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ثاين القمزي يفوز باملركز الثاين 
يف �سباق كاأ�ص رئي�ص اأوكرانيا 

عربي ودويل

هيئة الهالل الأحمر تنظم اإفطارين 
للم�سنني يف جنني واأهايل الأ�رسى يف نابل�ص

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

وزير اإ�رسائيلي: قتلت العديد من 
الفل�سطينيني وم�ستعد للمزيد

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �لبحر بدبي 
و�الجنبية  �لعربية  �ال�شتثمارية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  ومديري  روؤ�شاء 
�لعاملة يف �لدولة وكبار رجال �الأعمال �لذين قدمو� �لتهاين و�لتربيكات 

ل�شموه بال�شهر �لف�شيل.
من جهة �خرى �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكما الإمارة 
دبي �ملر�شوم رقم 21 ل�شنة 2013 ب�شاأن بت�شكيل جلنة ق�شائية خا�شة 
لت�شفية �مل�شاريع �لعقارية �مللغاة يف �إمارة دبي وت�شوية �حلقوق �ملتعلقة 

بها.
كما �أ�شدر �شموه �لقر�ر رقم 9 ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة 

موؤ�ش�شة �الإمار�ت للعلوم و�لتقنية �ملتقدمة.
وقد حدد �ملر�شوم رقم 21 ل�شنة 2013 يف مادته �لثالثة �خت�شا�شات 
�ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  و�الأو�م���ر  �الأحكام  تعترب  و�لتي  �لق�شائية  �للجنة 
عنها نهائية وباتة وغري قابلة للطعن فيها باأي طريق من طرق �لطعن 

�لعادية ويتم تنفيذها عن طريق �إد�رة �لتنفيذ مبحاكم دبي.
)�لتفا�شيل �س2(

   

راأ�س احلّية.. وخريف الإخوان..!
•• الفجر:

و�زد�د  �لقناع،  على  �لقناع  ف�شقط  �لناتو  ومفتي  �حلّية  ر�أ���س  نطق 
�ملك�شوف �نك�شافا الأنه ال م�شتور بعد �لثالثني من يونيو يف ما يخ�ّس 
م�شروع جماعة �الإخو�ن مل�شر، بل ملجمل �ملنطقة �لعربية من خالل 

�ل�شيطرة على مركز �لثقل فيها.
وال �شك �أّن ر�أ�س �حلّية وهو يعلن موقفه �جلديد من �لتطور�ت يف 
م�شر، يوؤكد �نه حتّول �إىل كبري دعاة �لدم و�لقتل و�الح��ر�ب بني 
�أنه خبري فيه كل  �لذي يدعي  �لفقه  ، بخطابه هذ�،  و�أفقد  �لنا�س، 
و�الأخري على  �الأول  �مل�شوؤول  �نه  وُيثبت  �الإن�شانية،  مقا�شده وقيمه 

كل �ل�شحايا يف م�شر وغريها جّر�ء حتري�شه �لد�ئم.
نطق ر�أ�س �حلّية، و�زد�د �مل�شريون و�شرفاء �لعرب قناعة بان �الإخو�ن 
�مل�شلمني وتنظيمهم �لدويل على ��شتعد�د لتدمري �الأوطان وحرقها 
من �جل �الحتفاظ باحلكم، و�ن هّمهم �الأ�شا�س لي�س م�شلحة م�شر 

�أو �لدول �لتي �بُتليت ب�شطوتهم و�إّنا �لكر��شي وغنيمة �ل�شلطة.
من هنا، فان ما جاء على ل�شان ر�أ�س �حلّية هو دعوة �شريحة للحرب 
�الأهلية و�إحر�ق م�شر ودفع �الأمور باجتاه �لفو�شى. كما �أّن ��شتنجاده 
بجن�شّيات �أخرى من �جلهاديني للحرب يف م�شر و��شتقو�ئه بها، بل 
و��شتنجاده بتنظيم �لقاعدة �الإرهابي بدليل �نه خ�ّس بالذكر تون�س 
و باك�شتان و ليبيا و نيجرييا و مايل،  ف�شال عن كونها دعوة الإحد�ث 
جمازر يف �لبالد، فهي ترجم حالة من �لياأ�س تعريه، و�أزمة نف�شّية 
عميقة �أ�شابته بعدما �نهار حكم �أتباعه وكن�شهم من طرف �ل�شعب 
�إىل  �نتقل  ما  �شرعان  م�شهد  ��شتثنائي،  تاريخي  م�شهد  يف  �مل�شري 
�شاحات �أخرى مبا يوؤ�ّشر ل�شقوط �الإ�شالم �ل�شيا�شي �ملتاأ�شلم و�لتيار 
�الخ���و�ين يف �مل������ن������ط������ق������ة.                                              )�لتفا�شيل  حممد بن ر��شد خالل لقائه روؤ�شاء ومديري �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �ال�شتثمارية �لعربية و�الجنبية �لعاملة يف �لدولة )و�م(

اأ�شدر مر�شوما بت�شكيل جلنة ق�شائية خا�شة لت�شفية امل�شاريع العقارية امللغاة 

حممد بن را�سد يلتقي م�سوؤويل ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية العربية والأجنبية بالدولة 
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عر�قيون ورجال �أمن يعاينون موقع �نفجار �حدى �ل�شيار�ت �ملفخخة بالعا�شمة

�لفريق �أول �ل�شي�شي خالل �جتماعه مع �أ�شتون  )رويرز(

•• القاهرة-وكاالت:

�إىل  �الإخ������������و�ن  ب���ل���ط���ج���ي���ة  دع������ا 
�شمن  �لثالثاء  �ليوم  مظاهر�ت 
خم��ط��ط ي��ه��دف �ىل م��زي��د من 

�لدماء يف م�شر.
�ل����ي����وم  م���ل���ي���ون���ي���ة  �إن  وق������ال������و� 
�لبالد  حمافظات  كل  يف  �شتنظم 
ت���ن���دي���د� ب���ق���ت���ل �ل���ع�������ش���ر�ت من 
حممد  �ملعزول  �لرئي�س  موؤيدي 
�عت�شام  م����ن  ب���ال���ق���رب  م���ر����ش���ي 
ر�ب��ع��ة �ل��ع��دوي��ة يف م��دي��ن��ة ن�شر 
بيان  يف  ب���ال���ق���اه���رة..و�أ����ش���اف���و� 
�شتخرج  بالنعو�س  م�����ش��ري�ت  �أن 
ب��اجت��اه م��دي��ري��ات �الأم����ن يف كل 

حمافظات م�شر.
�مل�شري  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر  ول����وح 
�شابق  �إب��ر�ه��ي��م يف وق���ت  حم��م��د 
تف�س  �أن  مي��ك��ن  �ل�����ش��رط��ة  ب����اأن 
ر�بعة  م����ي����د�ين  يف  �الع���ت�������ش���ام 
باجليزة  و�ل��ن��ه�����ش��ة  ب���ال���ق���اه���رة 
م����ت����و�ت����رة  �ت������ه������ام������ات  ظ������ل  يف 

للمعت�شمني مبمار�شة �لعنف.
بيد �أن متحدثني با�شم ما ي�شمى 
ب��ال��ت��ح��ال��ف �ل���وط���ن���ي ل���الإخ���و�ن 
قويا  ت�شميما  ه��ن��اك  �أن  �أك�����دو� 
�ال�شتمر�ر  على  �ملعت�شمني  لدى 

يف �الحتجاج.
�مل�شري  و�ألقت مروحية للجي�س 
كميات كبرية من �ملن�شور�ت على 

بالعودة  �الن��ت��ق��ال��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
�شريعا للحكم �ملدين.

�شيدفع  �ل��ع��ن��ف  ك����ان  �ن  و���ش��ئ��ل 
�لواليات �ملتحدة لتعليق �مل�شاعدة 
لي�س  ف���ق���ال  �مل�������ش���ري  ل��ل��ج��ي�����س 
موقفنا  يف  ت���غ���ي���ري  �ي  ع����ن����دي 

�بلغكم به �ليوم. 
�أ�شتون  كاثرين  طالبت  ذلك  �ىل 
�خلارجية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  م�����ش��وؤول��ة 
ب��االحت��اد �الوروب�����ي ح��ك��ام م�شر 
�ملو�جهة  ع���ن  ب���ال���ر�ج���ع  �م�������س 
�الخو�ن  جماعة  م��ع  �ملت�شاعدة 
�ليها  ي��ن��ت��م��ي  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ل��م��ني 

�لرئي�س �ملعزول حممد مر�شي.
�شتنظم  �ن��ه��ا  �جل��م��اع��ة  وق���ال���ت 
مظاهر�ت باجتاه مقر �ملخابر�ت 
م�����ش��اء �م�س  �حل���رب���ي���ة جم�����دد� 
وقوع  �حتمال  يثري  �ل��ذي  �الم��ر 

مزيد من �لعنف.
و�أثار حادث يوم �ل�شبت قلقا عامليا 
ل�شحق  �جلي�س  يتحرك  �أن  م��ن 

جماعة �الخو�ن �مل�شلمني.
زيارتها  يف  �أ����ش���ت���ون  و�ج��ت��م��ع��ت 
�لثانية مل�شر منذ �شقوط مر�شي 
�لفتاح  ع���ب���د  �أول  �ل���ف���ري���ق  م����ع 
ق��ائ��د �جل��ي�����س وقالت  �ل�����ش��ي�����ش��ي 
�ىل  �شت�شعى  �ن��ه��ا  �شابق  وق��ت  يف 
�ن��ت��ق��ال��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ت�شم  ع��م��ل��ي��ة 
مبا  �ل�شيا�شية  �جلماعات  جميع 

فيها �الخو�ن �مل�شلمني.

البيت الأبي�ض يدين ما اأ�شماه قمع املتظاهرين واأ�شتون تدعو لعملية انتقالية ت�شم كافة الأطراف

بلطجية الإخوان يح�سرون ملوجة عنف جديدة
القب�ض على اأبو العال ما�شي وع�شام �شلطان وترحيلهما اإىل �شجن طرة

•• بغداد-ا.ف.ب:

نحو  و����ش��ي��ب  �شخ�شا   54 ق��ت��ل 
�نفجار  يف  بجروح  �آخرين   230
وث����الث  م��ف��خ��خ��ة  ����ش���ي���ارة   17
�لعر�ق �الثنني،  عبو�ت نا�شفة يف 
�شيعية  �حياء  ��شتهدفت معظمها 
يف ب���غ���د�د، يف ح��ل��ق��ة ج��دي��دة من 
م�شل�شل �لعنف �لذي ح�شد 790 

�شخ�شا منذ بد�ية متوز يوليو.
لل�شحايا  �ل��ك��ب��ري  �ل���ع���دد  ورغ����م 
معظمهم  ��شيب  �و  قتل  �ل��ذي��ن 
من  �شاعة  ون�شف  �شاعة  نحو  يف 
�لتفجري�ت، مل ي�شدر �ي رد فعل 
م�����ش��وؤول حكومي  �ي  ع���ن  ع��ل��ن��ي 
على �لهجمات �لتي مل تتبنها �ي 

جهة.
ن�شرت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �ن  غ��ري 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا ب��ي��ان��ا �ت��ه��م��ت فيه 
ور�ء  ب��ال��وق��وف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم 
���ش��ل�����ش��ل��ة �ل��ه��ج��م��ات، م��ع��ت��ربة �ن 
�لبالد ��شبحت يف مو�جهة حرب 

معلنة ت�شنها قوى طائفية دموية 
ت�شتهدف �إغر�ق �لبالد يف �لفو�شى 
�الهلية.  �حل����رب  �إن���ت���اج  و�إع�������ادة 
و�شعة  �شخامة  �ن  �لبيان  وت��اب��ع 
عن  تك�شف  �الرهابية  �العتد�ء�ت 
�الإرهاب  جلماعات  كبري  �خ��ر�ق 
ل��ل��ن�����ش��ي��ج �الج���ت���م���اع���ي ووج�����ود 
حو��شن ب�شرية ودعم تتلقاه هذه 

طائفية  خلفيات  على  �لع�شابات 
و�شيا�شية.

�ملتحدة  �المم  ب��ع��ث��ة  و������ش����درت 
فيه عن  �ع��رب��ت  بيانا  �ل��ع��ر�ق  يف 
ت�شاعد  ج�����ر�ء  �ل��ع��م��ي��ق  ق��ل��ق��ه��ا 
ت�شع  باتت  �لتي  �لعنف  معدالت 
�ل���ب���الد �م�����ام خ��ط��ر �ل���ع���ودة �ىل 

�لفتنة �لطائفية.

�ملعت�شمني بر�بعة �لعدوية، حتذر 
�مل��ع��ت�����ش��م��ني م���ن �الق������ر�ب من 

�ملن�شاآت �أو �لوحد�ت �لع�شكرية.
من جهة �خرى متكنت �ل�شلطات 
�م�س،  متكنت،  بالقاهرة  �الأمنية 
�أبو �لعال  �إلقاء �لقب�س على  من 
�لو�شط  ح����زب  رئ��ي�����س  م���ا����ش���ي، 
�مل��ح��ام��ي ع�����ش��ام �شلطان  ون��ائ��ب��ه 

مبنطقة �ملقطم بالقاهرة.
�ل�شرق  �أن���ب���اء  وك���ال���ة  و�أ����ش���اف���ت 
�أمني،  م�شدر  عن  نقاًل  �الأو�شط 
�أن حتريات فريق �لبحث �أ�شفرت 
ما�شي  �ختباء  مكان  حتديد  عن 
و���ش��ل��ط��ان ب��اأح��د �ل��ع��ق��ار�ت �لتي 
م��ا ز�ل��ت حت��ت �الإن�����ش��اء مبنطقة 
�الإجر�ء�ت  �ملقطم، وعقب تقنني 
وباال�شر�ك  �ل��الزم��ة،  �الأم��ن��ي��ة 
م��ع ق��ط��اع �الأم����ن �مل���رك���زي متت 
و�شبطهما  �ل���ع���ق���ار  م���د�ه���م���ة 
كبرية  مالية  مبالغ  وبحوزتهما 

من عملتي �لدوالر و�ليورو.
وق������ام������ت �الأج��������ه��������زة �الأم����ن����ي����ة 
ط����رة،  ���ش��ج��ن  �إىل  ب��رح��ي��ل��ه��م��ا 
مبعرفة  ال�شتجو�بهما  مت��ه��ي��د�ً 
�تهامات  يف  �ل���ع���ام���ة،  �ل���ن���ي���اب���ة 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى قتل 

�ملتظاهرين، و�إهانة �لق�شاء.
قياديون  ط����رة  ب�����ش��ج��ن  وي��ق��ب��ع 
�ل�شيخ  طليعتهم  يف  �إ���ش��الم��ي��ون 
ورئي�س  �أب���و�إ����ش���م���اع���ي���ل،  ح������ازم 

ح��زب �حل��ري��ة و�ل��ع��د�ل��ة، �لذر�ع 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة جل��م��اع��ة �الإخ������و�ن، 

�لدكتور حممد �شعد �لكتاتني.
�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  �أّك�����دت  وق���د 
�مل�����ش��ري��ة، �م�����س ع���دم وج����ود �أي 
ن��ّي��ة ل��ف��ر���س ح��ال��ة �ل���ط���و�رئ يف 
�لبالد يف �شوء �الأحد�ث �لر�هنة 
�أ�شفها  �لتي ت�شهدها، معربة عن 
يوم  ب��ال��ق��اه��رة  �شحايا  ل�شقوط 

