  فريد  العموم  وج��ه  على  والكتاب  الف�سيحة  والعبارات 
الق�سريي  اأمثال  املعروفني  الت�سوف  اأث��ره عدد كبري من رجال  واقتفي 

والهجويري وال�سلمي وغريهم.

دفاع عن ال�سوفية
وكان الطو�سي من اأوائل من حذروا من املت�سبهني بال�سوفية واملتلب�سني 
اأنه عا�س يف  اأي   378 �سنة  باأ�سهم وتويف رحمه اهلل  بلبا�سهم واملت�سمني 

القرن الرابع الهجري ومع ذلك فهو يكتب عن زمانه فيقول: 
بكالم  فيهم  الكتب  وال��ف��وا  ك��روا  قد  ال�سوفية  علوم  يف  اخلائ�سني  اإن 
مزخرف من عندهم ولي�س بامل�ستح�سن لأنهم غلطوا فيهم وقحموا على 
كالمهم ما مل يقولوه وف�سروا ما قالوه بتف�سريات من عندهم جانبت 
ال�سواب فال�سوفية مل يكونوا كما ر�سمهم هوؤلء فهم طائفة اآمنت بربها 
العبادة  له  واأخل�سوا  اأحبوا اهلل  وب��دلء مقربون  اأب��رار �سديقون  ومنهم 
وا�ستغنوا به عمن �سواه واأثروه على ما دونه وانقطعوا اإليه وتوكلوا عليه 
وعكفوا ببابه ور�سوا بق�سائه و�سربوا على بالئه وفارقوا فيه الأوطان 

وهجروا له الأخوان.  
اخلالئق  من  وهربوا  العالئق  فيه  وقطعوا  الأن�سابن  اأجله  من  وتركوا 

م�ستاأن�سني به وم�ستوح�سني مما �سواه عز وجل .

طوائف ال�سوفية
اإىل  الت�سوف  م��ن  ملوقفهم  بالن�سبة  زمنه  يف  النا�س  الطو�سي  ويق�سم 
خم�سة طوائف فمنهم من يغلوا يف تف�سيله ورفعة فوق مرتبته ومنهم 
من يخرجه عن حد املعقول والتح�سيل ومنهم من يرى اأن ذلك �سرب 
من اللهو واللعب وقلة املبالة واجلهل ومنهم من ين�سب ذلك اإىل التقوى 
يف  املقال  وقبح  الطعن  يف  ي�سرف  من  ومنهم  ال�سوف  ولب�س  والتق�سف 

ال�سوفية حتي ين�سبهم اإىل الزندقة وال�ساللة.

القائمني بالق�سط الذين هم ورثة  العلم  اأوىل  اأن  اإىل  ويذهب الطو�سي 
الأنبياء هم املعت�سمون بكتاب اهلل واملجتهدون يف متابعة ر�سوله الكرمي 
واملتقدون بال�سحافة والتابعني وال�سالكون �سبيل اأوليائه املتقني وعباده 
ال�ساحلني وهم ثالثة اأ�سناف: اأ�سحاب احلديث الفقهاء وال�سوفية وكل 
�سنف من هوؤلء مرت�سم بنوع من العلم والعمل واحلقيقة واحلال ولكل 
من  عليمه  وبيان  وفقه  ومكان  وفهم  ومقام  وعمل  علم  معناه  يف  منهم 
علمه وجهله من جهل ول يبلغ اأحد الكمال الذي به يحتوى جميع العلوم 

والأعمال والأحوال.

من هم ال�سوفية ؟
وال�سوفية قد اخت�سوا باملعاين التي تر�سموا بها ولهم يف ذلك اآداب وعلوم 
وم��ق��ام��ات وحقائق وم�����س��اه��دات وم��راب��ات واأ���س��رار واج��ت��ه��ادات ودرجات 
واإرادات وغلبات ومعرفة بالنف�س واماراتها وخواطرها وخال�سها واآفاقها 
وم�ستنبطات يف العلوم ت�سكل على مفهوم الفقهاء والعلماء وهي لطائف 
العوار�س  معني  يف  دقتها  من  العبارة  يف  تخفي  لهم  اإ���س��ارات  يف  مودعة 
واأحوال  الإخال�س  ال�سر ومقامات  والعالئق واحلجب وخبايا  والعوائق 

املعارف وحقائق العبودية .
وال�سوفية اخت�سا�سهم ذلك وممار�ساتهم لها باملنازلة واملبا�سرة والهجوم 
وزيادتها  ونق�سانها  وذوقها  طعمها  عن  يخربوا  حتى  املهج  ببذل  عليها 
واإمنا ينكر علم الت�سوف جماعة من املرت�سمني بعلم الظاهر لأنهم مل 
يعرفوا اإل ما يتعلق بظواهر الأحكام وقد يكون اإنكارهم لل�سوفية ب�سبب 

الغالطني يف الت�سوف من اأبنائه وهم ثالث طبقات.

اأخطاء ال�سوفية
ثالث:  الت�سوف  اأه���ل  م��ن  الت�سوف  اأه���ل  م��ن  الت�سوف  يف  والغالطني 
الطبقة الأوىل من غلطوا يف الأ�سول من قلة اأحكامهم لأ�سول ال�سريعة 

اأبو ن�سر عبداهلل بن علي ال�سراج الطو�سي امللقب بطاوو�س الفقراء  هو 
و�ساحب كتاب اللمع ومن هذا الكتاب تقول امل�ست�سرقة الملانية اأنا ماري 
متكامل  ب�سكل  يعر�س  الإ���س��الم��ي  الت�سوف  يف  م��رج��ع  اأول  اإن���ه  �سيمل 
الطريق ال�سويف مع ذكر م�سادر عديدة له كما اأ�ساد به الباحث المريكي 

األك�سندر كني�س .
والرملة  ودم��ي��اط  وال��ق��اه��رة  ودم�سق  ب��غ��داد  ب��ني  ينتقل  الطو�سي  وك��ان 

وني�سابور وتربيز ين�سر علوم الت�سوف .

اللمع
وي�سنف الطو�سي يف كتابه العلوم الدينية وعلماءها اإىل ثالثة اأق�سام اأهل 
هوؤلء  على  للمتو�سفة  تف�سيله  يبدي  ثم  واملت�سوفة  الفقهاء  احلديث 
هذه  يعي�سون  لأن��ه��م  الدينية  باحلقائق  معرفة  لديه  اأن��ه��م  اإذا  واأول��ئ��ك 
احلقائق املت�سمنة يف القراآن وال�سنة ويحتوى كتاب اللمع على 13 ق�سما 
بابا ومن هنا قيل عنه  تت�سمن عر�سا وافيا للت�سوف يف مئة وخم�سني 
واأخباره  ال�سوفية  الت�سوف ومبذاهب  بعلوم  وفاء  املراجع  اأكر  اأنه من 

وم���������س����ائ����ل����ه����م واأج����وب����ت����ه����م واأ�سعارهم 
واأحوالهم  وم��ق��ام��ات��ه��م 
ان��������ف��������ردوا به  وم��������ا 
م����ن الإ������س�����ارات 
ال���ل���ط���ي���ف���ة 

و�سعف دعائمهم يف ال�سدق والإخال�س وقلة معرفتهم بذلك هوؤلء قال 
والطبقة  الأ�سول  لت�سييع  الو�سول  حرموا  اإمن��ا  العارفني  بع�س  عنهم 
الثانية منهم غلطوا يف الفروع وهي الآداب والأق��وال فكان ذلك من قلة 
لأنهم  الطبع  وم��زاج  النفو�س  حلظوظ  ومتابعتهم  بالأ�سول  معرفتهم 
الذي  املنهج  على  ويوقفهم  امل��رارات  ويجرعهم  يرو�سهم  يدنوا ممن  مل 
�سراج  بال  مظلما  بيتا  يدخل  كمن  ذل��ك  يف  فمثلهم  مطلبهم  اإىل  ي��وؤدي 
اأنه قد ظفر بجوهر نف�سي  اأكر مما ي�سلحه وكلما ظن  فالذي يف�سده 
مل يجد معه اإل خزفا ح�سي�سا لأنه مل يتبع اأهل الق�سرية الذين مييزون 
بني الأ�سياء والأ�سكال والأخالق والأجنا�س فعند ذلك يقع الغلط ويكر 
ومفتون  منهزم  بني  ومتفرقون  متحريون  فهم  وال�سطط  الهفوة  منهم 
ومتجرب وحمزون ومغرت بالظنون وحمرتف باجلنون ومتلب�س باملجون 

وممد بال�سجون ومدع ومفتون ومتمن للمنون.
 

طبقات ال�سوفية الثالث بني الغلط وال�سواب
الفروع ومنهم من  الثالثة ه��وؤلء من يغلطون يف  وهناك بني الطبقات 

يغلطون يف الأ�سول.
وغالط الأ�سول منها الغلط يف معنى احلرية والعبودية فيظن اأن العبد 
ما دام بينه وبني اهلل تعاىل تعبد فهو م�سمى با�سم العبودية فاذا و�سل اإ لى 
اهلل فقد �سار حرا ومنها الغلط يف الإخال�س فقد يزعم اأن الإخال�س ل 
ي�سح للعب حتى يخرج عن روؤي��ة اخللق ول يوافقهم يف جميع ما يريد 

عمله كان ذلك حقا اأو باطال.
ومنها الغلط يف تف�سيل الولية على النبوة والذي جرهم يف هذا الغلط 
ق�سة مو�سي واخل�سر اإذا ا�ستخل�سوا منها اأن الويل اأف�سل من النبي لأن 
اخل�سر يف هذه الق�سة يبدو وهو العامل بباطن الأمور واأ�سرار احلوادث 
هذه  فظنت  وال��ب��واط��ن  الأ���س��رار  ه��ذه  جهل  ال�سالم  عليه  مو�سي  بينما 
ال�سالم  عليه  مو�سى  �سيدنا  نبوة  من  ينتق�س  ذلك  اأن  ال�سالة  الطائفة 
وهكذا يعدده الطو�سي اأخطاء ال�سوفية منها احللول والحتاد وادعائهم 
اأن  اإىل  الخ   .. الآخ��رة  بالعيان يف  الروؤية  الدنيا مثل  بالقلوب يف  الروؤية 
يقول وهوؤلء جميعا غلطوا و�سلوا وجهلوا وذلك من تعمقهم وتفكرهم 

باآرائهم وعزلتهم لختيارية والتفكر بالقلب بدل من التفكر بالعقل .

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:

اأبو ن�سر ال�سراج الطو�سي
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التي و�سعها يوماً ما يف يد م�سكنٍي اأو فقرٍي اأو معول 
�ِس اإِلاَّ يِف  َماِء َوالأَرنْ ون�سيها: )َوَما ِمننْ َغاِئَبٍة يِف ال�ساَّ
ِكَتاٍب ُمِبنٍي( )النمل:75( ، يف كتاٍب عند اهلل تبارك 

وتعاىل.
 

 العالقة بني ال�سوم والإنفاق
هذه  على  ن��وؤك��د  ال��ت��ق��وى  مو�سم  ن�ستقبل  ون��ح��ن    
ال�سلة الوطيدة بني ال�سيام والإنفاق واجلود، ولقد 
كان املثل الأعلى �سيد اخللق �سلى اهلل عليه و�سلم، 
فهو الذي يك�سف لنا عن حقيقة هذا التالزم وهذا 
الرتابط الوثيق بني رم�سان وال�سيام وبني الإنفاق 
وال�سدقة، ففيما روى ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما، 
)كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأجود النا�س( 
، فهل هناك تعبري اأبلغ من هذا؟ هو اأجود النا�س، 

اأي: بلغ الرتبة العليا يف الكرم واجلود وال�سخاء.
ما قال ل قط اإل يف ت�سهده لول الت�سهد كانت لوؤه 
نعم )كان اأجود النا�س( هذه املرتبة العليا، فهل بعد 

ذلك من �سيء؟ ل.
اأج��ود ما يكون يف رم�سان( اأي: يزداد  قال: )وك��ان 
اإىل كرم، وعطاًء اإىل عطاء،  اإىل جود، وكرماً  جوداً 

و�سخاًء اإىل �سخاء.
اأج��ود باخلري  و�سلم  )فلر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

من الريح املر�سلة( تعبري بليغ.
)الريح املر�سلة( اأي: املطلقة.

تاأتي  اإنها  ف�سيئاً؟  �سيئاً  تاأتي  وه��ل  تتق�سط؟  فهل 
الو�سف  ه���ذا  ك���ان  وك��ذل��ك  ه����ادرة،  ق��وي��ة  مندفعة 
ولالأ�سف  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  جل��ود 
عك�س  على  ينفق  ال��ذي  امل��ال  نذكر  كذلك  ال�سديد 
مراد اهلل، وعلى عك�س هذه ال�سورة امل�سرقة لر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، الإنفاق لل�سد عن الدين 

وال�سهوة،  وال��ه��وى  الغفلة  يف  امل�سلمني  ولإغ���راق 
قوله  اإىل  ننتبه  اأن  وينبغي  ذل��ك،  اأ�سلفت يف  كما 
يقبل  ل  طيب  اهلل  )اإن  وال�سالم:  ال�سالة  عليه 
اإل ط��ي��ب��اً( ، واأخ��ربن��ا احل��ق ج��ال وع��ال فقال: 
( )البقرة:267(  ُتمنْ )اأَنِفُقوا ِمننْ َطيَِّباِت َما َك�َسبنْ

، والك�سب اخلبيث الذي نرى �سوره -كما قلت- 
معلنة حمرم مقطوع بحرمته لي�س فيه خالف، 
ولي�س هناك ت�سدد بالقول بحرمته؛ لأن الآيات 

�سامل  وا���س��ع  ع��ام  مفهوم  مفهومان:  لها  ال�سدقة 
لكل خري: )تعني الرجل على دابته فتحمله عليها 
الطيبة  والكلمة  �سدقة،  متاعه  عليها  له  ترفع  اأو 
�سدقة، وتب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة( ، فهذا من 
نوع  ولل�سدقة  ال�ساملة،  العامة  ال�سدقة  مفهوم 
اآخر اأخ�س من �سابقه، وهي ال�سدقة اجلارية، التي 
الإن�سان،  ال�سح والبخل عن  اإزال��ة  بالغ يف  اأج��ر  لها 
وه���ذا الأث���ر ال��رتب��وي ه��و ال���ذي نحتاج اإل��ي��ه؛ فاإن 
كثرياً من النا�س ل ي�سعر باأنه بخيل، بل يظن نف�سه 
كرمياً، لكنه اإذا راجع نف�سه لن يذكره ال�سيطان مبا 
اإل ما كان يف �سبيل اهلل لي�ستكره،  اأنفق من ماله 
اأنه بخيل يف التعامل مع ربه  ومن هنا ل ي�ست�سعر 
النعم، ولطف به  ب��اأن��واع  اأن��ع��م عليه  ال��ذي  ال��ك��رمي 
ي��ق��ول يف  ب��اأن��واع الأل���ط���اف، واهلل �سبحانه وت��ع��اىل 
ِلُحوَن(  ُفنْ َلِئَك ُهُم املنْ ونْ �ِسِه َفاأُ كتابه: )َوَمننْ ُيوَق �ُسحاَّ َنفنْ

)احل�سر:9( .
وال�سدقة اإذا اأطلقت يف الكتاب وال�سنة فيق�سد بها 
عليه  اهلل  �سلى  فقوله  والنافلة،  املفرو�سة  الزكاة 
�سدقة  عليهم  افرت�س  اهلل  اأن  )فاأخربهم  و�سلم: 
وقوله  فقرائهم(  على  ف��رتد  اأغنيائهم  م��ن  ت��وؤخ��ذ 
)التوبة:60(  ��ُف��َق��َراِء(  ِل��لنْ َدَقاُت  ال�ساَّ ���ا  َ )اإِمناَّ تعاىل: 

يعني: الزكاة، فهي ت�سمل هذا وهذا واحلمد هلل.
يلزم  ولهذا  ال�سدق،  من  م��اأخ��وذة  ال�سدقة  واأ���س��ل 
امل��ت�����س��دق اأن ي��ك��ون ���س��ادق��اً، ف���اإن ك���ان ك��ذل��ك فاإن 
اهلل  )اإن  ق���ال:  و���س��ل��م  واآل����ه  عليه  اهلل  ال��ن��ب��ي �سلى 
ال�سدقة بيمينه، ثم يربيها للعبد كما يربي  يقبل 
تربي  اأن��ك  فكما  املهر،  هو  والفلو:   ، فلوه(  اأحدكم 
فاإن  الأعلى-  املثل  فر�سك فيكرب على عينك -وهلل 
اهلل عز وجل ياأخذ ال�سدقة بيمينه فريبيها للعبد 
ح��ت��ى ت�����س��ري ك��اأم��ث��ال اجل���ب���ال! وه���ن���اك ك��ث��ري من 
العباد يفاجئون مبثل هذه احل�سنات التي ما كانوا 
يتوقعونها، يت�سدق ب�سدقة وهو خمل�س فيها ثم 
ن�سيها، فيفاجاأ هذا الرجل بجبال من احل�سنات من 
اإنها  اأي���ن ه���ذه اجل���ب���ال؟! 
ال�سدقة  م��ن 

بذلك نطقت، والأحاديث بذلك �سهدت، ومع ذلك 
نرى �سوره كل عام تتكرر وتزداد، ولعلنا ن�ستح�سر 
ال��ف��ارق م��وج��وداً، لكننا نقوله حتى  ك��ان  واإن  اأم���راً 
َواَلُهمنْ  اأَمنْ ِفُقوَن  ُيننْ َكَفُروا  الاَِّذيَن  )اإِناَّ  نتعظ ونعترب: 
ِهمنْ  ِ َف�َسُينِفُقوَنَها ُثماَّ َتُكوُن َعلَينْ وا َعننْ �َسِبيِل اهللاَّ دُّ ِلَي�سُ
ه��ذه �سورة   ، ��لَ��ُب��وَن( )الأنفال:36(  ُي��غنْ ُث��ماَّ  ��َرًة  َح�����سنْ

لأهل الكفر.
اأه���ل الإ����س���الم ي��واف��ق��ون��ه��م يف  اأن بع�س  ول��الأ���س��ف 
�َسِبيِل  َعننْ  وا  دُّ ِلَي�سُ َواَلُهمنْ  اأَمنْ ِفُقوَن  )ُيننْ العمل:  ذات 
( تكون العاقبة م�سابهة )َف�َسُينِفُقوَنَها ُثماَّ َتُكوُن  ِ اهللاَّ
اإِىَل َجَهناََّم  َكَفُروا  َوالاَِّذيَن  لَُبوَن  ُيغنْ ُثماَّ  َرًة  ِهمنْ َح�سنْ َعلَينْ

�َسُروَن( )الأنفال:36(. ُيحنْ
لُدُهمنْ  َواُلُهمنْ َول اأَونْ ُهمنْ اأَمنْ ِنَي َعننْ وقال تعاىل: )َلننْ ُتغنْ
��اِر ُه���منْ ِفيَها  ��َح��اُب ال��ناَّ اأَ���سنْ َل����ِئ����َك  ��ًئ��ا َواأُونْ ِ ���َس��ينْ ِم���َن اهللاَّ
َخ��اِل��ُدوَن( )اآل عمران:116( ، هذه �سور خطرية 
نحذر منها كل من ي�سارك فيها، وكل من ي�سعى لها، 
حتى املت�سل اإذا ات�سل بهذه القنوات الفا�سدة التي 
فيها،  م��ا  فيها  وال��ت��ي  املحرمة  ال��ط��رائ��ق  ت�ستخدم 
وع��م��ل وميدان  ك��ذل��ك مب��ال يف ج��ان��ب  ي�سهم  فهو 
حمرم فيكون م�ساركاً يف الإثم، ن�ساأل اهلل عز وجل 
ا  َ اإِمناَّ لُدُهمنْ  اأَونْ َواُلُهمنْ َول  اأَمنْ َك  ِجبنْ ال�سالمة: )َفال ُتعنْ
َهَق  َوَتزنْ َيا  ننْ الدُّ ��َي��اِة  َ احلنْ يِف  ِبَها  َبُهمنْ  ِلُيَعذِّ  ُ اهللاَّ ُي��ِري��ُد 
اأَنُف�ُسُهمنْ َوُهمنْ َكاِفُروَن( )التوبة:55( ، وقد ا�ستكى 
و�سكا مو�سى عليه ال�سالم من ذلك احلال الذي كان 
عليه ف��رع��ون ق��وة وم���اًل، ث��م دع��ا دع���اءه ال�سهري: 
، وهذه  )يون�س:88(   ) َواِلِهمنْ اأَمنْ َعلَى  ِم�سنْ  اطنْ )َرباََّنا 
الدعوات التي ن�ساأل اهلل عز وجل اأن تن�سرف عن كل 
الغافلون  اأن يحذر منها  ينبغي  ويتعظ  يتذكر  من 
وال�سالكون يف هذه امل�سالك اخلطرية ذات العواقب 

الوخيمة، ن�ساأل اهلل عز وجل ال�سالمة.
َبا  الرِّ  ُ ���َح���ُق اهللاَّ )مَينْ ي��ق��ول:  واحل���ق ج��ل وع���ال 
َدَقاِت( )البقرة:276( ، فلن يزداد  ِبي ال�ساَّ َوُيرنْ

اخلري ولن ي�ساعف اأجر، ولن تكون بركة اإل فيما 
هو يف مر�ساة اهلل، واأم��ا كل ما هو زي��ادة فيما هو 
الدنيا  له عاقبة يف  زي��ادة �سحت  فاإنها  من احل��رام 
اأح��د كثرية،  قبل الآخ��رة، واأظ��ن ال�سواهد عند كل 
ال��وارد يف حديث  ال�سديد  الوعيد  ذل��ك  ويكفينا يف 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املروي من طرق �ستى: 
)كل ج�سم( ، ويف رواي��ة: )كل حلم نبت من �سحت 

فالنار اأوىل به( .
عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأ���س��ح��اب  ك��ان  كيف  ون��ت��اأم��ل 
و�سلم، كما يف حديث ابن م�سعود يف البخاري قال: 
)ملا نزل ف�سل ال�سدقة كنا نحامل( اأي: لي�س عندنا 

مال.
زك��اة، ول تطلب  ومن لي�س عنده مال فلي�س عليه 
منه ال�سدقة؛ لأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
اأن  بعد  يعني:   ، ك��ان عن ظهر غنى(  ما  )ال�سدقة 

ت�ستغني ت�سدق مبا يزيد.
الأجر  يف  الراغبني  للخري  املحبني  ال�سحابة  لكن 
حاماًل،  اأحدهم  يعمل  اأي:  نحامل(  )كنا  يقولون: 

فيحمل حتى ياأخذ اأجراً.
ملاذا ياأخذ هذا الأجر؟ هل ليو�سع على اأهله وليدخر 

قر�سه الأبي�س ليومه الأ�سود؟ كال.
اإمنا يريد اأن يح�سل على �سيء من املال لكي ينفق 
فيكتب من املت�سدقني ويكون من املنفقني، فاإذا كان 
هذا فما حال الذين عندهم فائ�س ثم ل ينفقون ول 
اأبي �سعيد اخلدري  يكتبون يف هذا الباب؟ وحديث 
ي��دل على ذل��ك: )م��ن ك��ان له ف�سل م��اء فليعد به 
على من ل ماء له، من كان له ف�سل ظهر فليعد به 
على من ل ظهر له، من كان له ف�سل طعام فليعد 
به على من ل طعام له، قال: حتى ظننا اأن ل حق 

لأحد منا فيما ف�سل من ماله( .
فهذه فر�سة عظيمة، وينبغي اأن ل جنعل اإنفاقنا يف 

�سيء مما حرم اهلل، واأن ن�سارع اإىل 
ت��ل��ك امل��ي��ادي��ن، ن�����س��األ اهلل عز 

لطاعته  يوفقنا  اأن  وج��ل 
ومر�ساته

ال�سدقة وعالقتها برم�سان
�لرتتيب �لإلهي �شيء 

و�لرتتيب �لب�شري �شيء �آخر
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

ٍت  ِل َبينْ ُكمنْ َعلَى اأَهنْ ُل َفَقاَلتنْ َهلنْ اأَُدلُّ َع ِمن َقبنْ ََرا�سِ ِه املنْ َنا َعلَينْ منْ )َوَحراَّ
ُحوَن()12(  من �سورة الق�س�س ُفُلوَنُه َلُكمنْ َوُهمنْ َلُه َنا�سِ َيكنْ

وبني يدي زوجة فرعون يبكي مو�سى عليه ال�سالم لكونه طفال 
الطفل،  لهذا  مر�سعة  باإح�سار  فرعون  زوج��ة  ف��اأم��رت  ر�سيعا، 
فاأر�سلت  ي�سقيه،  لبنا  ي��ج��د  مل  لأن���ه  ي��ر���س��ع  مل  ال��ط��ف��ل  ول��ك��ن 
ل�ستدعاء مر�سعة اأخرى فلم ير�سع الطفل اأي�سا، وهكذا تكرر 
يثور  ا�ستدعاوؤهن، وهنا  الالتي مت  املرا�سع  الو�سع مع كل  هذا 
اأعني  اأم��ام  يقتلون  الأط��ف��ال  بينما  مر�سعة  تكون  كيف  ���س��وؤال: 
ال��ي��وم ه��م رج���ال امل�ستقبل، ويف ذل��ك تاأثري  اأم��ه��ات��ه��م، ف��اأط��ف��ال 
نف�سي يت�سبب عنه عدم مقدرة املر�سعة على الإر�ساع، وذلك من 
اأ�سباب افتقار قدرة الأمهات على الإر�ساع، ومن الأ�سباب الأخرى 
وهي الأ�سد والأعم اأن ق�سر فرعون اأ�سبح مكروها لدى ال�سعب 
وخا�سة الن�ساء لكونهن املق�سودات بقتل ابنائهن من الذكور، كما 
يتعاطف معهن كل ن�ساء م�سر واأي�سا رجالها، فالق�سر الظامل 
يفقد �سهية النا�س عن الطعام، فيفقد ال�سعادة فى احلياة، ثم اإن 
اإرادة اهلل فوق كل اإرادة، فقد رتبت الأقدار اأن تعود اأم مو�سى اإىل 
ابنها ويف ق�سر فرعون ول عجب من اأمر اهلل، ونعود اإىل اأحداث 
اأخيها  اإىل  تنظر  ال�سالم  عليه  مو�سى  اأخ��ت  كانت  حيث  الق�سة 
مرتقبة ما قد يحدث، فاأ�سرعت لتخربهم عن مر�سعة تعرفها 
وتتكفل الطفل وترعاه بعناية واهتمام، فاأوفدتها اأمراة فرعون 
لتذهب م�سرعة لإح�سار من تر�سع الطفل وتتوىل اأمره، فكانت 
ال�سالم، وك��ان ذلك وع��دا من  اأم مو�سى عليه  املر�سعة هى  هذه 
الرحمن بعودة الطفل اإىل اأمه دون اأن مي�س�سه �سوء، وكان ذلك 
فليكن  العقول،  تفوق  بقدرة  الأق���دار  رتبت  حيث  اهلل  اإرادة  من 
الأي��ام ليكون در�سا روحيا يفوق كل  ذلك در�سا لين�سى لتحمله 
در�س �سرعي، �سوف يبحث عنه مو�سى عليه ال�سالم يوما حينما 
يلتقي بالعبد ال�سالح وهو اخل�سر عليه ال�سالم من اأجل رحلة 
اخل�سر  يحمل  بينما  ال�سريعة،  ل��واء  فيها  مو�سى  يحمل  علمية 
عليه ال�سالم لواء احلقيقة، وتوؤكد الآيات القراآنية هذا املعنى يف 
�سورة الكهف مبا اأوردت��ه من اآيات تقول على ل�سان مو�سى عليه 
ال�سالم يف �ساأن موافقة اخل�سر ليكون مو�سى تابعا له، الذي كان 
موؤهال هو الآخر لتحقيق التوراة، فقال مو�سى للخ�سر عليهما 
َت  ُعلِّمنْ ا  مِماَّ ُتَعلَِّمِن  اأَن  َعلَى  ِبُعَك  اأَتاَّ َهلنْ  ُمو�َسى  َلُه  َق��اَل   ( ال�سالم 
رِبُ  َف َت�سنْ ا)67( َوَكينْ ً ربنْ َتِطيَع َمِعَي �سَ ًدا)66( َقاَل اإِناََّك َلن َت�سنْ ُر�سنْ
اِبًرا  ُ �سَ ا)68( َقاَل �َسَتِجُديِن اإِن �َساء اهللاَّ ً طنْ ِبِه ُخربنْ َعلَى َما مَلنْ حُتِ
اهلل  اأعد  كما  وهكذا  الكهف،  �سورة   ) ًرا)69(  اأَمنْ َلَك  ي  �سِ اأَعنْ َوَل 
اأن يلتقي  اأي�سا  اأعد له  ملو�سى عليه ال�سالم النجاة من فرعون، 
باأ�سلح عبد هلل على وجه الأر�س، حقا اإن الرتتيب الإلهي �سيء 

والرتتيب الب�سري �سيء اآخر.    

 ... رم�سان  يف  احلامل  اإفطار  بخ�سو�س  �سوؤال  عندي   
ففي رم�سان ال�سابق عام 1428هـ كنت حاماًل وعندما 
خطرًا  ت�سكل  قوية  التهابات  يل  حتدث  كانت  اأ�سوم 
ولكن  رم�سان،  اأيــام  بع�س  اأفطر  فكنت  اجلنني،  على 
اأفطرتها  التي  الأيــام  عدد  اأعرف  ل  ال�سديد  لالأ�سف 
وقد قدرتها بـ 15 يومًا، فما احلكم يف ذلك ؟ وهل جتب 

علي كفارة اأم يكفي ق�ساء ال�سيام ؟    

احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني 
�سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد..

فبارك اهلل فيك اأختي الفا�سلة واأعانك على اأداء ما افرت�س 
عليك ووفقك ملا يحب وير�سى اإنه �سميع جميب.

واأما �سوؤالك عما عليك من الق�ساء فال يخلو من اأمرين :
  اإما اأن تكوين مفرطة باأن ت�ساهلت واأخرت الق�ساء من غري 
عذر حتى دخل رم�سان التايل ففي هذه احلالة عليك الق�ساء 

مع الإطعام ) اإطعام م�سكني عن كل يوم (.
 قال العالمة اخلر�سي املالكي رحمه اهلل تعاىل يف �سرحه على 
اَن اإىَل اأَننْ َدَخَل  اِء َرَم�سَ َط يِف َق�سَ خمت�سر خليل :) اأَناَّ َمننْ َفراَّ
ِعَم َعننْ ُكلِّ  َر ِباأَننْ ُيطنْ ننْ ُيَكفِّ ِه اأَ اُن اآَخُر َفاإِناَُّه َيِجُب َعلَينْ ِه َرَم�سَ َعلَينْ

ِكنٍي (. ا مِلِ�سنْ يِه ُمدًّ �سِ ٍم َيقنْ َيونْ
التاأخري لعذر معترب  ك��ان  ب��اأن  اأن تكوين غري مفرطة   واإم��ا 

�سرعاً، ففي هذه احلالة عليك الق�ساء فقط. 
قال العالمة علي�س املالكي رحمه اهلل تعاىل يف منح 
الإطعام عمن  نافياً  اجلليل �سرح خمت�سر خليل - 
ًما  ُه َوَلونْ ُحكنْ اأخر الق�ساء لعذر: )ل اإننْ اتاَّ�َسَل َمَر�سُ
َباَن  َفُر ِب�َسعنْ ََر�ِس ال�ساَّ ُل املنْ �َساٍع  .... َوِمثنْ ٍل َواإِرنْ َكَحمنْ
َوالنَِّفا�ُس  �������ُس  ���ينْ َ َواحلنْ ����ُن����وُن  ُ َواجلنْ �����َم�����اُء  إِغنْ َوالنْ
اتِّ�َساُل  ُ��َراُد  َف��املنْ لَِة  منْ ُ َوِباجلنْ  ... �����َراُه   إِكنْ َوالنْ
ِه �َسَواٌء  ِر َما َعلَينْ َق��دنْ ��َداأِ  َم��بنْ ِم��ننْ  ِر  ��ُع��ذنْ النْ
ِمننْ  َل  ُه  �سُ َبعنْ اأَونْ  ُه  ُكلُّ اُن  َرَم�سَ َكاَن 
َباَن  �َسعنْ ��ِت��َداِء  ابنْ ِم��ننْ  َوَل  اَن  َرَم�سَ

لًَقا(. ُمطنْ
 واأم��������ا ك����ون����ك جت���ه���ل���ني ع���دد 
الأيام فقدريها بالأحوط ومبا 

تطمئن اإليه النف�س.
حتى  رم�سان  ق�ساء  يف  فرط  من  على  يجب  • واخلال�سة: 
والق�ساء  الإط��ع��ام،  م��ع  الق�ساء  ال��ت��ايل  رم�سان  عليه  دخ��ل 
الق�ساء قدرها  اأي��ام  املفرط، ومن جهل عدد  فقط على غري 

بالأحوط ومبا تطمئن اإليه النف�س. واهلل اأعلم

اأيام يف رم�سان عامدًا متعمدًا  اأفطر عدة  ما حكم من 
ثم هداه اهلل واأكمل �سيام رم�سان علمًا باأنه اأفطر اأول 
�ستة اأيام من رم�سان ثم تاب اإىل اهلل واأقلع عن ذنبه 
اأرجوكم ف�سروا يل هذه احلالة لأن العلماء توهوين يف 

هذه امل�ساألة وجزاكم اهلل عني خري اجلزاء؟

احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني 
�سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد..

اأي��ام فعليه  اأفطر يف رم�سان متعمداً بغري اجلماع �ستة  فمن 
الق�ساء، باأن ي�سوم �ستة اأيام بدل تلك الأيام التي اأفطرها.

ثم عليه الكفارة عند املالكية وهي على التخيري، فيفعل امل�سلم 
اأي خ�سلة من اخل�سال الثالث، قال الإمام اأبو زيد القريواين 
يف ر�سالته: )والكفارة يف ذلك اإطعام �ستني م�سكيناً لكل م�سكني 
مد مبد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فذلك اأحب اإلينا، وله اأن 

يكفر بعتق رقبة اأو �سيام �سهرين متتابعني(. 
رم�سان  اأي��ام من  �ستة  اأفطر متعمداً  على من  فيكون  وعليه 
اأو ي�سوم )12( �سهراً، والإطعام  اأن يطعم )360( م�سكيناً، 

اأف�سل.
ف��اإن عليه  اأف��ط��ر بغري اجل��م��اع  م��ن  اأن  اإىل  ال�سافعية  وذه��ب 
الق�ساء فقط، وهذا الذي نختاره لهذا ال�سخ�س الذي اأفطر 

راأفة بحاله. 
واإن كان اأفطر باجلماع يف نهار رم�سان فعليه الكفارة اتفاقاً، 
اأو التخيري، وهي  واإمن��ا وقع اخل��الف هل هي على الرتتيب 
على  اجلمهور  وع��ن��د  �سبق،  كما  التخيري  على  املالكية  عند 
ذلك  اإىل  ا�ستطاع  اإذا  رقبة  يعتق  اأن  املكفر  فعلى  ال��رتت��ي��ب، 
�سبياًل، فاإن مل يجد فعليه �سيام �سهرين متتابعني، فاإن عجز 
زي��ادة مر�س  اأو خاف من ال�سوم  اأو مر�س  عن ال�سوم لهرم 

فعليه اإطعام �ستني م�سكيناً.
جهة  اأو  موثوقاً  عاملاً  �ساأل  من  اأن  اإىل  الكرمي  اأخ��ي  وننبهك 

اأن يكرر  معروفة بالإفتاء - مثل هذا املوقع - فال ينبغي له 
ال�سوؤال مرة اأخرى جلهات اأخرى لئال يح�سل له الت�سوي�س 

ب�سبب اختالف الفقهاء.
اجلماع  بغري  ال�ستة  الأي���ام  اأف��ط��ر  ك��ان  اإن  واخل��ال���س��ة:   •
الكفارة  ف��ع��ل��ي��ه  ب��اجل��م��اع  اأف���ط���ر  ك���ان  واإن  ال��ق�����س��اء،  ف��ع��ل��ي��ه 

املذكورة اأعاله اتفاقاً. واهلل اأعلم

ثالثة  بعد  عني  انقطعت  ثم  ال�سهرية  الدورة  اأتتني 
دون  من  اأ�سوم  و  اأغت�سل  اأن  يل  يجوز  فهل  نهارا  اأيــام 

النية؟

احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني 
�سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد..