�ل�شبت �لفائت.
�مل�شت�شار  �مل�شلماين،  �أحمد  وق��ال 
�مل�����ش��ري، يف  للرئي�س  �الإع��الم��ي 
ت�شريحات �م�س �إنه ال توجد نّية 
لفر�س �لطو�رىء، وكل ما حدث 
بتفوي�س  وع���د  �ل��رئ��ي�����س  �أن  ه��و 
�لوزر�ء  لرئي�س  و��شعة  �شلطات 

يف �إطار حتقيق دولة مدنية، وهو 
ما ال يعني فر�س �أو �إعالن حالة 

�لطو�رئ.
�لبيت  �د�ن  ج���دي���د  ت���ط���ور  ويف 
�لقمع  ��شماه  م��ا  �م�����س  �البي�س 
متظاهرون  ل���ه  ت��ع��ر���س  �ل�����ذي 
موؤيدون للرئي�س �ملعزول حممد 
مر�شي يوم �ل�شبت لكنه مل يتخذ 
�مل�شاعدة  لتعليق  فورية  خطو�ت 

�المريكية مل�شر.
�لبيت  ب���ا����ش���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
�البي�س جو�س �يرن�شت �ن �لقمع 
�لذي �أدى �ىل مقتل 80 �شخ�شا 
يعيد  �ل���ق���اه���رة  يف  ب��ال��ر���ش��ا���س 
يف  �لدميقر�طية  �ح��الل  عملية 
تعهد  يتفق مع  للور�ء وال  م�شر 

�سيارة مفخخة وثالث عبوات نا�سفة تقتل ع�سرات العراقيني اجلربا م�شتعد حل�شور جنيف 2 من دون �شروط 17 

النظام ي�سيطر على اخلالدية واحلر يتقدم يف دم�سق 
•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن �لتلفزيون �لر�شمي �ل�شوري عن متكن قو�ت �لنظام من �ل�شيطرة 
على حي �خلالدية يف حم�س كله، يف حني قال �حتاد تن�شيقيات �لثورة �إن 

�جلي�س �حلر �أحرز تقدما د�خل �لعا�شمة دم�شق من �جلهة �ل�شرقية.
وجاءت �شيطرة قو�ت �لنظام مدعومة مبقاتلي حزب �هلل �للبناين على 
حي �خلالدية �ملحوري �أم�س �الثنني، وذلك بعد �شهر من بدئها حملة 

لل�شيطرة على معاقل مقاتلي �ملعار�شة يف ثالثة �ملدن �لكربى �لبالد.
يف  ق��ول��ه  �ل�����ش��وري  �لتلفزيون  ع��ن  �لفرن�شية  �ل�شحافة  وك��ال��ة  ونقلت 
�الأمن  تعيد  �ل�شوري  �لعربي  جي�شنا  ق��و�ت  �إن  عاجل  �إخ��ب��اري  �شريط 

و�ال�شتقر�ر �إىل حي �خلالدية يف مدينة حم�س بالكامل.
�الأحياء  ع��زل  �إىل  �خلالدية  على  �شيطرته  خ��الل  من  �لنظام  وي�شعى 
و�إحكام  �لقدمية،  حم�س  يف  ال�شيما  �ملعار�شة  �شيطرة  حت��ت  �لو�قعة 

�لطوق عليها متهيد� ال�شتعادة �ملدينة كلها.
�ل�شوري  �لوطني  لالئتالف  �جل��دي��د  �لرئي�س  ق��ال  ج��دي��د  ت��ط��ور  ويف 
�ملعار�س �أحمد �جلربا، �إنه م�شتعد حل�شور موؤمتر جنيف 2 مع ممثلي 

�لرئي�س �ل�شوري ب�شار �الأ�شد من دون �شروط م�شبقة.
تاميز  ن��ي��وي��ورك  ل�شحيفة  ب��ه��ا  �أدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  �جل��رب��ا  و�أع���ل���ن 
�أن  �لذي �شبق   2 ��شتعد�ده للم�شاركة يف موؤمتر جنيف  �الأمريكية عن 
�أعلنت �حلكومة �ل�شورية ��شتعد�دها الإر�شال وفد �إليه. و�أكد عدم وجود 

�شروط م�شبقة من قبل �ملعار�شة للم�شاركة يف �ملوؤمتر.
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اوباما يرحب با�شتئناف املفاو�شات وكريي يعني انديك موفدا لعملية ال�شالم 

ا�سرائيل تتعهد تكثيف ال�ستيطان بالتزامن مع التفاو�س!
•• عوا�صم-وكاالت:

م�شاء  و�ال�شر�ئيليون  �لفل�شطينيون  �مل�شوؤولون  بد�أ 
و����ش��ن��ط��ن �الج��ت��م��اع��ات �الوىل يف �طار  �الث��ن��ني يف 
مفاو�شات �ل�شالم �ملبا�شرة بني �لطرفني بعد توقف 
�ملفاو�شني  كبار  و�شيلتقي  ���ش��ن��و�ت.  ث��الث  نحو  د�م 
ال�شتئناف  خطة  لو�شع  لوجه  وجها  �جلانبني  م��ن 
وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  �علنت  ما  بح�شب  �ملفاو�شات، 

�خلارجية �المريكية �الحد.
وتوقعت وزيرة �لعدل �ال�شر�ئيلية ت�شيبي ليفني �لتي 
متثل بالدها يف �ملفاو�شات �ال�شر�ئيلية �لفل�شطينية 
�ن تكون هذه �ملفاو�شات �شاقة جد�. وقالت ليفني يف 
�المني  نيويورك  يف  �لتقت  بعدما  �شحايف  ت�شريح 
�لعام لالمم �ملتحدة بان كي مون قبيل توجهها �ىل 

و��شنطن �شيكون �المر �شاقا جد� ومعقد�.
�أوباما  ب���ار�ك  �الم��ري��ك��ي  �لرئي�س  رح��ب  جانبه  م��ن 
يف  �لفل�شطينية  �ال�شر�ئيلية  �ملفاو�شات  با�شتئناف 

و��شنطن لكنه حذر من �أن �لطريق ما ز�ل �شعبا.
وقال يف بيان هذه خطوة مب�شرة رغم �أن �لطريق ال 

يز�ل يحتاج �ىل عمل �شاق وبه خيار�ت �شعبة.
و��شاف �أنا متفائل باأن �ال�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني 
وبركيز  ح�شنة  ب��ن��ي��ة  �مل��ح��ادث��ات  ه���ذه  ���ش��ي��دخ��ل��ون 

وعزمية قويني.
�لواليات �ملتحدة م�شتعدة لدعمهم طو�ل �ملفاو�شات 
بهدف �لو�شول �ىل دولتني تعي�شان جنبا �ىل جنب 

يف �شالم و�أمن.
ك��م��ا �ع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الم��ريك��ي ج���ون كريي 

�الثنني تعيني �ل�شفري �المريكي �ل�شابق يف ��شر�ئيل 
بني  �ل�شالم  ملفاو�شات  خا�شا  موفد�  �نديك  مارتن 

��شر�ئيل و�لفل�شطينيني.
�شتكون  �ن��دي��ك  مهمة  �ن  لل�شحافيني  ك��ريي  وق��ال 
بني  �لتفاو�شية  �لعملية  ��شتئناف  على  �ال���ش��ر�ف 
�جلانبني، وهي عملية �شاقة بعد توقفها لنحو ثالثة 
�أن �مل�شي  �ع��و�م. وقال كريي لل�شحفيني لي�س �شر� 
قدما عملية �شعبة. لو كانت �شهلة حلدثت قبل وقت 
طويل. و��شاف ولذلك لي�س �شر� �ن �مام �ملفاو�شني 
�شعينا  م��ع  �ل�شعبة  �خل��ي��ار�ت  م��ن  كثري�  و�ل��زع��م��اء 
لتنازالت معقولة يف ق�شايا �شعبة ومعقدة وحمملة 

بامل�شاعر و�لقيم �لرمزية.
وقال �نديك يف ت�شريح وهو يقف �ىل جانب كريي 

�نا مقتنع منذ �ربعني عاما بان �ل�شالم ممكن.
وتابع موجها كالمه �ىل كريي والنك و�ثق بان ذلك 
�ل��ذي كانت غالبية  �لوقت  �لتحدي يف  ممكن رفعت 

�ال�شخا�س تعتقد �نك تقوم مبهمة م�شتحيلة.
�لعلوم  وزي������ر  �أع����ل����ن  �ل������ذي  �ل����وق����ت  ه�����ذ� يف  ج�����اء 
�لوز�رية  �للجنة  ع�شو  �الإ�شر�ئيلي،  و�لتكنولوجيا 
ل�شوؤون �الإفر�ج عن �أ�شرى فل�شطينيني، يعقوب بريي، 
�ال�شتيطانية  �لكتل  يف  �لبناء  �شتكثف  �إ�شر�ئيل  �أن 
�لكربى خالل �ل�شهور �ملقبلة ويف مو�ز�ة �ملفاو�شات 
�شر�ح  و�إط����الق  �لفل�شطينيني  م��ع  �إج��ر�ئ��ه��ا  �مل��زم��ع 
�جلي�س  الإذ�ع����ة  ب���ريي  وق���ال  فل�شطينيني.  �أ���ش��رى 
وقبل  �ملفاو�شات،  تنجح  �أن  �آم��ل  �م�س  �الإ�شر�ئيلي 
نهاية فرة �لت�شعة �شهور �شنبد�أ باحلديث عن �لكتل 

�ال�شتيطانية.
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حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل جلنة ق�سائية خا�سة لت�سفية امل�ساريع العقارية امللغاة
•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
دبي  الإم����ارة  حاكما  ب�شفته  �هلل  رع���اه  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
خا�شة  ق�شائية  جلنة  بت�شكيل  ب�شاأن   2013 ل�شنة   21 رق��م  �ملر�شوم 
لت�شفية �مل�شاريع �لعقارية �مللغاة يف �إمارة دبي وت�شوية �حلقوق �ملتعلقة 

بها.
جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2013 ل�شنة   9 رقم  �لقر�ر  �شموه  �أ�شدر  كما 

�إد�رة موؤ�ش�شة �الإمار�ت للعلوم و�لتقنية �ملتقدمة.
وقد حدد �ملر�شوم رقم 21 ل�شنة 2013 يف مادته �لثالثة �خت�شا�شات 
�ل�شادرة  و�ل��ق��ر�ر�ت  و�الأو�م��ر  �الأحكام  تعترب  و�لتي  �لق�شائية  �للجنة 
عنها نهائية وباتة وغري قابلة للطعن فيها باأي طريق من طرق �لطعن 

�ملبالغ �ملدفوعة للمطور من قبل �مل�شرين �أو �ملودعة يف ح�شاب �شمان 
�لتطوير �خلا�س بذلك �مل�شروع وكذلك �ملبالغ �لتي مت �لت�شرف بها.

كما يكون للجنة مبوجب هذ� �ملر�شوم �إ�شد�ر �الأو�مر �إىل �أمني ح�شاب 
�شمان �مل�شروع �أو �ملطور يف �أي �أمر يتعلق بت�شفية �مل�شروع مبا يف ذلك 
�أ�شحابها يف  �إىل  �ملدفوعة للمطور  �أو  �ملودعة يف �حل�شاب  �ملبالغ  �إع��ادة 
حني يحق للجنة �أي�شا �تخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لالزمة ل�شمان حقوق 
�مل�شرين. و�أوردت �ملادة �لثالثة �أنه ميتنع على كافة �ملحاكم يف �إمارة دبي 
�أو �دع��اء يقدم  مبا فيها حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي نظر �أي طلب 
�إليها بعد �لعمل بهذ� �ملر�شوم مما يدخل يف �خت�شا�س �للجنة ويتعني 
عليها �لتوقف عن نظر �لطلبات و�لدعاوى �لتي مت تقدميها �إليها قبل 

�لعمل بهذ� �ملر�شوم و�إحالتها �إىل �للجنة.
�لعمل  قبل  ���ش��درت  �لتي  �الأح��ك��ام  تنفيذ  وق��ف  على  �ملر�شوم  ن�س  كما 

�لعادية ويتم تنفيذها عن طريق �إد�رة �لتنفيذ مبحاكم دبي.
و�لطلبات  �الأو�م����ر  يف  و�لف�شل  �لنظر  �للجنة  �خت�شا�شات  وت�شمل 
و�لدعاوى �لتي تن�شاأ بني �ملطورين �لعقاريني و�مل�شرين ويكون حملها 
�أو �شببها �مل�شاريع �لعقارية �مللغاة كذلك ت�شفية �مل�شاريع �لعقارية �لتي 
وفقا  �لعقاري  �لتنظيم  موؤ�ش�شة  قبل  من  نهائي  ق��ر�ر  باإلغائها  ي�شدر 
وت�شوية  �لتنفيذية  والئحته   2008 ل�شنة   13 رق��م  �لقانون  الأحكام 
�حلقوق �ملتعلقة بها بعد خ�شم م�شاريف �لت�شفية �إ�شافة �إىل �لبت يف 
كافة �الإجر�ء�ت �لتنفيذية و�لتظلمات و�الإ�شكاالت �لتي يكون حملها �أو 

�شببها �مل�شاريع �لعقارية �مللغاة.
�شالحيات  بها  �ملنوطة  باملهام  �لقيام  �شبيل  يف  للجنة  �ملر�شوم  ومنح 
�ال�شتعانة باخلرب�ء و�ال�شت�شاريني وتعيني مدققي ح�شابات على نفقة 
�ملطور للتدقيق يف �ملركز �ملايل للم�شروع �لعقاري �مللغى و�لتحقق من 

فيها حماكم  دب��ي مبا  �إم���ارة  �ملحاكم يف  كافة  �ملر�شوم عن  ه��ذ�  باأحكام 
يدخل  عقاري  م�شروع  �أي  بت�شفية  و�ملتعلقة  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
�شمن �خت�شا�س �للجنة وعلى دو�ئر �لتنفيذ �إحالة ملفات �لتنفيذ �إىل 
�للجنة لتقوم بالنظر فيها يف معر�س قيامها بت�شفية �مل�شروع �لعقاري 
�مللغى وت�شوية �حلقوق �ملتعلقة به على �أن ين�شر هذ� �ملر�شوم يف �جلريدة 

�لر�شمية ويعمل به من تاريخ ن�شره.
ت�شكيل  �إع����ادة  تتم   2013 ل�شنة   9 رق��م  �ل��ق��ر�ر  عليه  ن�س  مل��ا  ووف��ق��ا 
جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �الإمار�ت للعلوم و�لتقنية �ملتقدمة برئا�شة حمد 
�ل�شيباين  �أحمد  �ملن�شوري وع�شوية كل من يو�شف حمد  �ل�شيخ  عبيد 
�شيف  وحممد  ع�شو�  ب�شتكي  حممد  عبد�هلل  ومن�شور  للرئي�س  نائبا 
�أن يعمل  �ملقبايل ع�شو� ومن�شور جمعه بوع�شيبه ع�شو� على  حممد 

بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

حممد بن را�سد يلتقي روؤ�ساء ومديري ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�ستثمارية العربية والأجنبية العاملة بالدولة 
•• دبي-وام:

�ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  �لتقى �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�لبحر  رع��اه �هلل يف ق�شر  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  وم��دي��ري  روؤ���ش��اء  بدبي 
يف  �لعاملة  و�الجنبية  �لعربية  �ال�شتثمارية 
�ل��دول��ة وك��ب��ار رج���ال �الأع��م��ال �ل��ذي��ن قدمو� 
�لتهاين و�لتربيكات ل�شموه بال�شهر �لف�شيل.

�ل�شيخ  ���ش��م��و  ���ش��م��وه و�ىل ج��ان��ب��ه  وق���د رح���ب 
�آل مكتوم ويل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن 
بن  بن حممد  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد 
ر����ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي ب��اأك��ر من 
و�أجنبي  عربي  �أع��م��ال  ورج��ل  م�شتثمر   600
�أعمالهم  وي��دي��رون  �ل��دول��ة  يف  يقيمون  مم��ن 
�آم���ن���ة وح��ا���ش��ن��ة و�شط  ب��ي��ئ��ة  و���ش��رك��ات��ه��م يف 

باال�شتقر�ر  و�ن�شانية مظللة  �جتماعية  �جو�ء 
ب���ني خم��ت��ل��ف مكونات  �الأ�����ش����ري  و�ل���ت���و�����ش���ل 
جمتمع دولة �المار�ت ال�شيما يف �شهر �لرحمة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و���ش��اف��ح  و�ل��ت�����ش��ام��ح.  
وبادلهم  �حل�شور  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لتحية وجت��اذب معهم �ط��ر�ف �حلديث حول 
�ملعي�شية  بظروفهم  �ملت�شلة  �الأم���ور  من  ع��دد 
�ال�شتقر�ر  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د  و�ل��ع��م��ل��ي��ة 
على  و�الب��ق��اء  �أوال  وعائالتهم  لهم  �الأ���ش��ري 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  بينهم  �لتو��شل  ج�شور 
�شعوبات  �أو  م��ع��وق��ات  �أي�����ة  ل��ت��ذل��ي��ل  �مل��ع��ن��ي��ة 
م�شاحلهم  تعطيل  يف  تت�شبب  قد  لوجي�شتية 
�شموه  و�أك��د  �أعمالهم.   تطوير  دون  �أو حت��ول 
مل��ح��دث��ي��ه �ن�����ه ي���ح���ر����س ع���ل���ى �الل���ت���ق���اء بهم 
منا�شبات  ويف  �ملبارك  رم�شان  �شهر  يف  خا�شة 
�أحو�لهم  على  يطمئن  ك��ي  �أخ���رى  فر�س  ويف 

�أجل  م��ن  ومقرحاتهم  �آر�ئ��ه��م  �ىل  وي�شتمع 
ولعائالتهم  ل��ه��م  �ل���ر�ح���ة  ���ش��ب��ل  ك���ل  ت��وف��ري 
ل��ه��م يف �شبيل  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  �أف�����ش��ل  وت���ق���دمي 
باخلري  ي��ع��ود  وتنميتها مب��ا  �أع��م��ال��ه��م  �جن���اح 

عليهم وعلى �قت�شادنا �لوطني. 
ومن جانبهم �أعرب روؤ�شاء و�أ�شحاب �ل�شركات 
ورجال �الأعمال �لذين �لتقاهم �شموه يف �أم�شية 
�شموه  بلقاء  �شعادتهم  عن  مفتوحة  رم�شانية 
و�الإ�شتئنا�س باأر�ئه ومالحظاته �الإيجابية �لتي 
تبعث فيهم �لتفاوؤل بامل�شتقبل و�الطمئنان �ىل 
ما هو �آت يف ظل دولة وجمتمع ت�شوده �لعاد�ت 
وحتت  �ل�شمحاء  و�ال�شالمية  �لعربية  و�لقيم 
عباءة قو�نني حتمي �جلميع دون متييز. وكان 
�ليهم  متعرفا  �حلا�شرين  بني  يتجول  �شموه 
ف��رد� ف��رد� وعلى جمال عمل كل منهم معربا 
عن �رتياحه لوجود هذ� �لتنوع �لثقايف �لو��شع 

�لذي يعي�س على �أر���س �الإم��ار�ت و�ل��ذي يتيح 
ل��ل��ت��ع��رف �ىل  وب��ن��ات �شعبنا  �ل��ف��ر���ش��ة الأب���ن���اء 
 200 �ل�  عددها  يناهز  �لتي  �لعامل  ح�شار�ت 
جن�شية �لتي هي �الأخرى تتعرف �ىل ثقافتنا 

وح�شارة �شعبنا �لعربي �لعريقة. 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �للقاء  ح�شر 
�لرئي�س  ل��ل��ط��ري�ن  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم 
�الأع���ل���ى مل��ج��م��وع��ة ط����ري�ن �الإم��������ار�ت و�شمو 
�آل مكتوم  �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد 
وم��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزير 
بن  �شلطان  وم��ع��ايل  �ل�����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
�مل��ن�����ش��وري وزي����ر �الق��ت�����ش��اد ومعايل  ���ش��ع��ي��د 
ديو�ن  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
�شاحب �ل�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة 

بدبي وعدد من �مل�شوؤولني.
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ا�شتقبل وزيرة ال�شوؤون الجتماعية 

حمدان بن زايد يدعو لزيادة اخلدمات الجتماعية للمواطنني يف الغربية
•• اأبوظبي-وام: 

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�ملنطقة �لغربية بق�شر �لنخيل يف 
�بوظبي معايل مرمي بنت حممد 
�ل�شوؤون  وزي����رة  �ل���روم���ي  خ��ل��ف��ان 
�الج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ع��ت �شموه 
�الجتماعية  �خل��دم��ات  �أه���م  ع��ل��ى 
للمو�طنني  �ل���وز�رة  تقدمها  �لتي 

يف �ملنطقة �لغربية.
��شتحد�ث  �ىل  معاليها  و�أ����ش���ارت 
م��ن��ف��ذي��ن يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة يف 

خدمة لهم.
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
تبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  ن��ه��ي��ان  �آل 
يف  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  وز�رة 
�أرق����ى �خلدمات  ل��ت��ق��دمي  �ل�����ش��ع��ي 
تلك  بجودة  و�الرتقاء  للمو�طنني 

�خلدمات.
زي����ادة �خلدمات  ���ش��م��وه �ىل  ودع���ا 
�ملنطقة  يف  �ملو�طنني  �الجتماعية 
�لغربية كالر�خي�س و�حل�شانات 
�لدعم  كافة  وتقدمي  و�لتعاونيات 
كي  �الجتماعية  �ل�����ش��وؤون  ل����وز�رة 
�ل���ك���ام���ل خلدمة  ب����دوره����ا  ت���ق���وم 

ال�شتقبال  وغياثي  �ملرفاأ  مدينتي 
�ل�شمان  خ��دم��ة  و���ش��ول  وتي�شري 
�الجتماعي للمو�طنني �مل�شتفيدين 
�الجتماعية  �مل���������ش����اع����د�ت  م�����ن 

باملنطقة �لغربية.
�الجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  وتوفر 
من خالل خم�شة منافذ للخدمات 
مدينة  وه���ي  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  يف 
و�ل�شلع  وغ���ي���اث���ي  و�مل����رف����اأ  ز�ي�����د 
تخفيف  ب����ه����دف  دمل������ا  وج������زي������رة 
�مل�شتفيدين  �ملو�طنني  عن  �لعبء 
وتخلي�س  �ل�������وز�رة  خ���دم���ات  م���ن 
معامالتهم عن طريق �أقرب مركز 

مو�طني �ملنطقة �لغربية.
�ل�شوؤون  وزي��رة  ثمنت  جانبها  من 
وحر�س  �ه���ت���م���ام  �الج���ت���م���اع���ي���ة 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�شمو  �أول  و�ل���ف���ري���ق  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�الع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة على 
توفري �حلياة �لكرمية للمو�طنني 
�لغربية  �ملنطقة  وتنمية  وتطوير 
�أبوظبي  روؤي����ة  ي��ت��و�ف��ق م��ع  ومب���ا 
معاليها  �أ�����ش����ادت  ك��م��ا   .2030

بدعم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان �ملتو��شل لقطاع �ل�شوؤون 
�لعمل  يف  وج���ه���وده  �الج��ت��م��اع��ي��ة 

�الجتماعي و�هتمامه ومتابعته ملا 
لقاءها  �إن  �ل��وز�رة. وقالت  تقدمه 
ي�����ش��ب يف جم���ال حتقيق  ب�����ش��م��وه 

�ملجتمع  ف��ئ��ات  وم�شلحة  �أه����د�ف 
ك���اف���ة وت���ع���زي���ز ق���ط���اع �خل���دم���ات 

�الجتماعية يف �الإمار�ت.

حممد بن را�سد ي�سلم جائزة �سخ�سية العام الإ�سالمية للدكتور ذاكر نايق
•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شلم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�آل  ر��شد  بن  بن حممد  �ل�شيخ مكتوم  �شمو  بح�شور  �هلل 
مكتوم نائب حاكم دبي �لعالمة �لدكتور ذ�كر نايق جائزة 
�إياها جائزة دبي  �لتي منحته  �الإ�شالمية  �لعام  �شخ�شية 

�لدولية للقر�آن �لكرمي يف دورتها �ل�شابعة ع�شرة. 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إ�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بن ر��شد �آل مكتوم ر�عي وموؤ�ش�س �جلائزة يف ق�شر �شموه 
بزعبيل للعالمة �لهندي وهناأه �شموه على ما و�شل �ليه 

�أحكام  يف  و�لتب�شر  �ل��ع��ل��م  م��ن  متقدمة  م�شتويات  م��ن 
�لدعوة  يف  و�حلكمة  �حلنيف  �الإ���ش��الم��ي  ديننا  وم��ب��ادئ 
�إىل �الإ�شالم كدين ي�شر وحمبة وت�شامح معتمد� يف ذلك 
�حلو�ر �لهادئ و�أ�شلوب �الإقناع �ملعزز باحلجج و�لرب�هني. 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو  و�أ�شاد �شاحب 
نايق  ذ�ك��ر  �لدكتور  �لعالمة  بقدر�ت  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  حلفظ  �أهلته  �لتي  و�ل��روح��ي��ة  �لفكرية 
�ل�شماوية  �لكتب  م��ن  �لعديد  جانب  �إىل  �آي��ات��ه  وتف�شري 
وغ���ري �ل�����ش��م��اوي��ة وم��وؤل��ف��ات��ه �ل��ق��ي��م��ة. وم���ن جهته �شكر 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �الإ�شالمية  �لعام  �شخ�شية 
بن ر��شد �آل مكتوم على رعايته وتاأ�شي�شه للجائزة �لتي ذ�ع 

�الإ�شالمية  �الإم�شار  �ملعمورة خا�شة يف  �أرج��اء  �شيتها يف 
�مل�شلم  �ل�شباب  �أو���ش��اط  يف  و��شعة  ب�شعبية  حتظى  وباتت 
�لذي بد�أ يقبل بحما�س كبري على حفظ �لقر�آن وجتويد 

�آياته وترتيلها وفهمها. 
مدير  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حم��م��د  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�إبر�هيم  و���ش��ع��ادة  دب��ي  ح��اك��م  �ل�شمو  دي���و�ن �شاحب  ع��ام 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  بوملحة  حممد 
رئي�س  و�الإن�شانية  �لثقافية  لل�شوؤون  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�للجنة �لعليا �ملنظمة جلائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي 
و�أع�شاء �للجنة و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 

د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي.

حممد بن را�سد يوجه بال�ستعداد لـ يوم زايد للعمل الن�ساين القادم من الآن مببادرات نوعية وم�ساركة 
•• دبي -وام:

�أك����د م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزير 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء �ن يوم �لعمل �الإن�شاين لهذ� 
�لعام �شهد حو�يل 1500 فعالية حكومية وخا�شة 
و�أهلية مما كان له �أكرب �الأث��ر يف �إجن��اح هذ� �ليوم 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  و�أن 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  ر��شد 
ليوم  باال�شتعد�د  رع��اه �هلل هي  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
ز�يد للعمل �الإن�شاين لرم�شان �لقادم من �الآن وفق 

مبادر�ت نوعية وكبرية ومب�شاركات �أو�شع و�أ�شمل.

و�لتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  �ل����ق����رق����اوي  م���ع���ايل  وت����وج����ه 
و�الأهلية  و�ملجتمعية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  ل��ك��اف��ة 
و�خلا�شة �لتي �شاركت يف فعاليات يوم ز�يد للعمل 
�الإن�����ش��اين و�ل����ذي �أع��ل��ن ع��ن��ه جم��ل�����س �ل������وزر�ء يف 
يف  �الحت���اد  ب���د�ر  �نعقدت  �ل��ت��ي  �لتاريخية  جل�شته 
�الإمار�ت  لدولة  و�الأرب��ع��ني  �حل��ادي  �لوطني  �ليوم 
ويهدف لتخليد ماآثر �خلري لر�ئد �لعمل �الإن�شاين 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �لدولة  وموؤ�ش�س 

طيب �هلل ثر�ه.
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  وقال معاليه �ن دعم �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ملتابعة 

�مل�شتمرة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�الإن�شاين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  ملبادرة  رع��اه �هلل  مكتوم 
ج��ع��ل��ت م��ن��ه حم��ط��ة وط��ن��ي��ة رئ��ي�����ش��ي��ة يف �الأجندة 
ل�شعب  ه��ام��ة  ومنا�شبة  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شنوية 
�ملبادر�ت  مئات  الإط��الق  رئي�شية  ومن�شة  �الإم���ار�ت 

�خلريية و�الإن�شانية حمليا وعامليا .
و�أك�����د م��ع��ايل �ل���ق���رق���اوي ب����اأن ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
باإطالق  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ب�شكل  �شاعفت  �الإن�شاين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  م��ب��ادرة 
و�لتي  �ل��دول��ة  يف  �لرم�شانية  �خل��ري  �أع��م��ال  كبري 
�شي�شتفيد منها �ملاليني حول �لعامل �شو�ء كتربعات 

مبا�شرة �أو ك�شوة �أو خدمات تعليمية و�شحية �أو بناء 
وتعمري �مل�شاجد �أو حفر �الآبار وغريها وكان �الأثر 
ز�ي��د �خلري يف  با�شتذكار حب  د�خليا  �أي�شا  �الأك��رب 
نفو�س �أبناء هذ� �لبلد و�ملقيمني و�ل�شعوب �الأخرى 
وح�شاري  عاملي  �إن�شاين  ون��وذج  كقدوة  وتر�شيخه 
�الأجيال  ب��ه  وت��ف��خ��ر  �الإم������ار�ت  دول���ة  ب��ه يف  نفخر 

�لقادمة.
وقال معاليه تظهر مثل هذه �ملنا�شبة لتوؤكد �حلب 
لز�يد  �الإم����ار�ت  �أب��ن��اء  نفو�س  و�مل��ت��ج��ذر يف  �لعميق 
�خلري .. وتربز �لروح �حلقيقية ل�شعب �الإمار�ت .. 
�أجل  للعمل من  �لر�شيدة  �لقيادة  وجهتنا  ما  وهذ� 

غر�شه وتعزيزه يف �الأجيال �جلديدة .
بتفاعل  �ل��وزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزي��ر  و�أ�شاد معايل 
�لعاملية ف�شال عن  و�الإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة  �جل��ه��ات 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  و�ل�����ش��ع��وب  �حل���ك���وم���ات 
يف ذك���ر م��ن��اق��ب ز�ي���د �خل���ري ويف �إع����الن ي���وم ز�يد 
للعمل �الإن�شاين كيوم ي�شاف للمنا�شبات �الإن�شانية 

�لعاملية.
ومنظماتها  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ج��ه��ود  معاليه  وث��م��ن 
�ل�شمو  ل�شاحب  �شكر  ���ش��ه��اد�ت  ب��ت��ق��دمي  �ملختلفة 
الإعالن  تقدير�  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

هذ� �ليوم.