امل���راأة من ح�سول  اإذا حتققت  امل���راأة  اأن  اهلل  فاعلمي حفظك 
الطهر عندها من احلي�س قبل طلوع الفجر بقدر ما ميكنها 
اأن تنوي ال�سوم يف رم�سان من الليل  اأن تنوي؛ وجب عليها 
و�سومها �سحيح، اأما اإذا مل تنو فال ي�سح �سومها ولو طهرت 
اأن الطهر ح�سل بعد طلوع الفجر فلي�س  واإذا حتققت  لياًل، 
عليها اإم�ساك، وعليها الق�ساء فقط، واأما اإذا �سكت هل طهرت 

قبل الفجر اأو بعده فيجب عليها الإم�ساك والق�ساء.
الفواكه  تعاىل يف  اهلل  رحمه  املالكي  النفراوي  العالمة  قال   
اإذا طهرت قبل الفجر  الدواين:" واأما �سحة �سوم احلائ�س 
وعلى  ال��غ�����س��ل،  ي�سع  زم���ن  يف  ط��ه��ره��ا  ك���ان  اإذا  عليه  فمتفق 
امل�سهور اإذا كان يف زمن بحيث تدرك فيه النية، واإذا �سكت هل 
والق�ساء،  الإم�ساك  عليها  بعده وجب  اأو  الفجر  قبل  طهرت 

والإم�ساك لحتمال طهرها قبل الفجر ".
اإم�ساك  نهاراً، فال  اأن��ك طهرت  ال�سوؤال  ذك��رت يف  اأن��ك  وطاملا 

عليك، ويجب عليك ق�ساء هذا اليوم بعد رم�سان.
قال العالمة املواق رحمه اهلل تعاىل يف التاج والإكليل:" من 
املدونة قال مالك: اإن حا�ست امراأة وطهرت يف رم�سان اأول 
الطهر  راأت  اإن  بقية يومها، وكذلك  اآخ��ره فلتفطر  اأو  النهار 
الفجر  بعد  اغت�سلت  الفجر  قبل  راأت��ه  اإن  واأم��ا   ، الفجر  بعد 

واأجزاأها �سومها ". واهلل اأعلم.
فال  ال��ف��ج��ر،  ب��ع��د  رم�����س��ان  يف  ط��ه��رت  م��ن  • واخل��ال���س��ة: 
ق�ساء  عليها  ويجب  يومها  بقية  الفطر  ولها  عليها،  اإم�ساك 

َالّلـُهَمّ اْجَعْل ىل فيِه ِاىل َمْر�ساِتَك َدلياًل، َول 

َة  ْيطاِن فيِه َعَلَيّ �َسبياًل، َواْجَعِل اْلََنّ َتَْعْل ِلل�َسّ

َي َحواِئِج الّطاِلبنَي . ىل َمْنِزًل َوَمقياًل، يا قا�سِ



12 االثنني   - 29   يوليو    2013 م    -    العـدد    10856
Monday    29    July     2013  -  Issue No   10856

العدد 10856 بتاريخ 2013/7/29   

الغاء اعالن �سابق
ال�سوؤون  قطاع   - القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN  1039331 رقم  التجارية  الرخ�سة  بان  التجارية 
بال�سم التجاري :مقهى ومرطبات النفو�سي بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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الغاء اعالن �سابق
ال�سوؤون  قطاع   - القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1030645 التجارية بان الرخ�سة التجارية رقم
بال�سم التجاري :�سالون مالمح بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد رفيق الدين لت�سليح الدوات 

الكهربائية وال�سحية رخ�سة رقم:CN 1030767 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.50*0.20

تعديل ا�سم جتاري:من/حمل حممد رفيق الدين لت�سليح الدوات الكهربائية وال�سحية
MOHAMMED RAFEEQ AL DEEN SANITARY & ELECTRICAL REPAIRS SHOP

اىل/حممد رفيق الدين ل�سيانة الدوات الكهربائية وال�سحية 
MOHAMMED RAFEEQ AL DEEN   ELECTRICAL APPLIANGES & SANITARY MAINTENANCE

�سعيد  بناية  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  �سارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
 6 طابق   1-4 �سرق  ح   C9 ق  الكرتا  �سارع  ابوظبي  ابوظبي  اىل  العامري  بخيت  حم�سن 

مكتب رقم 7 - 601 املالك/موزة مبارك علي القبي�سي/ واآخرون
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة التمديدات ال�سحية )4329906(

تعديل ن�ساط/حذف تركيب وا�سالح الدوات والتمديدات ال�سحية )4322002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  العاملية  دو�س  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1032613 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 01*01 اىل 0.40*0.20

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة دو�س العاملية للمقاولت العامة

DOSH INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�س�سة دو�س العاملية لل�سيانة العامة 

DOSH INTERNATIONAL GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا الفا

 رخ�سة رقم:CN 1198291 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*8 اىل 50*7.90

تعديل ا�سم جتاري:من/كافترييا الفا
ALPHA CAFETERIA

اىل/مطعم �سوبر الفا 
SUPER ALFA RESTAURANT

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �سيدار  ماركت  ال�س�����ادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1073121 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 6.25*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سوبر ماركت �سيدار ذ.م.م
SEDAR SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة �سيدار ذ.م.م 
SEDAR BAQALA LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�ساط/حذف جممع ا�ستهالكي )�سوبر ماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)

العدد 10856 بتاريخ 2013/7/29   

اإعــــــــــالن
واخلياطة  لالقم�سة  ال�س�����ادة/الد�سدا�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرجالية  رخ�سة رقم:CN 1029908 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالواحد بن حممد رم�سان )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ح�سني جعفر عبدالعزيز باقر العبيديل من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ح�سني جعفر عبدالعزيز باقر العبيديل من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 7.20*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/الد�سدا�سة لالقم�سة واخلياطة الرجالية

AL DISHDASHA TEXTILES & GENTS TAILORING
اىل/الد�سدا�سة لالقم�سة واخلياطة الرجالية ذ.م.م 

AL DISHDASHA TEXTILES & GENTS TAILORING LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات جرين ويت�س

  رخ�سة رقم:CN 1009879 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ورثة: �سامل عتيق مبارك خمي�س الرميثي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ورثة: �سامل عتيق مبارك خمي�س الرميثي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ريتا يلما و�سني من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ريتا يلما و�سني من 100% اىل 49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 6.405*1.22 اىل 0.80*0.350
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/مرطبات جرين ويت�س
GREENWICH REFRESHMENTS

اىل/مرطبات جرين ووت�س ذ.م.م 
GREENWICH REFRESHMENTS LLC

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سخور القمر للمقاولت وال�سيانة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1356037 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل مبارك حممد اجلابري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازب وبيع/حذف مايكل جوزيف بيكلز
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمدمبارك حممد اجلابري

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 6*2 اىل 0.80*0.44
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/�سخور القمر للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
MOON ROCKS GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

اىل/دارك وينغ للمقاولت وال�سيانة العامة 
DARK WING CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الرواد  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1150414:الدولية لتمثيل ال�سركات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سروق 

CN 1150415:الدولية لتمثيل ال�سركات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل   بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ساطئ المواج لكوي املالب�س
رخ�سة رقم:CN 1023598 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ازهار المارات 
 CN 1079109:لتجارة الزهور ونباتات الزينة رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد علي ربيع هالل املزروعي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سه �سامل م�سبح حميد املهريي
 فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سراجي 

للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1026495 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جا�سم حممد جمعه ح�سن احلو�سني )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل ال�سمو�سي

 فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة �سيتاجوجن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1021822 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد بحر العلم احلاج ام اي مناف من 49% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سم�س العامل حاجي عبداملناف )%24(
 فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
�سرياز  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1023755:ذهبي لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يحيى �سامل عبداهلل املهري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر علي غلوم مو�سى العبيديل

 فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10856 بتاريخ 2013/7/29   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قطر الندى للخ�سروات والفواكه

 رخ�سة رقم:CN 1161222 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عتيق خمي�س عتيق بديو الري�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/عتيق خمي�س عتيق بديو الري�سي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازب وبيع/ا�سافة عبداملجيد كاليدو مبيل )%49(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*3.76 اىل 1*3.76

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/قطر الندى للخ�سروات والفواكه

DREW DROPS VEGITABLESS & FRUITS
اىل/قطر الندى للخ�سروات والفواكه ذ.م.م 

DREW DROPS VEGITABLESS & FRUITS LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10856 بتاريخ 2013/7/29   

الغاء اعالن �سابق
ال�سوؤون  قطاع   - القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1031923 التجارية بان الرخ�سة التجارية رقم
املكيفات  لت�سليح  الخ�سر  :الوادي  التجاري  بال�سم 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء 

عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10856 بتاريخ 2013/7/29   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سقر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغربية للوازم القن�س والرحالت
 رخ�سة رقم:CN 1266041 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10856 بتاريخ 2013/7/29   

الغاء اعالن �سابق
ال�سوؤون  قطاع   - القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1435752 التجارية بان الرخ�سة التجارية رقم
لتجميل  ال�سعيده  احالم  :�سالون  التجاري  بال�سم 
ال�سيدات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي)
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�ستة  ان  ام�س  بر�س  فران�س  لوكالة  ميني  ع�سكري  م�سدر  اعلن 
غارة  يف  قتلوا  القاعدة  تنظيم  مقاتلي  من  انهم  يعتقد  ا�سخا�س 
جوية يرجح اأنها لطائرة بدون طيار يف جنوب اليمن وقال امل�سدر 
نف�سه الذي طلب عدم ك�سف هويته ان الغارة ا�ستهدفت �سيارتني 
كانتا تقالن �ستة من نا�سطي التنظيم يف بلدة املحفد يف حمافظة 
ابني جنوب اليمن واو�سح امل�سدر ان طائرة بدون طيار �سنت غارة 
تنظيم  مقاتلي  تتبعان  �سيارتني  م�ستهدفه  ال�سبت  م�ساء  جوية 
املحفد احلدودية مع �سبوة مما  القاعدة يف وادي �سيقة مديرية 

ا�سفر عن م�سرع جميع من كانوا يف ال�سيارة وعددهم �ستة .
وخ�سعت مديريات عدة من حمافظة ابني ومنها املحفد طوال �سنة 
 2012 يونيو  حزيران  يف  منها  اخرجها  التي  القاعدة  ل�سيطرة 
املتطرفة توا�سل �سن  ال�سبكة  النطاق للجي�س. لكن  وا�سع  هجوم 

هجمات قاتلة على اجلنود وقوات المن ورموز الدولة.
جراء  من  املركزية  ال�سلطة  �سعف  من  ا�ستفادت  القاعدة  وكانت 
يف  �سالح  عبداهلل  علي  ال�سابق  الرئي�س  �سد  ال�سعبية  النتفا�سة 

اليمن. و�سرق  جنوب  على  �سيطرتها  لتعزيز   2011

�سجال جديد يف لبنان عنوانه هذه املرة التمديد للقيادات الأمنية وعلى 
اإىل  �سياأخذ طريقه  اإداري  قرار  قائد اجلي�س جان قهوجي عرب  راأ�سها 
التنفيذ الثنني القادم يف اجتماع املجل�س الأعلى للدفاع فبينما يحظى 
الوطني  التيار  رئي�س  يلوح  ال�سيا�سية  الأط���راف  غالبية  بدعم  ال��ق��رار 
احلر مي�سال عون بالطعن فيه. وجاء القرار اإداري��ا عو�سا عن جمل�س 
النواب بعد اأن تعذر تاأمني الن�ساب لنعقاد اجلل�سة العامة الت�سريعية، 
ب�سبب رف�س قوى 14 اآذار ومعها التيار احلر امل�ساركة فيها. كما يجيء 
الذي  ال�سيا�سي  الفراغ  بعد  الأمني  الفراغ  لتجنب  كمحاولة  التمديد 
يعي�سه لبنان بعد الف�سل يف ت�سكيل حكومة جديدة، وتداخل هذا امللف 
اجلي�س  قائد  مهام  وتنتهي  وليته.  املمددة  النواب  جمل�س  مهمات  مع 
املقبل بعد بلوغه  23 �سبتمرب-اأيلول  العماد جان قهوجي يف  اللبناين 
�سلمان  وليد  اللواء  الأرك���ان  رئي�س  مهام  تنتهي  حني  يف  التقاعد،  �سن 
امل�ستقبل  بتيار  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  وق��ال  املقبل.  اأغ�سط�س-اآب  يف 
م�سطفى علو�س اإن تاأييد تيار امل�ستقبل للتمديد هو بدافع جتنب الفراغ 
الأمني يف لبنان الذي ل يحتمل هكذا فراغا، م�سيفا اأن تعيني قيادات 
الأجهزة الأمنية يحتاج اإىل قرار من جمل�س الوزراء لكن يف ظل وجود 

حكومة ت�سريف اأعمال يتعذر حتقيق ذلك.

انهت  التي  الهدنة  اتفاقية  ان  اوب��ام��ا  ب��اراك  الم��ريك��ي  الرئي�س  اأعلن 
للوليات  انت�سار  بل  النزاع  ط��ريف  بني  تعادل  تكن  مل  الكورية  احل��رب 

املتحدة، وذلك يف خطاب مبنا�سبة الذكرى ال�ستني لنتهاء احلرب.
وياأتي ت�سريح اوباما ك�سدى لالحتفالت التي ينظمها النظام ال�سيوعي 
يف بيونغ يانغ حيث د�سن الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ-اون متحفا 
للحرب الكورية من بني ابرز موجوداته �سفينة التج�س�س المريكية يو 
 27 ويف   .1968 يف  ال�سمالية  القوات  �سبطتها  التي  بويبلو  ا���س  ا���س 
احلرب  انتهت  اندلعها،  من  �سنوات  ث��الث  بعد   ،1953 متوز-يوليو 
باتفاقية  الراأ�سمالية  اجلنوبية  وكوريا  ال�سيوعية  ال�سمالية  كوريا  بني 
هدنة وخط فا�سل مل يغري كثريا م�ساحة الرا�سي التي كانت كل طرف 
ف��ان كوريا  ال��رغ��م م��ن ه��ذا  ال��ن��زاع.  وعلى  ان���دلع  ي�سيطر عليها قبل 
ال�سمالية ترى يف الهدنة انت�سارا لقواتها يف احلرب وهي حتيي �سنويا 
على  وا�سنطن  اقيم يف  وخ��الل حفل  �سخمة.  باحتفالت  املنا�سبة  هذه 
اوباما هنا  قال  الكورية  املقاتلني يف احلرب  لقدامى  ن�سب  مقربة من 
اليوم ميكننا ان نقول بكل ثقة ان احلرب مل تنته بتعادل، كوريا كانت 
انت�سارا . وا�ساف عندما يكون هناك 50 مليون كوري جنوبي يعي�سون 
احرارا ، يف دميوقراطية مفعمة باحلياة ولديهم احد اكر القت�سادات 
اللذين  وال��ف��ق��ر  القمع  م��ع  ���س��ارخ��ا  تناق�سا  ي�سكل  ه��ذا  ف��ان  دينامية 

ي�سودان ال�سمال. هذا انت�سار، هذا تراثنا .

عوا�صم

�سنعاء

وا�سنطن

بريوت

املالكي يعاقب امل�سوؤولني عن هروب ال�سجناء 

مقتل ثمانية عنا�شر �أمن �أكر�د يف هجوم بالعر�ق 
•• بغداد-وكاالت:

وّجه رئي�س الوزراء والقائد العام للقوات امل�سّلحة العراقية نوري املالكي، 
اأرك��ان الفرقة الرابعة يف  بطرد مدير عام دائرة ال�سجون وحجز رئي�س 
ال�سرطة الحتادية وعدد من ال�سباط املق�سّرين واإحالتهم اإىل الق�ساء 

على خلفية حادثة هروب ال�سجناء من �سجن اأبو غريب.
اجتمع،  املالكي  اإن  فيه  قال  بياناً  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  واأ�سدر مكتب 
باللجنة اخلا�سة مبو�سوع هروب ال�سجناء من �سجن اأبو غريب، وا�ستمع 
حماية  ع��ن  امل�سوؤولني  ال�سباط  م��ن  ع��دد  واإف����ادات  اللجنة  تقرير  اإىل 
امل��وؤ���س��رات الأولية  اأن  ال��ب��ي��ان  . واأ���س��اف  ال��داخ��ل واخل����ارج  ال�سجن م��ن 
كان  حيث  ال�سجن،  اإدارة  يف  وا�سح  وخلل  تق�سري  عن  ك�سفت  للتحقيق 
اأو  ال��ه��وات��ف النقالة  ال��ن��زلء التوا�سل م��ع اخل���ارج ع��ن ط��ري��ق  ب��اإم��ك��ان 
الرقابة  تراخي  عن  اأي�ساً  ك�سف  التحقيق  اأن  م��وؤك��داً   ، اأخ��رى  باأ�ساليب 
وعدم اتخاذ اإجراءات احلماية الالزمة رغم الإبالغ عن احتمال ح�سول 
اأمر  اأن املالكي  اإىل  . واأ�سار  مثل هذا احلادث من قبل اجلهات املخت�سة 
بحجز عدد من ال�سباط الذين اأثبت التحقيق الأويل تق�سريهم يف اأداء 
واجبهم واإحالة امللف اإىل الق�ساء ، مو�سحاً اأن من بني ال�سباط رئي�س 
الحتادية  ال�سرطة  ف��وج  واآم��ر  احت��ادي��ة،  �سرطة  الرابعة  الفرقة  اأرك���ان 
املكلف بحماية ال�سجن ومعاونه، واأفراد ا�ستخبارات ال�سرطة املوجودين 
داخل ال�سجن، وعنا�سر ال�سرطة الحتادية املكلفني بحماية ال�سجن اأثناء 
احلادث . وتابع اأن املالكي اأمر بطرد مدير عام دائرة ال�سجون واإحالته 
اإىل الق�ساء ، م�سرياً اإىل اأن رئي�س الوزراء وّجه مبتابعة التحقيق لك�سف 

جميع مالب�سات احلادث وتقدمي املتهمني اإىل الق�ساء .
ت�سعة بجروح  وا�سيب  اك��راد  ام��ن  ذل��ك، قتل ثمانية عنا�سر  يف غ�سون 
ق�ساء  يف  امنية  دوري���ة  �سد  ان��ت��ح��اري  نفذه  مفخخة  ب�سيارة  هجوم  يف 
طوزخرماتو �سمال بغداد �سباح ام�س، بح�سب ما افادت م�سادر م�سوؤولة 

وكالة فران�س بر�س.
وقال قائممقام ق�ساء طوزخرماتو 175 كلم �سمال بغداد �سالل عبدول 
ان انتحاريا يقود �سيارة مفخخة ا�ستهدف دورية لل�سرطة الكردية قرب 

معار�س لل�سيارات ما ادى اىل مقتل ثمانية وا�سابة ت�سعة بجروح .

�طالق �شر�ح �ملقرحي �رتبط ب�شفقة �أ�شلحة بـ615 مليون دولر 
التنموية يف �سرياليون  ا�سرتليني، لتغطية تكاليف براجمها 

وغريها من البلدان التي تعاين من الفقر.
الإل���ك���رتون���ي���ة لل�سفري  ال���ر����س���ال���ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن  ون��ق��ل��ت 
الربيطاين ال�سابق يف طرابل�س اأن بلري زار ليبيا يف اأيار مايو 
نظريه  للقاء  من�سبه،  عن  تنحيه  من  �سهر  قبل   ،2007
الليبي وقتها البغدادي علي املحمودي يف مدينة �سرت، حيث 
�سركة  دف��اع �ساروخي من  نظام  ب�سراء  ليبيا  قيام  اتفقا على 
اإم بي دي اإي، اململوكة جزئياً من �سركة الأ�سلحة الربيطانية 
العمالقة بي اإيه اإي �سي�ستمز، كما اأبرما مذكرة تفاهم لتبادل 
اأن  �ساأنها  من  اأن  الوقت  ذل��ك  يف  الليبيون  واعتقد  ال�سجناء، 

متّهد الطريق اأمام اخالء �سبيل املقرحي .

بوعودها ل�سراء نظام دفاعي جوي من بريطانيا ، م�سرية اإىل 
اأن هذا الك�سف �سي�سّبب اإحراجاً حلكومة حزب العماّل ال�سابقة 
برئا�سة طوين بلري، كونها اأ�سّرت دائماً على اأن اإخالء �سبيل 
املقرحي من �سجنه يف ا�سكتلندا وال�سماح له بالعودة اإىل ليبيا 

مل يكن مرتبطاً باأي �سفقات جتارية.
فن�سنت  وقتها،  ليبيا  ل��دى  الربيطاين  ال�سفري  اأن  واأ�سافت 
لرئي�س  املكتب اخلا�س  اإىل  الإلكرتونية  الر�سالة  اأر�سل  فني، 
حزيران-يونيو   8 بتاريخ  بلري  الأ�سبق  الربيطاين  ال���وزراء 
2008، وقبل الزيارة التي قام بها اإىل ليبيا و�سبقت تنحيه 
على  القذايف  للقاء  نف�سه،  ال�سهر  العا�سر من  يف  من�سبه  عن 

�سها له النظام الليبي ال�سابق. منت طائرة خا�سة خ�سّ

•• لندن-يو بي اأي:

اأن  �سرية  ام�س، عن مرا�َسلة  تليغراف  نقلت �سحيفة �سندي 
اإخالء �سبيل الليبي عبد البا�سط املقرحي، ال�سخ�س الوحيد 
ال�سلطات  ق��ب��ل  م��ن  ل��وك��رب��ي،  ط��ائ��رة  بتفجري  اأُدي�����ن  ال����ذي 
ال�سكتلندية عام 2009، ارتبط ب�سفقة قيمتها 400 مليون 
اأ�سلحة  615 مليون دولر( لت�سدير  جنيه ا�سرتليني )نحو 

اإىل نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معّمر القذايف.
وقالت ال�سحيفة اإن ر�سالة اإلكرتونية �سرية بعث بها ال�سفري 
الربيطاين لدى طرابل�س وقتها ت�سمنت تفا�سيل عن طرق 
ليبيا  تفي  ح��ني  امل��ق��رح��ي  �سجني  لنقل  ات��ف��اق  على  التوقيع 

من  املكّونة  الإلكرتونية  الر�سالة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
اأولته  ال��ذي  احلر�س  عن  تفا�سيل  ت�سمنت  كلمة   1300
بريطانيا يف ذلك الوقت لإبرام �سفقات مع نظام القذايف، من 
بينها اقرتاح باأن ُتقنع الأخري با�ستثمار اأ�سول �سندوق الروة 
ال�سيادية لليبيا البالغة 80 مليار جنيه ا�سرتليني يف مدينة 
لندن، وانتقاد �سمني ل�سيا�سة الرئي�س الأمريكي وقتها، جورج 
كونها  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  الليبية  الأ���س��ول  ب��و���س، جتميد 

عرقلت اإبرام �سفقات جتارية.
وقالت اإن الر�سالة الإلكرتونية ال�سرية ت�سمنت اأي�ساً تفا�سيل 
الربيطانية  الدولية  التنمية  وزارة  اأبدته  الذي  عن احلر�س 
ل�ستخدام �سندوق ليبي اآخر يحتوي على 130 مليون جنيه 

ا�ستمرار التوتر اأمام التاأ�سي�سي ويف جميع املحافظات

�ملعار�شة �لتون�شية ت�شعى �إىل ت�شكيل حكومة �إنقاذ..!
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م����ع ت����وات����ر الأن�����ب�����اء ع����ن م���ب���ادرة 
�سيا�سية جديدة من قبل الأطراف 
احلاكمة تتجه نحو تو�سيع قاعدة 
الئتالف احلاكم لي�سمل جزءا من 
اأح�����زاب امل��ع��ار���س��ة وو���س��ع خارطة 
وملزمة  امل���ع���امل  وا���س��ح��ة  ط��ري��ق 
للمرحلة القادمة من النتهاء من 
النتخابات،  اإىل  و�سول  الد�ستور 
ب�سكل  تعمق  ق��د  ال�����س��رخ  اأّن  ي��ب��دو 
والتوافق،  ال���رتاج���ع  ف��ي��ه  ب��ع�����س��ر 
التون�سي  ال�سارع  يف  النق�سام  واأّن 
جم�سدا  ال�����س��ي��ا���س��ي،  امل�����س��ه��د  ويف 
بني  التاأ�سي�سي  املجل�س  �ساحة  يف 
ومعار�سيها،  ال�سرعية  منا�سري 
�سي�سعب  وحقيقة  واقعا  اأم��را  بات 
اإىل  �ساعية  جتاوزها يف كل مبادرة 
ترميم الأو�ساع املنفلتة خا�سة مع 
املجل�س  حل  على  املعار�سة  اإ�سرار 
اإنقاذ  حكومة  وت�سكيل  التاأ�سي�سي 
م�ستقّلني  وم����ن  م�����س��غ��رة  وط���ن���ي 

تتوىل ت�سيري �سوؤون البالد.
فقد �سرعت جبهة الإنقاذ الوطني 
املتكونة من اأحزاب اجلبهة ال�سعبية 
والحتاد من اأجل تون�س وعدد من 
الأحد  اأم�س  واجلمعيات  املنظمات 
مبقر اجلبهة ال�سعبية يف م�ساورات 
وطني  اإن��ق��اذ  حكومة  تكوين  ح��ول 

واختيار رئي�س للحكومة.
وت�����س��ري ب��ع�����س ال��ت�����س��ري��ب��ات اإىل 
اقرتاح عدد من الأ�سماء على غرار 
الكرمي  عبد  ال�سابق  ال��دف��اع  وزي��ر 
اجليو�س  اأرك���ان  ورئي�س  ال��زب��ي��دي 
واملحامي  ع���م���ار  ر���س��ي��د  ال���ث���الث 
ت�سوقها  وال��ت��ي  الطريفي   خمتار 

الفجر بكّل حتفظ.
اآم���ن���ة م��ن��ي��ف ع���ن منظمة  وق���ال���ت 
هناك من  يعد  اإّن��ه مل  تون�س  كلنا 
على  ال���رتوي���ك���ا  م���ع  ل���ل���ح���وار  داع 
بني  ان�سقاقا  اع��ت��ربت��ه  م��ا  خلفّية 
املواطنني  يحفظ  ج��م��ه��وري  اأم���ن 
واأمن متواطئ براأيها مع ملي�سيات 
ت�����س��ت��ه��دف اأم����ن امل��ح��ت��ج��ني ح�سب 

تعبريها.
ومن جانبها اأّكدت زكية ال�سيفاوي 
ال���ت���ي���ار الإ�����س����الح����ي حلزب  ع����ن 
واحلريات  العمل  اأج��ل  من  التكتل 
اأّنه يجب على  كل الأحزاب القبول 
تزايد  اأم���ام  وطني  اإن��ق��اذ  بحكومة 

العنف امل�سلط على املواطنني.
القيادي  الهمامي  اجليالين  وكان 
الي�ساري  احل���زب���ي  الئ����ت����الف  يف 
امل���ع���ار����س اجل��ب��ه��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة، اإن 
اأحزاب املعار�سة يف بالده املن�سوية 
الوطني،  الإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  اإط����ار  يف 
���س��ت��ب��داأ الأح�����د، م�����س��اورات مكثفة 
جديدة  تون�سية  حكومة  لت�سكيل 
بديال عن حكومة النه�سة برئا�سة 

علي العري�س.
واأو�سح يف ت�سريحات لل�سحافيني 
اعت�سام  يف  م�ساركته  هام�س  على 
املجل�س  م���ن  امل��ن�����س��ح��ب��ني  ال���ن���واب 
اأم�س  اأزالته فجر  الذي  التاأ�سي�سي 
القنابل  م�ستخدمة  الأم���ن  ق���وات 
امل�ساورات  اأن هذه  امل�سيلة للدموع، 

اأهلية،  �سيا�سياً ومنظمة  30 حزباً 
اأبرزها اجلبهة ال�سعبية )12 حزبا 
اأجل  ي�ساريا وقوميا، والإحتاد من 

تون�س)5 اأحزاب و�سطية(.
اإنهم  اجلبهة  ه��ذه  موؤ�س�سو  وق���ال 
هيئة  ت�����س��ك��ي��ل  ع���ل���ى  ���س��ي��ع��م��ل��ون 
وطنية عليا لالإنقاذ الوطني تقوم 
القانون  خ����رباء  م���ع  ب��ال���س��ت��ع��ان��ة 
�سياغة  ب��ا���س��ت��ك��م��ال  ال���د����س���ت���وري 
�سهرين  غ�������س���ون  يف  ال���د����س���ت���ور 

وعر�سه على ال�ستفتاء ال�سعبي.
التاأ�سي�سي  ال��ب��ي��ان  يف  اأك�����دوا  ك��م��ا 
�سي�سكلون  اأن���ه���م  اجل��ب��ه��ة،  ل��ه��ذه 
ح���ك���وم���ة اإن����ق����اذ وط���ن���ي حم�����دودة 
لالنتخابات  ت���رت����س���ح  ل  ال����ع����دد 
�سخ�سية وطنية  وتراأ�سها  القادمة 
م�ستقلة متوافق عليها تتخذ �سمن 
برناجمها جمموعة من الإجراءات 
ال�����س����ت����ع����ج����ال����ي����ة الق����ت���������س����ادي����ة 
والأمنية  وال�سيا�سية  والجتماعية 
دميقراطية  لن���ت���خ���اب���ات  وت����ع����د 

نزيهة.
ف�سل بن جعفر يف خطاب التهدئة

وي��ع��ّد ان��ط��الق امل�����س��اورات لت�سكيل 
الرتويكا  حلكومة  موازية  حكومة 
القائمة ويف غياب هذه الأخرية ردا 
ال�سبت  م�ساء  به  توجه  ن��داء  على  
رئي�س املجل�س التاأ�سي�سي م�سطفى 
القيادات  كافة  فيه  دع��ا  جعفر  بن 
موؤكدا  ال��ت��ع��ق��ل،  اإىل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
القوى  كافة  م�ساركة  �سرورة  على 
ال�سيا�سية دون ا�ستثناء يف امل�ساحلة 
القادم  الوطني  واحل���وار  الوطنية 
مبا يف ذلك موؤمتر احلوار الوطني 

برعاية احتاد ال�سغل.
اإىل  ا�ستمعنا  ج��ع��ف��ر  ب��ن  واأ����س���اف 
الوزاري  التحوير  مثل  مقرتحات 
وغريها وكلها مطروحة عند توفر 
املناخ العقالين. قائال اإّن ال�ساعات 
اأخبارا  �ستحمل  ال��ق��ادم��ة  والأي�����ام 

�سارة. 
ودع������ا ب����ن ج��ع��ف��ر احل���ك���وم���ة اإىل 
ال���دع���وات  ك���اف���ة  اإىل  ال���س��ت��ج��اب��ة 
املطالبة بحل كافة رابطات العنف 
تطمئن  وا�سحة  اإ���س��ارات  وتوجيه 
املناخ  وخ��ل��ق  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات 
الآمن ال�سروري الذي يقود تون�س 

اإىل بر الآمان.
ال�ستجابة  ت���ت���م  مل  اآخ������ر  ن������داء 
النواب  اإىل  ب��ن جعفر  وّج��ه��ه  اإل��ي��ه 
التاأ�سي�سي  املجل�س  من  املن�سحبني 
بتجميد  ل��وح��وا  ال��ذي��ن  وال���ن���واب 
من  املجل�س  اأ�سغال  يف  م�ساركتهم 
ال�سعب  اإن  ق��ائ��ال  ال���رج���وع،  اأج����ل 

كلفهم مبهمة مل يكملوها بعد.
املجل�س  مهمة  اأن  جعفر  ب��ن  واأك���د 

رئي�س  اخ���ت���ي���ار  ح����ول  ���س��ت��ت��م��ح��ور 
يكون  التون�سية  للحكومة  ج��دي��د 
من ال�سخ�سيات الوطنية املعروفة 

بكفاءتها وا�ستقالليتها.
الهمامي،  اجل����ي����الين  وب��ح�����س��ب 
قّررت  الوطني  الإن��ق��اذ  ف��اإن جبهة 
ال�سلمي  امل���دين  ال��ع�����س��ي��ان  تنفيذ 
ك��ل اجل��ه��ات واح���ت���الل مقرات  يف 
امل��ح��اف��ظ��ات والع��ت�����س��ام ب��ه��ا بعد 
ال���رتوي���ك���ا يف  ف�����س��ل��ت ح��ك��وم��ة  اأن 
جميع  ع��ل��ى  ال���ب���الد  ����س���وؤون  اإدارة 

الأ�سعدة.
واأف��اد حّمة الهمامي انه ل منا�س 
التاأ�سي�سي  امل���ج���ل�������س  ح�����ل  م�����ن 
القائمة  ال�سلط  وك���ل  واحل��ك��وم��ة 
للرتويكا  مي��ك��ن  ل  ان����ه  واأ�����س����اف 
ت�سارك  اأن  اأح��زاب��ه��ا  بكل  احلاكمة 
اآو تكون جزءا من احلل يف املرحلة 

املقبلة .
احلل  اأّن  ع��ل��ى  ال��ه��م��ام��ي  و����س���دد 
اإنقاذ  حكومة  ت�سكيل  ه��و  الوحيد 
تقوم  العدد  حم��دودة  تكون  وطني 
للبالد  الأه����ل����ي  ال�����س��ل��م  ب�����اإع�����ادة 
لالنتخابات  الإع����������داد  وت����ت����وىل 
املقبلة يف ظرف �ستة اأ�سهر على األ 
يرت�سح اأع�سائها لهذه النتخابات 

ح�سب قوله.
وب���خ�������س���و����س ب���ع�������س الأ�����س����م����اء 
امل��ط��روح��ة يف ه��ذه احل��ك��وم��ة على 
غرار رئي�س اأركان اجليو�س الثالثة 
الدفاع  ووزي��ر  عمار  ر�سيد  ال�سابق 
ال�سابق عبد الكرمي الزبيدي، قال 
الهمامي اإن هيئة الإنقاذ مل تناق�س 
ب�سكل ر�سمي هذه الأ�سماء بيد انه 
���س��م��ن حكومة  ت��ك��ون  اأن  ي��ن��ف  مل 
م�سهود  وطنية  �سخ�سيات  الإن��ق��اذ 

لها بالكفاءة وال�ستقاللية .
اإّن�����ه �سيتم  وق����ال ح��ّم��ة ال��ه��م��ام��ي 
واملنظمات  الأح����زاب  م��ع  ال��ت�����س��اور 
ع��ل��ى متابعة   ت��ع��م��ل  ه��ي��ئ��ة  ل��ب��ع��ث 
الوطني  ل��الإن��ق��اذ  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
التاأ�سي�سي  امل��ج��ل�����س  حم���ّل  ل��ت��ح��ّل 
غ�سون  يف  ال��د���س��ت��ور  ا�ستكمال  يف 

�سهر.
اأغلب  الهمامي مت�ّسك  واأّك��د حّمة 
اإنقاذ  ب��ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة  الأط�����راف 
وطني مهمتها الإعداد لالنتخابات 
اأ���س��ه��ر م��ع��ت��ربا عدم   6 يف ظ����رف 
ال��رتوي��ك��ا يف هذه  اأح���زاب  ت�سريك 
من  ا�ستثناءهم  يعنى  ل  امل�ساورات 
باعتبارهم  ال��ق��ادم��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

جزءا من امل�سهد ال�سيا�سي.
ُي�سار اإىل اأن جبهة الإنقاذ الوطني 
تاأ�ّس�ست اخلمي�س املا�سي يف اأعقاب 
املعار�س  اغ���ت���ي���ال  ع����ن  الإع��������الن 
تتاألف من  وه��ي  ب��راه��م��ي،  حممد 

على  ���س��ارف��ت  التاأ�سي�سي  ال��وط��ن��ي 
اأق�سى  على  و�ست�ستكمل  نهايتها 
تقدير خالل 23 اأكتوبر 2013.

امل�سادقة  اأن  على  بن جعفر  و�سدد 
تتجاوز  لن  اجلديد  الد�ستور  على 
“لقد  م�سيفا  ال���ق���ادم،  اأوت  �سهر 
والد�ستور  ال���ه���دف  م���ن  اق��رتب��ن��ا 
جتاوز مرحلة النقا�س العام خالفا 
ل��ب��ع�����س ال���ن���ق���اط اخل����الف����ي����ة... 
الأ�سبوع  ت���ت���ج���اوز  ل���ن  وامل�������س���األ���ة 
لبلوغ مرحلة التوافقات ومن ثمة 

مناق�سته ف�سال ف�سال.
     واأعرب بن جعفر عن اأ�سفه من 
التي تنادي بحل املجل�س  الدعوات 
اأن����ه متفهم  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي، م��ع��ت��ربا 
ل��ه��ذه امل��واق��ف وحم���ذرا م��ن مغبة 
املطالبة  ال��ن��داءات  وراء  الجن���رار 

بالت�سعيد. 
امل��ن�����س��ح��ب��ني ع��ل��ى هذه  ال���ن���واب  رد 
تو�سيع  م���ن خ����الل  ال���دع���وة ج����اء 
اأّكد  اإذ  اأع��داده��م  وازدي���اد  قائمتها 
الر�سمي  ال��ن��اط��ق  ال��ط��ي��ب  ���س��م��ري 
ب����ا�����س����م امل�����������س�����ار ال����دمي����ق����راط����ي 
اأّن عدد  اأم�����س الأح���د  الج��ت��م��اع��ي 
املجل�س  م���ن  امل��ن�����س��ح��ب��ني  ال���ن���واب 
ع�سوا    65 ب����ل����غ  ال���ت���اأ����س���ي�������س���ي 
مرجح  ال��ع��دد  ه��ذا  اأّن  اإىل  م�سريا 

لالرتفاع.
با�سم  ال���ر����س���م���ي  ال���ن���اط���ق  وق������ال 
امل�سار الدميقراطي الجتماعي يف 
اإّن الأرق��ام ل تعنيهم  ال�سياق ذات��ه 
ال�سعب  ت�سامن  يعنيهم   ما  بقدر 
مطالبهم  م��ع  ووح��دت��ه  التون�سي 
ب��اإ���س��ق��اط احل��ك��وم��ة وح���ل املجل�س 

التاأ�سي�سي. 
اأك����د ال��ن��ائ��ب ع���ن احلزب  يف ح���ني 
رف�س  الدهماين  اإي���اد  اجلمهوري 
ال�����ن�����واب امل��ن�����س��ح��ب��ني الل���ت���ح���اق 
واأع���رب  الث���ن���ني.  ال��ي��وم  باملجل�س 
ال�����ده�����م�����اين ع�����ن رف���������س����ه ال����ت����ام 
ملقرتحات م�سطفى بن جعفر التي 
توجه  التي  الكلمة  يف  عنها   اأعلن 
بها لل�سعب التون�سي، مبينا اأّن هذه 
املقرتحات واملتعلقة اأ�سا�سا بروابط 
حماية الثورة جاءت متاأخرة وغري 
الو�سع  م�ستلزمات  م��ع  متالئمة 

الراهن.
احلّل  اأّن  ع��ل��ى  ال��ده��م��اين  و����س���دد 
ال��وح��ي��د يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ه��و حّل 

احلكومة واملجل�س التاأ�سي�سي.
واأّكد حممد جمور القيادي يف حزب 
املوّحد  الدميقراطيني  الوطنيني 
املعار�سة  تقبل  لأن  جم��ال  ل  اأّن���ه 
بالر�سائل التي �سعت الرتويكا اإىل 
رئي�س  خطاب  طريق  عن  اإي�سالها 
املجل�س الوطني التاأ�سي�سي معتربا 

اأنها ت�سعى اإىل املناورة.
من جهته قال اأحمد جنيب ال�سابي 
ال��ق��ي��ادي ب��احل��زب اجل��م��ه��وري اأن 
رئي�س املجل�س التاأ�سي�سي م�سطفى 
����س���اب���ق���ا عديد  ق������دم  ب�����ن ج���ع���ف���ر 
الأجندات التي مل يلتزم بها  داعيا 
اإىل تكليف هيئة خرباء ملراجعة ما 
و�سل اإليه نواب املجل�س يف م�سروع 
ال��د���س��ت��ور و م���ن ث���م ع��ر���س��ه على 

ال�ستفتاء.
واأكد النائب املن�سحب من املجل�س 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ع��ل��ى ب��ال�����س��ري��ف��ة اأن 
م��واع��ي��د الن��ت��ه��اء م��ن ال��د���س��ت��ور و 
النتخابات  ق��ان��ون  على  امل�سادقة 
املجل�س  رئ���ي�������س  ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 
يكمن  ل  ج���ع���ف���ر  ب����ن  م�����س��ط��ف��ى 
الإي��ف��اء بها م��وؤك��دا الإ���س��رار على 

الن�سحاب من املجل�س.
ن��داء تون�س  القيادي يف حزب  لكن 
حم�سن م���رزوق اأك��د اأّن���ه م��ن املهم 
�سياغة  تعيد  خ��رباء  جلنة  تكوين 
املجل�س  ع��ل��ى  وحت��ي��ل��ه  ال��د���س��ت��ور 
ال���وط���ن���ي ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ال�����ذي من 
�سهر  مل��دة  عمله  يوا�سل  اأن  املمكن 
ل��ي��ف��و���س ب��ع��د ذل����ك اأع���م���ال���ه اإىل 

حكومة الإنقاذ الوطني.
كم اأ�سار حم�سن مرزوق يف ال�سياق 
احلوار  ا�ستئناف  اإمكانية  اإىل  ذاته 
م����ع اأح����������زاب ال����رتوي����ك����ا يف ح���ال 
النواب  م��ط��ال��ب  اإىل  ال���س��ت��ج��اب��ة 
من  ان�����س��ح��ب��وا  ال��ذي��ن  املعت�سمني 

املجل�س الوطني التاأ�سي�سي.

العت�سام..حتى ي�سقط النظام
يف الأثناء ي�سعى النواب املن�سحبني 
م���ن ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي واأن�������س���اره���م من 
املدين  املجتمع  ومكونات  الأح��زاب 
�ساحة  يف  اعت�سامهم  تثبيت  اإىل 

املجل�س التاأ�سي�سي . 
وقد التقى �سباح اأم�س الأحد نائبا 
بالطيب  �سمري  املن�سحبان  املجل�س 
الداخلية  وزي���ر  ق�سيلة  وخ��م��ي�����س 
يف احل���ك���وم���ة امل���وؤق���ت���ة ل��ط��ف��ي بن 
اعت�سام  با�ستئناف  لإقناعه  ج��دو 
اأمام  ال�سبت  انتظم  ال��ذي  الرحيل 
بحله  للمطالبة  التاأ�سي�سي  مقر 
على  واحتجاجا  النظام  واإ���س��ق��اط 
م����ا اع�����ت�����رباه ع�����دم ح���ي���اد الأم�����ن 
اأخ��رى ح�سب  وانحيازه جلهة دون 

تعبريهما.
واأّكد القيادي يف حزب نداء تون�س 
اأعطى  ق���د  ال���داخ���ل���ي���ة   وزي�����ر  اأّن 
العمليات  لقاعة  مكتوبة  تعليمات 
وعدم  املواطنني  اح��رتام  ب�سرورة 
ال��ع��ن��ف وال���غ���از امل�سيل  ا���س��ت��ع��م��ال  
�سلمّيا  املعت�سمني  ���س��ّد  ل��ل��دم��وع 

اأمام املجل�س الوطني التاأ�سي�سي.
وزي���ر  اإّن  ق�����س��ي��ل��ة  خ��م��ي�����س  وق�����ال 
ت���ع���ّه���دا لدى  اأب��������دى  ال����داخ����ل����ّي����ة 
الر�سمّي  الناطق  �سحبة  ا�ستقباله 
ب����ا�����س����م امل�����������س�����ار ال����دمي����ق����راط����ي 
الج�����ت�����م�����اع�����ي �����س����م����ري ال���ط���ي���ب 
�سد  احلا�سلة  التجاوزات  مبتابعة 
املعت�سمني فجر الحد م�سريا اإىل 
اأّن���ه اأب��ل��غ ب��ن ج���ّدو اإ���س��رار النواب 
التاأ�سي�سي  املجل�س  من  املن�سحبني 

على موا�سلة اعت�سامهم ال�سلمّي.
اأن قامت  وي��اأت��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ب��ع��د 
املعت�سمني  بتفريق  الأم����ن  ق���وات 
فجر الأحد والعتداء عليهم بالغاز 

امل�سيل للدموع ونزع خيامهم .
واأف�����اد م�����س��در اأم��ن��ي اأن���ه مت فجر 
الأح��د رف��ع اخليام واإخ���الء �ساحة 
اأين  التاأ�سي�سي  اأم��ام املجل�س  ب��اردو 
اآلف املحتجني  جتمع منذ ال�سبت 
واإ�سقاط  املجل�س  بحل  للمطالبة 

احلكومة.
وحدات  اإّن  نف�سه   امل�سدر  واأ�ساف 
مكثف  ب�سكل  ا�ستعملت  ق��د  اأمنية 
الغاز امل�سيل للدموع يف فجر الأحد 
“بعد ترا�سق باحلجارة بني  وذلك 
الطرف امل�ساند لل�سرعية والطرف 

املعار�س.
اعت�سام  تنظيم  جلنة  ع�سو  وك��ان 
اأّن  اأك��د  قد  ال�سغري  و�سام  الرحيل 
اأم��ام مقر املجل�س  املعت�سمني  عدد 
التاأ�سي�سي قرابة 20 الف �سخ�س.

العت�سام  اأّن  ال�سغري  و�سام  وق��ال 
مت ف���ك���ه م����ن ق���ب���ل ق������وات الأم�����ن 
بالدموع  امل�����س��ي��ل  ال���غ���از  ب��وا���س��ط��ة 
ال�سرعية على  اأن�سار  اأقدم  اأن  بعد 
ا�ستوجب  مم��ا  ب��احل��ج��ارة  ر�سقهم 

التدخل الأمني.
واأفاد املتحدث اإّن العت�سام �سيعود 
املعت�سمني  و���س��ريف��ع  ج��دي��د  م���ن 
املجل�س  ب���ح���ل  امل����ط����ال����ب  ن���ف�������س 
واحل����ك����وم����ة، م�������س���ددا اأن����ه����م لن 

يرتاجعوا حتى يتحقق مطلبهم.
بال�ساو�س  م��ه��دي  اأّن  اإىل  ي�����س��ار 
ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م وح���دات 
التدخل قد اأكد على اثر مواجهات 
واملعت�سمني  الأم�����ن  ب���ني  ال�����س��ب��ت 
امل�سدر  جم��ه��ول��ة  تعليمات  وج���ود 
املجل�س  اأم������ام  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ���س��د 
التاأ�سي�سي اأعطيت لبع�س الأعوان 

ل�ستعمل القوة املفرطة.
النقابة  اإّن  ب��ال�����س��او���س  واأ�����س����اف 
�ست�سعى لفتح حتقيق جدي داخلي 
اأم��رت بهذه  ملعرفة الأط��راف التي 

التعليمات .
�سهد  التاأ�سي�سي  اأّن حميط  ويذكر 
املتظاهرين  بني  مواجهات  ال�سبت 
و قوات الأمن التي فرقتهم بالغاز 
ف�س  اإىل  �سعت  و  ل��ل��دم��وع  امل�سيل 

اعت�سامهم بالقوة .
باملجل�س  ال��ن��ائ��ب  اأك����د  م��ن ج��ه��ت��ه 
تون�س  ن��داء  حركة  عن  التاأ�سي�سي 
الأم����ن  اأن  ال��ق��ط��ي  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 
التعليمات  وان  اخ��رتاق��ه  وق��ع  ق��د 
امل�سيل  ال���غ���از  ب���اإط���الق  ال�������س���ادرة 
للدموع والعتداء على املتظاهرين 
وزارة  ع��ن  ت�سدر  مل  املجل�س  اأم���ام 
الداخلية بل من جهات اأخرى وفق 

تعبريه.
التون�سية  اجل��م��ع��ي��ة  اأك������دت  ك��م��ا 
اأم����ن جمهوري  اأج����ل  ل��ل��ع��م��ل م���ن 
اأم�����س الأح���د ت��ورط ق��ي��ادات اأمنية 
للنظام  بالولء  متحزبة  و  �سامية 
البيان  ورد يف  ما  احلاكم على حد 
يف ال��ت��دخ��ل الأم���ن���ي ال��ع��ن��ي��ف �سد 
املجل�س  بحل  املطالبني  املحتجني 

التاأ�سي�سي  و احلكومة.

��شتقالة وزير �لرتبية
قال وزير الرتبية التون�سي �سامل الأبي�س �سباح اأم�س الأحد انه عرب لرئي�س احلكومة عن رغبته يف ال�ستقالة 
تياره  نف�س  اإىل  ينتمي  ال��ذي  25 جويلية اجل��اري  يوم  الرباهمي  ال�سيا�سي حممد  اغتيال  بعد  من من�سبه 
دخول  حني  اإىل  موؤقتا  ل��ل��وزارة  العام  املرفق  تاأمني  �سيتابع  ان��ه  الرتبية  وزي��ر  واأ���س��اف   . التقدمي  القومي 
راأ���س وزارة  الأبي�س كم�ستقل على  انه مت تعيني �سامل  القادمة. يذكر  الأي��ام  التفعيل خالل  ال�ستقالة طور 
 6 8 مار�س املا�سي بعد اغتيال ال�سيا�سي �سكري بلعيد يف  الرتبية يف حكومة علي العري�س التي ت�سكلت يف 

فيفرى 2013.
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اأدانت الإعدام اجلماعي جلنود النظام

�ملعار�شة تطالب �لأمم �ملتحدة بالك�شف عن �تفاقها مع دم�شق
ال�سلحة يف النزاع ال�سوري.

واكد الئتالف على وجوب اإعالن 
���س��ل�����س��رتوم ع����ن ن���ت���ائ���ج زي���ارت���ه 
مع  ول��ق��ائ��ه  دم�سق  اإىل  الأخ����رية 
وعلى  ال�������س���وري���ني  امل���������س����وؤول����ني 
���س��رورة اإ����س���داره ت��ق��اري��ر دورية 
مع  بالتن�سيق  اأعماله  نتائج  ع��ن 

الئتالف وموؤ�س�ساته .
واو����س���ح الئ���ت���الف يف ب��ي��ان��ه ان 
ا�ستخدم  ال���ت���ي  امل����واق����ع  ب��ع�����س 
الكيميائي  ال�سالح  فيها  النظام 
ه��ي اأج�����زاء م��ن م��ن��اط��ق حمررة 
ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا اجل��ي�����س احل���ر، 
اإل  الأمم��ي  التحقيق  يكتمل  ولن 

بزيارتها ومعاينة الوقائع فيها .
بوقوع  امل���ت���ح���دة  المم  وت��ب��ل��غ��ت 
�سوريا،  يف  كيميائيا  هجوما   13
بح�سب ما افاد م�سوؤول يف املنظمة 
الئتالف  واكد  الثالثاء  الدولية 
الت�سهيالت  كل  بتقدمي  التزامه 
امل��م��ك��ن��ة ل��ل��ج��ن��ة م���ن اأج����ل اإمت���ام 
ي�سمن  ب�سكل  مهمتها،  واإجن����اح 

لها دخول امنا ملعاينة املواقع .
التحقيق  جل��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  وم���ن���ذ 
احلكومة  ا����س���رتط���ت  ال���دول���ي���ة، 
عملها  يقت�سر  ان  على  ال�سورية 
�سقوط  ح���ادث  يف  التحقيق  على 
كيميائية  ذخ��رية  يحمل  ���س��اروخ 
يف  حلب  ري��ف  يف  الع�سل  خ��ان  يف 
النظام  وتبادل  اآذار-م��ار���س   19
وامل��ع��ار���س��ة الت��ه��ام ب��اط��الق��ه ال 
ال�سماح  طلبت  املتحدة  المم  ان 
انحاء �سوريا  بالتجول يف كل  لها 

املرتبطة  التكفريية  الع�سابات 
القاعدة  بتنظيم  وع�سويا  فكريا 
املجزرة  ه��ذه  مالب�سات  وبك�سف 
اجلماعية املروعة والدوافع التي 
النفاق  ب��ع��ي��دا ع���ن  ت��ق��ف خ��ل��ف��ه��ا 

واملعايري املزدوجة .
واك�������د وزي�������ر الإع����������الم ع���م���ران 
التلفزيون  الزعبي يف مقابلة مع 
الإرهابيني  ج��رمي��ة  اأن  ال�����س��وري 
الذين ارتكبوا جمزرة خان الع�سل 
ومتولهم  تدعمهم  التي  وال���دول 
ح�ساب  دون  مت��ر  ل��ن  وت�سلحهم 
لن  باهظا  ثمنا  �سيدفعون  وه��م 

يقدروا على حتمله .
واأ�ساف الزعبي اإذا كانوا يح�سدون 
ويت�سلحون ويتحدثون عن �سالح 
نوعي فنحن ل�سنا جال�سني نتفرج 
ولن  ن�ستعد  و�سنبقى  ن�ستعد  ب��ل 
ي�ستطيعوا اأن يحدثوا تغيريا على 
الأر�س وفق مفهومهم بل �سيكون 
ال��ت��غ��ي��ري وف�����ق م���ف���ه���وم ال���ق���وات 

امل�سلحة وال�سعب ال�سوري .
املعار�سة  الإع�������الم  وزي�����ر  ودع�����ا 
الناأي  اىل  اخل���ارج  يف  ال�سيا�سية 
ب��ن��ف�����س��ه��ا ع���ن الإره�������اب واإع�����الن 
اإدان���ت���ه���ا مل���ا ي���ح���دث م���ن جم���ازر 
ال�سوري  واجل��ي�����س  ال�����س��ع��ب  ���س��د 
اإىل احل����وار  م��ب��ا���س��رة  وال����ذه����اب 
اإىل  والن�سمام  ال�سيا�سي  واحل��ل 
جهود الدولة يف مواجهة الإرهاب 
واإل  ت��زع��م  كما  وطنية  ك��ان��ت  اإذا 
عمليات  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زء  فهي 

الإرهاب التي جتري .

ب��ت��ورط جماعات  الول��ي��ة اف���ادت 
م�سلحة غري من�سوية حتت لواء 
ال�س�����وري  اجل��ي�����س  اأرك����ان  هيئة 
احلر . و�سدد البيان على �سرورة 
مالحقة كل من يثبت �سلوعه يف 
ارتكاب اأي جرمية يف هذا ال�سدد 
الوحيد  امل�ستفيد  ان  اىل  م�سريا 
من مثل هذه اخلروقات هو نظام 
وامليلي�سيات  وال��ع�����س��اب��ات  الأ���س��د 

املوالية والداعمة له .
اأ�سدقاء  م���ن  الئ���ت���الف  وط��ل��ب 
ال�����س��ع��ب ال�����س��وري ت��وف��ري الدعم 
ال�سراع  حل�����س��م  وال���ك���ايف  اجل�����اد 
تطلعات  وحتقيق  ال��دم��اء  وحقن 

وزارة  ووجهت   . ال�سوري  ال�سعب 
ال�سورية  وامل��غ��رتب��ني  اخل��ارج��ي��ة 
العام  الأم��ني  من  كل  اإىل  ر�سائل 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة ورئ��ي�����س جمل�س 
املتحدة  الأمم  وم��ف��و���س��ة  الأم����ن 
جمل�س  ورئي�س  الإن�سان  حلقوق 
املجزرة  ح����ول  الإن�������س���ان  ح���ق���وق 
ي�سمى  ما  ع�سابة  ارتكبتها  التي 
لواء اأن�سار اخلالفة والتي طالت 

ع�سرات املدنيني والع�سكريني .
الدويل  املجتمع  �سوريا  وطالبت 
وم�سوؤولة  ج��ادة  خطوات  باتخاذ 
ال�����ذي  الإره�������������اب  م����واج����ه����ة  يف 
متار�سه  وال����ذي  ���س��وري��ة  ت�سهده 

ال��ق��وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة يف ب��ل��دة خان 
متوز-يوليو   22 ي��وم��ي  الع�سل 
 ، وحميطها  البلدة  يف  منه  و23 
م�سريا اىل ان من بني هوؤلء 51 
بينهم  ميدانيا،  اع��دم��وا  عن�سرا 

نحو 30 �سابطا و�سابط �سف .
ع��ل��ى �سفحته  امل��ر���س��د  وع���ر����س 
في�سبوك  م��وق��ع  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة 
ا�سرطة  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��وا���س��ل 
م�سورة تظهر ع�سرات اجلثث التي 
يقول امل�سور انها عائدة لعنا�سر 
م���ن ق����وات ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ب�سار 
لها.  امل��وال��ني  ال�سبيحة  و  ال���س��د 
الت�سالت  ان  عن  البيان  وك�سف 

والتحقيق يف حوادث اخرى.
املعار�سة  ادان��ت  ذل��ك،  يف غ�سون 
م�سلحة  جماعات  قيام  ال�سورية 
اجلنود  لع�سرات  ميداين  باعدام 
النظامية،  ل���ل���ق���وات  ال���ت���اب���ع���ني 
معلنة عن ت�سكيل جلنة حتقيق يف 
الوطني  الئتالف  واك��د  احلادثة 
اأرك�����ان اجلي�س  ال�����س��وري وق���ي���ادة 
اإدانتهما  ب��ي��ان  ال�����س��وري احل��ر يف 
ميثاق  ي��ط��ال  خ��رق  لكل  املطلقة 
النظر عن اجلهة  جنيف.. بغ�س 

التي تقف وراءه .
يتعلق  ف���ي���م���ا  ال���ب���ي���ان  واو������س�����ح 
ب��احل��ادث��ة الأخ����رية ال��ت��ي ك�سفت 

امل�سربة  الفيديو  مقاطع  بع�س 
من حلب وقوع ما يبدو اأنه اإعدام 
اجلنود،  م��ن  كبري  لعدد  جماعي 
لهذا  اإدانته  يجدد  الئتالف  ف��اإن 
جلنة  ت�سكيل  ع��ن  ويعلن  الفعل، 

حتقيق يف احلادثة .
وكانت القوات النظامية ال�سورية 
ف���ق���دت ع�������س���رات ال��ق��ت��ل��ى خالل 
معركة بلدة خان الع�سل يف �سمال 
البالد، والتي �سيطر عليها مقاتلو 
املعار�سة منذ ايام، بح�سب ما افاد 
الن�سان  ال�سوري حلقوق  املر�سد 
. وقال املر�سد يف بريد الكرتوين 
150 عن�سرا من  قتل اكر من 

•• فنومبينه-رويرتز:

ام�������س يف  ب��اأ���س��وات��ه��م  الدلء  ال��ك��م��ب��ودي��ون يف  ب�����داأ 
رئي�س  ا�ستمرار  اىل  ت���وؤدي  ان  امل��رج��ح  م��ن  انتخابات 
ال��وزراء هون �سني وهو واحد من اكر الزعماء بقاء 
يف ال�سلطة على م�ستوى العامل لفرتة خم�س �سنوات 
وانها  ان��ه ح��دث تالعب  املعار�سة تقول  اخ��رى ولكن 
�ستوا�سل العمل من اجل حتقيق دميقراطية حقيقية. 

وترى املعار�سة ان نحو مليون ا�سم مل يدرج يف قوائم 
وعمليات  اج��ت��م��اع��ات  تعطيل  م��ن  وت�سكو  الناخبني 
قوات  جانب  من  وحمالت  لال�سوات  مزعومة  �سراء 
لوزراء  رئي�سا  ع��ني  ال��ذي��ن  �سني  ه��ون  ل�سالح  الم��ن 

كمبوديا لول مرة عام 1985.
وقالت منظمة هيومن رايت�س ووت�س التي تتخذ من 
الوليات املتحدة مقرا لها يف بيان ان �سراكة اجلي�س 
وال�سرطة خلقت مناخا ترهيبيا للناخبني يف مناطق 

ال�����س��ع��ب الكمبودي  ال���ب���الد وي��ث��ق ح���زب  ك��ث��رية م���ن 
احلاكم بثقة يف الفوز ولكن حمللني �سيا�سيني يرون 
وك��ان حزب  اغلبيته.   ان معار�سة قوية رمبا تقو�س 
املنتهية فرتته  الربملان  90 مقعدا يف  ي�سغل  ال�سعب 
123 ع�سوا يف حني ك��ان ح��زب النقاذ  وامل��وؤل��ف من 
وقال  مقعدا   29 ي�سغل  املعار�س  الكمبودي  الوطني 
ان احلزب  ال�����س��ع��ب  ح���زب  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ت��ي��ب  ت�سيمن 
احلاكم �سيح�سل على ما بني 88 و92 مقعدا ولكن 

بع�س املحللني يعتقدون ان امام املعار�سة اقوى فر�سة 
وقالت  ال�سعب.  ح��زب  اغلبية  لتقوي�س  �سنوات  منذ 
املحللة امل�ستقلة ت�سيا فاناث ان املعار�سة �ستح�سل على 
عدد اكرب من املقاعد انطالقا من التاأييد الذي راأيناه 
�ستح�سل  التي  املقاعد  النظر عن عدد  ب�سرف  ولكن 
اجل  م��ن  الحت���اد  عليها  يتعني  فانه  الح���زاب  عليها 
البالد بدل من مواجهة بع�سها البع�س مدافعة عن 

ت�سكيل حكومة وحدة وطنية.

•• القاهرة-وام: 

اأدان الدكتور نبيل العربي الأمني العام جلامعة 
الدول العربية العتداء الذي تعر�ست له �سفارة 
طرابل�س  الليبية  بالعا�سمة  الإم�����ارات  دول���ة 
موؤخرا معربا عن اأمله يف األ يوؤثر هذا العمل 
ب��اأي حال من الأح��وال يف العالقات  الإجرامي 
الأخوية الوطيدة التي جتمع البلدين ال�سقيقني 
ودعا العربي يف بيان اأ�سدرته اجلامعة العربية 
اليوم ال�سلطات الليبية اإىل البدء فورا يف اإجراء 

حتقيق �سامل للك�سف عن مالب�سات هذا العمل 
للعدالة  ف��ي��ه  املت�سببني  وت��ق��دمي  الإج���رام���ي 
التي  الأخ��رية  الزيارة  اإىل  العام  الأم��ني  واأ�سار 
قام بها وفد رفيع امل�ستوى من اجلامعة العربية 
مع  عقدها  ال��ت��ي  املثمرة  وال��ل��ق��اءات  ليبيا  اإىل 
ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني ال��ل��ي��ب��ي��ني.. م���وؤك���دا ث��ق��ت��ه يف 
الت�سدي  على  احلكيمة  الليبية  القيادة  ق��درة 
امل�سار  يف  وال�ستمرار  اأ�سكاله  بجميع  لالإرهاب 
ال���دمي���ق���راط���ي ال�����س��ل��ي��م ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى الأم����ن 

وال�ستقرار يف املجتمع.

رئي�س وزر�ء كمبوديا يتاأهب للفوز يف �لنتخابات 

�لعربي يدين �لعتد�ء على �شفارة �لدولة يف طر�بل�س 

•• القاهرة-وكاالت:

اأفادت م�سادر اعالمية يف القاهرة 
حالة  يعي�س  التحرير  ميدان  ب��اأن 
اأمنية هادئة مقارنة بيوم اجلمعة 
امل�سري  ال�سعب  ف��ي��ه  خ���رج  ال���ذي 
ل���ت���ف���وي�������س اجل����ي���������س مب���ح���ارب���ة 
الإرهاب وقالت اإن مدرعات اجلي�س 
جنبات  ع��ل��ى  ب���امل���ي���دان  م����وج����ودة 
مداخل  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى  ال���ط���رق���ات 
التحرير ، م�سرية اإىل اأن املدرعات 

ل تقف يف عر�س ال�سارع.
ف��ي��م��ا ي��خ��ي��م ال���ه���دوء احل����ذر على 
العا�سمة  يف  ال��ت��ظ��اه��ر  م��ي��ادي��ن 
اأم�س  بع�سها  �سهد  التي  امل�سرية 
بحياة  اأودت  دام���ي���ة  ا���س��ت��ب��اك��ات 

الع�سرات.
اللجان  اأن  ال��ع��رب��ي��ة  ق��ن��اة  واأك����دت 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ت�����س��دد م���ن الإج������راءات 
مداخل  ت���اأم���ني  لعملية  الأم��ن��ي��ة 
امليدان، مبينة وجود خيام متفرقة 
فعاليات  اأي  امليادين، مع غياب  يف 
ح�سود  اأو  خطابات  اأو  جماهريية 

من اأي نوع.
ال�سابع  ال��ي��وم  �سحيفة  وك�����س��ف��ت 
ع��ن و���س��ول ث��الث م��درع��ات تابعة 
للجي�س اإىل كوبري ق�سر النيل يف 
املتجهة  ال�سيارات  ملراقبة  القاهرة 

اإىل ميدان التحرير.
ودف������ع ال����ه����دوء امل��ع��ت�����س��م��ني اإىل 
تنظيم مباراة كرة قدم اأمام املن�سة 

الرئي�سية يف امليدان بعد ال�سحور.
الحتادية،  ق�����س��ر  حم��ي��ط  يف  اأم����ا 
بعد  املتطاهرين  ع��دد  فانخف�س 
املرورية  احلركة  وع��ادت  ال�سحور، 
الطبيعية يف جميع ال�سوارع املوؤدية 

اإىل الق�سر.
الدفاع  جمل�س  ع��ق��د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
وقع  على  طارئاً  اجتماعاً  الوطني 
تنقطع  ل  باتت  التي  ال�ستباكات 

الأيام  خ��الل  امل�سري  ال�سارع  ع��ن 
الأخ��������رية. واأف��������ادت الأن����ب����اء ب���اأن 
ال�سيا�سي  ال��و���س��ع  ب��ح��ث  امل��ج��ل�����س 
والأم���ن���ي يف ال���ب���الد، وات���ف���ق على 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ب��ه��ا ف�س 
اع����ت���������س����ام����ات الإخ�������������وان خ����الل 

ال�ساعات القادمة.
ال�سفارة  اأعلنت  اأخ��رى،  من ناحية 
اأبوابها  �ستغلق  اأن��ه��ا  الأم��ريك��ي��ة 
وتوقف تنفيذ اخلدمات القن�سلية 
مواطنيها  دع�����ت  ك���م���ا  ال����ع����ادي����ة، 
ت�سهد  ال��ت��ي  الأم���اك���ن  اإىل جت��ن��ب 
مظاهرات وم�سريات حتى لو كانت 

ورمبا تت�ساعد اإىل اأعمال عنف .
وح�����ث�����ت ال�����������س�����ف�����ارة امل����واط����ن����ني 
ر�سد  على  م�سر  يف  الأم��ريك��ي��ني 
تقارير اإخبارية حملية والتخطيط 
وفقا  وحت���رك���ات���ه���م  لأن�����س��ط��ت��ه��م 

لذلك.
اإىل  مواطنيها  ال�����س��ف��ارة  ووج��ه��ت 
ال�سخ�سي  اأمنهم  خطط  مراجعة 
والبقاء يف حالة تاأهب ملحيطهم يف 

جميع الأوقات يف م�سر.
وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي 
ج��ون ك��ريي اأع��رب يف بيان وزعته 
اإزاء  العميق  ال��ق��ل��ق  ع��ن  ال�����س��ف��ارة 

37 من  الراأ�س. كما اأكدت اإ�سابة 
الأف���راد واجلنود منهم ع��دد كبري 
خالل  وخ��رط��و���س  ن��اري��ة  بطلقات 

اأحداث الأم�س.
ونفت ال��وزارة اأن تكون قد اأطلقت 
يف  لالإخوان  منا�سرين  على  النار 
موؤكدة  الن�سر،  طريق  ا�ستباكات 
اأنها مل ت�ستخدم لتفريق املحتجني 
وكان  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  �سوى 
الأمن  ق���وات  اتهموا  ق��د  الإخ����وان 
الذي  احل��ي  الر�سا�س  با�ستخدام 
يزيد  م��ا  اإعالنهم  بح�سب  اأ�سقط 

عن 100 قتيل ومئات اجلرحى.

�سلمية.
ب��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ع ال�سفارة  واأ����س���ار 
ام�س  اأغلقت  اأنها  اإىل  الإلكرتوين 
واأوقفت  اجلمهور  وج��ه  يف  الأح���د 
تنفيذ اخلدمات القن�سلية العادية، 
ودع��ا من لديهم موعد للخدمات 
واأو�سح  املوعد  جدولة  يعيدوا  اأن 
املواطنني  على  ينبغي  اأن��ه  البيان 
التي  امل��ن��اط��ق  الأم��ريك��ي��ني جتنب 
فيها جت��م��ع��ات كبرية،  ق��د حت���دث 
الأحداث  اأو  املظاهرات  حتى  لأن��ه 
�سلمية  اأن تكون  التي يق�سد منها 
مواجهة،  اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن  مي��ك��ن 

حركة الإخوان امل�سلمني م�سوؤولية 
ح�سلت  التي  الدامية  ال�ستباكات 
اجلمعة يف م�سر، واأكدت تن�سيقها 
مع اجلي�س لف�س اعت�سام الإخوان 

يف رابعة العدوية.
ال���داخ���ل���ي���ة حممد  واأك��������د وزي�������ر 
القب�س  اإل��ق��اء  �سيتم  اأن��ه  ابراهيم 
ع����ل����ى امل����ط����ل����وب����ني ل�����الأم�����ن ف����ور 
خروجهم من ميدان رابعة العدوية 
وكانت وزارة الداخلية امل�سرية قد 
�سابطا   14 اإ���س��اب��ة  ع���ن  اأع��ل��ن��ت 
ح��ال��ت��ه��م��ا خطرة  اث����ن����ان  ب��ي��ن��ه��م 
يف  نارية  بطلقات  اإ�سابتهما  جراء 

القاهرة  والعنف يف  ال��دم��اء  اإراق���ة 
�ساعة  ال�24  يف  والإ����س���ك���ن���دري���ة 
بحياة  اأودت  وال����ت����ي  امل���ا����س���ي���ة، 
الع�سرات من املتظاهرين امل�سريني 

واإ�سابة اأكر من األف .
وقال البيان اإن ال�سلطات امل�سرية 
اأخ���الق���ي وقانوين  ال���ت���زام  ل��دي��ه��ا 
لحرتام احلق يف التجمع ال�سلمي 
وح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ري، وك���اله���م���ا من 
للعملية  الأ����س���ا����س���ي���ة  امل����ك����ون����ات 
التي  ال�������س���ام���ل���ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ال�����س��ل��ط��ات وكانت  ع��ل��ن��ي��ا  ت��ب��ن��ت��ه��ا 
امل�سرية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح��ّم��ل��ت 

ويف �سياق اآخر، قال اإبراهيم، وزير 
ل�سحيفة  ح���دي���ث  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
امل�سري اليوم ، اإن �سباط ال�سرطة 
النف�س،  و�سبط  ال�سلمية  التزموا 
واإن اأن�سار الرئي�س املعزول حممد 
املوقف  ا�ستثمار  ح��اول��وا  م��ر���س��ي، 
اأك����ر من  اأن ال�����س��ح��اي��ا  ب��زع��م��ه��م 
120 قتياًل، وذلك بعد اأن اأ�سابهم 
مليونية  يف  امل�������س���ري���ني  ح�������س���ود 
ح�سب  باجلنون،  اجلي�س  تفوي�س 

قوله.
من  الع�سرات  اأن  اإبراهيم  واأ�ساف 
املعت�سمني  املعزول، طالبوا  اأن�سار 
من فوق من�سة رابعة بقطع كوبري 
اأكتوبر، وهو ما حاوله املعت�سمون 
ال�سرطة،  ق��وات  لهم  ت�سدت  فيما 
رابعة  م��ن�����س��ة  ب����اجت����اه  ل���ي���ع���ودوا 
ويحاولون اإقامة حوائط اإ�سمنتية، 
اأ�سلحة  الر�سا�س من  اأطلقوا  كما 
رائد  اإ���س��اب��ة  اإىل  اأدى  م��ا  ن���اري���ة، 
ونارية  خرطو�س  بطلقات  ومقدم 
 6 اأ�سيب  كما  حرجة،  واإ�سابتهما 

اآخرين .
املتحدث  ق���ال  مت�سل،  ���س��ي��اق  ويف 
اإنه  امل�سرية  الداخلية  وزارة  با�سم 
خ���الل ال���س��ت��ب��اك��ات ب��ني الإخ����وان 
نا�سر،  م��ن�����س��اأة  م��ن��ط��ق��ة  واأه������ايل 
النارية  الأ����س���ل���ح���ة  ا���س��ت��خ��دم��ت 
واخل��رط��و���س م��ا اأ���س��ف��ر ع��ن قتلى 
وجرحى ومن جانبه اأمر امل�ست�سار 
بفتح  ال��ع��ام،  النائب  ب��رك��ات  ه�سام 
حتقيقات عاجلة يف اأحداث املن�سة 
وكلف  الن�سر  ���س��ارع  �سهدها  التي 
النائب العام يف نيابة مدينة ن�سر 
الأحداث  اإع��داد تقرير عن  الكلية 
ال�سرعي  ال����ط����ب  ان�����ت�����داب  ب���ع���د 
وال�ستماع  املتوفني  جثث  ملناظرة 
العيان  و�سهود  امل�سابني،  لأق���وال 
مالب�سات  ل��ك�����س��ف  ال����واق����ع����ة،  يف 

احلادث.

�سفارة وا�سنطن يف القاهرة تغلق وحتذر مواطنيها 

هدوء حذر يخيم على ميادين �لتظاهر يف م�شر

�لعّمال �لربيطاين يتقّدم 11 نقطة على �ملحافظني
• لندن-يو بي اأي:

اأظهر ا�ستطالع جديد للراأي ام�س الأحد، اأن حزب العّمال الربيطاين املعار�س بزعامة اإد ميليباند، يتقّدم بفارق 11 نقطة على حزب املحافظني احلاكم 
بزعامة رئي�س الوزراء ديفيد كامريون. ومنح ال�ستطالع، الذي اأجرته موؤ�س�سة )اأوبنيوم( ل�سحيفة )اأوبزيرفر(، حزب العّمال %39 من اأ�سوات الناخبني 
الربيطانيني، وحزب املحافظني %28، و�سريكه الأ�سغر يف احلكومة الئتالفية حزب الدميقراطيني الأحرار %8، وحزب ال�ستقالل املعار�س 16%. 
م�سابهة، وحزب  بن�سبة  ر�سيده  املحافظني  ح��زب  ع��ّزز  املا�سي، يف حني  ال�سهر  منذ   1% بن�سبة  ارتفع  الناخبني  دع��م  العّمال من  ح��زب  ر�سيد  اإن  وق��ال 

الدميقراطيني الأحرار بن�سبة %2، وفقد حزب ال�ستقالل %3 من ر�سيده.
اأداء نائبه نك كليغ كزعيم  اأداء كامريون كرئي�س لوزراء بالدهم، و%13 على  %33 من الناخبني الربيطانيني �سادقوا على  اأن   واأ�ساف ال�ستطالع 
حلزب الدميقراطيني الأح��رار، و%22 على اإداء ميليباند كزعيم حلزب العّمال. ووجد اأن %41 من الناخبني الربيطانيني مل يغرّيوا مواقفهم من 
حزب العّمال املعار�س هذا العام، يف حني قال %20 اإنهم �ساروا اأكر اإيجابية حياله، و%34 اأكر �سلبية. وقال ال�ستطالع اإن %18 فقط من الناخبني 
الربيطانيني اأكدوا باأنهم �ساروا اأكر اإيجابية حيال حزب املحافظني، و%42 اأكر �سلبية، يف حني اأكد %7 منهم باأنهم �ساروا اأكر اإيجابية حيال �سريكه 

يف احلكومة الئتالفية حزب الدميقراطيني الأحرار، و%47 اأكر �سلبية.