عبداهلل بن زايد يبحث مع فابيو�س تطوير 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني المارات وفرن�سا 

•• باري�س-وام:

�آل نهيان  ز�ي�����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  �ل��ت��ق��ى 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة يف ب��اري�����س �م�����س م��ع م��ع��ايل لور�ن 
ف��اب��ي��و���س وزي���ر خ��ارج��ي��ة ف��رن�����ش��ا. ومت خ���الل �للقاء 
�ملجاالت  يف  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  تطوير  �شبل  بحث 
دولة  بني  �ال�شر�تيجية  �ل�شر�كة  وتطوير  �ملختلفة 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة وفرن�شا خا�شة يف �ملجاالت 
و�لثقافية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 

��شتعر�س  مت  كما   .. �ل��ط��اق��ة  جم��ال  �ىل  ب��اال���ش��اف��ة 
�شمو  وث��م��ن  و�ل��دول��ي��ة.  �القليمية  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر 
�لثنائية  �لعالقة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�إليه  �ل���ذي و���ش��ل��ت  �ملتميز  �ل��ب��ل��دي��ن و�مل�����ش��ت��وى  ب��ني 
�لتعاون  باتفاقية  �شموه  منوها   .. كافة  �مل��ج��االت  يف 
ب�شاأن  م��وؤخ��ر�  �لبلدين  ب��ني  عليها  �لتوقيع  مت  �لتى 
مبادرة �لقدرة �لف�شائية لر�شد �الأر�س. و�أكد �شموه 
�همية �لعمل �مل�شتمر لتطوير وتوثيق �لعالقات بني 

�لبلدين �ل�شديقني. 

جمعية الإمارات للثال�سيميا حتتفل بيوم زايد للعمل الإن�ساين
•• دبي-وام:

�ح���ت���ف���ل���ت ج���م���ع���ي�������ة �الإم�������������ار�ت 
للعم�ل  ز�ي����د  ب��ي�����وم  للثال�شيميا 
رحيل  لذكرى  تخليد�  �الإن�شاين 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور 
�هلل  طيب  نهي�ان  �آل  �شلطان  ب��ن 
ت�وجيهات  على  بناء  وذل��ك  ث�����ر�ه 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمم�د 
رئي�س  نائب  م�كتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���وزر�ء  جمل��س  رئي�س  �ل�����دول�����ة 

حاكم دبي رعاه �هلل .
وق�������ام�������ت �جل����م����ع����ي����ة ب����ت����وزي����ع 
مائة  ع���ل���ى  م����ادي����ة  م�������ش���اع���د�ت 
مري�س ثال�شيميا يتلقون �لعالج 
ومنها  �ل����دول����ة  مب�����ش��ت�����ش��ف�����ي��ات 
وم�شت�شفى  ���ش��ق�����ر  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�إب��ر�ه��ي�����م ب�����ن ح��م��د ع�����ب��ي��د�هلل يف 
�لثال�ش�يميا  ر�أ�س �خليمة ومركز 
مب�����ش�����ت�����ش��ف��ى �ل����ف����ج����رية �ل���ع���ام 
�ل�شارقة  يف  �لقا�شمي  وم�شت�شفى 
�لعني ومركز  تو�م يف  وم�شت�شفى 
�لثال�شيميا �لتابع لهيئة �ل�شحة 

بدبي.
�إب�������ر�ز  �إىل  �الح���ت���ف���ال  وي���ه���دف 
ب�ن  ز�ي���د  �ل��شيخ  ل��ه  �ملغف�ور  دور 

جم�ال  يف  ن��ه��ي�����ان  �آل  ���ش�����ل��ط��ان 
�ل��ع��م�����ل �الإن�����ش��اين و�أه��م��ي��ت��ه ف�ي 
ت��ع��زي��ز وحت��ق��ي��������ق �ل��ت��الح�����م بني 
�لفرحة  و�دخ�����ال  �ملجتم�ع  �أف�����ر�د 
م�ر�شى  ق��ل�����وب  �إىل  و�ل�������ش���ع���ادة 

�لثال�شيميا.
وت������ق������وم ج���م���ع���ي���ة �الإم�����������������ار�ت 
حتقيق  يف  ب��دوره��ا  للثال�شيمي�ا 
�الإن�����ش��اين جتاه  بعملها  �أه��د�ف��ه��ا 
�مل��ر���ش��ى و�أه��ال��ي��ه�����م ����ش���و�ء ع�ن 
ط�����ري�����ق �مل�������ش���اع���د�ت �مل����ادي����ة �أو 
�الجتماعية بهدف تخفيف �ملعاناة 
عن كاهلهم حيث قدمت �جلمعية 

وبجهود متو��شعة م�شاعد�ت �إىل 
�لثال�شيميا  م��ر���ش��ى  م��ن   123
و�أدوية  موؤخر� من ر�شوم در��شية 
وم�شاعد�ت  طبية  وم�شتلزمات 
م��ال��ي��ة وع��ي��ن��ي��ة �أخ�����رى. ك��م��ا قام 
ع���ب���د�ل���ب���ا����ش���ط حم���م���د م���رد�����س 
جمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
بزيارة  ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا  �الإم��������ار�ت 
�مل�شت�شفيات  ب��ع�����س  يف  �مل��ر���ش��ى 
مل�����ش��ان��دت��ه��م ودع���م���ه���م وت���وزي���ع 
�مل�شاعد�ت عليهم و��شتقبل بع�س 
�مل��ر���ش��ى يف م��ق��ر �جل��م��ع��ي��ة وقام 

بتوزيع �مل�شاعد�ت عليهم.

ذياب بن حممد بن زايد ي�سهد ام�سية زايد والمارات 
•• ابوظبي-وام:

�آل نهيان رئي�س جمعية كلنا �المار�ت  ز�ي��د  ذي��اب بن حممد بن  �ل�شيخ  �شهد 
�أم�شية رم�شانية بعنو�ن ز�يد و�المار�ت نظمها جمل�س �شيد�ت �عمال �المار�ت 
بالتعاون مع جمعية كلنا �المار�ت م�شاء �م�س �الول يف �مل�شرح �لوطني مبنا�شبة 
�لذكرى �لتا�شعة لرحيل �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 

ثر�ه �شمن فعاليات يوم ز�يد للعمل �الن�شاين .
�ل��ذك��ر �حلكيم وع��ر���س فيلم وثائقي عن  �آي���ات م��ن  ب��ت��الوة  وب���د�أت �الم�شية 
�ملغفور له باأذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ومر�حل 

بناء دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
وت�شمن �الحتفال عر�س �فالم وثائقية عن �جلهات �مل�شاركة و�ن�شودة بعنو�ن 
�بوي ز�يد قدمها �لطالبان �أحمد ر�شو�ن وعلي �لنقبي و�وبريت ملدر�شة �بن 
�شينا وفقرة �شعرية لل�شاعر ر��شد �شر�ر باالإ�شافة �إىل فقرة لعدد من �لطالب 
�ملتميزين يف �إظهار بر�عتهم ومهار�تهم يف �إمتام �لعمليات �حل�شابية ب�شرعة 
فائقة الأرقام متعددة. كما ت�شمنت �الم�شية �لتي تقام حتت رعاية �ل�شيخ ذياب 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان تكرمي �ملوؤ�ش�شات �حلكومية وجمعيات �لنفع �لعام 
وعدد من �مل�شاركني. و�أكد �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ��شهم خالل حياته يف زرع 
قيمة �لعطاء و�لعمل �الن�شاين لي�س يف دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة فقط 
بل تعدى ذلك لي�شمل دوال و�شعوبا يف خمتلف م�شارق �الر�س ومغاربها من 
خالل �العمال �جلليلة �لتي ��شهمت وما ز�لت يف �لتخفيف عن معاناة �لكثري 
من �لب�شر يف منهج قائم على حب �خلري و�حلر�س على �لعطاء و�لبذل لكافة 
ما  �لعديدة  ومناقبه  �لكبرية  م��اآث��ره  �ن  وق��ال  تفريق.  �و  متييز  دون  �لنا�س 
ز�لت �إىل يومنا هذ� تتحدث عن نف�شها وتقف �شاخمة يف �لعديد من �مل�شاريع 
و�لرب�مج �الن�شانية يف �لدولة وخارجها. و��شاف �ل�شيخ ذياب بن حممد بن 
ز�يد �آل نهيان �أن هذه �ملبادئ �لتي ��ش�شها �ملغفور له باذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد 
يقوم عليها ويعمل بها �بناء �المار�ت ويو��شل تعزيزها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ملجل�س  �ع�شاء  و�خو�نه  �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�العلى حكام �المار�ت من �جل رفعة ورقي دولة �المار�ت وتطورها و�زدهارها 
�لبارزة  �شمتها  ��شبح  �لذي  و�خل��ريي  �الن�شاين  �لعمل  م�شريتها يف  ومتابعة 

على �مل�شتوى �لدويل.
من جانبه قال �شعادة �ل�شيخ م�شلم بن حم �لعامري نائب رئي�س جمعية كلنا 
�المار�ت �ن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ��شتطاع 
�لع�شرين  �لقرن  �الم��ار�ت حتقيق �جنح جتربة �حتادية يف  �خو�نه حكام  مع 
وثقافيا  �قت�شاديا  �ملتقدمة  �ل��دول  ��شبحت يف م�شاف  دول��ة ع�شرية  و��ش�س 

وعلميا و�جتماعيا يقتدى بنهجها يف جميع �ملحافل �لدولية.
و�أ�شار �شعادته �ىل �ن �هم �ملاآثر للفقيد �لر�حل هو �هتمامه �لكبري باالإن�شان 
بني  و�الإخ���اء  و�ل��ت��ع��اون  �ملحبة  قيم  وتر�شيخ  �ل��وح��دة  وحتقيق  �لفرقة  ونبذ 
�ل�شعوب. و�أكد �ن �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل باق يف قلوبنا وعقولنا بروحه و�رثه 
وفكره خالد بنهجه ومبادئه ذلك �لنهج �لذي �شار على خطاه �شاحب �ل�شمو 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
حاكم دبي رعاه �هلل و�خو�نهما حكام �المار�ت و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الع��ل��ى  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ال�شتكمال �مل�شرية يف بناء جمد �لوطن ورفعة �الن�شان لتبقى دولة �المار�ت 
دوما يف �لطليعة كما �ر�د لها �الب �ملوؤ�ش�س طيب �هلل ثر�ه و�لتي ��شبحنا فيها 
�ليوم بف�شله بيت و�حد متوحد. وقال �ن جمعية كلنا �المار�ت ��ش�شت �هد�فها 

�ل�شامية على مبادئ �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد لتكون جمعية كافة �بناء �لوطن.
و�كد �ن نظرة ز�يد ل�شعب �المار�ت بان يكون �شعبا موحد� ذ� والء و�خال�س 
لهذ� �لوطن و�ن يكون جمتمعا متحابا متاآلفا مبختلف طبقاته ويكون �شلبا 
قويا مهيئا للبقاء و�لعي�س وقت �الزمات. و�أ�شاد �شعادته ب�شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
�الأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �م �الم��ار�ت �لتي و�كبت 
�ياديها  و�م��ت��دت  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  للمغفور  و�لعطاء  و�خل��ري  �لتنمية  م�شرية 
�لعامل  �ىل  �متدت  و�ن��ا  �الم���ار�ت  يف  فقط  لي�س  و�لعطاء  باخلري  �لبي�شاء 
�جمع. ويف كلمة لها قالت �شعادة فاطمة عبيد �جلابر رئي�شة جمل�س �شيد�ت 
�عمال �المار�ت �لرئي�شة �لتنفيذية ملجل�س �شيد�ت �أعمال �بوظبي �ن �لذكرى 
�آل نهيان  �لتا�شعة لرحيل موؤ�ش�س �الحتاد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

طيب �هلل ثر�ه بقدر ما حتمله من ��شى �لرحيل ن�شتعيد فيها ما خطه �شيخنا 
دول��ة �المار�ت  �ح��الم وطموحات و�جن���از�ت جعلت من  �ل��دول��ة من  يف كتاب 

�لعربية �ملتحدة نوذجا يحتذى به بني دول �لعامل.
و�أ�شافت �ن ذكرى �ل�شيخ ز�يد تبعث يف نفو�شنا �لعزم للم�شي قدما على درب 
�مل�شرية  ملو��شلة  و�جتهاد  بجد  نعمل  جميعا  وجتعلنا  و�مللهم  �لقائد  �لو�لد 
وحتقيق �الآمال لوطننا �حلبيب يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�خيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
دبي رعاه �هلل و�خو�نهما ��شحاب �ل�شمو �ع�شاء �ملجل�س �العلى لالحتاد حكام 
�المار�ت �شري� على خطى ز�يد رحمه �هلل لالرتقاء بدولتنا �حلبيبة وحتقيق 
�هد�فها �ال�شر�تيجية �لكربى نحو مو��شلة بناء �ل�شرح �حل�شاري لدولتنا 

يف كل �ملجاالت وبناء �الن�شان �لقادر على حتديات �لع�شر.
�روع م�شرية  �شعبه يف  وق��اد  �ل��زم��ن  �شابق  �هلل  رحمه  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ن  و�أك���دت 
�لبذرة �الوىل  زرع  �لع�شور الأنه  �لب�شرية على مر  �حتادية ح�شارية عرفتها 
للتقدم و�لنهو�س و�لتطور الأبناء �الم��ار�ت وكان د�ئما يف خدمة �بناء وطنه 
وقاد �مل�شرية �الحتادية �ملباركة بكل حكمة وعمل على �جناح �لتجربة ب�شيا�شته 
�حلكيمة �لتي �رتكزت على �ن �الحتاد هو طريق �لقوة وطريق �لعزة و�ملنفعة 
و�خلري �مل�شرك من �جل بناء �ن�شان �الم��ار�ت ور�شم بجهوده �ملخل�شة تلك 