•• بريوت-ا ف ب:

ام�س  ال�سورية  املعار�سة  طالبت 
عن  ب���ال���ك�������س���ف  امل����ت����ح����دة  المم 
النظام  م���ع  ات��ف��اق��ه��ا  ت��ف��ا���س��ي��ل 
اللجنة  ع���م���ل  ح������ول  ال���������س����وري 
حول  بالتحقيق  املكلفة  الدولية 
الكيماوية،  ال���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام 
ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق معها  ال��ل��ج��ن��ة  داع���ي���ة 
م���ن اج���ل زي�����ارة امل���واق���ع واجن���اح 
م���ه���م���ت���ه���ا  وط�����ال�����ب الئ����ت����الف 
ال��وط��ن��ي ال�����س��وري يف ب��ي��ان تلقت 
الأمم  عنه  ن�سخة  ب��ر���س  فران�س 
التفاق  تفا�سيل  بك�سف  املتحدة 
اإل��ي��ه م��ع النظام  ال���ذي ت��و���س��ل��ت 
حول اإجراءات وخطوات التحقيق 
الكيميائية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  يف 
المم  واع����ل����ن����ت   . �����س����وري����ا  يف 
تو�سلت  ان���ه���ا  اجل��م��ع��ة  امل��ت��ح��دة 
اىل اتفاق مع �سوريا للتحقيق يف 
ا�سلحة  ا�ستخدام  ع��ن  املعلومات 
اذا  ما  تو�سح  ان  ب��دون  كيميائية 
من  �سيتمكنون  م��ف��ت�����س��وه��ا  ك���ان 
التفاق  ومت  م��ي��دان��ي��ا.  التحقيق 
و�ساملة  م��ث��م��رة  حم���ادث���ات  ب��ع��د 
اجراها خبريا المم املتحدة حول 
ال�سلحة الكيميائية اجنيال كاين 
ورئي�س جلنة التحقيق الدولية يف 
الكيميائية يف  ال�سلحة  ا�ستخدام 
دم�سق  �سيل�سرتوم يف  اآك��ي  �سوريا 
م��ع امل�����س��وؤول��ني ال�����س��وري��ني حول 
هذه  مثل  ا�ستخدام  عن  التقارير 
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•• اأبوظبي-وام:

ال��ذي وق��ع على  الآث���م  الإره��اب��ي  اإن الع��ت��داء  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  قالت ن�سرة 
الليبية طرابل�س  العا�سمة  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  دولة  �سفارة  مقر 
الإماراتية- العالقات  من  للنيل  حماولة  هو  موؤخرا  جي  بي  اآر  بقذائف 

الليبية وو�سفت الن�سرة التي ي�سدرها مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 
من  للنيل  فا�سلة  حم��اول��ة  ع��ن��وان   حت��ت  افتتاحيتها  يف  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
عالقات الإمارات وليبيا هذه املحاولة باأنها فا�سلة لن ت�ستطيع الإ�ساءة اإىل 
نوعية  املا�سية تطورات  الفرتة  �سهدت خالل  التي  القوية  العالقات  هذه 
عربت عن نف�سها بو�سوح يف وقوف الإمارات اإىل جانب اإرادة ال�سعب الليبي 
يف انتفا�سته على نظام معمر القذايف ودعمها للمرحلة النتقالية التي متر 
اأو من خالل  اأو القت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستوى  بها ليبيا حاليا �سواء على 
نقل اخلربة التي ميكن اأن ت�ساعد يف مرحلة بناء الدولة الليبية اجلديدة 
وتاأكيدها يف اأكر من منا�سبة ا�ستعدادها لتقدمي كل دعم ممكن لليبيا يف 

هذه املرحلة.
واأكدت اأن هذا الدعم الإماراتي بالقول والعمل لليبيا قوبل ويقابل بالتقدير 
الهجوم  على  الفعل  ردود  ولعل  والر�سمي  ال�سعبي  امل�ستويني  على  الكبري 
بو�سوح  ذلك  توؤكد  الإماراتية يف طرابل�س  ال�سفارة  الأخري على  الإرهابي 
واأعرب  ال�سفارة  العام بزيارة ملقر  الليبي  الوطني  املوؤمتر  حيث قام رئي�س 
عن اعتذاره واأ�سفه ملا حدث وعرب عن �سكره وتقديره لدولة الإمارات على 

موقفها الداعم وامل�ساند لل�سعب الليبي واأ�سادت وزارة اخلارجية الليبية يف 
بيان لها مبا قدمته دولة الإم��ارات من دعم لليبيا خالل انتفا�ستها �سد 
النظام ال�سابق م�سرية اإىل اأنها ل تزال تقف وقفة م�سرفة مع ليبيا خالل 

املرحلة النتقالية التي تعي�سها.
موقفا  دائما  تتخذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأن  الن�سرة  واأو�سحت 
العربية  ال��دول  والتنمية يف  وال�ستقرار  الأم��ن  لدعم  ال��دوام  �سادقا على 
ولذلك يحتفظ لها ال�سعب العربي يف قلبه وعقله ب�سورة نا�سعة واإيجابية 
اأوقات  يف  ال�سادق  والدعم  والنجدة  للخري  عنوان  اأنها  على  اإليها  وينظر 
اأي حماولة للنيل من عالقاتها مع  الأزم��ات وهذا ميثل حائط �سد �سد 
م�سر  يف  الن�ساز  الأ���س��وات  بع�س  ت�ستطع  مل  ول��ذل��ك  ال���دول  ه��ذه  بع�س 
خالل الفرتة املا�سية اأن تخرب العالقات الإماراتية-امل�سرية على الرغم 
التي حاولت  الأكاذيب  الجت��اه وحملة  بذلتها يف هذا  التي  املحاولت  من 
يقتنع  لها ومل  ي�ستجب  امل�سري مل  ال�سعب  لأن  الإم���ارات  ترويجها حول 
بها والأمر نف�سه تكرر يف ليبيا مع الهجوم الإرهابي الأخري على ال�سفارة 
التعاون لدول  اإدان��ة كل من جمل�س  باأن  اإعتقادها  واأعربت عن  الإماراتية 
اخلليج العربية وجامعة الدول العربية للهجوم الإرهابي على �سفارة دولة 
الإمارات يف ليبيا تاأكيد على اإميان خليجي وعربي بالدور الإيجابي للدولة 
على ال�ساحة الليبية خالل هذه املرحلة املهمة التي متر بها وحر�س على 
اأن توؤثر بال�سلب يف العالقة  اأي قوى تريد  ا�ستمرار هذا الدور ومواجهة 

الوطيدة التي جتمع بني الإمارات وليبيا و�سعبيهما.

مايل يف  �لرئا�شة  على  يتناف�شون  �مر�أة  بينهم  مر�شحًا   27
•• باماكو-رويرتز:

توجه الناخبون يف مايل ل�سناديق القرتاع ام�س يف انتخابات 
رئا�سية تهدف اىل منح هذا البلد الذي ق�سمه انقالب وحرب 
املر�سحون  واختتم  ج��دي��دة.  ب��داي��ة  ال�سحراوي  �سماله  يف 
حمالتهم متعهدين باعادة البناء وامل�ساحلة ولكن جماعة 
ا�سالمية هددت مبهاجمة مراكز القرتاع يف تاأكيد للمخاوف 
المنية على الرغم من جناح هجوم فرن�سي �سد مقاتلني 
مرتبطني بالقاعدة ويخو�س النتخابات 26 رجال وامراأة 
واحدة وبداأ نحو 8ر6 مليون ناخب يف الت�سويت يف ال�ساعة 
0800 بتوقيت جرينت�س يف 21 الف مركز اقرتاع يف �ستى 

ال�����س��الم م��ع املتمردين  اجل��دي��د ال���س��راف على حم��ادث��ات 
ال�سماح باجراء النتخابات يف  الذين وافقوا على  الطوارق 
املناطق التي ين�سطون فيها ولكنهم مل يلقوا �سالحهم بعد 
وتاأمل فرن�سا بان ي�سمح جناح النتخابات بتقلي�س وجودها 
الع�سكري يف مايل من نحو ثالثة الف جندي حاليا. وعلى 
الرغم من وقوع عدد قليل من الهجمات امل�سادة من قبل 
البالد  �سمال  يف  معاقلهم  ع��ن  اب��ع��اده��م  منذ  ال�سالميني 
يوم  اأفريقيا  غ��رب  واجلهاد يف  التوحيد  ه��ددت حركة  فقد 
اي�سا  اجلماعة  وح��ذرت  الق��رتاع  مراكز  مبهاجمة  ال�سبت 
النتخابات  يف  امل�ساركة  م��ن  م��ايل  مب�سلمي  و�سفتهم  م��ن 

وحثتهم على مقاطعتها.

انحاء البالد. ومعظم املر�سحني البارزين من ال�سخ�سيات 
يف  املا�سية  عاما  الع�سرين  م��دى  على  املعروفة  ال�سيا�سية 
يذكر  احتمال  يوجد  ثم فال  املالية ومن  ال�سيا�سية  احلياة 
حلدوث ا�سالح جذري للدميقراطية يف البالد. و�ستجري 
مل  اذا  اب  اغ�سط�س   11 يف  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ثانية  ج��ول��ة 
املئة  يف  خم�سني  على  تزيد  ن�سبة  على  مر�سح  اي  يح�سل 
من ال�سوات. وقبل النهيار يف العام املا�سي ا�ستهرت مايل 
افريقيا  يف  للذهب  منتج  اكرب  ثالث  وا�سبحت  بال�ستقرار 
النقالب  بعد  امل�����س��اع��دات  قل�سوا  ال��ذي��ن  امل��ان��ح��ون  ووع���د 
م�ساعدات  �سكل  ي��ورو يف  مليارات  اكر من ثالثة  بتقدمي 
الرئي�س  ع��ل��ى  و�سيتعني  الن��ت��خ��اب��ات.  ب��ع��د  ال��ب��ن��اء  لع����ادة 

•• نيقو�صيا-ا ف ب:

يف  الت����������راك  ال���ق���ب���ار����س���ة  ادىل 
با�سواتهم ام�س لتجديد برملانهم 
ان  يفرت�س  مبكرة  انتخابات  يف 
ت��ك��ر���س ت��ق��دم ال��ي�����س��ار يف اج���واء 
وال�ستياء  القت�سادي  النكما�س 
ويبلغ  ال��ق��وم��ي��ة  احل���ك���وم���ة  م���ن 
173 الفا  عدد الناخبني حواىل 
يف  ب��ا���س��وات��ه��م  الدلء  مي��ك��ن��ه��م 
هذا  يف  للت�سويت  مركزا   670
الكيان ال�سغري الذي ل تعت������رف 
اج�������������ل  م��ن  ت��رك��ي��ا،  �س������وى  ب��ه 
اختيار اع�س����اء اجلمعية الوطنية 
مدتها  لولي����������ة  اخلم�س��������ني 
الق���رتاع  ه���ذا  ���س��ن��وات يف  خم�س 

الن�سبي.
وت����رج����ح ا����س���ت���ط���الع���ات ال�������راأي 
ال��رتك��ي اجلمهوري  ف��وز احل���زب 
الرئي�سي  خ�سمه  ع��ل��ى  )ي�����س��ار( 
)قومي(  الوطنية  ال��وح��دة  ح��زب 
وت��ت��ن��اف�����س ث��الث��ة اح����زاب اخرى 

اي�سا يف هذه النتخابات.
النكما�س  ان  م��راق��ب��ون  وي����رى 
الق���ت�������س���ادي والق���ت���ط���اع���ات يف 
حزب  ب�سعبية  ا���س��رت  امل��ي��زان��ي��ة 

الوحدة الوطنية ..
ال�����س��ع��وب��ات اىل  ه����ذه  ادت  وق����د 
ان���ت���ق���ال ث��م��ان��ي��ة م���ن ن�����واب هذا 
وت�سويت  امل��ع��ار���س��ة  اىل  احل���زب 
ادى  احلكومة  عن  الثقة  بحجب 
حزيران-يونيو،  يف  �سقوطها  اىل 
املبكرة  النتخابات  ه��ذه  وتنظيم 
قبل عام واحد من انتهاء الولية 

الت�سريعية.
ك��م��ا اث����ارت اجل���دل امل��ت��ك��رر حول 

اعادة توحيد اجلزيرة واملفاو�سات 
ال���ت���ي جت����ري ب���ه���ذا ال���ه���دف مع 
لذلك  ال��ي��ون��ان��ي��ني  ال��ق��ب��ار���س��ة 
على  النتخابية  احلملة  ت��رك��زت 
وقعت  التي  التق�سف  خطة  نتائج 
مقابل  ت���رك���ي���ا  م����ع   2010 يف 
جلمهورية  امل����ايل  دع��م��ه��ا  اب���ق���اء 
���س��م��ال ق��رب���س ال��رتك��ي��ة وتن�س 
ال�سرائب واحل��د من  زي��ادة  على 
ال��ت��وظ��ي��ف وجت��م��ي��د ال���روات���ب يف 

القطاع العام.
الذي  الوحيد  البلد  ه��ي  وتركيا 
القرب�سي  ب���ال���ك���ي���ان  ي����ع����رتف 
الرتكي الذي يخ�سع حلظر دويل 
وت���ق���دم ل���ه م�����س��اع��دات مباليني 

اليورو كل �سنة.

احلزب  على  �سيكون  النتخابات 
دروي�س  ال��رئ��ي�����س  م���ع  ال��ت��ع��اي�����س 
وليته  تنتهي  لن  ال��ذي  ايروغلو 

الرئا�سية قبل 2015.
يو�سف  الح�����ي�����ان  م���ع���ظ���م  ويف 
اي��روغ��ل��و ال��ق��وم��ي وامل���داف���ع عن 
بانه  تركيا،  مع  املميزة  العالقات 
عقبة امام تقدم حمادثات ال�سالم. 
مع  تعاي�سا  ان  م��راق��ب��ون  وي���رى 
احل���زب اجل��م��ه��وري ال���ذي نا�سل 
المم  خ��ط��ة  لق�����رار   2004 يف 
ميكن  اجل��زي��رة  لتوحيد  املتحدة 
ان يجربه على اتخاذ موقف اكر 
بعدما  اخلطة  تقر  ومل  ت�ساحلا 
يف  اليونانيون  القبار�سة  رف�سها 

ا�ستفتاء.

وم���ن امل��وا���س��ي��ع ال���س��ا���س��ي��ة التي 
النتخابية  احل��م��ل��ة  يف  ط��رح��ت 
يف  ال��ع��ام��ة  ال�����س��رك��ات  خ�سخ�سة 
والكهرباء  الت�����س��الت  ق��ط��اع��ات 
توزيع  ادارة  وم�����س��األ��ة  خ�سو�سا 
املاء  لنقل  انبوب  بعد اجناز  املياه 
ق��رب���س يف  �سمال  اىل  تركيا  م��ن 

.2014
وبربنامج عمل يت�سمن كل هذه 
ا�ستطالعات  ت��رج��ح  ال��ق�����س��اي��ا، 
اجلمهوري  احل����زب  ف���وز  ال������راأي 
الرتكي يف القرتاع لكن ال�سكوك 
املنطقة  ادارة  على  بقدرته  تتعلق 
مبفرده او قبوله بتقا�سم ال�سلطة 

يف حكومة ائتالف.
وع��ل��ى ك��ل ح���ال يف ح���ال ف���وزه يف 

�نتخابات ت�شريعية يف قرب�س ترجح تقدم �لي�شار

�أخبار �ل�شاعة: �لعتد�ء �لإرهابي على مقر �شفارتنا يف طر�بل�س حماولة فا�شلة للنيل من عالقات �لإمار�ت وليبيا

•• تون�ص-يو بي اأي:

التون�سي،  الأم�����ن  ق�����وات  ق���ام���ت 
ام�������س ب��ف��ك ج��م��ي��ع اخل���ي���م التي 

من  امل��ن�����س��ح��ب��ني  ال���ن���واب  ن�سبها 
التاأ�س����ي�سي،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
بالقنابل  امل��ع��ت�����س��م��ني  وت���ف���ري���ق 
ليل�����ة  بعد  للدم����وع،  امل�س����������يلة 

وال�س���������تباكات  امل��واج��ه��ات  م��ن 
م����ع اأه����ال���������ي غ��ال��ب��ي�����������������������ة امل����دن 
انتف�س�������وا  ال���ذي���ن  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
احلكوم��������ة  بحل  للمطالب���������ة 

�لأمن �لتون�شي يزيل خيم �لنو�ب �ملن�شحبني من �لتاأ�شي�شي

•• اخلرطوم-ا ف ب:

يف  الق����ل  ع��ل��ى  �سخ�سا   94 ق��ت��ل 
ال�������س���اع���ات ال���ث���م���اين والرب����ع����ني 
الخرية يف مواجهات بني قبيلتني 
غرب  دارف��������ور  يف  م��ت��خ��ا���س��م��ت��ني 
اق��ل م��ن �سهر على  ال�����س��ودان بعد 
ابرام هدنة بينهما، كما اعلن زعيم 

قبيلة .
واأكد احمد خريي الذي قدم نف�سه 
مقاتلني  جمموعة  قائد  ان��ه  على 
املعارك  ان  امل�����س��ريي��ة،  قبيلة  م��ن 
حماولة  ب���ع���د  اجل���م���ع���ة  ان���دل���ع���ت 
واو�سح  ال�سالمات.  لقبيلة  هجوم 
ث��م��ان��ي��ة م���ن رجالنا  ف��ق��دن��ا  ل��ق��د 

وقتلنا 86 من رجالهم .
واك����د اح���د ق��ي��ادي��ي امل�����س��ل��ح��ني يف 
قبيلة ال�سالمات وقوع ال�ستباكات 
ق����دم ح�سيلة  ان����ه  وال��ق��ت��ل��ى غ���ري 
رجال  �سفوف  يف  للخ�سائر  ادن���ى 

القبيلة.
وق���ال ل��ف��ران�����س ب��ر���س ط��ال��ب��ا عدم 
امل�����س��ريي��ة هاجموا  ان  ا���س��م��ه  ذك���ر 
قريتنا فت�سدينا لهم وخ�سرنا 52 
ان م�سلحي  واأ����س���اف  م��ن رج��ال��ن��ا 
ع���ددا من  ب��دوره��م  ق��ت��ل��وا  قبيلته 
يكون  ان  دون  من  لكن  املهاجمني 

بو�سعه حتديده.
وتوؤكد بعثة حفظ ال�سالم امل�سرتكة 
ب���ني الحت������اد الف���ري���ق���ي والمم 
املتحدة ان القتال بني القبائل �سكل 
دارفور  يف  للعنف  الك���رب  امل�����س��در 
يقدر ب300  م��ا  ن��زوح  اىل  وادى 
اخلم�سة  ال���س��ه��ر  يف  �سخ�س  ال��ف 
ال���ع���دد  وه�������ذا  وح�����ده�����ا.  الوىل 
اك��رب م��ن الرق���ام ال��ت��ي �سجلت يف 

جمتمعتني.  ال�سابقتني  ال�سنتيت 
ووقعت املعارك الخرية يف منطقة 
ام دخ��ن جنوب غ��رب دارف��ور قرب 
احل�����دود ال��ت�����س��ادي��ة وق����ال خريي 
ال��ذي اك��د ان��ه يتحدث من ميدان 
القتال ان هناك جلنة حتاول دفن 
اجل��ث��ث وذك���رت المم امل��ت��ح��دة ان 
وال�سالمة  امل�����س��ريي��ة  ب��ني  ال��ق��ت��ال 
اىل  ادى  املا�سي  ني�سان-ابريل  يف 
ف����رار خ��م�����س��ني ال����ف ���س��خ�����س اىل 
ت�ساد. ووقعت القبيلتان يف الثالث 
من متوز-يوليو اتفاق �سالم ين�س 
وعلى  التعوي�سات  دفع  تتبادل  ان 

عودة النازحني اىل بيوتهم.
18 ���س��خ�����س��ا ع���ل���ى الق����ل  وك������ان 

يف  ال�سودانية  احلكومة  متمردون 
اق�سى غرب  الواقع  دارف��ور  اقليم 

ال�سودان منذ ع�سر �سنوات.
ال�سوداء  ال��ق��ب��ائ��ل  م��ت��م��ردو  وك���ان 
2003 على  ث����اروا يف  دارف����ور  يف 
حكومة اخلرطوم. ومذذاك ت�سهد 
اكر  اوقعت  عنف  اعمال  املنطقة 
بح�سب  ق���ت���ي���ل  ال�����ف   300 م����ن 
بح�سب  الف  و10  املتحدة  المم 

اخلرطوم.
الفريقي  الحت��اد  ق��وة  ان�ساء  ومت 
والمم املتحدة يف دارف��ور يف العام 
2007 حتت اطار الف�سل ال�سابع 
الذي  امل��ت��ح��دة  المم  م��ي��ث��اق  م���ن 

ي�سمح با�ستخدام القوة امل�سلحة.

قتلوا يف ام دخن يف مواجهات بني 
القبيلتني يف ني�سان-ابريل واتهمت 
ال�سالمات حينذاك افرادا يف قوات 
ال�سودانية  امل���رك���زي  الح��ت��ي��اط��ي 
من  ب��ال��ق��رب  ال��ق��ت��ال  يف  بامل�ساركة 
ام دخن ومن جهته، قال التجاين 
اكرب م�سوؤول حكومي يف  ال�سي�سي 
الذي  العنف  ان  حينذاك  دارف���ور 
وق���ع ه��و الم���ر ال���س��ا���س��ي الن يف 
دارفور وحل حمل هجمات التمرد 
املتحدة  . واتهم خ��رباء من المم 
للدفاع  م��ن��ظ��م��ات  يف  ون��ا���س��ط��ون 
ع��ن ح��ق��وق الن�����س��ان ق���وات المن 
املعارك  يف  ب��ال��ت��ورط  ال�����س��ودان��ي��ة 
دارف�����ور. ويقاتل  ال��ق��ب��ائ��ل يف  ب��ني 

ع�شر�ت �لقتلى يف معارك بني قبائل بد�رفور

احلالي���������ة بقي�����ادة حركة النه�سة 
الإ�سالمية.

التاأ�سي�سي  باملجل�س  النائب  وقال 
���س��م��ري ال��ط��ي��ب اإن ق����وات الأم���ن 
الثالثة  ال�ساعة  ح���دود  يف  ق��ام��ت 
من فجر اليوم بالتوقيت املحلي، 
با�ستعمال  املعت�سمني  ب��ت��ف��ري��ق 
ال����غ����از امل�����س��ي��ل ل���ل���دم���وع، ورف����ع 
من  جمموعة  اإل��ق��اء  بعد  خيمهم 
النه�سة  ح��رك��ة  على  املح�سوبني 
احلجارة  الثورة  حماية  ورابطات 

على املعت�سمني .
اأن����ه يعتزم  ت�����س��ري��ح،  واأو����س���ح يف 
الج��ت��م��اع م���ع ل��ط��ف��ي ب���ن جدو، 
احلكومة  يف  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر 
ال��ت��ون�����س��ي��ة امل����وؤق����ت����ة، واإب����الغ����ه 
ال��ن��واب على ع��دم حياد  اح��ت��ج��اج 
لطرف  وانحيازها  الأم���ن،  ق��وات 

دون الآخر .
وه����ذه امل����رة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي متنع 
التون�سية  الأم�������ن  ق������وات  ف��ي��ه��ا 
املن�سحبني  ال�����ن�����واب  اع���ت�������س���ام 

متكني  يف  امل�سرية  ه��ذه  و�ساهمت 
امل��ن�����س��ح��ب��ني م���ن ن�سب  ال����ن����واب 
خيم اأمام مقر املجل�س التاأ�سي�سي 
،والإع�����الن ع��ن ب���دء دخ��ول��ه��م يف 
اإعت�سام مفتوح �سيبقى �سارياً اىل 
احلالية  احلكومة  ا�ستقالة  حني 
برئا�سة القيادي يف حركة النه�سة 

الإ�سالمية علي العري�س.
ال���ن���واب الذين  وُي��ط��ال��ب ه����وؤلء 
اأح��زاب �سيا�سية  اإىل عدة  ينتمون 
م���ع���ار����س���ة، ب�������س���رورة الإ�����س����راع 
وطنية  وح����دة  ح��ك��وم��ة  بت�سكيل 
تتوافق  م�ستقلة  �سخ�سيات  م��ن 
ال�سيا�سية  الأط����راف  ك��ل  ب�ساأنها 
البالد  جتّنب  الفاعلة  والوطنية 
خطر الإنزلق اإىل العنف وتوؤمن 
وامل�سي  الإنتقايل،  امل�سار  توا�سل 
اإىل اإنتخابات حقيقية قبل موفى 

العام اجلاري . 
هيئة  بت�سكيل  اأي�����س��اً  ويطالبون 
توافق وطني من روؤ�ساء املنظمات 
الوطنية وروؤ���س��اء الأح���زاب تكون 

م��ن امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي بحجة 
املحتجني  بني  املواجهة  تف���������ادي 
حركة  واأن���������س����ار  امل���ع���ت�������س���م���ني، 
املطالب����������ني  الإ�سالمية  النه�سة 

بالتم�ّسك بال�سرعية .
املواطنيني  م����ن  الآلف  وك������ان 
ال�سبت-الأحد  ليلة  ت��دف��ق��وا  ق��د 
ع���ل���ى م���ق���ر امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
غرب  ب��اردو  ب�ساحية  التاأ�سي�سي 
النواب  ل��دع��م  العا�سمة،  تون�س 
عددهم  ارتفع  الذين  املن�سحبني، 
اأ�سل  م��ن  ن��ائ��ب��اً   64 اإىل  لي�سل 
 6 ان�����س��م��ام  ب��ع��د  وذل����ك   ،217
والكرامة  احلرية  كتلة  نواب من 

اإليهم.
امل�سرية  ه��ذه  يف  امل�ساركون  ورف��ع 
ال��ذي��ن ُق����در ع��دده��م ب��اأك��ر من 
منددة  �سعارات  �سخ�س،  اآلف   7
مناه�سة  واأخ�������رى  ب��احل��ك��وم��ة، 
حلركة النه�سة الإ�سالمية، منها 
ي�سقط  ال�����س��ع��ب،  ج����الد  ي�����س��ق��ط 

حكم الإخوان .

���س��ن��داً ل���ه���ذه احل��ك��وم��ة واإط������اراً 
للخروج  امل��ل��زم  الوطني  للتوافق 

من املاأزق احلايل.
ال����ت����ط����ورات، فيما  ه����ذه  وت����اأت����ي 
ال�سبت-الأحد  ل��ي��ل��ة  ت��وا���س��ل��ت 
امل��ظ��اه��رات وامل�����س��ريات يف غالبية 
املدن التون�سية الكربى للمطالبة 
بقيادة  ب��ح��ل احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة 
حركة النه�سة الإ�سالمية، وذلك 
و�سط حالة من الحتقان ال�سديد 
يف اأعقاب اغتيال املعار�س حممد 

الرباهمي.
�سيدي  اأه�����ايل حم��اف��ظ��ة  وخ����رج 
بوزيد باأعداد كبرية اإىل ال�سوارع 
رافعني �سعارات منددة باحلكومة 
حلركة  وم���ن���اه�������س���ة  احل����ال����ي����ة، 
النه�سة الإ�سالمية، منها ال�سعب 
ي�سقط  و   ، النظام  اإ�سقاط  يريد 
ي�����س��ق��ط حكم  ال�������س���ع���ب،  ج������الد 

الإخوان .
لغاية  املظاهرات  ه��ذه  وتوا�سلت 
فجر ام�س حيث مت خاللها حرق 

املوؤ�س�سات احلكومية، فيما  بع�س 
التون�سية  الأم����ن  ق���وات  ت�����س��ّدت 
القنابل  ب��اإ���س��ت��خ��دام  للمحتجني 
امل�������س���ي���ل���ة ل����ل����دم����وع، وب�����اإط�����الق 

الر�سا�س املطاطي.
 150( ���س��و���س��ة  حم���اف���ظ���ة  ويف 
كيلومرتا �سرق تون�س العا�سمة( 
املتظاهرين  م���ن  الآلف  خ����رج 
خاللها  هتفوا  ليلية  م�سرية  يف 
ب�����س��ع��ارات ت��ط��ال��ب ب���اإن���ه���اء حكم 
وحل  الإ�سالمية،  النه�سة  حركة 
وت�سكيل  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي،  امل��ج��ل�����س 

حكومة اإنقاذ وطني.
كما �سهدت مدن قف�سة و�سفاق�س 
مظاهرات  وال���ك���اف  وال����ق����ريوان 
وم�������س���ريات ل��ي��ل��ي��ة مم���اث���ل���ة، مت 
رمزية  ج���ن���ازات  تنظيم  خ��الل��ه��ا 
الذي  براهمي  حممد  للمعار�س 
اأغتيل يوم اخلمي�س املا�سي ب� 14 
ر�سا�سة اأمام منزله بحي الغزالة 
من مدينة اأريانة املحاذية لتون�س 

العا�سمة.
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة روكاديا الكهربائية ذ.م.م
CALTER:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:194672       بتاريخ:2013/7/9 م
با�س��م:�سركة روكاديا الكهربائية ذ.م.م

وعنوانه:الغوير ، ال�سارقة ،�س.ب32842 ،هاتف: 5617733 06 فاك�س: 5617732 06 ، المارات العربية املتحدة  
كبالت  ب�سرية  الياف  كبالت  املحور  متحدة  كبالت  بالفئة:9  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
للغايات  �سناعية  اقمار  �سناعية  لالقمار  اجهزة  هواتف  �سماعات  وب�سرية  �سمعية  م�ستقبالت  كهربائية 
لجهزة  مفاتيح  لوحات  احلا�سوب  اجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  اليل  حا�سب  ادوات  اليل  حا�سب  العلمية 
احلا�سوب ذاكرات حا�سوب برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب اجهزة ملحق باحلا�سوب برامج حا�سوب م�سجلة 
اجهزة  حا�سوب  العاب  برامج  )م�سجلة(  حا�سوبية  برجميات  للتنزيل(  قابلة  )برجميات  حا�سوب  برامج 
البيانات  ومعاجلة  اليل  احلا�سب  م�ستلزمات  اخ��رى(  فئات  ال���واردة �سمن  )غ��ري  ول��وازم��ه  اليل  احلا�سب 
برامج العاب حا�سوب تلفزيون راديو اجهزة راديو للمركبات يف �سي دي دي يف دي الت ت�سوير )فوتوغرايف 
وادوات  املتحرك  الهاتف  �سينمائي  ت�سوير  كامريات  فيديو  كامرات  فاك�س  الت  وحرارية(  والكرتو�ستاتية 

الهاتف متحرك م�سغالت اقرا�س الفيديو الرقمية ا�سرطة فيديو لفافات تخزين العاب الفيديو .
و�سف العالمة:كتب امل�سمى CALTER باحلروف الالتينية البارزة باللون البي�س ب�سورة فنية متميزة 
خ�سو�سا احلروف A و E و R وحتت الكلمة ر�سم خط افقي باللون البي�س وعلى اخللفية خطوط عري�سة 

يف �سكل م�ستطيالت راأ�سية متفاوته احلجم باللوان ال�سود والحمر .
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:ال�سيدة/ بيبي هيوليج
DEBaLEI:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191713       بتاريخ:2013/5/15 م
با�س��م:ال�سيدة/ بيبي هيوليج

وعنوانه:دبي ، المارات العربية املتحدة ، دبي ، ديرة �س.ب: ، هاتف: 2261676 04 ، فاك�س: 2261676 04 ، 
الربيد اللكرتوين: ، هاتف املتحرك : 0509255828 .  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 جميع النواع املالب�س اجلاهزة مالب�س داخلية �سراويل 
داخلية مالب�س داخلية م�سادة للعرق م�سدات لل�سدر الحذية خف )�سندل( وال�سبا�سب واغطية الراأ�س وكل 

املالب�س اجلاهزة لل�سيدات غري الورادة �سمن فئات اخرى.
و�سف العالمة:كتبت امل�سمى DEBaLEI باللون ال�سود باحلروف الالتينية ب�سكل مميز وحرف a من 

كلمة كتبت ب�سورة متميزة باللون بنف�سجي .
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:ابو ح�سني للت�سميم الداخلي
A HUSSAIN:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:189210       بتاريخ:2013/3/27 م
با�س��م:ابو ح�سني للت�سميم الداخلي

وعنوانه:�سارع النجدة ، �س.ب:73461 ، هاتف: 0506155387 ، فاك�س: 025511725   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور(.

 HUSSAIN و�سف العالمة:العالمة عبارة عن حرف A باللون البي�س ب�سكل كبري وداخل احلرف 
باللون الخ�سر الغامق وال�سكل على خلفية باللون الخ�سر الغامق .

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:م�ساريع املن�سور ذ.م.م
M AL MANSOOR:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:192662       بتاريخ:2013/6/4 م
با�س��م:م�ساريع املن�سور ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �سارع الكورني�س ، �س.ب:2840 ، هاتف: 026815800 ، فاك�س: 026815881 ، المارات العربية 
املتحدة .  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات التوظيف.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن حرف M باللون الزرق على �سكل �سهم متجه اىل اعلى اليمني وا�سفل 

ال�سكل AL MANSOOR باللون ال�سود .
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:ديفرنت للتجارة العامة
E.MILANO TORINO E M:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:188269       بتاريخ:2013/3/12 م
با�س��م:ديفرنت للتجارة العامة

وعنوانه:فريج مرر ، �س.ب:34544 ، هاتف: 0506674441 ، المارات العربية املتحدة .  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عن احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(.
ال�سكل  واعلى  حدود  ال�سكل  وداخل  ال�سود  باللون  درع  �سكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�سف 
 E ا�سفلها حرفني  البي�س  باللون  او�سط  و   TORINO البي�س ويدنوها  باللون   E.MILANO

. مميز  ب�سكل  البي�س  باللون  نقاط  الدرع  �سكل  وا�سفل  البي�س  باللون  بع�سهما  مع  ملت�سقني   M
 )MILANO( و   )TORINO( الكلمتني  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املطالبة  ال�س��رتاطات:عدم 

مبعزل عن العالمة لعتبارهما ا�سماء مناطق جغرافية . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:تي�ستي كوك لتجارة املواد الغذائية
Tasty cook REAL TASTE OF ORIGINAL COOKING:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:190773       بتاريخ:2013/4/25 م
با�س��م:تي�ستي كوك لتجارة املواد الغذائية

وعنوانه:م�سفح ال�سناعية م 17 ، �س.ب:8945 ، هاتف: 025538871 ، فاك�س: 025538872  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عن احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن دائرتني احداهما كبرية والخرى �سغرية على )ي�سار الدائرة الكبريه 
من العلى( باللون الحمر وحدودهما باللون الخ�سر داخل الدائرتان Tasty cook باللون البي�س مع 
حدود باللون ال�سود على �سكل ظل اعلى كلمة cook �سكل غ�سن ذو ورقتان �سجر باللون الخ�سر مع حدود 
 REAL TASTE OF ORIGINAL COOKING باللون البي�س وداخل ال�سعار من ال�سفل بخط �سغري

باللون البي�س
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
دار احلقوق للمحاماه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 1237
با�س��م :�سركة هاو�ستك�س ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة ، �س.ب:2093 ، المارات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )4652(  بتاريخ:1996/5/8 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/7/27  وحتى تاريخ :2023/7/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
دار احلقوق للمحاماه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 1238
با�س��م :�سركة هاو�ستك�س ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة ، �س.ب:2093 ، المارات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )554(  بتاريخ:1994/12/17 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/7/27  وحتى تاريخ :2023/7/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
دار احلقوق للمحاماه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 1234
با�س��م :�سركة هاو�ستك�س ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة ، �س.ب:2093 ، المارات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )556(  بتاريخ:1994/12/17 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/7/27  وحتى تاريخ :2023/7/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
دار احلقوق للمحاماه

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 1236
با�س��م :�سركة هاو�ستك�س ذ.م.م

وعنوانه :ال�سارقة ، �س.ب:2093 ، المارات العربية املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )555(  بتاريخ:1994/12/17 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :2013/7/27  وحتى تاريخ :2023/7/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

العدد 10856 بتاريخ 2013/7/29   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1116718:العميمي - فرع رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني)

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 2940
با�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 15 اأغ�سط�س 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2182  

الفئة : 3
 املنتجات  : م�ستح�سرات زينة غري طبية وم�ستح�سرات جتميل جميعها للرجال.  

ال�سرتاطات : احلماية للعلمة يف جمملها
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/25 

وحتى تاريخ : 2023/10/25. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

EAT 68692

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2936

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 07 �سبتمرب 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2292  
الفئة : 30

الذكر  ال�سالفة  الب�سائع  لع��داد  م�ستح�سرات  جممدة،  حلويات  مائية،  مثلجات  ك��رمي،  اآي�س   : املنتجات  
والواقعة بالفئة "30". 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :2013/10/25 
وحتى تاريخ : 2023/10/25. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

EAT 68709

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2789

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرتا.