�للوحة �جلمالية يف �بهى �شور �لعطاء �الن�شاين �لرفيع.
و�أ���ش��ارت فاطمة �جل��اب��ر �ىل �ن �جن���از�ت �مل���ر�أة �الم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي ظ��ف��رت بها 
طيلة �لعقود �ملا�شية ترتبط يف ذهنها ب�شورة وثيقة بروؤية �ملغفور له �ل�شيخ 
�مل��ر�أة وتعزيز م�شاركتها م�شريتها  �لدوؤوبة يف دعم  ز�يد وتوجيهاته وجهوده 
على  حر�س  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ن  و�أ�شافت  وتفوقها.  جناحها  �شبل  كافة  وتوفري 
و�قت�شاديا  �جتماعيا  �المار�تية  �مل��ر�أة  طريق  �عر�شت  �لتي  �لعقبات  تذليل 
ونف�شيا و�والها ثقته حتى تبو�أت مكانتها �حلالية يف �ملجتمع �ملحلي و��شتاأثرت 
و�شفرية  وزي��رة  لت�شبح  �ل��دول��ة  يف  �حليوية  �لقطاعات  �شتى  يف  ب��ارز  مبوقع 
�لوطن  خدمة  يف  �لرجل  و�شاركت  و�شاقة  �شعبة  جم��االت  وتقتحم  وم��دي��رة 
ما  �ن  �ىل  ..م�شرية  �الم��ار�ت  يف  و�لتطوير  و�لبناء  �لتنمية  وم�شرية  �لعزيز 
حتقق للمر�أة �المار�تية من �جناز�ت جاء بدعم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد و�ليوم 
�م  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �لن�شائية  �لنه�شة  ر�ئدة  تكمل م�شريته 
�المار�ت وما متثله من نوذج م�شرف وقدوة �شاحلة البنة �المار�ت. وقالت 
�الجتماعية  م�شوؤوليته  م��ن  و�ن��ط��الق��ا  �الم����ار�ت  �ع��م��ال  �شيد�ت  جمل�س  �ن 
وتز�منا مع هذه �ليوم يوم ز�يد للعمل �الن�شاين يت�شرف بان يعلن عن �طالق 
جائزة �شنوية �شتعرف با�شم �شيدة �لعمل �الن�شاين لتكون حافز� لن�شر �لوعي 
�ل�شيد�ت يف دولة  باإ�شهامات  �لعمل �الن�شاين يف حياة �المم وتعريفا  باأهمية 
�المار�ت يف هذ� �ملجال ويف ظل دعم وثقة قيادة دولة �المار�ت و�شيكون موعد� 
�شنويا يف مثل هذ� �ليوم. و�أ�شارت �ىل �ن باكورة تكرمينا لهذ� �لعام هي �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رفيقة �لقائد �لر�حل �لتي تعلمت على يديه ��ش�س 
�لعمل �الن�شاين وماز�لت تو��شل م�شريته وتن�شر عبقه �ينما حلت و�رحتلت 
�أمل  �ألقت  جانبها  من  �الأع���و�م.  ولكل  �لعام  لهذ�  �الن�شاين  �لعمل  �شيدة  هي 
�ال�شر�تيجية  و�لبحوث  للدر��شات  �الإم��ار�ت  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �لهد�بي 
كلمة نيابة عن �شعادة �لدكتور جمال �شند �ل�شويدي مدير عام مركز �الإمار�ت 
للدر��شات و�لبحوث �ال�شر�تيجية �أعربت فيها عن �شعادتها و�عتز�زها بالدور 
�لتاريخي �الإن�شاين �لر�ئد للمغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي غري جمرى �لتاريخ على هذه �الأر���س و�شنع 
تاريخا جديد� بزغ فجره �شبيحة �لثاين من دي�شمرب عام 1971 حني �أر�شى 
�ل��ذي ما زلنا ن�شتظل به وننعم  �لتاريخ  �الإم���ار�ت دعائم هذ�  و�إخ��و�ن��ه حكام 
جميعا �ليوم نحن �أبناء �شعب دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالرفعة و�ملنعة 
و�الإن�شانية  �لوطنية  م�شريته  يكمل  �ل��ذي  �لتاريخ  ..ه��ذ�  و�لفخر  و�لكر�مة 
�خلالدة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�أن  بامل�شوؤولية و�لوفاء و�لعرفان  �ل�شعور  ..�إذ� كان من و�جب  و�أ�شافت   . �هلل 
نتاأمل �ملز�يا �لكامنة و�لظاهرة يف �شخ�شية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لوعر  �لطريق  وع��ب��وره  �ل�شعاب  جت��اوز  على  وق��در�ت��ه  �هلل  رحمه  نهيان  �آل 
بنجاح  �لطويل  م�شو�ره  يف  و�ملت�شابكة  �ملعقدة  و�لدولية  �الإقليمية  و�لظروف 
منقطع �لنظري فاإن ما يتبادر �إىل �الأذهان للوهلة �الأوىل �أن �ل�شبب �لرئي�شي 
يف كل هذ� �لنجاح كما نرى هو �جتماع خ�شال �حلكمة و�لقيادة و�لفرو�شية 
به من  يت�شم  عما  ث��ر�ه ف�شال  �هلل  ز�ي��د طيب  �ل�شيخ  و�الإن�شانية يف  و�لعدل 

�لطيبة ونقاء �ل�شريرة و�الأ�شالة �لعربية.
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املركز الوطني للتاأهيل يقوم باإيفاد املر�سى املتعافني لأداء منا�سك العمرة
�شوؤون �لرئا�شة وذلك �نطالقاً من �إدر�كنا �شاأن و�أهمية �مل�شوؤولية �مللقاة 
على عاتق �ملركز.   ومن جانبهم  �أعرب �ملتعافون من �الإدم��ان بال�شكر 
�أبناء  لكافة  �هتمامها  متنح  �لتي  �حلكيمة  �ل��دول��ة  لقيادة  و�ل��ع��رف��ان 
�لدولة وتوليهم �لرعاية �ملتكاملة لي�س فقط على �شعيد �ل�شحة �إنا 
كما  �لوطن  بناء  يف  للم�شاركة  �حلقيقية  �لفر�س  منحهم  �شعيد  على 
تقدمو� �أي�شا بال�شكر الإد�رة �ملركز �لوطني للتاأهيل وجلميع �لعاملني 
فيه على ما يتلقاه �ملري�س خالل وبعد تلقي �لعالج من رعاية و�هتمام 
حيث �أن �ملركز ال يهمل �ملتعايف �إنا ي�شتمر يف �ل�شوؤ�ل عنه وتقدمي يد 
�لعون له ويقدم ما بو�شعه الإدماجه يف �ملجتمع ثانية وذلك من خالل 
�لن�شاطات و�لرب�مج �لتي ترفع من معنوياته، وتزيد من عزميته؛ مبا 

ي�شهم يف منعه من �لعودة �إىل �لتعاطي.

�ملتعافني �إىل تر�شيخ �لقيم �لدينية �ل�شحيحة و�الجتماعية �لنبيلة يف 
�الإدمان  لديهم من خماطر  �لديني  �ل��و�زع  تقوية  �إىل جانب  نفو�شهم 
عليهم وعلى �أ�شرهم وجمتمعهم و من �ملعلوم �أن تعزيز �لقيم �لدينية 
لدى �ملر�شى ت�شهم كثري�ً يف تقّبل �لعالج ويف تعافيهم ب�شكل �أ�شرع ومن 
فر�غ  وقت  ت�شغل  �لعمرة  �أن  كما  لالنتكا�شة  �لتعر�س  وقايتهم من  ثم 
�أد�ء  يف  ينجح  �أن  �ملركز  يهم  �إذ  �الأهمية  غاية  ويف  مفيد  باأمر  �ملر�شى 

ر�شالته �لتي �أن�شئ من �أجلها، وحتقيق �أهد�فه.
و�أ�شاف �حلو�شني �أنه يف كل مرة يتم تنظيم رحلة الأد�ء منا�شك �لعمرة 
نلم�س فرحة ور�حة �ملعتمرين ذلك �أن �ملركز  مينحهم �لفر�شة لزيارة 
بيت �هلل �حل��ر�م وهو �أمر قد ال ي�شتطيعون فعله وحدهم  ثم �إن كادر 
توفري  على  يعمل  و�الج��ت��م��اع��ي  و�لنف�شي  �لطبي  �ملتخ�ش�س  �مل��رك��ز 

على  مري�س  كل  متّكن  وتدريبية  وتاأهيلية  عالجية  بر�مج  جمموعة 
لي�شارك  �إىل جمتمعه  �إعادته  ثم  ومن  �لتعاطي  �لتوقف عن  حدة من 
يف خدمته  وي�شهم يف بناء وطنه فيكون مبثابة حجر بناء ال عرة حيث 
�أن لكل مري�س برنامج خا�س به �شو�ء كان يتلقى �لعالج د�خل �ملركز �أم 
يف �لعياد�ت �خلارجية.  و �و�شح �أن �لكو�در �ملتخ�ش�شة تعمل من دون 
خدمات  تقدمي  على  تقوم  �لتي  �ملعهودة  �ملركز  �إ�شر�تيجية  وفق  �شك 
�لوقاية و�لعالج و�لتاأهيل من �الإدمان جلميع �ملر�شى م�شتنريين بفكر 
�شاحب �ل�شمو �لو�لد �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة - 
حفظه �هلل ورعاه-  وبدعم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �العلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة  نهيان ويل عهد 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 

•• ابوظبي- الفجر

�أدى جمموعة من �ملر�شى �ملتعافني يف �ملركز �لوطني للتاأهيل منا�شك 
و�لتوعوي  و�لتاأهيلي  �لعالجي  �لربنامج  �إط��ار  يف  تاأتي  و�لتي  �لعمرة 
�لتي  �لدينية  و�لن�شاطات  �لرب�مج  �شل�شلة  و�شمن  �ملركز  يقدمه  �لذي 

يحر�س على تنظيمها خالل �شهر رم�شان �ملبارك من كل عام.
وتهدف �لزيارة  �إىل �إدماج �ملر�شى �ملتعافني يف �لو�شط �ملجتمعي لذلك 
حر�س �ملركز على تقدمي �ملحا�شر�ت �لتوعوية و�الإر�شادية لهم من قبل 

عدد من �الأخ�شائيني �لنف�شيني و�الجتماعيني �لذين ر�فقوهم.
�أن  للتاأهيل  �لوطني  باملركز  �لعمليات  مدير  �حلو�شني  حممد  �أك��د   و 
رحلة �لعمرة تهدف �لتي يتم تنظيمها من قبل �ملركز  كل عام للمر�شى 

�شمن مبادرة ويل عهد اأبوظبي

جمل�س اأبوظبي للتعليم يعتمد ا�سم 500 طالب وطالبة لربنامج ال�سيف يف اخلارج

متطوعو تكاتف ينفذون حمالت للتربع بالدم وزيارة للعمال يف راأ�س اخليمة

•• ابوظبي- الفجر 

�شمو  �أول  �لفريق  مبادرة  �إط��ار  يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة رئي�س  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى 
بابتعاث  للتعليم  �أبوظبي  جمل�س 
�عتمد  للخارج،  �ملتفوقني  �لطلبة 
��شم  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س 
500 طالبا وطالبة من �ملتفوقني 
ع�شر  و�حل���ادي  �لعا�شر  بال�شفني 
ك���ل م���ن و�ل����والي����ات  �إىل  ل��ل�����ش��ف��ر 
�مل�����ت�����ح�����دة وك������ن������د� و�أ�����ش����ر�ل����ي����ا 
وبريطانيا و�إيرلند� خالل �لعطلة 
وفقا  �ختيارهم  مت  وق��د  �ل�شيفية 

لل�شروط و�الآليات �ملحددة. 
وقال معايل �لدكتور مغري خمي�س 
�خلييلي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
�ل�شنوية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  للتعليم 
ت��ع��ك�����س م������دى ح����ر�����س �ل���ق���ي���ادة 
ر�أ���ش��ه��ا �شاحب  �ل��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تكاتف  ب���رن���ام���ج  م��ت��ط��وع��و  ن���ف���ذ 
للتطوع �الجتماعي �لتابع ملوؤ�ش�شة 
�الإمار�ت لتنمية �ل�شباب يوم �أم�س 
حملة للتربع بالدم يف مركز ر�أ�س 

�خليمة للمعار�س. 
وتهدف �حلملة �لتي يتم تنفيذها 
خ���الل ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �مل���ب���ارك يف 
�أكر من موقع يف عدد من �إمار�ت 
�لعامة  �لتوعية  رف��ع  �إىل  �ل��دول��ة 
ب���ال���دم ودوره يف  �ل���ت���ربع  ب��اأه��م��ي��ة 

�نقاذ حياة �ملر�شى.  
ويف �إطار هذه �حلملة مت تخ�شي�س 
ح��اف��ل��ة جم���ه���زة ب��ك��اف��ة �الأج���ه���زة 
و�ملعد�ت �لطبية و�لكو�در �لب�شرية 
بدورها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة، 
مو�قع  ع���رب  م��ي��د�ن��ي��ة  ب����زي����ار�ت 
و�لتي  ب����ال����دم،  ل��ل��ت��ربع  خم��ت��ل��ف��ة 
�ل��ت�����ش��وق �لكربى  م���ر�ك���ز  ���ش��م��ل��ت 
ل��ل��ع��م��ال، وذل�����ك بهدف  وم����و�ق����ع 
للمر�شى  �ل����ع����الج  ���ش��ب��ل  ت����اأم����ني 
و�مل�شاهمة  للدم،  يحتاجون  �لذين 

يف �إنقاذ حياتهم.  
وب���ال���ت���و�زي م���ع ذل����ك، ويف ب����ادرة 
�لكرمي،  �ل�����ش��ه��ر  �أج�����و�ء  ت�شتلهم 
�لعمال  مع  �لتو��شل  �إىل  وتهدف 

�شتقيم  ب��ي��ن��م��ا  �مل�����ش��ي��ف  �ل��ب��ل��د  يف 
�جلامعي،  �حل�����رم  يف  �ل��ط��ال��ب��ات 
و�شيلتحق �لطلبة برب�مج ودور�ت 
لتعزيز  �مل�شيف  �لبلد  يف  تدريبية 
مت  كما  �الجنليزية  �للغة  م��ه��ار�ت 
�أهم  �إعد�د برنامج متكامل لزيارة 
�الأماكن �لثقافية و�الأثرية يف �لبلد 
تنظيم  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل�����ش��ي��ف، 
زيار�ت �إىل �ملد�ر�س لالطالع على 

نظام �لتعليم هناك.
من جانبه قال �شعادة حممد �شامل 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لظاهري 
�لعمليات �ملدر�شية باملجل�س خالل 
للطلبة  �لتعريفي  �للقاء  ح�شوره 
�أقيم  و�ل��ذي  بالربنامج  �مللتحقني 
مب���در����ش���ة �جل���اه���ل���ي ب���ال���ع���ني �أن 
�ملتفوقني  �لطلبة  �خ��ت��ي��ار  عملية 
��شتندت �إىل جمموعة من �ملعايري 
�إذ يجب �أن ال تقل ن�شبة حت�شيلهم 
يقت�شر  وال   85% عن  �لدر��شي 
�لتح�شيل  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة  �خ��ت��ي��ار 
�ل��ع��م��ل��ي ف���ق���ط، ب����ل ي����اأخ����ذ بعني 

و�أخالقيات  �شلوك  �أي�شا  �العتبار 
يكون  و�أن  �مل���در����ش���ة  يف  �ل��ط��ال��ب 
للتو��شل  وحمب  متميز�ً  �لطالب 
�الج��ت��م��اع��ي ول��ه م�����ش��ارك��ات بارزة 
�ملدر�شية  و�لفعاليات  �الأن�شطة  يف 
وي��ت��م �ع��ت��م��اد ه���ذه �مل��ع��اي��ري بناء 
�ملدر�شة  �إد�رة  م��ن  تو�شيات  على 
و�أخري�ً  �لطالب  فيها  يدر�س  �لتي 
ت��رج��ع م�����ش��ارك��ة �ل��ط��الب يف هذه 
�مل��ب��ادرة �إىل ق��ر�ر �أول��ي��اء �الأم���ور و 

مو�فقتهم.
�لطلبة  �أن  �إىل  �ل��ظ��اه��ري  و�أ���ش��ار 
م�شرفاً   44 �شري�فقهم  �ملتفوقني 
ل��ه��م مقابالت  �أج���ري���ت  وم�����ش��رف��ة 
�شخ�شية خالل �الأ�شبوع �ملا�شي �إذ 
يتم �ختيارهم وفقاً لتو�فر مهار�ت 
ويتوىل  لديهم  و�ل��ك��ف��اءة  �ل��ق��ي��ادة 
�مل�������ش���رف م���ه���ام م��ت��اب��ع��ة �أح������و�ل 
و�شيتم  ���ش��ف��ره��م،  خ���الل  �ل��ط��ل��ب��ة 
توفري بر�مج ر�ئدة للم�شرفني يف 
�شيتمتع  كما  �لوظيفي،  �لتطوير 
�شحي  بتاأمني  و�مل�شرفني  �لطلبة 

�لدولة �إىل جانب �لقيام بن�شاطات 
خريية تطوعية متعددة. 

حملة  من  �حلمالت  ه��ذه  وتاألفت 
ل�����زي�����ارة �ل����ع����ائ����الت �مل��ت��ع��ف��ف��ة يف 
�لدولة، لتقييم وح�شر �حتياجاتها 
رم�شان،  �شهر  خ���الل  �لرئي�شية 
وحملة  �مل�شاجد،  ل�شيانة  وحملة 
 � �لبيوت و منازل  مماثلة ل�شيانة 
لزيارة  وحملة  �ملتعففة،  �لعائالت 
لتقدمي  �لعمل  م��و�ق��ع  يف  �لعمال 
�مل�شاعد�ت لهم بعد موعد �الإفطار 
�رتفاع  �شدة  من  عليهم  للتخفيف 
درج��ات �حل��ر�رة و�لرطوبة خالل 
�إىل  فرة �مل�شاء يف ف�شل �ل�شيف، 
�مل�شت�شفيات  ل��زي��ارة  حملة  ج��ان��ب 
�ل�شحية،  �ل����رع����اي����ة  وم������ر�ك������ز 
باالإ�شافة �إىل تنظيم حملة و��شعة 
على  تنفيذها  يتم  ب��ال��دم،  للتربع 
�ملر�شى  مل�شاعدة  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�إنقاذ حياتهم خالل  و�مل�شاهمة يف 

�ل�شهر �لكرمي.  
تكاتف  م���������ش����روع  ت���ن���ف���ي���ذ  وي����ت����م 
عدد من  مع  بالتعاون  �لرم�شاين 
�لهيئات �حلكومية يف �لدولة، وهي 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية 
و�الوق����������اف، وه���ي���ئ���ة �ل�����ش��ح��ة – 
بدعم  �مل�شروع  ويحظى  �أب��وظ��ب��ي. 

طو�ل فرة �إقامتهم يف �خلارج.
�شلطان  �أح���م���د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
هذه  �أن  �مل�شروع  مدير  �ل�شام�شي 
�مل���ب���ادرة �ل�����ش��ن��وي��ة ت��ق��دم للطالب 
2006 يف  ع����ام  م��ن��ذ  �مل��ت��ف��وق��ني 
�إطار روؤية �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
مهار�ت  تنمية  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
�لعلمي  حت�شيلهم  وزي��ادة  �لطلبة 

�ل��ث��ق��ة و�الع���ت���م���اد على  وب���ث روح 
�شنو�ت  �ل��ث��م��ان  وخ����الل  �ل��ن��ف�����س، 
تطور�ً  �مل�������ش���روع  ح��ق��ق  �مل��ا���ش��ي��ة 
�مل�شتفيدين  عدد  ز�د  كما  ملمو�شاً 
�إىل حو�يل  �الإجمايل  لي�شل  منها 
500 طالب وطالبة و44 م�شرفا 
وم�شرفة حيث �أن �ملبادرة كانت قد 
60 طالب وطالبة  بابتعاث  ب��د�أت 

و6 م�شرفني فقط.  
تناف�س  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أ�����ش����اف 

بالربنامج  �الل��ت��ح��اق  يف  �ل��ط��ل��ب��ة 
ي���زد�د ع��ام��ا بعد ع��ام وو���ش��ل عدد 
طلب  �آالف   3000 �إىل  �لطلبات 
فقط،   500 ق���ب���ول  مت  �ل���ت���ح���اق 
م�شري� �إىل �أن ذلك يعك�س �ل�شمعة 
�الأعو�م  خ��الل  للربنامج  �لطيبة 
�ملا�شية كما يدل على �إدر�ك �الأ�شر 
الأهمية �إحلاق �أبنائهم يف مثل هذه 
ت�����ش��اه��م يف تنمية  �ل��ت��ي  �ل���رب�م���ج 

مهار�تهم و�شقل مو�هبهم .

�شركة �إجناز�ت لنظم �لبيانات. 
نفذو�  ق��د  تكاتف  متطوعو  وك���ان 
�شهر  م��ن  �الأول  �الأ���ش��ب��وع  خ���الل 
تطوعية  حملة  �ل��ك��رمي  رم�����ش��ان 
�مل�������ش���اج���د يف ع�����دد من  ل�����ش��ي��ان��ة 
�لقيام  ت�شمنت  �ل���دول���ة،  �إم�����ار�ت 
عدد  يف  �ملطلوبة  �ل�شيانة  باأعمال 
بالتعاون  �مل�شتهدفة  �مل�شاجد  من 
ر�أ�شها  �ملخت�شة وعلى  مع �جلهات 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية 
�ملتطوعون  ق��ام  حيث  و�الأوق�����اف، 
بتنظيف �لفر�س و�ل�شجاد وتاأمني 
م�������ش���اح���ف، وت����وزي����ع �مل����ي����اه على 

�مل�شلني خالل �شالة �لر�ويح.

ت�شمن  فقد  �ل��ث��اين،  �الأ�شبوع  �أم��ا 
�ملنازل  ل�����ش��ي��ان��ة  ت��ط��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة 
ركزت على �لقيام باأعمال �ل�شيانة 
�ملطلوبة ملنازل �الأ�شر �ملتعففة من 
�الأجهزة  وت��ق��دمي  �ل��ط��الء  ناحية 
و�ل���ل���و�زم �مل��ن��زل��ي��ة، ب��ه��دف تاأمني 
م�����ش��ت��وى م��ع��ي�����ش��ي ج���ي���د الأف������ر�د 
�حلب�شي  ول��ف��ت��ت  �الأ������ش�����ر.   ه����ذه 
»ت���ك���ات���ف« عرب  ب��رن��ام��ج  ف��ت��ح  �إىل 
www.(اللكروين� م���وق���ع���ه 

للتطوع  �مل��ج��ال   )takatof.ae
قبل  �ل���رم�������ش���ان���ي���ة،  �حل���م���ل���ة  يف 
فرة كافية من �نطالق فعالياته 
الإتاحة �ملجال �أمام �إد�رة �لربنامج 

ل��ت��دري��ب ه����وؤالء �مل��ت��ط��وع��ني على 
�لتعامل مع �لفئات �مل�شتهدفة من 
�ملجتمع �شو�ء كانت �أ�شر متعففة �أو 
عمال �أو م�شنني �أو ذوي �حتياجات 

خا�شة.
“تكاتف  م�������ش���روع  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لرم�شاين” �نطلق خالل �ل�شهر 
لتحقيق   ،2007 ع���ام  �ل��ف�����ش��ي��ل 
ن�شر  ه���م���ا  رئ���ي�������ش���ي���ني؛  ه����دف����ني 
من  �الجتماعية  �مل�شوؤولية  فكرة 
�ل���ت���ط���ّوع، وت���وف���ري فر�س  خ����الل 
�مل�شاعدة  ل��ت��ق��دمي  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني 
حمدودة  �ملو�طنة  �ملتعففة  لالأ�شر 

�لدخل يف �لدولة.  

�أن ي�شافر �لطلبة يف 10 �أغ�شط�س 
�ملقبل ملدة 4 �أ�شابيع لدر��شة �للغة 
و�لعلوم  و�لريا�شيات  �الإجنليزية 
ف�����ش��اًل ع��ن �إك�����ش��اب��ه��م م���ه���ار�ت يف 
�لنف�س  ع��ل��ى  و�الع���ت���م���اد  �ل��ق��ي��ادة 
�مل�����ب�����ادرة فر�شة  ه�����ذه  ت���ع���د  ك���م���ا 
وح�شار�ت  ثقافات  على  لالطالع 
�لدول �لتي �شيبتعث �لطلبة �إليها 
�لعائالت  مع  �لطلبة  �شيقم  حيث 

�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�ملتفوقني  �ل��ط��ل��ب��ة  رع���اي���ة  ع��ل��ى 
وتقدمي �لدعم �لالزم لهم ل�شقل 
مهار�تهم وت�شجيعهم على �لتفوق 
على  �أق��ر�ن��ه��م  ومناف�شة  و�الإب����د�ع 

�مل�شتوى �لعاملي.
برنامج  �أن  �إىل  �خل��ي��ي��ل��ي  و�أ����ش���ار 
ي��ك��م��ل عامه  �ل�����ش��ي��ف يف �خل�����ارج 
�لثامن على �لتو�يل حيث من �ملقرر 

�ل�شباب  لتنمية  �الإم��ار�ت  موؤ�ش�شة 
وزي����ار�ت  ب��ال��دم  �ل��ت��ربع  حملة  �أن 
�ل��ع��م��ال يف م��و�ق��ع �لعمل ت��ات��ي يف 
�لرم�شاين  تكاتف  م�شروع  �إط���ار 
�لذي يقوم بتنفيذه برنامج تكاتف 
�ل�شابع  للعام  �الجتماعي  للتطوع 

على �لتو�يل. 
تكاتف  ب���رن���ام���ج  �أن  و�أ�����ش����اف����ت 
�ل��رم�����ش��اين مي��ث��ل م��ب��ادرة جت�شد 
 – �خل����ري  ���ش��ه��ر  �ل���ع���ط���اء يف  روح 

وتقوم  �ل����ك����رمي،  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر 
�لتو��شل مع خمتلف  �ملبادرة على 
�لفئات  �شيما  وال  �ملجتمع،  �شر�ئح 

�مل�شتحقة للدعم.
م�شروع  �أن  �إىل  �حلب�شي  و����ش��ارت 
�لربنامج �لرم�شاين للعام �حلايل 
وحمالت  مر�حل  �شتة  على  يتوزع 
مرحلة  ك����ل  ت��ت�����ش��م��ن  �أ����ش���ا����ش���ي���ة 
�إج������ر�ء�ت ت��ط��وع��ي��ة عديدة  م��ن��ه��ا 
ت�شتهدف �الأ�شر �ملتعففة يف �إمار�ت 

تكاتف  م���ت���ط���وع���و  ق������ام  خ����الل����ه 
بزيار�ت للعمال يف منطقة �لنخيل 
و�مل��ع��ريي�����س ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة بعد 
فرة �الإفطار، حيث قامو� بتوزيع 
�لرم�شانية  و�مل�شروبات  �ملرطبات 
�رتفاع  �شدة  من  عليهم  للتخفيف 
درج��ات �حل��ر�رة و�لرطوبة خالل 

فرة �مل�شاء. 
�لرئي�س  �حلب�شي،  ميثاء  وق��ال��ت 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل����د�ئ����رة �ل����رب�م����ج يف 

دور املوؤ�ش�شات الثقافية والرتاثية يف دعم ثقافة احرتام القانون مبجل�ض �شامل النعيمي

الأ�سرة عليها الدور الأكرب يف غر�س ثقافة احرتام القانون لدى الأبناء
•• عجمان ـ الفجر: 

�ملوؤ�ش�شات  دور  ع����ن����و�ن  حت����ت 
دعم  يف  و�ل����ر�ث����ي����ة  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
ث��ق��اف��ة �ح�����ر�م �ل��ق��ان��ون نظمت 
عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
ثقافة  م���ك���ت���ب  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لد�خلية  بوز�رة  �لقانون  �حر�م 
�مل��ج��ل�����س �ل���رم�������ش���اين �ل����ر�ب����ع ، 
�شامل  ����ش���ع���ادة  وذل������ك مب��ج��ل�����س 
�حمد �لنعيمي، �مل�شت�شار �خلا�س 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
�ملجل�س  ع�شو   ، �لنعيمي  ر����ش��د 
لل�شوؤون  ع��ج��م��ان،  �الع��ل��ى ح��اك��م 

�خلريية.
�ل����ذي ح�شره  �مل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
�المارة  م�شوؤويل  م��ن  كبري  ع��دد 
و�لدو�ئر  �ل�شرطية  �لقياد�ت  من 
بجانب  �حل��ك��وم��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
عدد من �ع�شاء �ملجل�س �لوطني 
�ال�شاتذة  م��ن  وع����دد�  �الحت�����ادي 
ثقافة  و�العالميني،  �جلامعيني 
ومفهومه  �ل����ق����ان����ون  �ح���������ر�م 
و�هميته من �جلانب �الجتماعي 
دور  وكذلك  و�لقانوين،  و�لديني 
�لعاد�ت و�لتقاليد يف غر�س ثقافة 
�إحر�م �لقانون وثقافة �لتعاي�س 
�إ�شاء�ت  ثم  �الم���ار�ت  جمتمع  يف 

قانونية. 
�شعادة  رح���ب  �ملجل�س  ب��د�ي��ة  ويف 

لها  يكون  �ل�شغر  منذ  �لن�شيحة 
�ملردود �اليجابي يف �لكرب.