بتاريخ : 02 يناير 1996  امل�سجلة حتت رقم : 3468  
الفئة : 30

املنتجات : اآي�س كرمي ، مثلجات مائية ، حلويات جممدة ، م�ستح�سرات لإعداد الب�سائع املذكورة جميعها 
م�سمولة يف الفئة 30

ال�سرتاطات
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/10/17 

وحتى تاريخ : 2023/10/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

EAT 68698

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 63425              بتاريخ :2004/09/06م
امل�سجلة حتت رقم : 53521              بتاريخ :2005/06/01م                 

با�س��م: �س. احلمامة البي�ساء التجارية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: دبي �س ب 14386  هاتف 2265822   فاك�س  2265922 المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية واجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 
غري الواردة يف فئات اخرى جلود احليوانات اخلام او املدبوغة املظالت ال�سما�سي والع�سي ال�سياط واطقم 

احليوانات وال�سروج.
الواق�عة بالفئة   : 18

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )40( – )2004/12/07م (
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تعديل العالمة من: P PIGEON باللوان مع ر�سم حمامة
اإىل: P PIGEON بالبي�س وال�سود  مع ر�سم حمامة ، بال�سافة اىل تعديل مكان كتابة كلمة العالمة 
وا�سبحت  وخارجه   P فا�سبحت بعد التعديل با�سفل احلرف P حيث كانت بداخل احلرف  PIGEON
بحجم اكرب ومت تعديل طفيف يف �سكل جناح احلمامة من طرفه الي�سر حيث ا�سبح متدرجا بدل ان كان 
مقو�سا من الناحية ال�سفلية، ثم تعديل طفيف يف �سكل را�س احلمامة ومقدمتها المامية حيث ا�سبحت 

مرتفعة اىل المام وا�سبحت العالمة بدون الوان بال�سود والبي�س فقط.  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2009/04/28م املودعة حتت رقم : 128646 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م: ا�سرتالزيان �ستيل برودكت�س بي تي واي ال تي دي
وعنوانه:11-19 وايتهال �سرتيت، فوت�سكراى، فيكتوريا، 3011، اأ�سرتاليا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأنابيب  بالأن�سجة؛  م��ق��واة  ال�سطناعي   امل��ط��اط  م��ن  وخراطيم  اأنابيب  معدنية؛  غ��ري  وخراطيم  اأنابيب 
وخراطيم مقواة من املطاط ال�سطناعي؛ اأنابيب وخراطيم غري معدنية لال�ستخدام يف الآلت واملحركات 
حتريك  ومعدات  ومركبات  والتعدين  الزراعية  واملعدات  واملركبات  ال�سناعية  واملعدات  واملركبات  واملكائن 
الرتبة؛ اأنابيب وخراطيم من املطاط ال�سطناعي لال�ستخدام يف التطبيقات الهيدرولية والتطبيقات التي 

ت�ستخدم الهواء امل�سغوط م�ستماًل على التطبيقات التي تعمل بال�سغط العايل يف الفئة )17(.
الواق�عة بالفئة: 17

و�سف العالمة: كلمة "RYCO" مكتوبة باأحرف لتينية مميزة.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  يوليو 2013 العدد 10856

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/662   مد جز   - م ر- ب- ع ن

رطب  حممد  احمد  حامت  عنها/  وكيال  ال�سيارات  لتاجري  ال�سايع  مدعي/ 
�سوريا     اجلن�سية:  العامودي  حممد  علي  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية: 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية  20000 درهم  املطلوب اعالنه / علي حممد 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  �سوريا   اجلن�سية:  العامودي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/469 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
املنفذ  المارات   اجلن�سية:  ال�سيارات  لتاجري  غنتوت  التنفيذ/موؤ�س�سة  طالب 
�سده : حممد مطر �سعيد مطر النيادي اجلن�سية: المارات  املطلوب اعالنه:   
مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  النيادي  مطر  �سعيد  مطر  حممد 
الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ن  ع  ب-  ر-  جز-م  جت   2013/332 رقم 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/29
الوىل بادارة التنفيذ -العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله،   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1852 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني اجلن�سية: المارات املنفذ �سده : موؤ�س�سة 
احلمادي  احمد  عبداهلل  ا�سماعيل   - املال  حممد  عبدالقادر  ايوب   - لل�سجاد  القمة 
عبدالقادر  ايوب   - لل�سجاد  القمة  موؤ�س�سة  اعالنه:  املطلوب  المارات   اجلن�سية: 
حممد املال - ا�سماعيل عبداهلل احمد احلمادي اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر 
رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
2011/1676 جت كل-م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ 
ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي 

اعاله،   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/825 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
طالب التنفيذ/اليوما �سي�ستمز ال�سرق الو�سط �س ذ.م.م اجلن�سية: المارات    
اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  �سكفولدنغ  الظبي  رايت   : �سده  املنفذ 
المارات  املطلوب اعالنه: رايت الظبي �سكفولدنغ للمقاولت العامة ذ.م.م 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/19 جتاري- م ت- �س- اأظ وحدد 
لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
الكائنة  التنفيذ -ابوظبي  بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�سور 
اعاله،    ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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حمدان بن حممد يتابع اللقاء ال�ستعرا�سي لنجوم العامل

ماتيو يتوج بلقب بادل تن�س بطولة ند �ل�شبا �لرم�شانية بعد مو�جهة مار�ثونية مع ور�شان 11
جمريا و�سقور العا�سفة يخلطان اأوراق املجموعة الرابعة واجلوارح يحقق اأكرب النت�سارات بكرة ال�سالت

املنتخب يختتم م�ساركته يف البطولة ويعود اليوم 

�لقايد يهدي �لإمار�ت برونزية �لكر��شي يف مونديال فرن�شا لقوى �ملعاقني 

بح�سور ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي،  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد 
الريا�سي، توج فريق ماتيو بلقب م�سابقة بادل تن�س 
11 مبجموعتني  ب��ع��د ت��ف��وق��ه ع��ل��ى ف��ري��ق ور���س��ان 
م���ب���اراة ماراثونية  ب��ع��د  واح�����دة  م��ق��اب��ل جم��م��وع��ة 
اأم�س  م��ن  اأول  ليلة  م��ت��اأخ��رة  �ساعة  حتى  توا�سلت 
ال�سبت، وذلك يف بطولة ند ال�سبا الرم�سانية التي 
ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ���س��م��وه، وت��ع��د احل���دث الريا�سي 
الأكرب من نوعه بدبي خالل �سهر رم�سان الف�سيل 
مبجموع جوائز مالية يبلغ 6 ماليني درهم، وت�سم 
�سباق  الطائرة،  الكرة  وه��ي:  ريا�سية،  م�سابقات   5
ند ال�سبا الدويل الأول للجري، كرة قدم ال�سالت، 
�سباق ند ال�سبا للدراجات وريا�سة بادل تن�س اأي�سا، 
احلديثة  الريا�سية  ال�سالة  مناف�ساتها  وحتت�سن 
بند ال�سبا، وتتوا�سل حتى الثاين من �سهر اأغ�سط�س 

املقبل مب�ساركة 1500 ريا�سي حملي ودويل.
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وتابع 
مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، 
ج��ان��ب��ا م���ن امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ك��م��ا ح�����س��ر اللقاء 
الذي  تن�س  بادل  بلعبة  العامل  لنجوم  ال�ستعرا�سي 
اأقيم قبل املباراة النهائية، وحر�س �سموه على لقاء 
الأبطال الذين �ساركوا يف اللقاء، حيث تواجد 4 من 
اللعبة  بهذه  العامل  7 لعبني على م�ستوى  اأف�سل 
الرجنتيني  وه���م:  دول��ي��ا،  ال��وا���س��ع��ة  ال�سعبية  ذات 

وكذلك  العامل،  يف  الأول  امل�سنف  بوجي  فريناندو 
م��واط��ن��ه ���س��ان��ي��و غ��وت��ريي��ز وامل�����س��ن��ف راب����ع عامليا، 
عامليا  خ��ام�����س  امل�����س��ن��ف  ن����ريون  �سيبا  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 

ومواطنه تيتو اليماندي وامل�سنف �سابع عامليا.
وقدم جنوم العامل اأداء راقيا متيز باللمحات الفنية 
التي غ�ست  التي تفاعلت معها اجلماهري  اجلميلة 
املنظمة  اللجنة  تن�س، وقد حر�ست  بادل  قاعة  بهم 
ع��ل��ى زي����ادة �سعة امل���درج���ات اخل��ا���س��ة ب�����س��ال��ة بادل 
لأكرب  الفر�سة  منح  بهدف  400 مقعد،  اإىل  تن�س 
ملتابعة  اللعبة  وع�����س��اق  اجل��م��اه��ري  م��ن  ممكن  ع��دد 
املباراة ال�ستعرا�سية العاملية وال�ستفادة من خربات 

النجوم امل�ساركني.
املهارات  واأف�سل  الفنون  اأرق��ى  الالعبون  ق��دم  كما 
الهجومية والدفاعية وتبادل الأدوار بني الالعبني 
يف هذه الريا�سة احلديثة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، والتي باتت تلقى رواجا بني اأو�ساط ال�سباب 
ورغبة مبمار�ستها بعد اإقامة هذه البطولة الر�سمية 
، وق���د تفاعل  ب��دب��ي  ن��وع��ه��ا  ت��ع��د الوىل م��ن  ال��ت��ي 
التي  الكبرية  واملهارة  الندية  مع  كثريا  اجلمهور 
قدمها النجوم الأربعة الذين توزعوا على فريقني 

وخا�سوا فيما بينهم مباراة يف الزوجي. 

ماتيو يطوي عناد ور�سان 11 
مل�سابقة  الأوىل  الن�سخة  بلقب  ماتيو  فريق  ت��وج 

800 الف  التي بلغ جمموع جوائزها  بادل تن�س 
يف   11 ور���س��ان  على  ب�سعوبة  ف���وزه  بعد   ، دره���م 
جمموعة  مقابل  مبجموعتني  النهائية  امل��ب��اراة 
واحدة، حيث ك�سب ماتيو املجموعة الأوىل بعدما 
تغلب ثنائية املكون من ال�سباين نات�سو لوريتني 
والربيطاين األيك�س فاركور�سن على ثنائي ور�سان 
واوريول  ديو�س  دي  خ��وان  ال�سبانيان  من  املكون 

غفيف بواقع )6-3 و6-7 و6- �سفر و2-6(.
بعدما  الثانية  املجموعة   11 ور�سان  ك�سب  فيما 
تفوق ثنائية املكون من ال�سبانيان: بول مونتورت 
املكون من  ثنائي ماتيو  وج��ريارد مونرتوت على 
بواقع  كال�س  وخوان  لوبيز  �سريجيو  ال�سبانيان: 

)6-3 و3-6 و6-1 و1-6(.
قبل اأن يتفوق نات�سو لوريتني والربيطاين األيك�س 
فاركور�سن على بول مونتورت وجريارد مونرتوت 

يف املجموعة الفا�سلة )تاي بريك( بواقع 3-8.
من جانبه حقق فريق حديدي املركز الثالث بعد 
جمموعتني  بنتيجة  ك��و���س��ي��دا  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ف���وزه 
دون رد، بواقع )6-2 و6-1( يف الوىل و)1-6 

و6-1( يف الثانية.

فريناندو بوجي: �سالة واأجواء خالبة
بامل�ستوى  ب��وج��ي  ف��رين��ان��دو  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأ����س���اد 
التنظيمي املتميز لبطولة ند ال�سبا، واأكد اإعجابه 

بال�سالة الريا�سية ومالعب بادل تن�س على وجه 
املالعب  اأف�سل  من  اإنها  اإىل  م�سريا  اخل�سو�س، 
وتفوق نظرياتها  الإط��الق  على  عليها  لعب  التي 
ال��ع��امل��ي��ة، وق���ال ب��وج��ي الج����واء يف ه���ذه ال�سالة 
اأ�ساف  ال��ك��ب��ري  خ��الب��ة واحل�����س��ور اجل��م��اه��ريي 
قوي،  عر�س  تقدمي  على  وحفزنا  للحدث  املزيد 
بدولة  ب��الن��ت�����س��ار  ب����داأت  اللعبة  ب��ك��ون  �سعيد  ان���ا 
م�ساركتي  ج��اءت  وق��د  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
رفقة زمالئي هنا لتقدمي مباراة حتفز املواطنني 
واملقيمني هنا على تطوير م�ستوياتهم وال�ستفادة 

من خرباتنا الطويلة يف هذه الريا�سة .

 اجلوارح حتلق يف اأم �سقيم 
قدم  ك���رة  مناف�سات  ا���س��ت��اأن��ف��ت  اآخ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 
ال�سالت ليلة ال�سبت، وفيها حقق فريق اجلوارح 
ح�ساب  على  وج���اء  البطولة  يف  الأك���رب  ه��و  ف���وزا 
ليوا�سل  13-�سفر،  بنتيجة  ���س��ق��ي��م  اأم  ف��ري��ق 
وي��ع��ت��ل��ي �سدارة  امل��ت��ت��ال��ي��ة  ان��ت�����س��ارات��ه  ال��ف��ري��ق 
اأم  ودع  فيما  نقاط،   9 بر�سيد  الثالثة  املجموعة 

�سقيم املناف�سات بنقطة يتيمة.
املباراة ج��اءت من طرف واح��د حيث ب�سط لعبو 
وتوزعت  اللعب  جم��ري��ات  على  هينتهم  اجل���وارح 
اله���داف، بني كل م��ن: ك��رمي ب��ايل )6 اأهداف(، 
جهاد عبد ال�سالم )2( ورا�سد اأحمد )2( و�سالح 

�سامل وا�سماعيل حمداوي وخالد حمداوي.
ويف نف�س املجموعة حافظ فريق مكتب �سمو ويل 
النهائي  رب��ع  ال���دور  ببلوغ  اآم��ال��ه  على  دب��ي  عهد 
بنتيجة  اخلوانيج  فريق  على  الفوز  حقق  بعدما 
كبرية اأي�سا بواقع 8- �سفر، لريفع فريق املكتب 
6 نقاط باملركز الثاين متقدما على  ر�سيده اإىل 
ف��ري��ق حم��م��د ب��ن م��ك��ت��وم ب��ف��ارق اله�����داف فيما 

جتمد ر�سيد اخلوانيج عند نقطة واحدة فقط.
�سمو ويل عهد دبي،  اأه��داف فريق مكتب  و�سجل 
اأه��داف(، ابراهيم �سليم  كل من: حمد كرمي )3 
)2( و�سلطان جا�سم )2( و�سلطان ابراهيم )2(. 
 29( الثنني  اليوم  املجموعة  مناف�سات  وتختتم 
اخلوانيج  يلتقي:  حيث  مباراتني،  باإقامة  يوليو( 
مع حممد بن مكتوم، ومكتب �سمو ويل عهد دبي 

مع اجلوارح.

�سدارة م�سرتكة للمجموعة الرابعة
�سهدت املجموعة الرابعة حتول دراميا مبجريات 
حقق  بعدما  النهائي  رب��ع  للدور  للتاأهل  ال�سراع 
بنتيجة  النامو�س  فريق  الفوز على  فريق جمريا 
على  العا�سفة  ���س��ق��ور  ف��ري��ق  ت��ف��وق  فيما   ،2-7
فريق مرغم بنتيجة 2-1، لتت�ساوي فرق جمريا 
ومرغم و�سقور العا�سفة ونريان بر�سيد 6 نقاط 
الول  امل��رك��ز  يحتل  ب��ات  ج��م��ريا  لكن  منها،  لكل 

بفارق الهداف، يليه مرغم ثم نريان وبعد ذلك 
اليوم  الأخ��رية  اجلولة  و�ستكون  العا�سفة  �سقور 
والت�سويق  ب��الإث��ارة  قمة  ي��ول��ي��و(،   29( الث��ن��ني 
العا�سفة  و�سقور  ن��ريان  مع  مرغم  يلتقي  حيث 

مع جمريا.
وجاء فوز جمريا الكبري النامو�س ليوؤكد �سحوته 
ال���ذي �سجل  ال�����س��راي��ح  اأن����ور  ت��األ��ق لع��ب��ه  بف�سل 
الآخرين  الهدفني  اأ���س��اف  فيما  اأه����داف،  خم�سة 
ك��ل م���ن: ه�����س��ام ال��ق��ي��وري وحم��م��د ���س��ال��ح، فيما 
�سجل هديف النامو�س الالعب عبد الرحمن علي 
ومن جانبه جاء لقاء �سقور العا�سفة مع مرغم 
الأقوى فنيا يف اجلولة الرابعة، حيث تقدم �سقور 
العا�سفة بهدف عبد العزيز حممد قبل اأن يدرك 
ال�سوط  نهاية  قبل  ملرغم  ال��ت��ع��ادل  ج��الل  حامد 
الفوز  ه���دف  خ����رازي  �سعيد  خ��ط��ف  فيما  الأول، 

ل�سقور العا�سفة مطلع ال�سوط الثاين.

10 جوائز للجماهري
بزيادة  املنظمة  اللجنة  بقيام  ال�سبت  ليلة  متيزت 
اإىل  للجماهري  املخ�س�سة  اليومية  اجلوائز  عدد 
ال�سحب  مت  حيث  حديثة،  الكرتونية  اأجهزة   10
ع��ل��ى 4 ج���وائ���ز يف ���س��ال��ة ك����رة ال����ق����دم، ك��م��ا مت 
تخ�سي�س 6 جوائز ملناف�سات بادل تن�س مبنا�سبة 

اليوم اخلتامي للمناف�سات.

•• �صامي عبدالعظيم- ليون :
ت�سوير جابر عابدين :

ا�ساف لعب املنتخب الوطني حممد القايد اجنازا 
،باإنتزاعه  امل��ع��اق��ني  ق���وى  ال��ع��اب  ل��ري��ا���س��ة  ج��دي��دا 
املتحركة  الكرا�سي  �سباق  يف  الثالث  املركز  برونزية 
اأم�س  من  ،اأول   T34 الفئة  يف  مرت   400 مل�سافة 
فرن�سا  مونديال  مناف�سات  م��ن  اخلتامي  ال��ي��وم  يف 
الإعاقات  ، يف  املعاقني مبدينة ليون  ال��دويل لقوى 
 1088 ،مب�ساركة  وال�سمعية  والب�سرية  احلركية 

لعبا ولعبة ميثلون 95 دولة. 
�سدارته  املعاقني  لقوى  الإم��ارات��ي  املنتخب  وع��زز 
بامليدالية  ال��ع��امل  بطولة  م�ستوى  على  اخلليجية 
الثانية للقايد يف البطولة ، بعد الف�سية التي نالها 
الالعب ذاته يوم اخلمي�س يف �سباق 800 مرت للفئة 
T34 ،كما بات املنتخب الرابع عربيا وال 44 عامليا 

مع ا�سدال ال�ستار على فعاليات البطولة .
الأوىل يف  امل��راك��ز  ق��وي��ا على  مناف�سا  ال��ق��اي��د  وك���ان 
الرياح  هبوب  ،برغم  ال�سباق  من  الأخ���رية  الأم��ت��ار 
وقدره  بزمن  الثالث  امل��رك��ز  ،لينال  املناف�سة  اأث��ن��اء 
وليد  التون�سي  الالعب  نال  ،،بينما  ثانية   55.02
 53.61 وق����دره  ب��زم��ن  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  كتيلة 
ث��ان��ي��ة ،وال�����س����رتايل م��ك��راك�����س��ني ال��ف�����س��ي��ة بزمن 
وق����دره 53.71 ث��ان��ي��ة . وت��اب��ع ال��ق��اي��د ت��األ��ق��ه مع 
املنتخب الوطني يف بطولت العامل ،ليعزز ح�سوره 
،اإذ ���س��ب��ق له  امل��ي��دال��ي��ات  امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى  ال���ق���وي يف 
ل�سباقي  والربونزية  الف�سية  بامليداليتني  التتويج 
200 و100 مرت يف اأوملبياد لندن 2012 بجانب 
ح�����س��ول��ه ع��ل��ى ذه��ب��ي��ت��ني وف�����س��ي��ة ب��ب��ط��ول��ة العامل 
لألعاب القوى نيوزيلندا 2011 وذهبية وبرونزية 
والبرت  احلركية  ل��الإع��اق��ة  لل�سباب  ال��ع��امل  بطولة 
واأرب����ع ذه��ب��ي��ات وف�سية   ،  2007 اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
والبرت  احلركية  لالإعاقة  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف 
التعاون  ذهبيات يف بطولة جمل�س  2011 وثالث 
اخلليجي 2003،اإىل جانب ثالث ذهبيات اأي�سا يف 
وتعود   .  2006 اخلليجي  التعاون  جمل�س  بطولة 
الدولة  اإىل  املعاقني  لقوى  الوطني  املنتخب  بعثة 
دبي  مطار  عرب  اليوم  م�ساء  من   11.30 ال�ساعة 
بطولة  مناف�سات  يف  م�ساركته  خ��ت��ام  ،ب��ع��د  ال���دويل 
العامل التي ا�ست�سافتها فرن�سا مبدينة ليون خالل 

الفرتة من 20 اإىل 28 يوليو اجلاري .
وبدوره عرب القايد عن �سعادته ببلوغ من�سة التتويج 

الدولة  علم  ورف��ع  يومني  الثانية يف غ�سون  للمرة 
اإن معنوياته  البطولة ومدينة ليون وقال  يف �سماء 
مرت   800 �سباق  يف  الف�سية  اح���رازه  بعد  اجل��ي��دة 
اأول  الثاين  ال�سباق  يف  له  قويا  دافعا  ،مثلت  اأخ��ريا 
اأجواء  اإىل  بقوة  ال��دخ��ول  على  فحر�ست  اأم�س  من 
ال�سباق ،برغم اأن هبوب الرياح اأدت اإىل ارتباك بني 
كانت  الربونزية  اأن  اجليد  ال�سيء  ،لكن  املتناف�سني 

من ن�سيب الدولة .
واأ�ساف :اأعتقد اأن هذه النتائج مهمة جدا للمنتخب 
قبل الدخول اإىل اأجواء ال�ستحقاقات املقبلة ،ومن 
���س��اأن��ه��ا م�����س��اع��دت��ن��ا ع��ل��ى رف���ع م�����س��ت��وى التح�سري 
من  اجليد  الن�سق  على  واحلفاظ  الكبار  مع  للبقاء 
النتائج التي توؤدي اإىل تعزيز ال�سمعة املمتازة لقوى 
،كان  فنجوم  �سبورت  التايلندي  ،وامل����درب  املعاقني 
عليها  ح�سلت  ال��ت��ي  النتائج  يف  اأي�����س��ا  مهما  �سببا 
اأن  ماميكن  :���س��اأرى  واخ��ت��ت��م    . اجل��ي��دة  بن�سائحه 
اأعتاب  اأننا على  املقبلة ،خ�سو�سا  الفرتة  يحدث يف 
اأ�سيا  وب��ط��ول��ة  امل��ق��ب��ل  �سبتمرب  يف  ه��ول��ن��دا  ب��ط��ول��ة 
املناف�سات  لكل  جيدا  ن�ستعد  اأن  املهم  ،لكن   2014
اأن  ،واأعتقد  وا�ستغالل الراحة املقررة يف التدريبات 
رئي�س البعثة ماجد الع�سيمي ي�ستحق التقدير على 
تنباأ  اأن��ه  ،واحلقيقة  الالعبني  مع  الرائعة  جهوده 
�سباقي  يف  اإخ��ف��اق��ي  بعد  امليداليات  على  بح�سويل 

100 و200 مرت .

الع�سيمي : عزمية ل تلني 
واأه�����دى ن��ائ��ب رئ��ي�����س الحت����اد الآ���س��ي��وي لريا�سة 
الإجناز   ، الع�سيمي  ،ماجد  البعثة  ورئي�س  املعاقني 
اأ�سحاب  اإىل  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف  للمنتخب  ال��ث��اين 
اإن عزمية  ال�سمو ال�سيوخ والو�سط الريا�سي ،وقال 
على  ح�سوله  يف  مهما  �سببا  كانت  الرائعة  القايد 
رغبته  ،بف�سل  ال�سباق  خالل  والربونزية  الف�سية 
امل�سابقات  يف  ح��دث  م��ا  وجت���اوز  املناف�سة  يف  القوية 
على  وح�سل  الطموحات  مب�ستوى  ،ف��ك��ان  املا�سية 
بع�س  و�سهد  ق��وي��ا  ك��ان  ال�سباق  مو�سحا  الأل��ق��اب 
الظروف الطبيعية التي مل تثن القايد عن املناف�سة 
،وال�سيء اجليد اأن املنتخب الوطني بات يف الرتتيب 
العام للبطولة برغم املناف�سة القوية من املنتخبات 
الأخرى ،والقايد ومدربه وجميع الذين كانوا �سببا 

يف هذا الإجناز ي�ستحقون التقدير.
�ستمثل  ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن  :اأع��ت��ق��د  وت��اب��ع 
ال���ك���ث���ري ل���الع���ب���ني وال����الع����ب����ات ق���ب���ل ال����دخ����ول يف 

اجلميع  على  ،وينبغي  املقبلة  ال�ستحقاقات  اأج��واء 
التي  النتائج  اإىل  اللتفات  وعدم  اجلهود  م�ساعفة 
مل تر�س طموحاتهم يف مونديال فرن�سا ،فال ميكن 
الألقاب  على  ح�سولهم  ع��دم  ملجرد  ي�ستل�سموا  اأن 
،خ�سو�سا اأن النتائج التي ح�سلوا عليها كانت جيدة 
امليداليات  على  ح�سولهم  عدم  برغم  املقايي�س  بكل 
امللونة . واأردف :ل يوجد م�ستحيل مينع اأي لعب اأو 
لعبة عن حتقيق طموحاته واملهم ال�ستعداد اجليد 
وعدم البحث عن العذار والبطولت الأخرى قريبة 
جدا ولي�س كما يعتقد البع�س ،فيتعني على اجلميع 
توجيهات  وتنفيذ  التدريبات  ح�سور  اإىل  امل�سارعة 
يوفرها  التي  ،فاملعطيات  املختلفة  الفنية  الأجهزة 
اأن ت�سع جميع الالعبني  �ساأنها  املعاقني من  اإحتاد 

والالعبات يف اأجواء املناف�سة على الألقاب .
واختتم :�سن�ستعد للمرحلة املقبلة بكثري من التفاوؤل 
مبناق�سة  ،�سنقوم  البطولة  يف  امل�ساركة  نهاية  وبعد 
امل�ستجدات  وم��ت��اب��ع��ة  وال��ف��ن��ي��ة  الإداري������ة  ال��ت��ق��اري��ر 
اإلغاء  ومو�سوع  القوى  األعاب  ريا�سة  �سهدتها  التي 
اجللو�س  اأو�ساع  وتعديل  الفئات  بع�س  بني  الدمج 
هولندا  لبطولتي  ،والتح�سري  الرمي  مناف�سات  يف 

و�سباب اأ�سيا يف �سهري �سبتمرب واأكتوبر .

عبدامللك :اإجناز جديد 
والريا�سة  لل�سباب  العامة  للهيئة  العام  الأم��ني  عد 
ال��ث��اين ل��الع��ب حممد  اب��راه��ي��م عبدامللك الإجن���از 
القايد يف مونديال فرن�سا للمعاقني اأكرب دليل على 
تتويج  يف  والرغبة  الإرادة  لفر�سان  القوية  الإرادة 
جهودهم باحراز النتائج امل�سرفة ورفع علم الدولة 

يف من�سات التتويج .
اإن  الع�سيمي  مع  هاتفي  ات�سال  يف  عبدامللك  وق��ال 
امل�سرفة  ال�سورة  ق��دم  للمعاقني  الوطني  املنتخب 
قدر  على  وك���ان  بفرن�سا  ال��ع��امل  بطولة  يف  ل��ل��دول��ة 
التوقعات املرجوة منه ،فنجح يف التتويج بامليداليتني 

الف�سية والربونزية .

الفردان :مل ن�ستغرب الإجناز العاملي 
،اأحمد  عرب الأمني العام ملجل�س ال�سارقة الريا�سي 
نا�سر الفردان عن �سعادته بالإجناز امل�سرف ملنتخب 
وتتويج  ال���دويل  فرن�سا  مونديال  يف  املعاقني  ق��وى 
املناف�سة  برغم  البطولة  خ��الل  مبيداليتني  تاألقه 
لعبي  اإن  ،وق�����ال  ال���ع���امل  دول  ب��ق��ي��ة  م���ن  ال��ق��وي��ة 
ولعبات املنتخب ظلوا يف جميع املنا�سبات الريا�سية 

املرجوة من  التطلعات والتوقعات  العاملية مب�ستوى 
قبل امل�سوؤولني وال�سارع الريا�سي .

ل��الع��ب��ني وال���الع���ب���ات وجميع  :ن�����س��ك��ر  واأ�����س����اف 
ونتمنى  الرائع  الإجن��از  ،هذا  البعثة  امل�سوؤولني عن 
ال�ستحقاقات  يف  للمنتخب  ق��وي��ا  داف��ع��ا  ي��ك��ون  اأن 

املقبلة .

فر�سان  مــن  جــديــدة  ر�ــســالــة   : الــزعــابــي 
الإرادة 

ق��ال ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ���س��ف��ارة ال��دول��ة ب��الإن��اب��ة لدى 
الثانية  امل��ي��دال��ي��ة  اإن  ال��زع��اب��ي  عبيد  ح��م��د  فرن�سا 
ملنتخب الإمارات يف اليوم اخلتامي ملونديال فرن�سا 
فر�سان  من  جديدة  ر�سالة  املعاقني  لقوى  ال��دويل 
الإرادة لتاأكيد ح�سورهم القوي يف البطولة والدفاع 

عن طموحات الريا�سة الإماراتية .
الألقاب  على  احل�سول  يف  املنتخب  تاأخر   : واأ�ساف 
املحاولت  متابعة  ع��ن  يثنهم  مل  ال��ب��ط��ول��ة  خ���الل 
،وهذه  البطولة  �سماء  يف  عاليا  ال��دول��ة  علم  لرفع 
ال�سكر لالعبني والالعبات  فر�سة جديدة لتقدمي 

على ظهورهم امل�سرف خالل مناف�سات البطولة .

الهاملي : فخر الوطن 
اأك����د رئ��ي�����س احت����اد امل��ع��اق��ني حم��م��د حم��م��د فا�سل 
الهاملي ،اأن امليدالية الثانية للمنتخب يف مونديال 
ف��رن�����س��ا ال����دويل ل��ق��وى امل��ع��اق��ني ي��ع��رب ع��ن الإرادة 
والرغبة  البطولة  يف  والالعبات  لالعبني  القوية 
يف ال��دف��اع ع��ن ط��م��وح��ات ال��دول��ة يف ب��ل��وغ من�سات 

التتويج .
فخر  اأن���ه  منا�سبة  ك��ل  يف  ي��وؤك��د  :املنتخب  واأ���س��اف 
التي  للظروف  الرائعة وحتديه  بت�سحياته  للوطن 
رافقته خالل البطولة التي اأقيمت يف �سهر رم�سان 
،ما يوؤكد اأن م�سرية فر�سان الإرادة يف املناف�سة على 

الألقاب ل تتوقف .

بالرقاد : اأبطال على قدر التحدي
لريا�سة  الإم������������ارات  احت�������اد  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ه����ن����اأ 
امل��ع��اق��ني ل��ق��ط��اع الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ، ث���اين جمعة 
بالرقاد،املنتخب الوطني لقوى املعاقني على الأداء 
القوي والنتائج امل�سرفة يف مونديال فرن�سا الدويل 
مل  البطولة  يف  حتقق  م��ا  اإن  وق���ال  املعاقني  ل��ق��وى 
اأبطال املنتخب الذين كانوا يف جميع  ن�ستغربه من 
الأوقات واملنا�سبات �سفراء للوطن ،فاأح�سنوا متثيله 

ورفعوا راآياته يف من�سات التتويج.
واأكد رئي�س جلنة املنتخبات يف احتاد املعاقني ذيبان 
للمنتخب  امل�سرف  لالإجناز  ،تقديره  املهريي  �سامل 
ال��ث��ان��ي��ة خ���الل يومني  ل��ل��م��رة  م��ون��دي��ال فرن�سا  يف 
،وقال اإن هذه الفئة الرائعة من اأبناء الإمارات كانوا 

مب�ستوى التوقعات.
ونوه البطل الأوملبي ال�سابق ابراهيم �سامل احلمادي 
،بالإجناز امل�سرف للمنتخب يف مونديال فرن�سا وقال 

اإنه يعرب عن الإرادة احلقيقية لفر�سان الإرادة .

نتائج م�سرفة للمنتخب يف ليون 
جنح لعبو ولعبات املنتخب يف احراز نتائج جيدة 
خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��م يف م���ون���دي���ال ف��رن�����س��ا ال����دويل 
را�سد  الالعب  ح�سل  ،اإذ  ليون  مدينة  يف  للمعاقني 
م�سابقة  ،يف  ج��دي��د  �سخ�سي  رق���م  ع��ل��ى  ال��ظ��اه��ري 
 T54 الفئة  مرت   200 مل�سافة  املتحركة  الكرا�سي 
امل��رك��ز العا�سر ب��زم��ن وقدره  ،ح��ي��ث جن��ح يف اح���راز 
بطولة  يف  الأوىل  م�ساركته  ،خ��الل  ثانية   26.44
�سوي�سرا  ملتقى  يف  ال�سابق  رقمه  ،متخطيا  العامل 

26.74 ثانية . الدويل 2013 
وح�����س��ل��ت ال��الع��ب��ة م���رمي امل��ط��رو���س��ي ع��ل��ى املركز 
بعد  ،مع   F46 الفئة  الرمح  رمي  نهائي  الرابع يف 
اأمتار فقط   3 ،بفارق  م   26 مل�سافة  الرمح  اأن رمت 
عن الالعبة اليابانية كاتو التي ح�سدت الربونزية 
مب�سافة 29 م . كما ح�سل الالعب حممد الكعبي 
20 عاما ،على املركز التا�سع يف نهائي رمي القر�س 
،F36 ،مع 14 لعبا ،علما باأنها   F35 يف الفئتني
ال�ساب  التي يخو�س فيها هذا الالعب  املرة الأوىل 
اأف�����س��ل الأبطال  ال��ت��ح��دي يف م��ن��اف�����س��ة ع��امل��ي��ة م��ع 
حول العامل. ونالت الالعبة �سهام الر�سيدي املركز 
 F57 الفئتني  يف  ال��رم��ح  رم��ي  نهائي  يف  اخلام�س 

،F58 ، مع ع�سر لعبات ،حمرزة 18.60 م .
وح�سلت الالعبة �سارة القبي�سي على رقم �سخ�سي 

 ،F32،  F31 جديد يف رمي ال�سوجلان يف الفئات
F51 ،حمرزة 14.99 م ،متخطية رقمها ال�سابق 
وال�سارقة  م   13.21 ال��دول��ي��ة  ف���زاع  ب��ط��ول��ت��ي  يف 
اأول ظهور لها يف املناف�سات  14.21 م ،يف  الدولية 
،بينما جنحت  ال��ع��ا���س��ر  امل��رك��ز  ،ل��ت��ح��ل يف  ال��دول��ي��ة 
يف  ال�سابق  رقمها  بتح�سني  الربيكي  زينب  زميلتها 
بطولة فزاع الدولية 13.43م لت�سجل 14.19 م 

،فجاءت يف املركز احلادي ع�سر .

رقم اآ�سيوي للخالدي يف الرمح 
ا�ستحقت الالعبة عائ�سة اخلالدي املركز الرابع يف 
،F34 مع 11 لعبة   F33 نهائي الرمح بالفئتني
عامليا  الرابع  هو  ا�سيوي جديد  رقم  على  ،فح�سلت 
11.56 م ،علما باأنها احرزت 11.50م يف بطولة 

العني و 11.50 يف بطولة الت�سيك .
يف  للم�ساركة  الالعبات  بقية  مع  اخلالدي  وت�ستعد 
معظم  مب�ساركة  ال��ق��وي��ة  ال��دول��ي��ة  ه��ول��ن��دا  بطولة 

اأبطال العامل يف �سبتمرباملقبل .

كتيلة : موا�سفات القايد رائعة 
ام���ت���دح لع���ب امل��ن��ت��خ��ب ال��ت��ون�����س��ي ل��ق��وى املعاقني 
يف  م����رت  و400   800 ذه��ب��ي��ت��ي  ع���ل���ى  واحل����ائ����ز 
،وليد  فرن�سا  م��ون��دي��ال  خ��الل  املتحركة  الكرا�سي 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  ل��ل��ق��اي��د  اجل��ي��د  امل�����س��ت��وى  كتيلة 
الثقة  ي��ع��زز  املناف�سات  يف  ال��ق��وي  ظ��ه��وره  اإن  وق���ال 
مبوا�سفاته اجليدة التي ت�سعه على اآعتاب املناف�سة 

بجميع امل�سابقات خالل ال�ستحقاقات املقبلة .
واأ�ساف :اأحتدث مع القايد يف بع�س الأمور الفنية 
احراز  باملناف�سة على  ذاتها  الهموم  نت�سارك  ،فنحن 
واأثق  الوطني  العلم  راي��ات  ورف��ع  امللونة  امليداليات 
بقدراته اجليدة التي �ستمنحه القوة حل�سد الألقاب 

يف املنا�سبات الريا�سية املقبلة .

القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  ت��وج 
را�س  يف  الريا�سي  الثقايف  التعاون  ن��ادي  رئي�س 
�سقر  ال�سيخ  ل��دورة  بطال  جلفار  فريق  اخليمة 
التي  القدم  لكرة  الثانية  الرم�سانية  �سعود  بن 
اختتمت م�ساء ام�س الول وذلك بعد فوز باملبارة 
النهائية التي جمعته بفريق �سباب �سمل ب�سربات 
ال�سلي  الوقت  انتهاء  بعد  الرتجيحية  اجل��زاء 
عالو  اح��م��د  ال��الع��ب  وح�سل  ال�سلبي  بالتعادل 
يف  لع��ب  اح�سن  جائزة  على  مدر�سته  فريق  من 
�سمل  �سباب  ف��ري��ق  م��ن  احل��ن  واح��م��د  البطولة 
على هداف البطولة وفريق املغوير على الفريق 

املثايل وثمن احمد املهبوبي رئي�س جمل�س الدارة 
جناح  الرم�سانية  البطولة  منظم  التعاون  نادي 
الدورة التي �سهدت ح�سور جمهور كبري وتناف�س 
16 فريقا مت تق�سيمهم  ريا�سي مميز مب�ساركة 
اىل اربع جمموعات موؤكدا ان الهدف من تنظيم 
ملمار�سة  لل�سباب  ايجاد متنف�س  يكمن يف  ال��دورة 
هواياتهم و�سغل اوقات فراغهم مبا يعود عليهم 
رم�سان  �سهر  ويف  ال�سيفية  الج���ازة  يف  بالنفع 
نحن  نحر�س  �سنوية  منا�سبة  يعد  ال��ذي  املبارك 
اقامة جتمع  ا�ستغالله يف  التعاون على  ن��ادي  يف 
ال�سريف  التناف�س  اج��واء  ي�سوده  ريا�سي  �سبابي 

يف  غر�سها  اىل  ن�سعى  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال����روح 
جمل�س  رئي�س  وع��رب  والنا�سئة  ال�سباب  نفو�س 
التعاون عن �سكره وتقديره ل�ساحب  ادارة نادي 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س العلى حاكم را�س اخليمة و�سمو ال�سيخ 
عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد 
را�س اخليمة على دعم �سموهما امل�ستمر للحركة 
ال�����س��ي��خ �سقر  ال��ري��ا���س��ي��ة يف را�����س اخل��ي��م��ة اىل 
حر�سه  على  ال��ن��ادي  رئي�س  القا�سمي  �سعود  ب��ن 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ان�����س��ط��ة ال���ن���ادي ورع��اي��ت��ه للدورة 

الرم�سانية لل�سنة الثاين على التوايل.

�شقر بن �شعود �لقا�شمي يتوج جلفار بطاًل لدورة نادي �لتعاون �لرم�شانية 

اأبوظبي  حل ثاين القمزي جنم فريق 
باملركز ال�سابع واأحمد الهاملي باملركز 
الثانية  اجل��ول��ة  مناف�سات  يف  التا�سع 
من بطولة العامل لزوارق الفورمول1 
ك��ي��ي��ف ون������ال لقب  اأق���ي���م���ت يف  ال���ت���ي 
الفرن�سي  الأوىل  ول���ل���م���رة  اجل���ول���ة 
الأمريكي  ث��ان��ي��ا  وح���ل  �سيبي  فيليب 

األيك�س  الإيطايل  وثالثا  تورنتي  �سون 
احتالل  من  القمزي  ومتكن   . كاريال 
�سباق  م��ن��اف�����س��ات  امل���رك���ز اخل��ام�����س يف 
اأف�سل زمن .. فيما حل الهاملي املركز 
اأف�سل زمن  ن��ال لقب  .. بينما   11 ال��� 
�سيليو يف حني خلفه  �سامي  الفنلندي 
وثالثا  ثانيا  �سيبي  فيليب  الفرن�سي 

نا�سر  واأو�سح  تورنتي  �سون  الأمريكي 
اأبوظبي  فريق  بعثة  رئي�س  الظاهري 
ميتلك  ي�����زال  ل  اأب���وظ���ب���ي  ف���ري���ق  اأن 
احلظوظ يف اجلولت القادم������ة واأن ما 
�سحابة �سيف  كيي��������ف  حدث يف جولة 
الفري����������ق  عنده���������ا  يتوق�����������ف  ل��ن 

كثريا. 

�شيبــي بطـل ثانـي جـولت زو�رق �لفورمــول1 
و�لقمــزي �شابعـًا و�لهاملـي تا�شعـًا
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�جلهوري يفوز بلقب مونديال �لقدرة للنا�شئني يف فرن�شا
الفار�س الإماراتي خليفة علي اجلهوري بلقب  فاز 
مل�سافة  للنا�سئني  ال�سابع  القدرة  مونديال  بطولة 
غابات  يف  الول  اأم�س  اأقيم  ال��ذي  كيلومرتا   120
الدويل  الإحت��اد  وينظمه  الفرن�سية  تارب�س  مدينة 
للفرو�سية بالتعاون مع الإحتاد الفرن�سي للفرو�سية 
اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  برعاية 

نهيان العاملي للخيول العربية الأ�سيلة.
املونديال الذي يتكون من ثالث مراحل  �سارك يف 
م��ن جميع  دول��ة   28 وف��ار���س��ة ميثلون  فار�سا   92
قارات العامل �سارك منها 18 دولة يف بطولة الفرق 

والفردي و 10 دول يف البطولة الفردية فقط.
الفر�س  �سهوة  على  الأول  املركز  اجلهوري  واإحتل 
نياك اآرمور بزمن اإجمايل قدره �ست �ساعات و 24 
ثانية وتاله يف املركز الثاين من البطولة الفار�سة 
الهولندية ماريكا في�سر على �سهوة اجلواد اإيومري 
بزمن �ست �ساعات و 13 دقيقة وخم�س ثوان وجاءت 
�سهوة  على  كراهنني  اإي��ري��ن  الأ�سرتالية  الفار�سة 
الثالث بزمن  املركز  اإمييلي جون�ست تي يف  اجلواد 

�ست �ساعات و 21 دقيقة و 10 ثوان.
بطال  الفرن�سي  املنتخب  ت���وج  ال��ف��رق  ب��ط��ول��ة  ويف 
ب�سبب  منتخبنا  احل���ظ  ي��ح��ال��ف  مل  بينما  ل��ل��ف��رق 
احلربي  ج��اب��ر  �سعيد  ال��ف��ار���س��ني  ج����وادي  ت��ع��ر���س 
وال�سيخ ح�سر بن حممد اآل مكتوم للعرج يف املرحلة 
الفح�س  اج��ت��ي��از  ل��ع��دم  اأدى  م��ا  ال���وع���رة  الأخ�����رية 
ال�����س��ب��اق رغ���م احتاللهما  ع��ق��ب خ��ت��ام  ال��ب��ي��ط��ري 

املركزين الثاين والثالث يف الرتتيب العام.
واأه������دى حم��م��د ع��ي�����س��ى ال��ع�����س��ب م��دي��ر املنتخب 
ال��وط��ن��ي الإجن������از ال����ذي ح��ق��ق��ه ال���ف���ار����س خليفة 
الإمارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  لأ�سحاب  اجلهوري 
الكبري  الدعم  بف�سل  اأن��ه حتقق  موؤكدا   .. و�سعبها 

ال����ذي ي��ق��دم��ه ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة بن 
و�ساحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
وتوجيهات  الفرو�سية  وريا�سة  عامة  للريا�سة  اهلل 
البطولت  يف  وامل�ساركة  ال��ربام��ج  ب��اإع��داد  �سموهما 
الذي  للم�ستوى  و���س��ول  فر�ساننا  م��ه��ارات  ل�سقل 

يوؤهلهم حل�سد البطولت العاملية.
العام  ال�سر  اأم���ني  امل��ه��ريي  اأك���د ط��ال��ب  م��ن جانبه 
بالبطولة  اجل���ه���وري  ف���وز  اأن  ال��ف��رو���س��ي��ة  لحت����اد 
التي  واملعاناة  ال�سعوبات  رغ��م  متميزا  اإجن��ازا  يعد 
املنظمة  اللجنة  الإماراتي من  املنتخب  لها  تعر�س 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م���ن خ����الل حم���اول���ة ت�����س��ي��د الأخ���ط���اء 
بالنظم  التقيد  ل��ع��دم  اإ���س��اف��ة  حجمها  ك���ان  مهما 
ما  الفح�س  بعملية  يتعلق  فيما  الدولية  واللوائح 
تلك  بتنفيذ  امللتزمة  ال���دول  على  عبئا  ذل��ك  �سكل 
اجلهوري  حققه  م��ا  اإن  واأ���س��اف  وال��ل��وائ��ح.  النظم 
اأك���د ق���درة وب��راع��ة ف��ر���س��ان الإم�����ارات على تخطي 
ال�سعاب وقدرتهم على املناف�سة لتاأكيد جنوميتهم 
الإمارات  فر�سان  اكت�سبها  التي  العاملية  وال�سمعة 
الدعم  بف�سل  عامة  الفرو�سية  لريا�سة  وريادتهم 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يقدمه  الذي  الكبري 
بن زايد اآل نهيان وبتوجيهات وقيادة فار�س العامل 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  الأول 
مكتوم �ساحب الف�سل الأول على ريا�سة الفرو�سية 
جانبه  م��ن  خا�سة  ال��ق��درة  وري��ا���س��ة  عامة  العاملية 
اأبوظبي للفرو�سية  اأكد عدنان �سلطان مدير نادي 
اأنه تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال��وزراء وزير �سوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الأوائ���ل  للخم�سة  ال��دع��وة  توجيه  �سيتم  الرئا�سة 

على امل�ستوى الفردي بعد الفار�س الإماراتي خليفة 
اجلهوري للم�ساركة يف كاأ�س رئي�س الدولة للقدرة 

الذي �سيقام يف اأبوظبي يوم 15 فرباير القادم.
واأ�سار اإىل اأن فوز اجلهوري بلقب البطولة العاملية 
وامل�ستوى الذي قدمه الفر�سان الإماراتيون الذين 
�ساركوا يف البطولة يب�سر بجيل متميز من الفر�سان 
ال�ساعدين الذين يعتربون جيل امل�ستقبل لريا�سة 

القدرة الإماراتية.
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ه��رج��ان  رع��اي��ة  وح���ول 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د 
اأنه  النعيمي  اأك���د   .. ل��ل��ق��درة  ال��ع��امل��ي  ل��ل��م��ون��دي��ال 
اإجن����از ج��دي��د ي�����س��اف ل���الإجن���ازات ال��ع��دي��دة التي 
حققها يف ���س��ب��اق��ات ال��ف��الت ري�����س وم���ا حت��ق��ق من 
اإجنازات لريا�سة الفرو�سية الإماراتية ناجت طبيعي 
من  ال�سيوخ.  ال�سمو  اأ�سحاب  يقدمه  ال��ذي  للدعم 
العالقات  م�سئول  بطر�س  بطر�س  اأو���س��ح  ناحيته 
الإع��الم��ي��ة وال��دع��اي��ة يف ط���ريان الإم����ارات اإحدى 
الرعاية  ه��دف  اأن  للمهرجان  ال��راع��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
للجيل  خا�سة  وت�سجيعها  القدرة  ريا�سة  ن�سر  هو 
اإ�سرتاتيجية  اجلديد من الفر�سان ما يتما�سى مع 
طريان الإمارات وحر�سها على دعم ورعاية ريا�سة 
لدولة  للرتويج  ال��ع��امل  دول  معظم  يف  الفرو�سية 

الإمارات وتعريف العامل برتاثها.
وهناأ بطر�س بطر�س الفار�س اجلهوري بفوزه بلقب 
البطولة .. موجها ال�سكر ل�سمو ال�سيخ من�سور بن 
الإمارات  لطريان  الفر�سة  لإتاحة  نهيان  اآل  زاي��د 
للم�ساهمة يف رعاية مهرجان �سموه من جهته اأكد 
للفرو�سية  دبي  ن��ادي  مدير  اخلمريي  مو�سي  علي 
و�ساحب  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�سمو  ���س��اح��ب  دع���م  اأن 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم واأ�سحاب 

�سمو  اأول  والفريق  الإم���ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�سيخ  و�سمو  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
دبي للريا�سة عامة وريا�سة الفرو�سية خا�سة وراء 
الطفرة والتاألق والإجنازات التي حققتها الريا�سة 
مونديال  بلقب  اجلهوري  ف��وز  واآخ��ره��ا  الإماراتية 

القدرة العاملي للنا�سئني.
واأكد اأن توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
ورعاية مهرجان  الفرو�سية  لريا�سة  نهيان ودعمه 
���س��م��وه مل��ون��دي��ال ال���ق���درة ال��ع��امل��ي اإ���س��اف��ة جديدة 
بلقب  اجل��ه��وري  ف��وز  اأن  اإىل  م�سريا  للمهرجان.. 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقولة  يوؤكد  العامل  بطولة 

حممد بن را�سد باأنه لبديل عن املركز الأول. 
من جانبه اأهدى البطل ال�ساعد خليفة اجلهوري 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  العاملي  اإجن���ازه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  نهيان  اآل  زاي��د 
حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  مكتوم  اآل  را���س��د 
الإمارات والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  و�سمو  نهيان  اآل 
مهرجان  م��دي��رة  �سوايا  لرا  اأك���دت  ناحيتها  م��ن   .
العاملي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ  �سمو 
يف  الن�سائية  ال�����س��ب��اق��ات  رئي�سة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
اأن   .. العربية  اخل��ي��ول  ل�سباقات  ال���دويل  الإحت����اد 
للنا�سئني  للقدرة  العامل  لبطولة  املهرجان  رعاية 
���س��م��و ال�سيخ  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  يف ف��رن�����س��ا ج���اء 
م��ن حر�س  ان��ط��الق��ا  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
احلال  هو  كما  ال��ق��درة  ريا�سة  ت�سجيع  على  �سموه 
العربية  للخيول  ري�س  الفالت  ل�سباقات  بالن�سبة 
�سريعى  �سموه  لتوجيهات  تنفيذا  اإن��ه  واأ���س��اف��ت   .

ال�سغرية  للخيول  للقدرة  العامل  بطولة  املهرجان 
و�ستقام  للفرو�سية  ال���دويل  الإحت���اد  ينظمها  التي 
يف منطقة جاردا يف اإيطاليا خالل الفرتة من 26 
بطولة  رعاية  اإىل  اإ�سافة  القادم  �سبتمرب   29 اإىل 
العامل ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات 
2014 تزامنا  للقدرة يف لندن خالل �سهر يونيو 
مع املوؤمتر العاملي اخلام�س خليول ال�سباق العربية 
وبطولة  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  وك��اأ���س 

العامل ل�سمو ال�سيخة فاطمة لل�سيدات ايفار .
البطولت  لهذه  املهرجان  رعاية  اإن  �سوايا  وقالت 
العاملية التي يحتلها املهرجان  املكانة  العاملية يوؤكد 
العاملي  امل�ستوى  على  الفرو�سية  ري��ا���س��ة  ع��امل  يف 
القدرة  مونديال  حققه  ال��ذي  بالنجاح  م�سيدة   ..
للنا�سئني يف فرن�سا ما ي�ساعف امل�سوؤولية للحفاظ 

عليه.
من جهة اأخرى نظم رهف الع�ساف امل�سور اخلا�س 
للخيول..  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مبهرجان 

�سورا  �سم  املونديال  هام�س  على  لل�سور  معر�سا 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  العاملي  للفار�س 
را�سد اآل مكتوم و�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة ولقطات من �سباقات القدرة العاملية 
واملحلية ولقطات من �سباقات مهرجان �سمو ال�سيخ 

من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول.
واأقيم �سباح اليوم حفل التتويج الر�سمي للفائزين 
باألقاب البطولة الفردية وبطولة الفرق حيث �سلم 
الغري  ال��ق��درة  �سباقات  جلنة  رئي�س  ول��ي��م  اإي��ل��ي��ان 
امليداليات  للفرو�سية  ال���دويل  الإحت����اد  يف  اأومل��ب��ي��ة 
الذهبية والف�سية والربونزية للثالثة الأوائل على 
�سلطان  عدنان  �سلم  و  وال��ف��رق..  ال��ف��ردي  م�ستوى 
ولرا �سوايا اجلوائز والهدايا املقدمة من مهرجان 
العاملي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ  �سمو 

للخيول. 

اأم�س  م�ساء  اختتمت  كبري  جماهريي  ح�سور  و�سط 
الأول، مناف�سات بطولة اجلوجيت�سو �سمن امل�سابقات 
ال��ري��ا���س��ي��ة لأومل��ب��ي��اد ن���ادي ���س��ب��اط ال��ق��وات امل�سلحة 
الرم�سانية يف ن�سخته ال�سابعة ع�سرة،التي احت�سنتها 
���س��ال��ة امل��ق��ط��ع مب��ق��ر ال���ن���ادي، و���س��ط م�����س��ارك��ة 180 

لعباً ميثلون اأكر من 30 دولة.
عبداهلل  ب��ن  ع��م��ر  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  ال��ب��ط��ول��ة  �سهد   
الكعبي  ه��الل  حممد  م.  ال��رك��ن  وال��ف��ري��ق  القا�سمي 
الها�سمي  وعبداملنعم  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
الحتاد  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب   ، اجلوجيت�سو  احت���اد  رئ��ي�����س 
حم��م��د ���س��امل ال��ظ��اه��ري و����س���الح ال�����س��ل��وم��ي مدير 
العام  امل��ن�����س��ق  ال��ك��ع��ب��ي  م�سبح  ال��دك��ت��ور  و  ال��ب��ط��ول��ة 

للبطولة ويو�سف البطران ع�سو احتاد اللعبة .
البطولة  يف  ميدالية   14 الم����ارات  اأب��ط��ال  وح�سد 
ميداليات  و�ست  ف�سية  وث��الث  ذهبيات  خم�س  بواقع 
برونزية ، كما قدموا م�ستويات فنية عالية وبرز منهم 
عدد من البطال يف مقدمتهم البطل احمد �سهيل بن 
هويدن الكتبي والذي حقق ذهبية احلزام البنف�سجي 
احلزام  يف  املفتوح  ال��وزن  وف�سية  كلغ   76 حتت  وزن 
احلزام  ذهبية  �ساحب  القبي�سي  وحممد  البنف�سجي 

البنف�سجي وزن فوق 76كلغ .
الب��ط��ال يف فئة احل���زام البي�س حممد �سامل  وت��وج 
و�سالح  اجلوجيت�سو  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري 
الكعبي  م�سبح  وال��دك��ت��ور  البطولة  مدير  ال�سلومي 

املن�سق العام .
ال�سيخ �سقر بن  البنف�سجي  ابطال احل��زام  وكما توج 
ع�سو  البطران  ويو�سف  القا�سمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  عمر 
اإث��ارة بالغة يف  ال��ن��زالت  . �سهدت  احت��اد اجلوجيت�سو 
املدرجات،  من  احلما�سي  اجلماهريي  الت�سجيع  ظل 
واأ�سفرت نتائج املباريات عن فوز الوزبكي �سعيد امني 
الوفوتدنوف باملركز الأول لفئة احلزام الأبي�س وزن 
املركز  ا���س��ف يف  ب��الل  �سند  الردين  وج���اء  ك��ل��غ،   70
اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل املركز  اأح��ت��ل لع��ب��ن��ا  ال��ث��اين فيما 
82 كلغ  ل����وزن  ال��ث��ال��ث . ويف ف��ئ��ة احل����زام الأب��ي�����س 
واحتل  الأول،  باملركز  م��دزه��وف  ا�سالم  الرو�سي  ف��از 
جاء  فيما  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ا�سييف  ماجوميد  الرو�سي 
اأم��ا يف   ، الثالث،  املركز  الربيكي يف  زاي��د عمر  لعبنا 
فئة احلزام الأبي�س وزن 94 كلغ ، فقد جاء كارلو�س 
ثانيا  وح��ل  الأول،  املركز  يف  الم���ارات  من  بالكوي�س 
اأم���ا املركز  روي ام���ري م��ن ل��ب��ن��ان يف امل��رك��ز ال��ث��اين ، 

الثالث فكان من ن�سيب مريييكو قيتي من �سيلي .
لفئة  الأول  باملركز  حم��م��دوف  م�سلم  ال��رو���س��ي  وف��از 
اليطايل  بعده  وح��ل  كلغ   94 ف��وق  البي�س  احل���زام 
الدرمكي  ، وثالثا جاء لعبنا حممد  دليانو  فابريزو 
و�سيطر الرو�س على احلزام البي�س يف الوزن املفتوح 
م�سلم  ثانيا  وحل  الول  املركز  جار�ستوف  باقر  ون��ال 
مارهدوف وجاء ثالثا ماجويد ا�سييف ، ويف مناف�سات 
احلزام الزرق 70 كلغ حل الفرن�سي جامني را�سيل يف 
املركز الول ونال املركز الثاين الردين ح�سني الر�سيد 

وجاء لعبنا �سامل ال�سويدي يف املركز الثالث.
الول  املركز  على  جر�سيف  ماك�سم  الرو�سي  وح�سل 
82 كلغ ون��ال الردين حممد  يف احل��زام الزرق وزن 
البكري املركز الثاين وجاء ثالثا الردين طارق زايد 
94 كلغ وفاز الرو�سي ا�سخاب ر�سولوف باملركز الأول 
94 كغم، وحل اجلورجي  يف فئة احل��زام الزرق وزن 
كارل جافيخا ثانياً، فيما حل لعبنا حممد يف املركز 
املركز  على  ا�سييف  عبداهلل  الرو�سي  وح�سل  الثالث. 
ثانياً  كلغ، وحل   94 فوق  الأزرق  احل��زام  لفئة  الأول 
وادي يف  ول��ي��د  الردين  وج���اء  م��دث��ر،  ع��دن��ان  لعبنا 

املفتوح  للوزن  الزرق  احل��زان  فئة  الثالث،ويف  املركز 
فاز الرو�سي عبداهلل ا�سييف باملركز الول وحل ثانيا 
اجل��ورج��ي ك���ارل جافيخيا وامل��رك��ز ال��ث��ال��ث ك���ان من 
احلزام  فئة  ويف  ر���س��ول��وف  ا���س��خ��اب  ال��رو���س��ي  ن�سيب 
ماجويد  ال���رو����س���ي  ن����ال  ك��ل��غ   76 وزن  ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي 
الهندي مدهداتي  ثانيا  وج��اء  الول  املركز  خ��ادروف 
وا�ستطاع   . دك���ري  اب��راه��ي��م  ث��ال��ث��ا لع��ب��ن��ا  روت وح���ل 
الأول  املركز  على  اأن يح�سل  القبي�سي  لعبنا حممد 
 ، 76كلغ  ف��وق  وزن  البنف�سجي  احل���زام  مناف�سات  يف 
وجاء حاج العالوي يف املركز الثاين ، واحتل الردين 
زايد �سامي املركز الثالث، ويف مناف�سات الوزن املفتوح 
ال��رو���س��ي م��اج��وي��د خ���دروف  ل��ل��ح��زام الأزرق ح�����س��ل 
�سامي  زاي��د  الردين  وح�سد  الذهبية،  امليدالية  على 
املركز  روت  فبهيتا  الهندي  واحتل  الف�سية،  امليدالية 
للحزام  املفتوح  ال���وزن  مناف�سات  ���س��دارة  ويف  الثالث 
البني ، جاء الرو�سي مارت جافروف يف املركز الول ، 
واحتل و�سيم احمد من الردن املركز الثاثي فيما جاء 

ثالثا الرو�سي خان كرميوف .
ويف مناف�سات الوزن املفتوح يف احلزام ال�سود �سيطر 
الأوىل وفاز  ال���ث���الث  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ال���ربازي���ل  لع��ب��و 
�سارفان  فالفيو  ون��ال  بالذهبية  اولفيريا  ماركو�س 
ال��ف�����س��ي��ة وح��ق��ك��ل��غ ج����اء م��اج��وي��ل ار����س���م���ان���دي من 
الم��ارات يف املركز الول وحل لعبنا ر�سيد ح�سن يف 
املركز الثاين ويف البي�س مفتوح فاز لعبنا جورجي 
�سان�سيز بامليدالية الذهبية ونال الذربيجاين نادجيب 

ابيدي امليدالية الف�سية .
وحقق لعبنا حممد �سهيل الكتبي امليدالية الذهبية 
فئة  ويف  ك��ل��غ   76 وزن  البنف�سجي  احل�����زام  ف��ئ��ة  يف 
احلزام البنف�سجي وزن فوق 76 كلغ فاز الذربيجاين 
لعبنا  ون��ال  الذهبية  بامليدالية  جولييف  رجوهوين 
ميناف�سات  وف  الف�سية  امليدالية  اخلا�سوين  �سعيد 
البنف�سجي فاز الذربيجاين  املفتوح يف احلزام  الوزن 
احمد  لعبنا  ون���ال  بالذهبية  جوللييف  رج��وه��وي��ن 
ف��ئ��ة احل���زام  ال��ف�����س��ي��ة ويف  امل��ي��دال��ي��ة  ال��ك��ت��ب��ي  �سهيل 
نا�سر  الباك�ستاين  ح�سل  كلغ   76 وزن  البنف�سجي 
رحمان على الذهبية ونال الف�سية الفلبيني ريكاردو 

د�سرتيتو .

لأوملبياد  الكبري  بالتطور  ي�سيد  الها�سمي 
ال�سباط

اجلوجيت�سو  احت��اد  رئي�س  الها�سمي  عبداملنعم  اأ���س��اد 
ال�سباط  لنادي  الرم�ساين  الأوملبياد  اإليه  و�سل  مبا 
، بف�سل التوجيهات الر�سيدة للفريق اأول �سمو ال�سيخ 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، والرعاية الكرمية من 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وكما ا�ساد ب�سعار 
البطولة البيت متوحد ذلك ال�سعار املحبب لدى كل 
القائم  الوطني  التالحم  يوؤكد على  الإماراتيني لأنه 
املقدرة  باملجهودات  الها�سمي  ثمن  وكما  ال��دول��ة.  يف 
الفريق  برئا�سة  للبطولة  العليا  اللجنة  تبذلها  التي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  ه��الل  حممد  م.  الركن 
نادي �سباط القوات امل�سلحة م�سرياً اإىل اأن الوملبياد 
التطور  م��ع  النجاح  تلو  النجاح  يوا�سل  الرم�ساين 
يوؤكد على  البطولة من عام لآخر مما  ت�سهده  الذي 

احرتافية القائمني على اأمرها. 
واأكد رئي�س احتاد اجلوجيت�سو ان البطولة هذا العام 
المارات  يف  اللعبة  جنوم  من  كبرية  م�ساركة  �سهدت 
وال���دول الأخ���رى يف ال��ع��امل وال��ت��ي و�سل ع��دده��ا اىل 

لنطالق  جيدة  اإع��داد  حمطة  يجعلها  مما  30دولة 
دوري  ان��ط��الق  �سي�سهد  ان��ه  ول�سيما  املقبل  امل��و���س��م 
اإ���س��اف��ة اىل ع��دد من  ال��دول��ة  ان��دي��ة اجلوجيت�سو يف 

البطولت املحلية واخلارجية .
وقال الها�سمي: نحن يف احتاد اجلو جيت�سو حري�سون 
على امل�ساركة يف اوملبياد ال�سباط وكل البطولت التي 
فاعلني  �سركاء  نكون  واأن  الم���ارات  ار���س  على  تقام 
والتنمية،  التطوير  وا�سرتاتيجية  ال��وط��ن  روؤى  يف 
وال�سراكة تاأتي بامل�ساهمة يف تخريج جيل من الأبطال 
، ولذا باتت م�سروعاً للوطن كله، وعرفت طريقها اإىل 
اأمانة  لنا  بالن�سبة  و���س��ارت  ب��ي��ت،  ك��ل  واإىل  امل��دار���س 
نحملها ونحن حري�سون كل احلر�س على اأن نوؤديها 
كما ينبغي، معاوداً التاأكيد على اأن الحتاد بذلك اإمنا 

يريد اأن يرد بع�ساً من جميل الوطن.

البطولة  منحت  الكبرية  امل�ساركة  الظاهري: 
زخمًا جماهرييًا 

ث��م��ن حم��م��د ���س��امل ال���ظ���اه���ري ن��ائ��ب رئ��ي�����س احتاد 
لبطولة  امل��ت��وا���س��ل��ة  وال��رع��اي��ة  ال��دع��م  اجلوجيت�سو 
ن���ادي ال�����س��ب��اط م��ن �سمو ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زايد 
�سوؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  ال 
الرئا�سة والتي حتظى كل عام باجلديد على م�ستوى 
الفرق  م��ن  امل�ساركني  و  واأن�سطتها  فعالياتها  ك��اف��ة 
والأبطال من خمتلف اأنحاء العامل حتى �سارت قبلة 

للريا�سيني.
الن�سخة  لإجن��اح  العليا  اللجنة  الظاهري  �سكر  وكما 
ال�سابعة ع�سرة للمونديال الرم�ساين برئا�سة الفريق 
الركن م. حممد هالل الكعبي وفريق العمل الذي ظل 
اإجناح البطولة من خالل احت�سانه العمل  ي�سهم يف 
الرم�ساين  الكرنفال  ان��ط��الق  واإث��ن��اء  قبل  ال����دوؤوب 

واحت�سانه جميع الريا�سات حتت مظلة واحدة .
اللعبة  ���س��ارت  اجلوجيت�سو  ان  اىل  الظاهري  واأ���س��ار 
الأويل يف العا�سمة ابوظبي وقد انت�سرت ب�سكل كبري 
م�سريا اىل ان البطولة هذا العام �سمت عدد كبري من 
الالعبني من 30 دولة وقد و�سل عدد امل�ساركني اىل 
180 لعب مما اأعطى البطولة زخما وروحا عالية 
الوطني  املنتخب  واملفيد لالعبي  املتثمر  التناف�س  يف 
مو�سم  ينتظرهم  ان��ه  خا�سة  املناف�سات  يف  امل�ساركني 

مقبل حافل بالتحديات وال�ستحقاقات .
واأ���س��اد ال��ظ��اه��ري ب��امل��ج��ه��ودات ال��ت��ي ي��ق��وم بها رئي�س 
باملتابعة  ال��ه��ا���س��م��ي  ع��ب��دامل��ن��ع��م  اجل��وج��ي��ت�����س��و  احت����اد 
امليدانية الدائمة من اجل تنفيذ اخلطط التي اأعدها 
موؤكدا  الم����ارات  يف  اللعبة  وت��ط��وي��ر  لن�سر  الحت���اد 
حر�س الحتاد على امل�ساركة يف جميع البطولت التي 

تقام حمليا وعامليا. 
واختتم حديثه م�سيدا باحل�سور اجلماهريي الكبري 
الذي �سهدته بطولة اجلوجيت�سو والت�سجيع املتوا�سل 
اللعبة  رقعة  انت�سار  على  ي��وؤك��د  م��ا  الم���ارات  لنجوم 

وحمبيها يف المارات.

القيادة  دعـــم  يثمن  عــمــر  بــن  �سقر  ال�سيخ 
احلكيمة للريا�سة والريا�سيني

ث��م��ن ال�����س��ي��خ ���س��ق��ر ب��ن ع��م��ر ب��ن ع��ب��داهلل القا�سمي 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليها  التي  الرعاية 
بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل للريا�سة 
وتوجيهات  بدعم  ا�ساد  كما   ، الدولة  يف  والريا�سيني 
الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان ويل 
يف  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
الريا�سة  �سارت  حتى  الم��ارات  يف  اجلوجيت�سو  ن�سر 

اآخذت مكانها يف مقدمة الريا�سات مما حفز ال�سباب 
اللعبة وحققوا عدد من الجنازات  اىل  الن�سمام  يف 

على امل�ستوى املحلي والقاري والعاملي.
واللجنة  للجوجيت�سو  الم���ارات  احت��اد  بجهود  وا�ساد 
امل�ساركة  ان  موؤكدا  ال�سباط  لوملبياد  املنظمة  العليا 
الوا�سعة التي �سهدتها بطولة اجلوجيت�سو من ابطال 
اللعبة يف العامل يو�سح ان المارات اخذت مكانها يف 
مقدمة الدولة يف هذه الريا�سة وكما ا�ساد مب�ستوى 
نتائج جيدة خالل  وم��ا حققوه من  الم���ارات  لعبي 

البطولة .
اأ

لر�سيدنا  يــ�ــســاف  ــــاز  الإجن  : الكتبي  حــمــد 
الذهبي

الكتبي  ه��وي��دن  �سهيل مب  اح��م��د  اأع���رب  وم��ن جانبه 
76 كلغ  ال��ذه��ب��ي��ة يف وزن حت��ت  ب��امل��ي��دال��ي��ة  وال��ف��ائ��ز 
�سعادته مبا  املفتوح عن  ال��وزن  يف  الف�سية  وامليدالية 
ر�سيده  اىل  ي�ساف  البطولة  يف  اجن���از  م��ن  حققها 
من الجنازات ال 37 التي حققها يف بطولت �سابقة 
يف  الرابعة  العامل  بطولة  يف  بالذهبية  ف��وزه  اأخ��ره��ا 
م�سريا  ابوظبي  كا�س  يف  ميداليات  وث��الث  ابوظبي 
وجود  ظل  يف  كبريا  تناف�سا  �سهدت  البطولة  ان  اىل 
عدد من اأبطال اللعبة يف العامل خا�سة من الالعبني 

الرو�س.

حممد القبي�سي : ي�سيد مب�ستوى التناف�س
وبدوه ا�ساد البطل الإماراتي حممد القبي�سي والفائز 
بذهبية وزن فوق 76 كلغ بالبطولة التي ت�سهد تطور 
م��ن ع��ام لآخ���ر وك��م��ا ان��ه��ا اأف����رزت ع��دد م��ن الأبطال 
اجلدد يف اللعبة من املواطنني الذين قدموا م�ستويات 
فنية عالية وكما عرب عن �سعادته بالفوز والذي حققه 
م�سريا اىل انه ورغم دخوله بحما�س ال انه مل يكن 

يتوقع الفوز باملركز الول . 

نايف عقاب يظفر ببولينج ال�سباط
اأخ��رى يعد اإجنازاً  ب��اأن ح�سوله على اللقب مرة  اأك��د 

رائعاً
الإم���ارات  اإحت���اد  رئي�س  القبي�سي  خليفة  حممد  ت��وج 
للبولينج الفائزين يف بطولة البولينج املفتوحة وفئة 
ال�سباط  باأوملبياد  �سنة   17 حتت  املبتدئني  ال�سباب 
وح�سر   ، امل�سلحة  القوات  �سباط  لنادي  الرم�ساين 
الزعابي  ال�سلومي  ���س��الح  العقيد  التتويج  م��را���س��م 
نائب رئي�س اللجنة املنظمة مدير البطولة والدكتور 

م�سبح الكعبي املن�سق العام للبطولة.
ومتكن نايف عقاب لعب املنتخب الإماراتي من ح�سم 
لقب بطولة البولينج ل�ساحلة باليوم النهائي و�سط 
مناف�سة قوية مع الالعبني الآخرين ، حيث متكن من 
ح�سد اللقب الثاين يف تاريخ م�ساركاته بهذه البطولة 
ال�سويدي  ح�سني  يليه  ثانياً  املن�سوري  ح��ارب  وحل   ،
ويف املركز الرابع حليمان الهاملي ويف املركز اخلام�س 
حممود  ال�ساد�س  املركز  ويف  القبي�سي  خليفة  حممد 
املركز  ويف  الزعابي  يو�سف  ال�سابع  املركز  ويف  العطار 
القبي�سي  خليفة  حممد  واأك���د    . علي  �ساكر  الثامن 
البطولة  لهذه  الإم��ارات��ي  املنتخب  لعبي  ت�سدر  اأن 
فالالعبني قدموا   ، بالن�سبة يل  وف��وز  رائ��ع  اأم��ر  هو 
م�����س��ت��وى مم��ي��ز ط����وال ال��ب��ط��ول��ة ، واث��ب��ت��وا قيمتهم 
، وال��ب��ط��ول��ة حققت  ال��ب��ول��ي��ن��ج  ال��ع��ال��ي��ة يف ري��ا���س��ة 
ب�سكل جيد  املنتخب  لتجهيز  و�سعناها  التي  اأهدافها 
اأ�سبوعني  بعد  �ستقام  التي  العامل  لبطولة  واإع���داده 
يف اأمريكا .  واأ�ساف : لبد من �سكر اللجنة املنظمة 

البولينج على  ���س��ال��ة  اأع����دت  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ه��ذه 
اأك��م��ل وج���ه ، ف��خ��ط��وط ال�����س��ال��ة ك��ان��ت مم��ي��زة ومن 
فيها  الالعب  يتمكن  التي  البولينج  خطوط  اأف�سل 
هذه  وبف�سل   ، احرتافية  بكل  الريا�سة  من ممار�سة 
جيد  ب�سكل  املنتخب  جهزنا  باأننا  نقول   ، التجهيزات 
ومميز خلو�س غمار كاأ�س العامل بكل ثقة ، واملناف�سة 
، ف��امل��ن��ت��خ��ب ل��دي��ه اإجن������ازات ع��دي��دة كذهبية  اي�����س��اً 
العامل  كاأ�س  ويف   ، اآ�سيا  يف  الفرق  وبرونزية  الزوجي 
 ، اجلنوبية  وك��وري��ا  كاأمريكا  قوية  منتخبات  ن��واج��ه 
يحالفنا  اأن  وامت��ن��ى  ك��ب��رية  لعبينا  يف  الثقة  ول��ك��ن 
الثالثة  املراكز  ونتمكن من خطف مركز من  احلظ 

الأوىل يف هذه البطولة . 
واأكمل : يف هذه البطولة �سهدنا تواجد بطولة اأخرى 
وهي لفئة ال�سباب والذين قدموا م�ستويات مب�سرة ، 
تعطي موؤ�سرات عن م�ستقبل البولينج يف الإم��ارات ، 
وهذه بداية لبناء قاعدة لل�سباب يف ريا�سة البولينج 
وتطويرها  الريا�سة  يف  مهاراتهم  و�سقل  لتاأ�سي�سهم 
رئي�س  خمي�س  اأح��م��د  �سكر  جهته  م��ن    . ل��الأف�����س��ل 
جلنة بطولة البولينج يف الأوملبياد الرم�ساين جميع 
اللجنة  القائمني على هذا احلدث الكبري وخ�سو�ساً 
تهيئة  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  التي   ، املنظمة  العليا 
جميع الإمكانيات لإقامة البطولت وت�سيريها بال�سكل 
للفائزين  تهنئته  خمي�س  ووجه  واملر�سي.   ال�سحيح 
م�ستويات  ق��دم��وا  وال��ذي��ن   ، بالبطولة  وامل�����س��ارك��ني 
التي  الأدوار  وبجميع  البطولة  وكبرية طوال  مبهره 
للذين مل يتمكنوا من  اأوف��ر  ، ومتنى حظاً  خا�سوها 
باأن امل�ساركة يف هذه  التواجد باجلور النهائي موكداً 
البطولة بحد ذاته يعترب جائزة.  واأثنى خمي�س على 
بالبطولة  املبتدئني  ال�سباب  قدمها  التي  امل�ستويات 
ظهرت  ال��ت��ي  امل�ستويات  ب���اأن  م��وؤك��داً  خا�سوها  ال��ت��ي 
بالإمارات  البولينج  ريا�سة  يف  واعد  مب�ستقبل  تب�سر 
والتدريب  التوجيه  اإىل  يحتاجون  الالعبني  واأن   ،
خدمة  وت��ط��وي��ره��ا  م��ه��ارات��ه��م  ���س��ق��ل  م��ن  ليتمكنوا 
نايف  اأك��د  .  ومن جانبه  امل�ستقبل  وللدولة يف  للعبة 
عقاب بطل البولينج بالأوملبياد الرم�ساين اأنه �سعيد 
بتحقيق هذا الإجناز والذي يحققه للمرة الثانية يف 

م�ساركاته بنادي ال�سباط . 
وقال : احلمدهلل اإنني متكنت من حتقيق هذا اللقب 
الغايل ، بعد ان حققته �سابقاً و�سعيت للح�سول عليه 
م��رة اأخ���رى ، يف ال��ع��ام املا�سي مل اأمت��ك��ن م��ن حتقيق 
يف  اإنني  ال   ، النهائيات  يف  �سابعاً  حللت  حيث  اللقب 
واأكمل عقاب    . الإجن��از  العام متكنت من تكرار  هذا 
: البطولة كانت يف منتهى ال�سعوبة بتواجد لعبني 
كزمالئي  البولينج  ري��ا���س��ة  يف  ع���ايل  م�ستوى  ع��ل��ى 
القبي�سي  خليفة  حممد  اىل  ب��الإ���س��اف��ة   ، باملنتخب 
البطولة  ه��ذه  لقب  وح��ام��ل  البولينج  اإحت���اد  رئي�س 
، وال��الع��ب��ني ال��ق��دام��ى ال��ذي��ن ���س��ارك��وا ب��ق��وة اأي�سا 

مع�سكر جيد  عبارة عن  البطولة  كانت   : واأ���س��اف    .
خلو�س بطولة العامل ب�سهر اأغ�سط�س والنظام الذي 
15 من  يف  الآن  ون�ستعد   ، رائعاً  كان  بالبطولة  اأتبع 
بطولة  خل��و���س  اأم��ريك��ا  اىل  لل�سفر  اأغ�سط�س  �سهر 
نف�سه  ال�سهر  20 من  ال  تبداأ يف  والتي  العامل  كاأ�س 
، واأمتنى اأن نحقق اإجنازاً ي�سطر باأ�سم الإمارات لرفع 

راية الوطن يف خمتلف املحافل الريا�سية . 
اأحمد عبد اخلالق املال �ساحب املركز الأول يف  واأكد 
بتحقيقه  �سعيد  اأنه  املبتدئني  ال�سباب  بفئة  البولينج 
هذا الإجناز الكبري يف اأول م�ساركة له ببطولة ر�سمية 
، حيث مل تقت�سر ممار�سته �سابقاً للبولينج �سوى يف 
�ساركت لأول  : لقد  .  وقال  املنت�سرة  البولينج  �سالة 
اإجن����ازاً  حققت  ب��اأن��ن��ي  واأ���س��ع��ر  ر�سمية  ببطولة  م���رة 
رائعاً ، فالريا�سة ممتعة واأتعلم الكثري من الالعبني 
اأ�سحاب اخلربات �سواء باملنتخب اأو الالعبني القدامى 
، واأمتنى اأن اأوا�سل على هذا امل�ستوى واأحاول تطوير 
اإذا  القادمة  البطولت  يف  وامل�ساركة  باللعبة  مهاراتي 
ما �سنحت يل الفر�سة و�سارك املال بجانب 20 لعباً 
من املبتدئني وجنح يف ت�سدر القائمة وحتقيق اللقب 
بهذه الفئة والتي مت اإ�سافتها ببطولة البولينج لأول 
اللعبة  املبتدئني يف  ال�سباب  لدعم  العام  ه��ذا  م��رة يف 

واإبراز مهاراتهم.