على  �ملعيني،  ف�شيلة  �أك���دت  كما 
�ال����ش���رة م�شددة  �ه��م��ي��ة مت��ا���ش��ك 
على �ن يتكاتف �جلميع يف تربية 
يعي�س  و�أن  �ل�شابق  مثل  �الب��ن��اء 

�جلميع يف كنف �لعائلة. 
و�أ���������ش��������ار �ل������دك������ت������ور ع����ب����د �هلل 
�الن�شاري، ملبادرة �شبت باالأ�شا�س 
و�حر�مه  �ل���ق���ان���ون  م��ع��رف��ة  يف 
و�لتي عنيت بطلبة �ل�شف �لثاين 
�الحو�ل  بقانون  لتعريفهم  ع�شر 
منذ  وذل���ك  بعجمان  �ل�شخ�شية 
�أهمية  م���وؤك���د�   ، ���ش��ن��و�ت  ث����الث 
�ل��ن�����ش��ح وخ���ا����ش���ة لهذه  ت���ق���دمي 

�لفئة �لعمرية.
�ل��ع��م��ي��د �ل�شيخ  �أك����د  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لنعيمي،  ع���ب���د�هلل  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
�شرطة عجمان،  ع��ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
تاأثري  لها  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  �ن 
�ي���ج���اب���ي ع���ل���ى ث���ق���اف���ة �ح������ر�م 
�ل�شرطة  �ن  وق�������ال  �ل����ق����ان����ون، 
يف  ك���ب���ري  دور  ل���ه���ا  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذه �ل���ع���اد�ت.. 
�الح�شائيات  ب��ع�����س  و�أو����ش���ح���ت 
�شبطت  �مل���روري���ة  �حل���م���الت  �أن 
خالل �لثالثة ��شهر �ملا�شية 15 
رخ�شة  ب���دون  ي�����ش��وق��ون  �شخ�شا 
18 عام  �ع���م���اره���م حت���ت  ق���ي���ادة 
�جهزة  ب��ه��ا  ���ش��ي��ارة   20 و���ش��ب��ط 

متد  و�ل��ت��ي  �لرم�شانية  �مل��ب��ادرة 
ق�شايا  وتناق�س  �ل��ت��ع��اون  ج�شور 

تهم �ملجتمع و�أفر�ده.
�إحتفال  �أهمية  �جلميع  �أك��د  كما 
كافة �جلهات �حلكومية و�خلا�شة 

بيوم ز�يد للعمل �الن�شاين.
�ل��ع��اد�ت و�لتقاليد يف  وح��ول دور 
غ��ر���س ثقافة �إح����ر�م �ل��ق��ان��ون ، 
�آل  �آم��ن��ة خليفة  �ل��دك��ت��ورة  �ك���دت 
علي رئي�شة جمل�س �شيد�ت �عمال 
�لتم�شك  �ه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان، 
�لهوية  الأن��ه��ا  وتقاليدنا  بعادتنا 
�حل��ق��ي��ق��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع �الم���ار�ت���ي 
حتديات  ت���و�ج���ه  ب���ات���ت  و�ل���ت���ي   ،

وهناأ  ب��احل�����ش��ور  �لنعيمي  ���ش��امل 
�الو�خر  �لع�شر  بحلول  �جلميع 
وم�شتذكر�   ، �ل��ك��رمي  �ل�شكر  م��ن 
ز�ي���د بن  �ل�شيخ  ع��ل��ى  وم��رح��م��ا 
ثر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان 
وموؤ�ش�شها  �الم��ار�ت  نه�شة  باين 
و�ل�����ذي ���ش��ار ع��ل��ى درب����ه �شاحب 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
حكام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�خ���و�ن���ه 
�الإم��ار�ت و�هلها كما وجه �ل�شكر 
ل��ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية على هذه 

�لوترية  ذو  �ملتغري  �لعامل  ب�شبب 
�ل�شريعة �لذي نعي�س ..كما نوهت 
�ن �لدولة بها ما يقارب من 165 

موؤ�ش�شة جمتمعية ومدنية.
دور  على  �مل��ط��رو���ش��ي،  على  و�أك���د 
�لقيم  على  �حل��ف��اظ  �ل��رب��ي��ة يف 
و�لتقاليد،  و�ل���ع���اد�ت  و�مل���ورث���ات 
من خالل �ال�شرة �وال ثم �ملدر�شة 
�ل�������ش���اأن.  من  ذ�ت  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
عبد�هلل  على  �لعميد  �شدد  جانبه 
علو�ن ، قائد عام �شرطة عجمان ، 
على �همية �لعالقة د�خل �ال�شرة 
الأبنائهم  �الآب��اء  م�شاركة  و�أهمية 
زرع  الأن  ح��ي��ات��ه��م،  �م�����ور  ك���ل  يف 

كما مت  بها،  �شرعات غري م�شرح 
�شبط  من  �لكرمي  �ل�شهر  خ��الل 

35 در�جة نارية.
�أ���ش��ام��ة �شلمان  م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال 
�ل��رئ��ي�����س �الع��ل��ى جلامعة  ن��ائ��ب 
عجمان للعلوم و�لتكنولوجيا: �إن 
باالإمار�ت  و�لت�شريعات  �لقو�نني 
�جلميع  ل��دى  �حر�مها  يتاأ�شل 
ب�شبب  ومقيمني  م��و�ط��ن��ني  م��ن 
من  ن�شت�شقيها  و�ل���ت���ي  �ل���ق���دوة 

�شيوخنا. 
خلفان،  ج��ا���ش��م  �ل���دك���ت���ور  و�أك�����د 
جمتمع  يف  �ل��ت��ع��اي�����س  ث��ق��اف��ة  �ن 
�الم���ار�ت ك��ان لها ف�شل كبري يف 
ثقافة �حر�م �لقانون، وما يوؤكد 
ذل����ك ت��ع��اي�����س �أك�����ر م���ن 200 
جن�شية على �ر�س �المار�ت . كما 
�مل��و�ط��ن للمقيم  �أك���د �ن �ح���ر�م 
�لقانون  �ح����ر�م  ث��ق��اف��ة  م��ن  ز�د 

لكافة �جلن�شيات بالدولة.  

حميد  م����ط����ر  �ل���ع���ق���ي���د  و�أك�����������د 
�الع������ر�ف  �ن  ع���ل���ى  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�ه���م م�����ش��ادر �لقو�نني  ت��ع��د م��ن 
�أن  �أو����ش���ح  ، ك��م��ا  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�لتعامل  لكيفية  �جل��م��ي��ع  ينتبه 
�الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  مع 

و�لتعرف على قو�نينها.  
�شلطان  �أ���ش��ار  �ملجل�س  خ��ت��ام  ويف 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شام�شي،  جمعه 
�لتو�شيات  م���ن  ل���ع���دد  �ل��وط��ن��ي 
�ل���ت���ي خ����رج ب��ه��ا �مل��ج��ل�����س وه���ي، 
�ل��ن��وع من  �إ���ش��ت��م��ر�ر تنظيم ه��ذ� 
�لتد�بري  �إتخاذ  �شنويا،  �ملجال�س 
لزيادة �لتوعية بالن�شبة للقو�نني 
جر�ئم  كقانون  و�ملهمة  �جلديدة 
ل�شنة   5 رق���م  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 
�إح�����ر�م  ف���ك���رة  ت��ن��م��ي��ة   ،2012
دون  �لبناء  و�لنقد  �الخ��ر  �ل���ر�أي 
ومعاقبة  �ل��ت��ج��ري��ح  �و  �الت���ه���ام 
�لكر�هية  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  ك��ل م��ن 

�ملو�طنني  توجيه  �ملجتمع،  و�شق 
�ل��دول �الخرى  الح��ر�م قو�نني 
وز�رة  ت����ع����اون  زي����ارت����ه����ا،  خ�����الل 
�لثقافة  وز�رة  م����ع  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
و�ل�������ش���ب���اب وت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف 
ودور�ت  توعوية  حمالت  تنظيم 
وور�س عمل مثل ور�س �ل�شنع وما 
�شابهها من بر�مج تخدم �ملجتمع، 
�حلد من �إنت�شار �ال�شلحة �لنارية 
تفعيل  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات،  �الف������ر�ح  يف 
تقليل  يف  �ل��دول��ة  رئي�س  م��ب��ادرة 
و�ملنا�شبات  �الع����ر������س  ت��ك��ال��ي��ف 
دور  تعزيز  �ملختلفة  �الجتماعية 
�إحر�م  ثقافة  غ��ر���س  يف  �ال���ش��رة 
دور  تفعيل  �البناء،  لدى  �لقانون 
يف  و�لر�ثية  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شتقيم  و�ل�شلوك  �لقيم  تعزيز 
، ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة ق���ان���ون �الح����و�ل 
�ملقبلني  �ل�شباب  عند  �ل�شخ�شية 

على �لزو�ج.
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�سيف بن زايد يد�سن البوابة الحتادية للمركبات )مركبتي( 

وفد من الحتاد الن�سائي العام يزور مركز الإيواء
 لذوي الحتياجات اخلا�سة �سمن يوم زايد للعمل الإن�ساين

الهوية ترعى اإفطار 32 األف �سائم خالل 20 يومًا 
�سمن احتفالتها بيوم زايد للعمل الإن�ساين 

•• اأبوظبي-وام:

ق��ام وف��د م��ن �الحت���اد �لن�شائي �ل��ع��ام ب��زي��ارة م��رك��ز �الإي����و�ء ل���ذوي �الحتياجات 
وذلك  �الحتياجات  وذوي  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  �خلا�شة 
لز�يد  ووف���اء  ح��ب  �شعار  حت��ت  �لقائم  �الن�شاين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  فعاليات  �شمن 
�لعطاء . و�لتقى �لوفد خالل جولته باملركز �ملر�شى من �لرجال و�لن�شاء و�لتقط 
معهم بع�س �ل�شور و�شلمهم من جمموعة من �لهد�يا حيث �أ�شافت تلك �لزيارة 
�ل�شعادة على قلوبهم خا�شة خالل لقاء �لوفد مع �أكرب نزيل للد�ر وعمره ثمانني 
عاما حيث بدت �لبهجة و��شحة على حمياه �أثناء �لقاء �لتحية و�ل�شالم و�لتقاط 
بالغ  ع��ن  �مل��رك��ز  يف  �ملقيمات  �ل�شيد�ت  �إح���دى  ع��ربت  كما  معه  �لتذكارية  �ل�شور 
�شرورها بزيارة �لوفد. ويف ختام �جلولة مت تقدمي هد�يا لالأطفال فيما توجهت 
�د�رة �ملركز بال�شكر و�لتقدير جلهود �الإحتاد �لن�شائي ومبادر�ته �ل�شباقة يف �لعمل 
�لعمل  باأن  �لعام  �لن�شائي  �الإحت��اد  �ل�شويدي مديرة  �شعادة نورة  �خل��ريي. وقالت 
يف  �خلري  رغبات  ��شباع  يخت�شر  حيث  للمجتمع  �حل�شاري  �لوجه  هو  �الن�شاين 
نف�س �الن�شان وهو �جلانب �لذي يربز �لقيمة �الن�شانية �لكربى للعطاء حيث �أن 
�ن طبيعة  و�أ�شافت  �لعمل �خل��ريي.  �أي منا تقدمي  بد�خل  ت��زرع  �لذ�تية  �ملباردة 

•• اأبوظبي-وام:

ترعاها  �لتي  �شائم  �إفطار  حملة  من  ��شتفادو�  �لذين  �ل�شائمني  عدد  جت��اوز 
هيئة �الإمار�ت للهوية عرب �شبع خيم رم�شانية موزعة يف جميع �إمار�ت �لدولة 

خالل �لع�شرين يوما �ملا�شية من �شهر رم�شان �ملبارك نحو 32 �ألف �شائم.
وت�شهد �خليام �لرم�شانية �لتي ترعاها �لهيئة �إقباال كبري� من �ل�شائمني من 
�الإفطار  موعد  قبل  يوميا  �خليم  تلك  جنبات  بهم  متتلئ  �جلن�شيات  خمتلف 
يف �لعديد من �ملو�قع مبختلف �أنحاء �لدولة وذكرت �لهيئة �ن رعايتها خليام 
�الإفطار �لرم�شاين تاأتي �شري� على نهج �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي ميثل رمز� للعطاء بال حدود و�لذي 
�شطر باأحرف من نور �إجناز�ت وق�ش�شا ال تن�شى �أو�شلت �الإم��ار�ت �إىل مكانة 

متقدمة يف جمال �لعمل �الإن�شاين بني دول �لعامل با�شتحقاق و�قتد�ر.
رح��م��ه �هلل يف ح��ب �خل���ري وبذل  ز�ي���د  بال�شيخ  �الق���ت���د�ء  �إىل  �ل��ه��ي��ئ��ة  ودع���ت 
�الأع��م��ال يف  ه��ذه  ث��و�ب  �أن يجعل  تعاىل  �هلل  د�عية  و�لبعيد  للقريب  �مل�شاعدة 
ميز�ن ح�شناته و�أن يجزيه خري �جلز�ء على ما قدمه من خري لوطنه و�أمته 

و�الإن�شانية جمعاء.

�إليه  �لعمل �الن�شاين تتمثل ب�شلوك ح�شاري �أخالقي ت�شمو فيه �لنف�س وترتقي 
�لبحث عن  و�لعطاء دون  �لعون  �الأفئدة بحب لتقدمي  �ل��ذو�ت منه وفيه تنطلق 
بكل  الحتو�ئها  ما�شة  بحاجة  جمتمعنا  يف  �لفئات  من  وكثري  �ملقابل  من  نوع  �أي 
�ل�شحية  �لوجهات  يف  لالنطالق  �ل��د�ف��ع  �عطائها  م��ن  ذل��ك  بعد  لنتمكن  حنان 
�ن  �ل�شويدي  وتابعت  �ملجتمع.  يف  دوره���م  م��ن  تقيليل  �أو  تهمي�س  �أي  ع��ن  بعيد� 
�لظروف  ورف��ع �حلو�جز وك�شر كل  �لتاآخي  زرع  ي�شاهم يف  دوم��ا  �الإن�شاين  �لعمل 
�لتي قد حتيل بني فئة فقرية و�أخرى مي�شورة ومن �أكر �لنماذج �لتي كانت خري 
مثال للعطاء �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
حيث �متد عطاوؤه �خلريي د�خل وخ��ارج �لدولة تعبري� عن وحدة �مل�شري يف كل 
مكان وكانت �أياديه متتد يف �شمت لتبني مدر�شة �أو م�شجد �أو م�شت�شفى �أو مدينة 
�شكنية. و�بر�ز �لعمل �الإن�شاين و�الرتقاء يف �لذ�ت وتنمية �لثقافة و�حلفاظ على 
�لبيئة و�جلو�نب �ل�شحية �ملبادر�ت �لكرمية لر�ئدة �لعطاء �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية 
بع�شرة  موؤخر�  بالتربع  قامت  �لتي  و�لطفولة  لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
�ل�شورين و�أهلهم  �مل�شاعد�ت �الإن�شانية الخو�ننا �لالجئني  ماليني دوالر لتوفري 

ملوؤ�زرتهم يف تخطي حمنتهم وتلبية متطلبات �حلياة �الأ�شا�شية.

يف  م�شاركتها  �إط��ار  يف  تاأتي  �شائم  �إفطار  حلملة  رعايتها  �أن  �لهيئة  و�أ�شافت 
19 رم�شان من كل عام  �لذي ي�شادف  �الإن�شاين  للعمل  ز�يد  بيوم  �الحتفال 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  رحيل  ذك��رى  تخليد  �إىل  ويهدف 
�لرم�شانية  �خليام  �أن  �لهيئة  و�أو�شحت   . ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
�لتي ترعاها و�لتي تخ�شع الإ�شر�ف هيئة �لهالل �الأحمر ت�شتقبل �ل�شائمني 
طاقتها  وحتديد  مو�قعها  و�ختيار  تاأ�شي�شها  و�أن  �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف  من 
�أكرب  خدمة  يف  ت�شاهم  بحيث  و�آم��ن  ومنظم  م��درو���س  ب�شكل  مت  �ال�شتيعابية 
و�أكدت  �ل��دول��ة.  �إم���ار�ت  ذوي �حلاجة يف خمتلف  �ل�شائمني من  �شريحة من 
�لهيئة �أن م�شاركتها يف �الحتفال بيوم ز�يد للعمل �الإن�شاين �لذي تقام فعالياته 
هذ� �لعام حتت �شعار حب ووف��اء لز�يد �لعطاء تهدف �إىل تعزيز روح وثقافة 
�لر�حل  مباآثر  �القتد�ء  على  و�لت�شجيع  �ملجتمع  �أف��ر�د  لدى  �الإن�شاين  �لعمل 
و�لعوز  �حل��اج��ة  ورف���ع  �الإن�شانية  �إ���ش��ع��اد  الأج���ل  ح���دود  ب��ال  �لعطاء  يف  �لكبري 
و�لفاقة عن كاهل �ملحرومني. و�أ�شافت �لهيئة �أن �الحتفال بذكرى �ل�شيخ ز�يد 
ي�شكل تعبري� و��شحا عما يكنه �أبناء �الإم��ار�ت و�ملقيمني على �أر�شها من حب 
لهذ� �لقائد �خلالد �لذي طالت �أياديه �خلرية بالعطاء �ملحرومني و�ملحتاجني 

يف جميع �أنحاء �لعامل.