نهائي  اإىل  احلفر  و�سركة  خوري  احلميد  عبد 
خما�سيات الكرة للرجال 

كرة  خما�سيات  لقب  على  املناف�سة  مالمح  ات�سحت 
القوات  �سباط  ن���ادي  اأومل��ب��ي��اد  �سمن  للرجال  ال��ق��دم 
تاأهل  بعد  ال�سابعة ع�سر  املفتوحة  الريا�سية  امل�سلحة 
فريقي موؤ�س�سة عبد احلميد خوري للتجارة و�سركة 
مناف�سات  م��ن  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  الوطنية  احلفر 
ال�����س��ت��ار ع��ل��ى مناف�سات  ال���ك���رة. وي�����س��دل  خ��م��ا���س��ي��ات 
خ��م��ا���س��ي��ات ك���رة ال���ق���دم ل��ل��رج��ال ب��ع��د غ���د الثالثاء 
اخليمة  م�ساء مب��الع��ب  ع�سر  احل��ادي��ة  يف  وحت��دي��داً 
الذي  النهائي  باللقاء  ال�سباط  ب��ن��ادي  الرم�سانية 
يجمع موؤ�س�سة عبد احلميد خوري يف مواجهة �سركة 
احلميد  عبد  موؤ�س�سة  ت��اأه��ل  وج��اء  الوطنية.  احلفر 
جي  ج��ي  اآي  ف��ري��ق  على  تغلبه  بعد  للتجارة  خ���وري 
العنيد واأحد الفرق التي كانت مر�سحة بقوة للنهائي 
بهدف نظيف يف املباراة التي جرت م�ساء اأول من اأم�س 
يف ال��دور ن�سف النهائي، واأح��رز هدف املباراة حممد 
مديحي بعد اأداء قوي من الفريقني.كما تاأهل فريق 
�سركة احلفر الوطنية على ح�ساب الحتاد الريا�سي 
للجامعات يف الدور قبل النهائي بهدف دون رد �سجله 
قوة  النهائي  ن�سف  مباريات  اأظهر  حيث  بابا،  يحيى 
الفرق التي �سعدت اإىل املربع الذهبي والندية الكبرية 
التي �سهدها، لياأتي تاأهل اأف�سل فريقني اإىل النهائي 

واللعب على الكاأ�س الذهبية واملركز الأول.

ح�سور جماهريي كبري يف مناف�سات بطولة اجلوجيت�سو

تتــويـــج �أبطـــال �لإمـــــار�ت بـ 14 مـيـــد�ليــــة ملونــــــة 

ع�سر  الثامنة  الرم�سانية  ال��ذي��د  بطولة  ام�����س  اختتمت 
مع  بالتعاون  الريا�سي  الذيد  ن��ادي  نظمها  التي  للرماية 
احتاد المارات للرماية يف �سالة الرماية يف النادي وجرى 
تتويج الفائزين يف فئات العموم للنا�سئات وال�سيدات حيث 
الأول  املركز  �سيدات  بندقية  لفئة  البطولة  نتائج  ا�سفرت 
�سمية امام الدين من نادي �سيدات ال�سارقة املركز الثاين 
�سهيلة اأمام الدين املركز الثالث اأمل م�سلم بندقية نا�سئات 
املركز الأول يا�سمني تهلك املركز الثاين اأنت�سار بنت حامت 
املركز الثالث �سمية املرزوقي امل�سد�س نا�سئني املركز الأول 
اأمني املرزوقي �سرطو دبي املركز الثاين عبداهلل احلمادي 
�سيدات  ن��ادي  وف��اء خمي�س  الثالث  املركز  الذيد  ن��ادي  من 

عبدالرحمن  الأول  املركز  نا�سئني  م�سد�س  فئة  ال�سارقة 
حممد نادي الذيد املركز الثالث نادي الذيد املركز الثالث 

اأمل حممد نادي �سيدات ال�سارقة . 
نادى  امل��راة يف  ريا�سة  ادراة  النقبي مديرة  ن��دى  واأع��رب��ت 
�سيدات ال�سارقة عن تقديرها و�سكرها لالعبات امل�ساركات 
ولإدارة نادي �سيدات ال�سارقة معربة عن اعتزازها وفخرها 
ب��ح�����س��ول لع��ب��ات ال���ن���ادي ع��ل��ى ع��ل��ي امل��دال��ي��ات الذهبية 
والف�سية والربوزية يف بطولة الذيد الرم�سانية الثامنة 
وا�سرارهن على حتقيق  الالعبات  وا�سادت بحر�س  ع�سر. 
الفور تلو الآخر منوهة بدعم ادارة ريا�سة املراأة لالعبات 

وت�سجيعهن وتوفري ما يحقق الفوز مرحليا وم�ستقبليا.

فريق �إد�رة ريا�شة �ملر�أة يفوز باملر�كز �لأوىل يف بطولة �لذيد �لرم�شانية للرماية
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•• العني - الفجر:

التي  القدم  ك��رة  ل�سباعيات  ع�سرة  احلادية  الرم�سانية  ال��دورة  تدخل 
ينظمها النادي ال�سوداين حالياً على ملعبه بالعني حتت رعاية ال�سيخ 
اآل نهيان مب�ساركة ت�سعة فرق، مراحلها  �سعيد بن طحنون بن حممد 
التي  الثمانية  دور  مرحلة  ���س��راع  الليلة  ال��ف��رق  ت��ب��داأ  حيث  احلا�سمة 
الأربعة  ال��ف��رق  وت�سعد  امل��غ��ل��وب.  خ���روج  بطريقة  مبارياتها  �ستلعب 
الفائزة يف الأربع مباريات التي تقام م�ساء اليوم وغٍد بواقع مباراتني 
التي ج��رت م�ساء  امل��ب��اري��ات  النهائي. ويف  ال���دور ن�سف  اإىل  ي��وم  ك��ل  يف 
اأهداف  بدون  ال�سودانية ومزيد  تعادل فريقا اجلالية  املا�سية  اجلمعة 

الأوىل  املجموعة  مزيد  ويت�سدر  النهائي  ربع  ال��دور  اإىل  معاً  لي�سعدا 
بفارق النقاط عن ال�سودانية بعد اأن ح�سد كل منهما اأربع نقاط، كما 
�سعدت من املجموعة الثانية ثالثة فرق والتي ت�سدرها فريق ال�سيخ 
زايد بن طحنون بر�سيد اأربع نقاط متقدماً على مناف�سه فريق �سلطان 
 4 ك��ل منهما  بلغ ر�سيد  اأن  بعد  اأي�ساً  الأه���داف  ب��ف��ارق  ر���س��ول خ��وري 
واحتل   4-4 بنتيجة  املن�سوري  م��ع  خ��وري  �سلطان  ت��ع��ادل  اإث��ر  نقاط 
الأخري ذيل القائمة الثانية بر�سيد نقطة واحدة و�سعته �سمن الفرق 
ال�ساعدة. وتاأهل فريق ال�سيخ زايد بن �سلطان بجدارة بر�سيد 6 نقاط 
بعد اأن تربع على قمة املجموعة الثالثة تلته اجلالية الأردنية يف مركز 
الو�سيف، ولها اأي�ساً 6 نقاط بعد تغلبها اأم�س الأول على فريق اجلالية 

ويعترب  فقط.  واح��دة  بنقطة  الأخ��ري  لي�سعد   1-2 بنتيجة  اللبنانية 
املجموعات من  دور  ال��ذي خرج من  الوحيد  �سباب فل�سطني هو  فريق 
بني الفرق الت�سعة بعد خ�سارته جميع مبارياته. و�سمن مباريات اليوم 
يلتقي فريقامزيد واجلالية الأردنية يف اأوىل مباريات دور الثمانية تليها 
املباراة الثانية التي يلتقي فيها فريقا ال�سيخ زايد بن طحنون واجلالية 
يتقابل  عندما  الثالثاء  غ��داً  املرحلة  هذه  مناف�سات  وتختتم  اللبنانية 
والأخرية  الثانية  املباراة  تعقبها  واملن�سوري  ال�سودانية  اجلالية  فريقا 
يف هذه املرحلة التي يواجهفيها فريق ال�سيخ زايد بن �سلطان مناف�سه 
فريق �سلطان خوري. ووفقاً جلدول الدورة، فاإن الفرق الأربعة ال�ساعة 

�سوف تلتقي يف الدور ن�سف النهائي م�ساءالأربعاء من هذا الأ�سبوع. 

�سراع الربع نهائي يبداأ الليلة بالعني
�ل�شود�نية تدخل مر�حلها �حلا�شمة و�لفائزون يتاأهلون �إىل مربع �لكبار

بطولُة راليات وطنية جديدة لتعزيز ريا�سة ال�سيارات الإماراتية

بن �شليم يطلق بطولة �لإمار�ت للر�ليات بهدف �شمان م�شتقبل �لر�ليات ولال�شتفادة من �لطبيعة �ل�شحر�وية �ملحيطة
بدفعة  الإم�������ارات  يف  ال�����س��ي��ارات  ري��ا���س��ة  �ستحظى 
اأواخر العام اجلاري مع ال�ستعداد لإطالق  جديدة 
لال�ستفادة  م�سممة  جديدة  وطنية  راليات  بطولة 
ل��ل��دول��ة لعقد  ال��رائ��ع��ة  ال�����س��ح��راوي��ة  الطبيعة  م��ن 

الراليات ال�سحراوية. 
و�سيتم تقدمي بطولة الإمارات ال�سحراوية ل�سمان 
م�ستقبل ريا�سة الراليات على ال�سعيد املحلي ناهيك 
عن الدور الذي �ستلعبه البطولة يف الرتقاء بريا�سة 
ال�سيارات الأقدم يف الدولة مل�ستويات جديدة. وتاأتي 
جلمعيات  املتزايدة  املتطلبات  لتلبية  اخلطوة  ه��ذه 
ال��دول��ة وامل��ط��ال��ب��ة ب�سل�سلة  ال�����س��ي��ارات يف  ري��ا���س��ات 
والدراجات  ال�سيارات  �سباقات  فعاليات  من  جديدة 
الحرتافية والتي يتم عقدها �سمن بيئة طبيعية، 

وباهتمام اأكرب ب�سالمة املتناف�سني.
وتتاألف ال�سل�سلة الفتتاحية ملو�سم 2014-2013 
يف  تقام  باخا  �سباق  �ساكلة  على  �سباقات  اأرب��ع��ة  من 
وتت�سمن  وفرباير،  يناير  نوفمرب،  اأكتوبر،  من  كل 
البقي، فئة  �سيارات  ال�سيارات، فئة  اأرب��ع فئات: فئة 
الدراجات النارية وفئة الدراجات الرباعية القوادز 
ق��ب��ل احتاد  ال��ب��ط��ول��ة اجل���دي���دة م��ن  وي��ت��م تنظيم 
الإم������ارات ل��ل�����س��ي��ارات وال����دراج����ات ال��ن��اري��ة وبدعم 
كامل من نادي الإمارات لل�سيارات، الهيئة الوطنية 

لريا�سة ال�سيارات. 
بني  نوعه  من  الأول  التعاون  اخلطوة  هذه  وتعترب 
اأ�سهر من تعيني  اجلهتني، والتي جاءت بعد ثالثة 
الإم���ارات  لحت��اد  رئي�سا  �سليم  ب��ن  حممد  الدكتور 
توجيهات  بعد  وذلك  النارية،  والدراجات  لل�سيارات 
خا�سة من معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع رئي�س الهيئة 

العامة لل�سباب والريا�سة. 
ال�سحراوية  الإم���ارات  بطولة  اإط��الق  على  وتعليقا 

اجلديدة، �سرح بن �سليم قائال: بداية اأوجه �سكري 
اجلزيل لل�سيخ مروان بن را�سد املعال على اجلهود 
لالحتاد  رئا�سته  ف��رتة  خ��الل  بذلها  ال��ت��ي  الطيبة 
والتي �سكلت الدعامة الأ�سا�سية لكل ما �سيتم بنائه 
امل�ستقبل، وهذه البطولة هي اخلطوة الأوىل يف  يف 

طريق البناء والتطوير .  
���س��ن��ع��م��ل ج��اه��دي��ن ع��ل��ى دع���م البطولة  واأ�����س����اف: 
بطولت  اأف�����س��ل  م��ن  جنعلها  اأن  هدفنا  اجل��دي��دة، 
الراليات الوطنية يف تاريخ الإمارات، وكلي ثقة من 
الأطراف  كافة  من  والرتحيب  الدعم  �سنلقى  اأننا 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  املتناف�سني حتى  واجلهات من 
�سيكون على  ال��رتك��ي��ز  ق��ائ��ال:  واأ����س���اف   . ال��راع��ي��ة 
الوقت  يف  بالتحدي  ومليئة  اآم��ن��ة  فعاليات  تنظيم 
ذاته، وال�ستفادة من حقيقة اأننا يف الإمارات منلك 
ال��ن��وع من  ال��ع��امل لتنظيم ه���ذا  ���س��اح��ة يف  اأف�����س��ل 
اإحياء  اإع��ادة  هو  الرئي�سي  ال�سيارات. هدفنا  ريا�سة 

ريا�سة الراليات يف الدولة، و�سمان م�ستقبل م�سرق 
ال�سنوات  يف  بها  اله��ت��م��ام  ق��ل  اأن  بعد  خا�سة  ل��ه��ا، 
الأخرى  ال�����س��ي��ارات  ري��ا���س��ات  ح�ساب  على  الأخ���رية 
.وت��ع��ود ب��داي��ات ري��ا���س��ة ال�����س��ي��ارات الإم��ارات��ي��ة اإىل 
القرن  �سبعينات  يف  اأقيمت  ال��ت��ي  الأوىل  ال��رال��ي��ات 
اإط���الق ع��دد من  امل��ا���س��ي، وال��ت��ي �ساهمت لحقا يف 
اأب���رزه���ا رايل دبي  ال���دول���ة،  ال��رال��ي��ات يف  ب��ط��ولت 
الدويل، اأقدم فعالية ريا�سية على م�ستوى الدولة. 
ال�ستعدادات على قدم  ت�سري فيه  ال��ذي  الوقت  ويف 
و�ساق ل�ست�سافة ال��دورة ال� 35 للرايل يف نوفمرب 
القادم ليختتم بطولة ال�سرق الأو�سط للراليات فيا 
، تعر�ست بطولة الإمارات للراليات لعدة انتكا�سات 
�سنوات لترتك  التوقف قبل  اأرغمتها على  وظروف 

فراغا يف اأجندة فعاليات ريا�سات ال�سيارات. 
اجلديدة  ال�سحراوية  ال��رال��ي��ات  بطولة  و�ستلعب 
لهم  وال��ت��م��ه��ي��د  ال�����س��ائ��ق��ني  ت��ه��ي��ئ��ة  ك��ب��ريا يف  دورا 

اإحدى  ال�����س��ح��راوي،  اأب��وظ��ب��ي  رايل  يف  للم�ساركة 
ال�سحراوية  للراليات  العامل  كاأ�س  بطولة  ج��ولت 
النارية  ل��ل��دراج��ات  ونظريتها  لل�سيارات  الطويلة 
 24 ال���  ن�سخته  ي�ستعد لإط���الق  وال���ذي  وال���ق���وادز، 
اأبريل من العام القادم. وقال بن �سليم: �ستكمل  يف 
هذه الفعاليات بع�سها البع�س. حتى الآن كان رايل 
لل�سباقات  الوحيدة  الفعالية  ال�سحراوي  اأبوظبي 
ال�����س��ح��راوي��ة يف الإم������ارات. ه���ذا يعني ع���دم وجود 
املركبات  ل�����س��راء  للمت�سابقني  ال��ك��اف��ي��ة  احل���واف���ز 
كانت  والفر�س  ال�سحراوية،  بال�سباقات  اخلا�سة 

حمدودة لهم ل�ستقطاب الرعاة ومكافئتهم .
امل�ساكل، كما  ه��ذه  البطولة اجل��دي��دة حت��ل  وت��اب��ع: 
ال��ت��ي ميكن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �سل�سلة  اأي�����س��ا  ت��ق��دم 
ملراحل  وال�ستعداد  للتدريب  ك�ساحة  ا�ستخدامها 

اأطول بكثري كما يف رايل اأبوظبي ال�سحراوي .
من جهته �سرح عتيق ح�سن مبارك، امني �سر احتاد 
قائال:   ، ال��ن��اري��ة  وال���دراج���ات  لل�سيارات  الإم�����ارات 
نعلم بوجود عدد ل باأ�س فيه من املتناف�سني الذين 
من  الأه��م  البطولة  ه��ذه  مع  مبا�سرة  �سيتجاوبون 
ذلك هو وجود عدد اأكرب من الأ�سخا�س امل�ستعدين 
اثبات  م��ع  تناف�سية  م��رك��ب��ات  ���س��راء  يف  لال�ستثمار 

البطولة اجلديدة ح�سن تنظيمها وا�ستدامتها .
املتناف�سني  واأ�ساف قائال: من ال�سعب تقدير عدد 
العمل  ع��ل��ي��ن��ا  ل��ك��ن  الأول،  امل��و���س��م  يف  امل�����س��ارك��ني 
 80 25 �سيارة على الأقل،  جاهدين حتى م�ساركة 

دراجة نارية وقوادز وعلى الأقل 50 �سيارة بقي .
وتابع: يحتاج الأمر للوقت لتاأ�سي�س �سيارات البقي . 
هناك عدد قليل من الفعاليات التناف�سية ملحبي هذا 
 5000 م��ن  اأك��ر  لكن هناك  ال�سيارات  م��ن  ال��ن��وع 
���س��ي��ارة بقي يف الإم�����ارات وح��ده��ا، وع���دد كبري من 
مالك هذه ال�سيارات �سي�سعدون بالفر�سة للمناف�سة 

على م�ستوى اح��رتايف يف فعالية خا�سة توؤمن لهم 
ال�سالمة وكافة �سروط املناف�سة الأ�سا�سية .

و�ستتاألف البطولة ال�سحراوية اجلديدة من ثالثة 
اأولها فئة الراليات الق�سرية  اأنواع من الفعاليات، 
ذات امل�سارات املحددة، والتي تت�سمن �ست لفات طول 
كل منها حوايل 20كم، والتي تنا�سب متاما املناطق 

ال�سحراوية يف دبي والإمارات ال�سمالية. 
اأبوظبي، وبالأخ�س الطبيعة الدرامية  اأما �سحراء 
اأبوظبي  رايل  ان��ع��ق��اد  م��ك��ان   – الغربية  للمنطقة 
املراحل  لعقد  ا�ستخدامها  �سيتم   – ال�����س��ح��راوي 
امل��ت��و���س��ط��ة وال��ت��ي تت�سمن خ��م�����س ل��ف��ات ط���ول كل 
الطويلة  الفعاليات  واأخ���ريا،  وثالثا  ك��م،   40 منها 
التي يزيد طولها على 200 كم. وكلتاهما �ستحتاج 

لتبني نظام تتبع للمالحة الأر�سية.
وعلى مر ال�سنني، حافظ رايل اأبوظبي ال�سحراوي 
اآم��ن، وذل��ك بتوظيف ف��رق من الأطباء  على �سجل 

واملمر�سني امل�ستعدين لتطبيب اجلروح وت�سخي�س 
احلالت امل�سابة، والرعاية الطبية املتقدمة �ستكون 

جزءا من ال�سل�سلة اجلديدة بالتاأكيد. 
قويا  التزاما  البطولة  �ستحمل  م�سابه،  نحو  وعلى 
الذين  املتناف�سني  ت��غ��رمي  �سيتم  اذ  ال��ب��ي��ئ��ة،  جت���اه 
– والتي  ال�سارمة  البيئية  القوانني  يتغا�سون عن 
 – اأب���وظ���ب���ي ال�����س��ح��راوي  ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف رايل 
الإعفاء  حتى  ت�سل  وقد  وعقابية،  نقطية  بغرامات 

من امل�ساركة.

اأج���ن���دة ب��ط��ول��ة الإم������ارات ال�����س��ح��راوي��ة 2013-
2014

11 اأكتوبر اجلولة الأوىل:  
15 نوفمرب اجلولة الثانية:  

31 يناير اجلولة الثالثة:  
اجلولة الرابعة: 14 -15 فرباير

•• العني – الفجر:

يف اإطار اإ�ستعداداتها املكثفة ل�ست�سافة مناف�سات اإحدى 
ال��ع��امل للنا�سئني  ب��ط��ول��ة ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  جم��م��وع��ات 
من  ال��دول��ة  ت�ست�سيفها  التي  عاماً   17 حتت   2013
امل��ق��ب��ل��ني، وا���س��ل��ت جلنة  ن��وف��م��رب   8 اإىل  اأك��ت��وب��ر   17
اإىل الوقوف على  الرامية  جمموعة العني اجتماعاتها 
العمل وتنفيذه  الرتتيبات كافة والإطمئنان على �سري 
وفقاً ملتطلبات الحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا . ويف 
هذا ال�سدد عقدت اللجنة خالل يومي اجلمعة وال�سبت 
حممد  الأول  ت���راأ����س  متتاليني  اج��ت��م��اع��ني  امل��ا���س��ي��ني 
عبداهلل بن هزام مدير املجموعة بينما عقد الإجتماع 
ال���ث���اين ب��رئ��ا���س��ة ح��م��د ب���ن ن���خ���ريات ال��ع��ام��ري رئي�س 
جم��م��وع��ة ال��ع��ني وب��ح�����س��ور حم��م��د ع��ب��داهلل ب��ن بدوة 
مدير البطولة. كما ح�سر الإجتماعني روؤو�ساء اللجان 
الكبري  العاملي  تنظيم هذا احلدث  العاملة يف  املختلفة 

الذي �سوف ت�ست�سيفه �ست مدن بالدولة.
ويف الإجتماع الأخري مت ا�ستعرا�س عمل اللجان املختلفة 
املكلفة بتنظيم مباريات جمموعة العني ومتت مناق�سة 
ما قامت به وما اأجنزته من اأعمال وما تعاين منه من 
نواق�س وما يعرت�س طريقها من عقبات هي يف حاجة 
اإىل حلول �سريعة وناجحة وحتدث روؤو�ساء اللجان عن 
امل�سي  على  ت�ساعدهم  التي  واحتياجاتهم  متطلباتهم 
حت�سرياتهم  من  والإنتهاء  براجمهم  تنفيذ  يف  قدماً 
للبطولة يف الوقت الذي حدده الفيفا . و�سمل احلديث 
امل�ساريع  امل��الع��ب وم���وازن���ة  ال��ط��ب��ي��ة ووح����دة  ال��ل��ج��ن��ة 
العالقات  ووح����دة  الت�سويق  ووح����دة  امل��ال��ي��ة  وال���وح���دة 
الإعالمية  وال����وح����دة  ال�����س��ك��رت��اري��ة  ووح�����دة  ال��ع��ام��ة 
وال��وح��دة الأم��ن��ي��ة. وط��رح روؤو���س��اء اللجان جملة من 
اإج��اب��ات �سافية وق���رارات  ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل  ال��ت�����س��اوؤلت 
�سريعة، ويف هذا ال�سدد وجه رئي�س املجموعة حمد بن 
نخريات العامري مبخاطبة اجلهات املعنية لتقدمي كل 
الت�سهيالت املمكنة التي ت�ساعد هذه اللجان على القيام 

مبا اأ�سند اإليها من اأعمال على الوجه الأكمل.
البطولة  ب��دوة مدير  بن  عبداهلل  لوجود حممد  وك��ان 
الأث����ر ال��ف��ع��ال يف اإث����راء ال��ن��ق��ا���س وو���س��ع ال��ن��ق��اط على 
الت�ساوؤلت وتزويد روؤو�ساء  احلروف والإجابة على كل 
يف  بواجباتهم  القيام  على  ي�ساعدهم  م��ا  بكل  اللجان 
�سورة م�سرفة. ومن بني املتطلبات التي طرحتها اللجنة 
ال�سراج �سرورة توفري  الطبية برئا�سة الدكتورة طيف 
اأرب���ع ���س��ي��ارات اإ���س��ع��اف داخ���ل ال���س��ت��اد واإع����داد عيادتني 
وتزويدهما  م��ع��دات��ه��م��ا  ب��ك��ام��ل  جم��ه��زت��ني  ط��ب��ي��ت��ني 
مبجموعة الأدوي��ة املطلوب بالإ�سافة اإىل عيادة يف كل 
فندق من فنادق اإقامة الوفود امل�ساركة. واأكدت الدكتورة 
طيف اأنه قد مت اعتماد كٍل من م�ست�سفى العني احلكومي 
التي  املر�سية  احل��الت  كل  ل�ستقبال  ت��وام  وم�ست�سفى 
املالعب  واإ�سابات  امل�ساركة  الوفود  اأع�ساء  لها  يتعر�س 

كما متت  البطولة.  ف��رتة  اأث��ن��اء  التي حت��دث لالعبني 
مناق�سة مالعب تدريب الفرق بنادي العني اأثناء �سري 
يلتزم  التي  العاملية  للمعايري  وفقاً  واإع��داده��ا  البطولة 
العامري من وحدة  الفيفا يف كل بطولته. وطلب  بها 
بنادي  زاي���د  ب��ن  خليفة  ا���س��ت��اد  ملعب  ت�سليم  امل��الع��ب 
والنتهاء  املجموعة  مباريات  �سي�ست�سيف  ال��ذي  العني 
حاملي  غ��رف  مت�سمنة  كافة  املطلوبة  التعديالت  من 
الكرة وتغيري املالب�س واجليمانيزيوم وتو�سعة مالعب 
وجامعة  حممد  ب��ن  �سيف  ملعبي  وجتهيز  الأك��ادمي��ي��ة 
وذلك  املطلوبة  واملقايي�س  املوا�سفات  ح�سب  الإم���ارات 
 ، ال��ق��ادم. وم��ن جهته  اأغ�سط�س   14 اأق�����س��اه  ت��اري��خ  يف 
العامري  نخريات  بن  حمد  اأ���س��اد  الجتماع  نهاية  ويف 
جمموعة  احتياجات  مع  وجتاوبها  العني  ن��ادي  ب���اإدارة 
ي��دي جلنتها،  ب��ني  ال��ن��ادي  امكانيات  ك��ل  العني وو���س��ع 
وفروها  التي  والت�سهيالت  جتاوبهم  على  �سكرهم  كما 
مو�سم  يف  تنظيمها  ي��ج��ري  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
اإل  الر�سمية  ملبارياته  النادي  فرق  اأداء  واأثناء  مزدحم 
مبارياتهم  وبرجمة  اأنف�سهم  تكييف  على  عملوا  اأنهم 
من  البطولة  متطلبات  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  وتدريباتهم 
باأنها مهمة وطنية وم�سوؤولية  اأجل اجناحها لإدراكهم 
وت�سافرهم حتى يربز احلدث  تكاتف اجلميع  تتطلب 
بال�سكر  العامري  توجه  كما  وم�سرفة.  يف �سورة لئقة 
العني  جمموعة  جلنة  واأع�ساء  روؤو���س��اء  اإىل  والتقدير 
وط��ال��ب��ه��م ب�����س��رورة الإل���ت���زام ب��امل��واع��ي��د ال��ت��ي حددها 
الحت��اد ال��دويل لكرة القدم لإجن��از كل متطلبات هذه 

املجموعة يف الوقت املنا�سب.
املعد  للربنامج  الأم��ور مت�سي وفقاً  اإن  العامري  وق��ال 
نادي  ا�ستعداد  واأب��دى  القليل  اإل  منها  تبقى  وما  �سلفاً 
من  املمكنة  الت�سهيالت  كل  وتوفري  تقدمي  على  العني 
واإخراجها يف �سورة م�سرفة  البطولة  اأجل اجناح هذه 
يف  املتحدة موؤكداً  العربية  الإم��ارات  دولة  تليق مبكانة 
الوقت نف�سه جاهزيتهم حلل كل امل�ساكل والعقبات التي 

تعرت�س �سري عمل جلان جمموعة العني.
ومن ناحية اأخ��رى اأك��د حممد عبداهلل بن ه��زام مدير 
جم��م��وع��ة ال��ع��ني اأن الأم�����ور مت�����س��ي ع��ل��ى ق���دم و�ساق 
البداية خطة  اأن و�سعت من  بعد  لها  ووف��ق ما خطط 
اإن  وق��ال  الفيفا  احتياجات  كل  تلبي  وا�سحة  متوازنة 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة تقوم بني فرتة واأخرى 
البطولة  م��ب��اري��ات  ت�ست�سيف  ال��ت��ي  ل��ل��م��دن  ب���زي���ارات 
وتبدي اقرتاحاتها ومالحظاتها على �سري العمل الأمر 
ال�سريعة والناجعة لكل  الذي ي�ساهم كثرياً يف احللول 

العقبات التي تربز اإىل ال�سطح.
التنازيل قد  العد  اأن  اإىل  العني  واأ�سار مدير جمموعة 
نهار  ليل  عملها  توا�سل  الفرعية  اللجان  كل  واأن  ب��داأ 
وبجهد كبري وجميعها جاهزة متاماً للقيام بكل ما من 
�ساأنه اأن يوؤدي اإىل النجاح املطلوب ويحقق الطموحات 

املنتظرة.

العامل  ب��ط��ول��ة  ال��ق��ادم  ال�سهر  دب���ي  ت�ست�سيف 
نوعها  من  الأك��رب  للنا�سئني،  لل�سباحة  الرابعة 
على  �سي�سفي  وا�سع  دويل  وبح�سور  الآن  حتى 
احلدث اأج��واء عائلية مثرية ويقام املونديال يف 
الريا�سي  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  جممع ح��م��دان 
اأكر  اأغط�س مب�ساركة   31-26 يف الفرتة من 
دول���ة، حيث   93 م��ن  و�سباحة  �سباح   900 م��ن 
الريا�سيني  عائالت  اأف���راد  من  املئات  �سيتوافد 
اإىل دب�����ي م����ن ب����ل����دان ب���ع���ي���دة م���ث���ل ال����ربازي����ل 
وبت�سوانا، وذلك لت�سجيع اأعزاءهم امل�ساركني يف 
الدعم  ي�سهم  اأن  اإىل  يتطلع  واجلميع  املناف�سة، 
الذي �ستقدمه هذه العائالت لأبنائها يف تعزيز 
كريا�سات  املائية  وال��ري��ا���س��ات  ال�سباحة  �سمعة 

عائلية حقيقية، تلهم املزيد يف دبي ملمار�ستها. 
بدورها ت�ستعد عائلة فان در كولف من بت�سوانا 
ربيعاً   16 ديفيد  ابنها  مل���وؤازرة  دب��ي  اإىل  للقدوم 
والذي يطمح ملحاكات اإجنازات ال�سباح الأمريكي 
الأومل���ب���ي م��اي��ك��ل ف��ي��ل��ب�����س، ال����ذي ي��زخ��ر �سجله 
اأن ي�سارك  امل��ق��رر  ال���ذه���ب. وم���ن  ب��ال��ك��ث��ري م��ن 
حرة،  �سباحة  و100م  50م  �سباقات  يف  ديفيد 
فرا�سة،  و50م-100م  ظ��ه��ر،  50م-100م 
ويتطلع والداه لت�سجيعه، وبناء عالقات �سداقة 
جديدة خالل زيارتهم لبلد مل ت�سبق لهم زيارته 
الكثري  والد ديفيد: كر�سنا  من قبل، حيث قال 
من الوقت لبننا ديفيد، وحر�سنا على ت�سجيعه 
اأن  اأمكن ذلك، نحب هذه الريا�سة ونحب  كلما 
ل�سداقات جديدة،  نتطلع  ابننا، وجميعنا  نوؤازر 

ولقاء اأنا�س جدد. 
ال�سباحة  �سعيد  على  مغموراً  بلداً  بت�سوانا  تعد 
�سريعاً  تتطور  ال�سباحة  ريا�سة  اأن  اإل  الدولية، 
هناك، حيث اأ�ساف ال�سيد فان در كولف قائاًل: 
50م، والعديد من  لدينا حو�سا �سباحة بطول 
بع�س  توفرها  التي  25م  الق�سرية  الأح��وا���س 

�سباحة  من�ساأة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل��ا���س��ة،  امل��دار���س 
داخلية دافئة، واأخرى مماثلة يف الهواء الطلق، 
على مر  ك��ث��رياً  ال�سباحة  ري��ا���س��ة  ت��ط��ورت  وق��د 
ومعرفتهم،  م��درب��ي��ن��ا  خ���ربات  ومن���ت  ال�����س��ن��ني، 
و�ساركنا باثنني من �سباحينا يف الألعاب الأوملبية، 
لدينا اثنني من الأندية الكبرية، واأخرى تتطور 

ب�سكل �سريع. 
ومن كو�ستاريكا ت�ستعد عائلة روجا�س اليزوندو 
عاماً   17 اأن��دري��ه  ماريو  لبنها  الدعم  لتقدمي 
ال�ساد�سة من  ال�سباحة يف  ب��داأ م�سواره يف  ال��ذي 
عمره، وتاأتي م�ساركته بدافع حبه لل�سفر الذي 
ي�ساوي �سغفه يف اأن يكون من اأف�سل ال�سباحني 
يف العامل.  ويعمل ماريو بجد لتحقيق اإجناز ما 
يف هذه الريا�سة، وي�سارك يف 9 جل�سات �سباحة 
3 مرات  النادي  اإىل  ويذهب  اأ�سبوعياً،  تدريبية 
كو�ستاريكا  داخ��ل  كثريا  �سافر  وقد  الأ�سبوع،  يف 
ب��ه��دف ال��و���س��ول اإىل م�����س��ت��وى لئ����ق، ذل���ك اأن 

باأهمية  حتظى  كو�ستاريكا  يف  ال�سباحة  ريا�سة 
���س��ق��ي��ق��ه ج��ول��ي��و روجا�س  ث���ان���وي���ة، ح��ي��ث ق����ال 
على  نعي�س  اأننا  هي  امل�سكلة  جونيور:  اإليزاندو 
بعد �ساعتني من حو�س ال�سباحة، وي�سيع ماريو 
وقتاً كثرياً بني املنزل وحو�س ال�سباحة، وهناك 
القليل من الوقت للراحة، وال�سبب هو اأن البلد 
مدرب  ي��ت��وف��ر  اإذ  ال�����س��ب��اح��ة،  جم���ال  يف  متخلف 
املتدربني  وجميع  �سباحاً،   30 لكل  فقط  واح��د 
ي��ت��ل��ق��ون ن��ف�����س ال��ت��دري��ب م���ن م��درب��ه��م، نظراً 

ل�سعوبة الهتمام الفردي لنحو 30 �سباحاً. 
باهتمام ودعم  وبالرغم من ذلك يحظى ماريو 
كبري من عائلته، ويتابع �سقيقه قائاًل: كر�ست اأنا 
وعائلتي كل الوقت املتاح لل�سهر على تدريباته، 
و�سنت�سرف  �سحية،  فهي  ال�سباحة،  نحب  لأننا 
اإذا متكن من التاأهل لالأوملبياد، وتاأمل  باإجنازه 
ال��ع��ائ��ل��ة اأن ت��ك��ون ب��ط��ول��ة ال��ع��امل خ��ط��وة نحو 
حتقيق احللم الأوملبي، واخلربة �سرورية، واأمام 

�سقيقي عدة فر�س لكت�سابها من خالل بطولت 
عالية امل�ستوى، وبطولة دبي تعد اإحداها. 

الربازيلية  ال�����س��ب��اح��ة  جن��م��ة  ت�����س��ت��ع��د  ب���دوره���ا 
الطاحمة فريناندا ديلكادو 15 ربيعاً للم�ساركة 
يف مناف�سات بطولة العامل الرابعة لل�سباحة يف 
لت�سجيعها،  وال��داه��ا  جانبها  اإىل  و�سيكون  دب��ي، 
حيث ي��ق��ول وال��ده��ا ف��رين��ان��دو دي��ل��ك��ادو: ندعم 
طبيبة  وزوج��ت��ي  طبيب،  ف��اأن��ا  ت��ام،  ب�سكل  ابنتنا 
ابنتنا  اأوقاتنا ملرافقة  اأ�سنان، ومبقدورنا تنظيم 

وتقدمي الدعم لها. 
اأظفارها،  نعومة  منذ  ال�سباحة  فريناندا  ب��داأت 
ل���درو����س منتظمة يف  اأخ�����س��ع��ه��ا وال���داه���ا  ح��ي��ث 
ال�سباحة مل�ساعدتها على مكافحة اأعرا�س الربو 
امل��ب��ك��رة، واأ����س���اف وال���ده���ا: ت��ع��د ال���ربازي���ل بلداً 
لل�سباحة،  النا�س  تدفع  احل��رارة  مرتفع  مدارياً 
اأولدن��ا يف ممار�سة ال�سباحة يف �سن  لذلك يبداأ 
ال�سباحة  درو�����س  ك��ان��ت  ل��ن��ا  وبالن�سبة  م��ب��ك��رة، 
امل��ب��ك��رة ال��ت��ي خ�����س��ع��ت ل��ه��ا اب��ن��ت��ن��ا ت��ه��دف اإىل 
اإ�سابتها  و�سجعتنا  الأوىل،  بالدرجة  �سالمتها 
يف  ت�سجيلها  ع��ل��ى  طفلة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  ب��ال��رب��و 

دورات لتعلم ال�سباحة. 
اأن فرناندا تتمتع مبوهبة وحب طبيعي  ويبدو 
لل�سباحة، فهي تق�سي معظم اأوقاتها يف حو�س 
ال�سعيد  على  للمناف�سة  بجد  وتعمل  ال�سباحة، 
الدويل، ويقول والدها: التدريب يومي، واأحياناً 
3 مرات  ال���ن���ادي  اإىل  وت���ذه���ب  ف���رتت���ني،  ع��ل��ى 
اأ���س��ب��وع��ي��اً، وت��ت��ب��ع م��ع ال��ت��دري��ب ن��ظ��ام��اً غذائياً 

ون�ساطاً حيوياً. 
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال د. اأح��م��د ال�����س��ري��ف، اأم���ني عام 
للرتحيب  ن��ت��ط��ل��ع  ال���ري���ا����س���ي:  دب����ي  جم��ل�����س 
بالعائالت القادمة اإىل دبي ال�سهر املقبل، فهذه 
ال��ب��ط��ولت ت���ربز اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجل���اد والدعم 

الذي يحظى به ريا�سيو امل�ستقبل. 

برئا�سة حمد العامري وبح�سور حممد بن بدوة وابن هزام

جلنة جمموعة �لعني تو��شل جاهزيتها ل�شت�شافة 
�إحدى جمموعات مونديال �لنا�شئني

بطولة �لعامل �لر�بعة لل�شباحة للنا�شئني.. �أجو�ء عائلية بامتياز 

للمخدرات  ل  اجلاليات  بطولة  الول  ام�س  اختتمت 
العامة  الإدارة  اأقيمت برعاية  .. ونعم للريا�سة والتي 
النادي  م��ب��اري��ات��ه��ا  وا���س��ت�����س��اف  امل����خ����درات  مل��ك��اف��ح��ة 
العقيد  الخ��ت��ت��ام  ح�سر  بدبي  الإجتماعي  ال�����س��وداين 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ال��ك��واري  �سالح  خ��ال��د 
بالل  جمعه  والنقيب  بالنيابة  دب��ي  ب�سرطة  امل��خ��درات 
بالوكالة  وال��وق��اي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��وي��دي 
وال�سيد عي�سى اآدم رئي�س اجلالية ال�سودانية بالإمارات 
الكواري  العقيد  وت��وج  بالنادي.  امل�سوؤولني  من  وع��دد 
فريق اجلالية ال�سودانية بدبي بكاأ�سها بعد اإن فاز على 
فريق اجلالية ال�سودانية بال�سارقة. وقال العقيد خالد 
ناجحة  و�سيلة  ال��ري��ا���س��ة  اأن  ال��ت��ك��رمي  عقب  ال��ك��واري 
على  والن�ساط  احليوية  واإ���س��ف��اء  ال��ف��راغ  وق��ت  ل�سغل 
ال�سوء  ورف��ق��اء  اللهو  ع��ن  والب��ت��ع��اد  الب�سري  اجل�سم 
ال�ساب  ع��ل��ى  لالإنق�سا�س  ال��ف��ر���س  يتحينون  ال��ذي��ن 
الك�سول لذلك فتوجيهات القيادة العامة ل�سرطة دبي 
التي  الريا�سية  بالفعاليات  امل�ساركة  باإ�ستمرار  توؤكد 
اأعداد  ل��زي��ادة  نظرا  اإيجابية  نتائجها  تكون  م��ا  دائ��م��ا 
حول  التوعوية  الر�سالة  �ست�سلهم  ال��ذي��ن  امل�ساركني 
اأ�سرار املخدرات. واأ�ساف اأن ما �ساهده من جهود كبرية 

اأوقات  يق�سون  الالعبني  اأن  على  ينم  بامللعب  وعطاء 
ال�ساغل  ال�سغل  تعد  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ك��رة  لعب  يف  ممتعة 
مطالبا  ال��ع��امل..  يف  اللعبة  ه��ذه  حمبي  م��ن  للعديد 
و�سغلها  باأوقاتهم  والإ�ستمتاع  باللعب  بالرتكيز  اإياهم 
باأنواعها  املخدرات  والإبتعاد عن  مبا هو ممتع ومفيد 
وم�ستقبله  حا�سره  من  وجتعل  الإن�سان  تهدم  والتي 
ب��ني ي���دي جت���ار وم��روج��ي امل���خ���درات ال��ذي��ن ي�سلبون 
منه حياته وماله ووقته. واأكد اأن رعاية الإدارة العامة 
ملكافحة املخدرات لبطولة اجلاليات بالنادي ال�سوداين 
اجلانبني  بني  املتميزة  الثنائية  للعالقات  تتويج  لهو 
التوعوية  ب��امل��ج��الت  اأو  ال��ري��ا���س��ي  امل��ج��ال  يف  ك���ان  اإن 
املتنوعة الأخرى الأمر الذي يدفعنا لأن نعيد التفكري 
لنوعي  ن�سلكها  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة  التوعوية  امل��ج��الت  يف 
اأهم  كاأحد  الريا�سية  اجلوانب  ولن�سيف  بها  ال�سباب 
يذكر  ال�سباب  �سريحة  على  ت��اأث��ريا  واأ�سرعها  ال��ط��رق 
اأن الإدارة العامة ملكافحة املخدرات تقوم حاليا برعية 
الرم�سانية  ال��ك��روي��ة  ح�سني  خ��ال��د  امل���رح���وم  ب��ط��ول��ة 
ميثل  ف��ري��ق  ل��رع��اي��ة  ب��الإ���س��اف��ة  الق�سي�س  مبنطقة 
اأحدهما بعجمان والأخرى ببطولة  الإدارة ببطولتني 

تقام على مالعب النادي الأهلي.

لوبيز : �شاأقاتل من �أجل �ختتام بطولة �جلاليات بالنادي �ل�شود�ين يف دبي
�للعب �أ�شا�شيًا يف �لريال 

اأكد دييجو لوبيز، حار�س مرمى ريال مدريد الإ�سباين اأنه يعتزم املناف�سة 
امللكي خالل املو�سم املقبل  اأ�سا�سيا للدفاع عن عرين النادي  امل�ساركة  على 
اأن�سيلوتي. وقال لوبيز، يف ت�سريحات نقلها املوقع  بقيادة الإيطايل كارلو 
الر�سمي للنادي الإ�سباين عقب الفوز الليلة قبل املا�سية على باري�س �سان 
جريمان وديا بهدف دون رد، اأ�سعر اأنني اأحت�سن كل مباراة. ل ميكن لفريق 
بحجم ريال مدريد ال�سماح بعدم وجود مناف�سة يف كل مركز . واأ�ساف لي�س 
فقط يف حرا�سة املرمى، وامنا يف الدفاع والهجوم.. من جانبي �ساأناف�س على 
حجز مكان يف الت�سكيلة الأ�سا�سية يف كل مباراة ويف كل تدريب . ي�سار اإىل 
اأن املدير الفني ال�سابق لريال مدريد، الربتغايل جوزيه مورينيو تعاقد مع 
اأ�سا�سيا يف  لوبيز بعد ا�سابة احلار�س الأ�سا�سي اإيكر كا�سيا�س، لكنه �سارك 
الدفاع عن عرين النادي امللكي حتى بعد عودة القدي�س من ال�سابة التي 
اأن�سيلوتي  بقيادة  لريال مدريد  الثالثة  الودية  املباراة  لها. وحول  تعر�س 
اأف�سل  اأمام خ�سم جيد، كان  اأمام باري�س �سان جريمان، علق لوبيز لعبنا 
كانت  لقد  وهجوميا.  دفاعيا  رائعا  اأداء  قدمنا  لأننا  �سعداء  ونحن  بدنيا، 

املباراة الأف�سل بالن�سبة لنا منذ بداية ال�ستعدادات للمو�سم اجلديد .



حياة هيالري كلينتون يف م�شل�شل 
اأعلنت �سبكة اأن بي �سي الأمريكية عزمها عر�س م�سل�سل ق�سري عن وزيرة 
املتوقع عر�سه  كلينتون، من  ال�سابقة هيالري  الأوىل  وال�سّيدة  اخلارجية 
اأن  اإع��الم امريكية  و�سائل  وذك��رت   2016 الرئا�سية عام  النتخابات  قبيل 
كلينتون  دور  �ستوؤدي  دي��ان لي��ن،  اأو�سكار  و  اإمي��ي  املر�سحة جلوائز  املمثلة 
يف امل�سل�سل الق�سري الذي تبلغ اإجمايل مّدته 4 �ساعات من كتابة كورتني 

هانت.
امل�����س��ل�����س��ل ل  اإن  ���س��ي  ب���ي  اأن  وق���ال���ت 
يزال يف املراحل الأوىل وتبداأ اأحداث 
مع   1998 ع��ام  يف  هيالري  م�سل�سل 
الأ�سبق  ال��رئ��ي�����س  خ��ي��ان��ة  ف�����س��ي��ح��ة 
البيت  يف  املتدربة  مع  كلينتون،  بيل 
تويل  ثّم  لوين�سكي،  مونيكا  الأبي�س 
هيالري كلينتون ع�سو جمل�س �سيوخ 
الرئا�سية  النتخابات  اإىل  وتر�سحها 

ثّم تعيينها ووزيرة للخارجية.
وت�سعى القناة اإىل بّث امل�سل�سل قبيل 

انتخابات عام 2016.
ي��ذك��ر اأن ك��ل��ي��ن��ت��ون ال��ت��ي ه��زم��ت يف 
للحزب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 

الدميقراطي اأمام الرئي�س احلايل باراك اأوباما عام 2008، مل تعلن بعد 
ر�سمياً عزمها الرت�ّسح اإىل النتخابات الرئا�سية عام 2016 على الرغم من 
على  العمل حالياً  يتم  امل�سل�سل،  اإىل  وبالإ�سافة  لذلك  املرجحة  التوقعات 

اإنتاج فيلم عن حياة كلينتون.

مبتكر )عائلة �شيم�شون( يترّبع برثوته
عزمه  �سيمون،  �سام  ال�سهرة،  وا�سع  �سيم�سون  عائلة  م�سل�سل  مبتكر  اأعلن 
الترّبع مبعظم ثروته اإىل اجلمعيات اخلريية اإثر اكت�سافه اإ�سابته مبرحلة 
ع��ام��اً يف مقابلة مع   58 �سيمون  وق���ال  ال��ق��ول��ون  ���س��رط��ان  م��ن  م��ت��ط��ورة 
اإنفاقه، واجلميع يف عائلتي  اعتزم  اأك��ر مما  ل��دّي مال  ريبورتر  هوليوود 

و�سعه جيد .
واأ�سار اإىل اأنه مهتم يف م�ساعدة من يعانون من اجلوع كما اأنه مهتم بحقوق 
احليوانات ويقّدر الأطباء اأن لدى �سيمون الفائز بت�سع جوائز اإميي وخمرج 
م�سل�سل درو كريي واملوؤلف ال�سريك يف م�سل�سل عائلة �سيم�سون ، ما بني 3 

و6 اأ�سهر ليعي�س وقال اإن هذا الأمر �سيعي�س بعد رحيلي .
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بن فو�شرت يف دور
 لن�س �أرم�شرتونغ 

ُي������ج������ري امل����م����ث����ل ب������ن ف���و����س���رت 
بط�ل  دور  ل��ي�����������������وؤدي  حم����ادث����ات 
لن�س  ال�سهري  ال���دراج���ات  رك���وب 
اأرم�����س��رتون��غ يف فيلم ج��دي��د عن 

حياته.
اأن  دي���دلي���ن  موق��������ع  وذك�����������������������ر 
حمادث�������ات  ي��ج��������������������ري  ف��وت�����س��ر 
فيلم  يف  اأرم�سرتومغ  دور  ليوؤدي 
ا�ستناداً  ف��ريز  �ستيفن  اإخ��راج  من 
الذي  ه���ودج  ���س��ي��ن��اري��و ج���ون  اإىل 
هذا  ال��ت�����س��وي��ر  يف  ل��ل��ب��دء  ي�سعى 

اخلريف.
 41 اأرم�س����������رتوغ  اأن  اإىل  ي�س������ار 
املن�س�����ّطات  بتعاطيه  اأق����ّر  �سنة 
التي  الريا�سية  م�سريته  خ��الل 
دورة  يف  ان��ت�����س��ارات   7 ت�����س��ّم��ن��ت 

فرن�سا.
وك��ان الإحت���اد ال��دويل للدراجات 
اأرم�سرتونغ  اأوق�������ف  ال���ه���وائ���ي���ة 
عقوبة  موؤيداً  األقابه  وج��ّرده من 
ملكافحة  الأم����ريك����ي����ة  ال����وك����ال����ة 

املن�سطات يف هذا املجال.

يقتل زوجته على مائدة �لإفطار
بجراح  جن��اله��ا  واأ���س��ي��ب  م�سرعها  فل�سطينية  لقيت 
خطرية طعًنا باآلٍة حادة داخل منزلها �سرق بلدة القرارة 
بح�سب  غ��زة،  قطاع  جنوب  يون�س  خ��ان  حمافظة  �سمال 
�سحيفة قد�س الفل�سطينية واأكدت م�سادر طبية يف غزة 
ع��ام��ا مقتولة   62 العمر  م��ن  تبلغ  و���س��ول جثة لم���راأة 
طعًنا بال�سكني، وجنليها بالع�سرينيات من العمر بجراٍح 
م�سادر  ولفت  ك��ذل��ك.   للطعن  تعر�سهم  ج��راء  حرجة، 
اأمنية، اإىل اأن املراأة قتلت على يد زوجها وفق التحقيقات 
الإفطار،  �ساعة  بينهما  ن�سب  خ��الف  اأث��ر  على  الأول��ي��ة، 
مما دف��ع ال��زوج لطعن ال��زوج��ة، وجنليه ال��ل��ذان تدخال 
عليها.   والع���ت���داء  وال��دت��ه��م  مهاجمته  دون  للحيلولة 
ملكان اجلرمية  ال�سرطة ح�سرت  اأن  اإىل  امل�سادر،  وبينت 
الذي  ال��وق��ت  يف  امل���ك���ان،  وم��ع��ان��ي��ة  بالتحقيق  وب��ا���س��رت 

فر�ست تكتيماً على مالب�ساته حلني اكتمال التحقيق.

يقتلـــه لأنـــه عاتبــــه 
ال�سرقية،  اأم��ن  مدير  ج��الل  كمال  حممد  ال��ل��واء  تلقى 
يفيد  اأبوعمر،  من�ساأة  �سرطة  مركز  ماأمور  من  اإخطارا 
تلقي بالغ من املدعو اإبراهيم �سليمان )49 عاما - عامل 
زراعي - يقيم بكفر املن�سية(، بطعن املدعو حممد عو�س 
حممد و�سهرته حممد الغربي )17 عاما - عاطل( جنله 
اأب��ي�����س ب��ال��ب��ط��ن، م��ا اأدى اإىل  ع��ل��ي )17 ع��ام��ا( ب�����س��الح 
اأودت بحياته، ب�سبب حدوث م�سادة  اإ�سابته التي  حدوث 
يف  لإف��ط��اره  املتهم  عليه  املجني  ملعاتبة  بينهما  كالمية 
د�سوقي  حممد  الواقعة  �ساهدي  وب�سوؤال  رم�سان.  نهار 
 45( �سالمة  وم�سطفى  ع��ام��ل(   - ع��ام��ا   22( اإب��راه��ي��م 
ب��اأق��وال وال���د املجني عليه. متكن  اأي���دا م��ا ج��اء  ع��ام��ا(، 
امل��ت��ه��م، ومبواجهته  م��ن �سبط  امل��رك��ز  م��ب��اح��ث  ���س��ب��اط 
اع����رتف ب��ارت��ك��اب��ة ال���واق���ع���ة، ف��ك��ل��ف��ت امل��ب��اح��ث بتحري 
رقم  املح�سر  حترير  ومت  امل�ستخدم،  وال�سالح  الواقعة 
2013، وبالعر�س على النيابة  2256 جنح املركز ل�سنة 
م�ست�سفى  مل�سرحة  عليه  املجني  جثة  نقل  ق��ررت  العامة 
لت�سريح  ال�سرعي  الطبيب  ون��دب  ب��ال��زق��ازي��ق،  الأح����رار 
اجلثة وبيان ما بها من اإ�سابات و�سببها وكيفية حدوثها 
والأداة امل�ستخدمة، وطلب حتريات املباحث حول الواقعة 

وظروفها ومالب�ساتها. 

لعب �لعيال ي�شعل ��شتباكًا
اأ�سعل »لعب العيال« ا�ستباكاً بال�سرب وال�سب بني جارتني 
�سجلها  لق�سية  وفقاً  �سورية،  والخ��رى  اردنية  احداهما 
بحقهما الأمنيون يف خمفر ال�ساملية، ولتزالن تخ�سعان 
للتحقيق. وقالت �سحف كويتية ان »طفلني كانا يلعبان 
يف  منهما  ك��ل  اأ���س��رة  تقطنها  التي  العمارة  باحة  يف  معاً 
الآخ��ر من جراء  على  وانقلب كالهما  ال�ساملية،  منطقة 
قبل  ال�سربات،  وت��ب��ادل  اللعب،  طريقة  على  الخ��ت��الف 
ان تنت�سر كل ام لبنها، ما ادى اىل اندلع �سجار بينهما 
املتبادلة،  اللكمات وال�سباب  وارتفعت وتريته مع احتدام 
والتي جتاوز بع�سها حدود احلياء، امام انظار بقية �سكان 
العمارة الذين عجزوا عن ف�س ال�سراع، ف�سارعوا بابالغ 

غرفة العمليات«.

نظام ميكن �لر�شيع من تنبيه �أمه لتغيري حفاظه
اإىل  التي ت�سري  العالمات  الرغم من ظهور  اأطفالهن ولكن على  بالفطرة موعد تغيري حفاظات  الأمهات  تعرف معظم 
�سرورة تغيري احلفاظ، اإل اأن التقنية احلديثة اأبت اإل وان تتدخل جلعل الأمر اأكر �سهولة، اإذ يقوم نظام مراقبة مثبت 
داخل بربتوز الطفل باإر�سال ر�سائل الكرتونية ) اإمييل( اأو ر�سالة ن�سية اإىل الهاتف اجلوال لتنبه الأم بان احلفاظ بحاجة 
اإىل تغيري ويقوم النظام اأي�سا بقيا�س نب�س الر�سيع ودرجة حرارته وما اإذا كان منط تنف�سه قد تغري. واأكر من ذلك، 
بالإمكان برجمة النظام ليخربك مبا اإذا كان طفلك مرتاحا اأو مت�سايقا. وير�سد النظام البلل يف ج�سم الطفل ما ي�سري 
اإىل حدوث ت�سرب من احلفاظ، حيث تقوم خيوط خا�سة مت حياكتها داخل الرببتوز با�ست�سعار الإ�سارات الكهربية على جلد 
الطفل وعندما ي�سبح اجللد مبلال، تكت�سب الإ�سارات املزيد من القوة حيث اإن من خا�سية ال�سوائل اأنها ناقلة للكهرباء 
وتعمل هذه املعلومة على حفز اجلهاز لإر�سال ر�سالة بريدية الكرتونية اأو ر�سالة ن�سية ول تلتقط اخليوط اآثار احلفاظ 
املبتل اإل عندما يبداأ البول يف الت�سرب وي�ستخدم اجلهاز امل�سمى اكزموبيبي ExmoBaby والذي مت تطويره يف اأمريكا 
نف�س اخليوط يف قيا�س نب�س قلب الريع ومعدل تنف�سه.  ويوؤكد امل�سنعون على اأن اجلهاز يوفر املزيد من راحة البال غري 
اأن اخلبرية الرتبوية الأمريكية جودي رايث ترى اأن النظام �سوف ياأخذ من الأمهات �سيئا ينبغي اأن يكون متاأ�سال فيهن 
غريزيا وقد يثري قلقهن لذا من الأف�سل اأن نراقب اأطفالنا بالطريقة الطبيعية وان ن�ستخدم اللم�سات الإن�سانية لدى 

حدوث اأمر ما و�سيطرح اجلهاز يف العديد من الدول بعد التفاق مع �سركاء من �سركات ت�سغيل الهواتف اجلوالة.
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يطرد من �لبالد.. لبد�نته
قد ي�سطر رجل جنوب اإفريقي اإىل مغادرة نيوزيلندا، لأن هذه 
الأخ��رية ترف�س تكبد كلفة الأمرا�س التي قد ي�ساب بها من 

جراء وزنه الزائد، وفق تقرير ن�سرته �سكاي نيوز عربية. 
األربت بويتنهوي�س يبلغ  اإن الرجل الذي يدعى  التقرير  وقال 
وزنه 130 كيلوغراما مهدد هو وزوجته بالرتحيل من البالد، 
بعد رف�س طلبهما بتجديد تاأ�سريتي العمل اللتني يحمالنهما. 
فوكالة الهجرة النيوزيلندية تعترب اأن بدانته تعر�سه اإىل حد 
الدم  �سغط  وارت��ف��اع  كال�سكري  مب�ساعفات  ل��الإ���س��اب��ة  كبري 

واأمرا�س القلب وانقطاع النف�س اأثناء النوم. 
اأن يتمتع كل  ب��ا���س��م ال��وك��ال��ة م��ن ال�����س��روري  وق���ال م��ت��ح��دث 
التي  التكاليف  م��ن  احل��د  ب��ه��دف  مقبولة  ب�سحة  املهاجرين 

تتكبدها اخلدمات الطبية النيوزيلندية . 
وزن  وك���ان  ���س��ن��وات.  �ست  منذ  نيوزيلندا  يف  ال��زوج��ان  ويعي�س 
الرجل اآنذاك 160 كيلوغراما. وكانت تاأ�سريتا العمل اخلا�سة 
نيوزيلندا  وحتتل  ع��وائ��ق  اأي  دون  م��ن  ال�سابق  يف  جت��دد  بهما 
لئحة  على  واملك�سيك  املتحدة  ال��ولي��ات  بعد  الثالثة  املرتبة 
تقرير  ال��ب��دن��اء، بح�سب  م��ن  ن�سبة  اأع��ل��ى  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان 

ملنظمة التعاون والتنمية القت�سادية. 

م�شّن ميكث باحلرم �ملكي
 منــذ 80 عامــًا

تناقل عدد من م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي مقطع 
 80 فيديو لرجل م�سن ميكث يف البيت احل��رام منذ اأكر من 
عاماً. وقال الرجل يف لقاء اأجراه معه اأحد ال�سباب: اأنا موجود 
يف احلرم ب�سفة يومية منذ عهد امللك عبدالعزيز اآل �سعود، ومل 

اأغادره �سوى يف الأيام التي ي�ستد علّي املر�س فيها .
يف  اأ�سيب  ح��ني  عجيبة،  ق�سة  حديثه  اأث��ن��اء  امل�سن  وا�سرتجع 
يوم ما بك�سر يف حو�سه عند باب احل��رم، ودخ��ل عليه رم�سان 
ومل ي�ستطع ال�سالة مع امل�سلمني يف احلرم، اإل اأنه بعد مرور 
عدة اأيام من ال�سهر الكرمي، اأ�سر على الذهاب ليح�سر �سالة 
وعندما  النعا�س،  غ�سيه  اإذ  احل��رم  جلي�س  هو  وبينما  اجلمعة، 

ا�ستيقظ دعا ربه اأن ي�سفيه ف�سفاه اهلل.
يا  بالبكاء: خليك مع اهلل  الرجل كالمه وهو يجه�س  واختتم 
واإذا  واإذا دعوته ي�ستجيب لك،  عبد اهلل ينجيك من كل كرب، 

طلبته يعطيك .

�شجائر �لنعناع �أكرث �شررً� 
ال��ولي��ات املتحدة  تو�سلت درا���س��ة لدارة الغ��ذي��ة والدوي���ة يف 
�سررا  ت�سبب  النعناع  بنكهة  ال�سجائر  ان  اإىل  م��وؤخ��را  اجريت 

وخطرا اأكرب على ال�سحة العامة من ال�سجائر العادية.
وح�سب م�سادر اعالمية جتري الإدارة اأبحاثا ا�سافية متكنها 
من فر�س قيود على تلك الأنواع من ال�سجائر او حتى حظرها 
بال�سغوط  رهنا  تبقى  اخلطوة  ه��ذه  مثل  ان  اإل  امل�ستقبل،  يف 
الكونغر�س  من  واأع�ساء  للتبغ  امل�سنعة  ال�سركات  تبذلها  التي 

ملواجهة اأي حماولة لت�سديد القيود على هذه ال�سناعة.
م�سارك يدير اآلة الطريان امل�سنوعة يدوياً خالل )يوم الطريان( يف جاتينو بكندا. )رويرتز(

بنطلون مايا دياب 
ُيغ�شب عادل �إمام

هالة  برنامج  يف  ا�ست�سافتها  خ��الل 
�سو الذي تقّدمه هالة �سرحان على 
تلقت  اأّنها  دي��اب  ، ك�سفت مايا  درمي 
اإم��ام عقب  ات�ساًل من الفنان ع��ادل 
ل��ق��ائ��ه��ا ب��ن��ي�����س��ان يف ب���رن���اجم���ه اأن���ا 
اللبنانية  الفنانة  وك�سفت   . والع�سل 
اأّن الزعيم قال لها يف بداية الت�سال 
�ساألته  وع��ن��دم��ا   .. زع���الن منك  اأن���ا 
عن ال�سبب، رّد ممازحاً اأّنه ل يف�سل 
مايا  واأ�سادت   .. البنطلون  ارتداءها 
موؤّكدة  امل�����س��ري،  باملمثل  بعالقتها 
الفرتة  خالل  �سيجمعهما  فيلماً  اأّن 
مايا  ك�سفت  الأوىل،  وللمرة  املقبلة. 
عن حادثة الختطاف التي تعر�ست 
لها قبل �سنوات عندما كانت ت�ستقل 
تقالن  ب�سيارتني  وفوجئت  �سيارتها 
�سباباً يالحقونها، فاأوقفوها وقاموا 
ب��اخ��ت��ط��اف��ه��ا وه���ددوه���ا ب��ال��ق��ت��ل ... 
التعذيب،  م��ن  ���س��اع��ات  ت�����س��ع  وب��ع��د 
طريق  على  مرمية  نف�سها  وج���دت 
�سريع، ول تزال حتى اليوم ل تدري 
ملاذا تركها اخلاطفون وما كان �سبب 

اختطافها من الأ�سا�س.

فان ديزل.. �ملطلوب 
�لأول يف �لعامل

ي��ع��ود ال��ن��ج��م الأم���ريك���ي فان 
املنتج  م�����ع  ل��ي��ج��ت��م��ع  دي��������زل 
ن���ي���ل م����وري����ت����ز، ال�������ذي ت���وىل 
�سريع  اأف������الم  ���س��ل�����س��ل��ة  اإن���ت���اج 
فيلم  ال�����س��ه��رية، يف  وغ��ا���س��ب 
الأول  املطلوب  بعنوان  جديد 
 the World's( ال��ع��امل  يف 
وذك����ر   )Most Wanted
الأمريكي  )دي���دلي���ن(  م��وق��ع 
اأن ديزل �سيوؤدي دور البطولة 
دان  �سيتوىل  ال���ذي  الفيلم  يف 
كان  اأن  بعد  ه،  ن�سّ كتابة  م��ازو 
اأوكيف  و���س��ون  �ستيابلز  وي���ل 

كتبا م�سودة عن ن�سه.
نيل  مع  ليجتمع  دي��زل  ويعود 
اأفالم  �سل�سلة  منتج  م��وري��ت��ز، 
�سريع وغا�سب ال�سهرية، الذي 
الفيلم  اإن���ت���اج  اأي�����س��اً  ���س��ي��ت��وىل 
يونيفر�سال  ل�سركة  اجل��دي��د 

بيكت�سرز لالإنتاج.

اأطلق مركز الفلك الدويل تطبيقا فلكيا للهواتف الذكية با�سم 
الأحداث الفلكية يعمل على اإر�سال تنبيه للم�ستخدم عند وقوع 
حدث فلكي مهم. ونال التطبيق املراكز الأوىل يف متجر اأبل 
من حيث التحميل فكان التطبيق الأول الأكر حتميال �سمن 
فئته يف الإمارات خالل منت�سف �سهر يوليو احلايل والرابع 
املهند�س  واأو���س��ح  امل��ا���س��ي.  يونيو  �سهر  خ��الل  ال�سعودية  يف 
اأن  ال��دويل  الفلك  مركز  رئي�س  النعيمي  �سلطان  بن  خلفان 
اأهمية التطبيق تكمن باأن هناك العديد من الفلكيني وهواة 
الفلكية ولكن  الأح��داث  الفلك واملهتمني يرغبون يف متابعة 
ب��رزت احلاجة  اأحيانا م�ساهدة احل��دث ومن هنا  قد يفوتهم 
للتطبيق حتتوي  الرئي�سية  الواجهة  اإن  وقال  التطبيق  لهذا 
احلايل  ال�سهر  خ��الل  الهامة  الفلكية  الأح���داث  جميع  على 
مباهيته  يعلمه  تنبيه  للم�ستخدم  ي�سل  احل��دث  وق��وع  وعند 
ليذكره به وباإمكان امل�ستخدم تغيري وقت التنبيه حيث ي�سله 
ق��ب��ل وق���وع احل���دث ب��ع��دد م��ن ال�����س��اع��ات ي��ح��دده امل�ستخدم. 
التطبيق  يعر�سها  التي  الفلكية  الأح���داث  م��ن  غ��ن  واأ���س��اف 
ال�سهب  وت�ساقط  ال�سم�س  وك�����س��وف��ات  القمر  خ�سوفات  ه��ي 
على الأر���س واأط��وار القمر مثل املحاق والبدر واملوعد الذي 
يكون فيه القمر اأق��رب اأو اأبعد ما ميكن عن الأر���س واملوعد 
اأو اأبعد ما ميكن عن ال�سم�س  اأق��رب  الذي تكون فيه الأر���س 
ال�سماء  يف  الالمعة  والنجوم  الكواكب  بجانب  القمر  وم��رور 

وهذه من اأ�سهل الطرق ملن يريد اأن ي�ساهد الكواكب بالعني 
املجردة اإذ اأن كال من عطارد والزهرة واملريخ وامل�سرتي وزحل 
ميكن روؤيتها ب�سهولة بالعني املجردة .. م�سريا اإىل اأن املهتم 
ال�سماء  على مواقعها يف  يدله  ملن  يحتاج  الفلكية  ب��الأح��داث 
ووقوع القمر بجانب اأحدها يجعل من ال�سهل على اأي مهتم 
التعرف على هذه النجوم والكواكب مبجرد النظر اإىل القمر 
خالل ذلك اليوم. واأو�سح اأن التطبيق يعر�س مواعيد اختفاء 
ال��ن��ج��وم ال��الم��ع��ة وال��ك��واك��ب خ��ل��ف ال��ق��م��ر وه���ذا م��ا ي�سمى 
علميا بالحتجاب ومواعيد بداية الف�سول الأربعة وبرنامج 
بالأنواء  العرب  ي�سميه  ما  وهي  القمر  منازل  طلوع  مواعيد 
وكانوا ي�ستخدمونها ملعرفة الأحوال اجلوية وموا�سم الزراعة 
اأ�سهرها  يعترب  وال��ت��ي  ال��ع��رب  عند  امل��وا���س��م  مواعيد  بجانب 
مو�سم �سهيل الذي يبداأ بطلوعه فجرا يف جهة ال�سرق. ونوه 
اأن التطبيق يحتوي كذلك على �سفحة خا�سة بالأخبار  اإىل 
اأي  اإ�سافة  مبجرد  اإ�سعار  للم�ستخدم  وي�سل  الهامة  الفلكية 
خرب ومن مميزات التطبيق هي اإر�سال اإ�سعار يحتوي معلومة 
امل�ستخدمون  ا�ستلمها  اإ���س��ع��ارات  ه��و  ذل���ك  وم��ث��ال  ���س��غ��رية 
احلاليون عند بداية �سهر رم�سان كانت حتتوي على الإعالن 
الر�سمي للدول العربية والإ�سالمية حول بداية �سهر رم�سان 
خمتلف  باإعالنات  علم  من  اأول  الربنامج  م�ستخدمو  فكان 

ل�سهر رم�سان.الدول الإ�سالمية 

مركز �لفلك �لدويل يطلق تطبيقًا فلكيًا عربيًا للهو�تف �لذكية

ما عالقة �شريهان بوفاة �ل�شحرورة ؟
اعرتفت الفنانة �سريهان بوقوعها يف خطاأ فادح، وذلك بعدما ن�سرت خرب وفاة الفنانة �سباح 

عرب ح�سابها على تويرت .
وعلى الفور، اعتذرت النجمة امل�سرية جلمهورها وحمبي ال�سحرورة عن هذا اخلرب الكاذب، 
اأن يكون اخلرب غري  به ومل تتخيل  اأنها ح�سلت عليه عن طريق �سديق طبيب تثق  موؤكدة 

�سحيح. وبعد اكت�سافها عدم �سحة اخلرب، قررت �سريهان ا�ستبعاد هذا الطبيب من دائرة اأهل 
الثقة، م�سرية اإىل اإنزعاجها ال�سديد من فكرة ن�سر اخلرب حول فنانة كبرية حترتمها وتقدر 

قيمتها، وهو ما جعلها تقوم على الفور بتكذيب اخلرب.
اأمل  ذاق��ت  اأنها  م��وؤك��دة  ه��ذا اخل��ط��اأ،  ال�سديد من وقوعها يف  ا�ستيائها  �سريهان عن  واأع��رب��ت 

�سائعات الوفاة وما ت�سببه من اآلم لالأ�سرة وحمبي الفنان الذي يتعر�س لها، وطالبت 
من اجلمهور اأن ي�ساحمها على هذا اخلطاأ.