كلفتهم  ت��خ��ف��ي�����س  ع���ل���ى  �ل���ت���اأم���ني 
��شتخد�م  خ����الل  م���ن  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
ومتميزة  م���ت���ق���دم���ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ه 
مقابل  حديثة  بتطبيقات  مدعومة 
م��ب��ال��غ رم���زي���ة ل��ك��ل �إج������ر�ء. ح�شر 
�ملهند�س  �ل��ع��م��ي��د  �ل��ب��و�ب��ة  ت��د���ش��ني 
مديرية  م���دي���ر  �حل����ارث����ي  ح�����ش��ني 
�أبوظبي  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل���رور 
و�لعقيد �شعود �ل�شاعدي مدير �إد�رة 
�شكرتارية مكتب �شمو وزير �لد�خلية 
هيئة  ع��ام  مدير  �لزعابي  و�ب��ر�ه��ي��م 

�لتاأمني باالإنابة . 

�أن  ب��االإ���ش��اف��ة �ىل  �ل��ت��اأم��ني  ���ش��رك��ة 
�شوف  للمركبات  �الحت��ادي��ة  �لبو�بة 
�ل�شحيحة  �لتناف�شية  �لبيئة  تعزز 
�إيجابا  يف �شوق �لتاأمني مما ينعك�س 
على �مل�شتهلك و�شيدفع �ل�شركات �إىل 
بذل �ملزيد من �جلهد لتقدمي �أف�شل 
و�مل�شتفيدين  ل��ل��ع��م��الء  �خل���دم���ات 
�أن  �إىل  و�أ������ش�����ار  �ل���ت���م���ي���ز.  ل�����ش��م��ان 
�لبو�بة �شت�شاعد �لكثري من �أ�شحاب 
من  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات 
جماالت  يف  �لدخول  على  �ملو�طنني 
�شركات  وك��ذل��ك  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شيانة 

�أحد �الأهد�ف �لبارزة �لتي قامت من 
�أجلها مركبتي بغر�س و�شع �ملعايري 
و�لت�شنيفات جلميع �لور�س �لعاملة 
�أ���ش��ار �حلارثي  يف ه���ذ� �مل��ج��ال. ك��م��ا 
��شر�تيجية  �شر�كات  هناك  �أن  �إىل 
للبو�بة مع �لقطاع �حلكومي كوز�رة 
و�لدو�ئر  �لتاأمني  وهيئة  �القت�شاد 
و�لبلديات  �مل��ح��ل��ي��ة  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�ل�شر�كات  �إىل  �إ����ش���اف���ة  وغ����ريه����ا 
�ال���ش��ر�ت��ي��ج��ة م��ع �ل��ق��ط��اع �خلا�س 
�الإ�شالمي  �الإم�����ار�ت  م�����ش��رف  م��ث��ل 

ع��ل��ى ح��ج��م �جلهود  ����ش���اه���د�  ت��ق��ف 
�ملبذولة من قبل �جلهات �حلكومية 
�خلدمات  مب�شتوى  لالرتقاء  �ملعنية 
�إطالق  �ملقدمة للجمهور من خالل 
�مل�شاريع �لر�ئدة يف �ملنطقة فمركبتي 
�ليوم متثل �خليار �الأمثل الأ�شحاب 
�أنو�عها  �خ����ت����الف  ع���ل���ى  �مل���رك���ب���ات 
الخت�شار �لوقت �ملطلوب للقيام باأي 
بفعالية  مبركباتهم  يتعلق  �إج����ر�ء 
الفتا  ممكنة  تكلفة  وب��اأق��ل  وك��ف��اءة 
ت��ط��وي��ر ور����س �الإ����ش���الح هو  �أن  �إىل 

�مل�������ش���روع �حل�������ش���اري وح�����ث فريق 
�لعمل على �ال�شتمر�رية يف �لتطوير 
�مل�شتقبلية  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ل��ب��ي  مب����ا 
للحكومة و�جلمهور على حد �شو�ء. 
�أحمد  ح�شني  �ملهند�س  �لعميد  وقال 
�حل�����ارث�����ي م���دي���ر م���دي���ري���ة �مل�����رور 
رئي�س  �أبوظبي  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات 
�شاعد لالأنظمة  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
�ملرورية رئي�س �للجنة �لعليا مل�شروع 
�ل���ب���و�ب���ة �الحت����ادي����ة ل��ل��م��رك��ب��ات �إن 
�لبو�بة �الحتادية للمركبات مركبتي 

و�شركة  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت  و����ش���رك���ة 
ن����ي����ت����ورك حل����ل����ول �ل�����دف�����ع �ل���ذك���ي 

و�شركات �لتاأمني وغريها.
�ل��ب��و�ب��ة خم�س ركائز   وجت��م��ع ه��ذه 
�شتعمل  و�ح���د  �شقف  حت��ت  رئي�شية 
جميع  مل�����ش��ل��ح��ة  م���ت���ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل 
�الأطر�ف �مل�شتفيدة من حيث توفري 
باملركبات  �خلا�شة  �خلدمات  جميع 
ن���اف���ذة و�ح�����دة وبجودة  م���ن خ����الل 
�شت�شعها  �ل��ت��ي  �ملعايري  وف��ق  عالية 
�ملركبات  ت�����ش��ل��ي��ح  ور������س  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
وموؤ�شر�ت �الأد�ء على �جلهات �ملعنية 
�لبو�بة  �شيميز  م��ا  وه����ذ�  �ملختلفة 
على  �لبو�بة  تعمل  كما  وخدماتها. 
ل��ل��ط��رف��ني مقدم  �ل���وق���ت  �خ��ت�����ش��ار 
خالل  من  منها  و�مل�شتفيد  �خلدمة 
�خلا�شة  �خل���دم���ات  بجميع  �ل��ق��ي��ام 
و�ح���دة حيثما  ب��و�ب��ة  ع��رب  باملركبات 
جانب  �إىل  �مل�����ش��ت��خ��دم  ت���و�ج���د  ك����ان 
خالل  م��ن  تلقائيا  �لتكلفة  تقلي�س 
للخدمات  �ل���ع���دي���دة  �الخ����ت����ي����ار�ت 
�لبو�بة  ع���رب  �إل���ك���رون���ي���ا  �مل���ق���دم���ة 
و�ل���ت���ن���اف�������س �ل������ذي ���ش��ت��ق��دم��ه بني 
مزودي �خلدمة باالإ�شافة �ىل تقليل 
تكلفة �ملو��شالت و�الأمور �للوج�شتية 
�الأخرى بتقليل �الزدحامات �ملرورية 
�ل���ن���اجت���ة ع����ن ح���رك���ة �ل��ت��ن��ق��ل بني 
�ل��ب��و�ب��ة مر�قبة  ت��وف��ر  �جل��ه��ات كما 
ت�شمن  �مل�������ش���ارك���ة  ل��ل��ج��ه��ات  �آل����ي����ة 

•• ابوظبي-وام:

بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  د�شن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أم�س  م�شاء  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
ير�فقه  �ل��رئ��ا���ش��ة  دي�����و�ن  يف  �الول 
�ملن�شوري  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل 
�ل��ب��و�ب��ة �الحتادية  �الق��ت�����ش��اد  وزي���ر 
للمركبات مركبتي و�لتي تعد �الأوىل 
يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
ت��ق��دمي ب��اق��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ���ش��ام��ل��ة من 
�خل���دم���ات و�ل��ع��م��ل��ي��ات و�الإج������ر�ء�ت 
�ختالف  ع��ل��ى  ب��امل��رك��ب��ات  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�أن��و�ع��ه��ا حت��ت مظلة و�ح����دة. وتعد 
�حتادية  �إل��ك��رون��ي��ة  ب��و�ب��ة  مركبتي 
تفاعلية  ن���ظ���م  ع������دة  م����ن  م���ك���ون���ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة ب����اإج����ر�ء�ت 
بها من عمليات  يتعلق  وما  �ملركبات 
باجلهات �حلكومية  تربط �جلمهور 
و�خلا�شة ذ�ت �لعالقة حيث �شتكون 
ن��ق��ط��ة �ل��ت��ق��اء ب���ني خ���دم���ات �مل����رور 
و�ل������دو�ئ������ر �حل���ك���وم���ي���ة وخ����دم����ات 
�جلمارك وخدمات �لتاأمني وحو�دث 
�ملركبات  ور����س  وت�شنيف  �مل��رك��ب��ات 
�إد�رة  ونظام  �لغيار  قطع  ومعلومات 
�الإلكروين  �لدفع  �لبالغات وبو�بة 
و���ش��رك��ات ت���اأج���ري �مل���رك���ب���ات. وثمن 
ز�يد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�إع��������د�د هذ�  �مل����ب����ذول����ة يف  �جل����ه����ود 

باالإ�شافة  �لعمل  وج���ودة  �ل�شفافية 
 . �الأد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت  يف  �ل��ت��ح��ك��م  �ىل 
يذكر �أن �لبو�بة �الحتادية للمركبات 
�لقيام  م��ن  �لعمالء  متكن  مركبتي 
بعمليات �لبيع و�ل�شر�ء و�لرخي�س 
و�لتاأمني و�لفح�س و�لتجديد و�إد�رة 
�ملطالبات �لتاأمينية ف�شال عن �إ�شد�ر 
�الأور�ق و�مل�شتند�ت �لتي ت�شتخدم يف 
وذلك  باملركبات  �خلا�شة  �ملعامالت 
�لبو�بة مع �جلهات  ربط  من خالل 
�شتوفر  كما  �ل�شلة.  ذ�ت  �حلكومية 
وكاالت  مع  �إلكرونيا  ربطا  �لبو�بة 
�مل��رك��ب��ات و���ش��رك��ات �ل��ت��اأم��ني وور�س 
م��ت��اب��ع��ة خطو�ت  ل��ت��ت��ي��ح  �الإ�����ش����الح 
�لبو�بة  و���ش��ت��ك��ون  �مل��رك��ب��ات  �إ���ش��الح 
جميع  ع���ل���ى  ل����الن����ط����الق  ج�����اه�����زة 
�ملختلفة  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف  ب��ي��ئ��ات 
��شتجابة  وذلك  �لعام  هذ�  نهاية  فى 
�شتكون  كما  �لذكية  �حلكومة  ملبادرة 
للجمهور  م��ت��اح��ة  �ل��ب��و�ب��ة  خ��دم��ات 
م��ن خ��الل �أج��ه��زة �خل��دم��ة �لذ�تية 
�إبر�هيم  و�أك���د  �لعامة  �الأم��اك��ن  ف��ى 
�لتاأمني  هيئه  ع���ام  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي 
تعاون  ثمرة  هي  �لبو�بة  �أن  باالإنابة 
 .. و�القت�شاد  �لد�خلية  وز�رت��ي  بني 
م�شري� �إىل �أنها �شت�شرع من �إجر�ء�ت 
توفري  للجمهور من خالل  �لتاأمني 
�لتاأمني  وث����ائ����ق  �أ�����ش����ع����ار  ع����رو�����س 
زيارة  �إلكروين دون  ب�شكل  للعمالء 

•• ابوظبي-الفجر:

ت�����ر�ث �الم��������ار�ت م�شاء  ن�����ادي  ن��ظ��م 
�أبوظبي بكا�شر  �أم�س �الأول يف م�شرح 
خا�شة  رم�شانية  �أم�����ش��ي��ة   ، �الأم�����و�ج 
�أطلقت  �ل���ت���ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إط������ار  يف 
�الن�شاين  �ل��ع��م��ل  ب���ي���وم  �ل����دول����ة  يف 
�الم���ار�ت���ي ت��ز�م��ن��ا م��ع ذك���رى رحيل 
�ملغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ، 
برنامج  �شمن  �الأم�شية  تنظيم  وجاء 
�لذي   ، �لثامن  �لرم�شاين  �ملهرجان 
ك��رمي��ة من  بتوجيهات ورع��اي��ة  ي��ق��ام 
�شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 

رئي�س نادي تر�ث �المار�ت. 
بعنو�ن  مبحا�شرة  �الأم�شية  �أ�شتهلت 

،وغريها من �ملنجز�ت �لعظيمة ، قال 
�الم��ار�ت تقدم نوذجا غري م�شبوق 
�إ�شالمي  ف���د����ش���ت���وره���ا   ، �ل����ع����امل  يف 
بفر�دة  ي��ن��ج��ح  �ل�����ذي  �ل��ب��ل��د  وه����ي   ،
للعي�س  �مل���ث���ايل  �ل��ن��م��وذج  ت��ق��دمي  يف 
جن�شية   158 باإحت�شانها  �مل�شرك 
�ل��ع��امل ، حيث يجد  �أرج���اء  م��ن كافة 
و�الحر�م  �الجتماعية  �لعد�لة  �لكل 
و�لتقدير ، و�شر ذلك �أن �إ�شر�تيجية 
�لدولة يف �حلكم تقوم على �لو�شطية 
، بدون تطرف �أو ع�شبية ، يف �ال�شتناد 
�ل�شحيح  لال�شالم  �لفهم  نتائج  على 
للديانات  خال�شة  �أن���ه  على  �مل��ع��ت��دل 
�ملقا�شد  كل  بذلك  ملبيا   ، �ل�شماوية 

�الن�شانية. 
وتطرق �ملحا�شر �إىل فهم �ل�شيخ ز�يد 
جتربته  م�شتعر�شا   ، �ل��وح��دة  ملعنى 

�الم�������ار�ت و���ش��ع��ب��ه��ا و�مل��ق��ي��م��ني على 
 ، و��شتقر�ر  و�أمن  رفاهية  �أر�شها من 
ميكن �أن تباهي بها كل �شعوب �الأر�س 
وه����ذه �ل��رف��اه��ي��ة ب��ن��ي��ت م��ن مرحلة 
�لتي  �حل��ي��اة  وق�����ش��وة  �لعي�س  �شظف 
بعد  م�شري�  �الم�����ار�ت،  �أب��ن��اء  عا�شها 
عهد  �الن��ط��الق يف  �إىل مرحلة  ذل��ك 
ز�يد �إىل و�لتي �إ�شتملت على حمطات 
و�لتحديث  �لبناء  جم��االت  يف  كثرية 
وم���و�ك���ب���ة �حل�������ش���ارة وحت��ق��ي��ق حلم 

معادلة �الأ�شالة و�ملعا�شرة. 
وب��ع��د �أن �إ���ش��ت��ع��ر���س �آغ����ا ج��م��ل��ة من 
�ل���ت���ي حت��ق��ق��ت يف عهد  �الجن���������از�ت 
�لتعليم  �ملوؤ�ش�س على م�شتوى  �لقائد 
و�ل�����زر�ع�����ة و�خل�����دم�����ات �ل�����ش��ح��ي��ة ، 
و�ل�شيا�شة �خلارجية ، و نو �القت�شاد 
، و�إزدهار �جلانب �لعمر�ين و�خلدمي 

�إ�شت�شاري �خلدمات �لطبية يف �شرطة 
�أب���وظ���ب���ي ، و�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي ف����ز�ري 
�أ�شتاذ م�شاعد يف كلية �لطب بجامعة 
، و�ل��ر�ئ��د ط���ارق �جلنيبي  �الم����ار�ت 
�شرطة  يف  �ل�شحي  �لتثقيف  م��دي��ر 
�أبوظبي ، و�إ�شتملت هذه �لفقرة على 
وتوعوية  ع��ل��م��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دمي 
 ، �ل��وب��ائ��ي  �لكبد  مر�شالتهاب  ح��ول 

وكيفية معاجلتة وجتنب خماطره . 
من  �آي��ات  بتالوة  �الأم�شية  و�ختتمت 
�لذكر �حلكيم ترحما على روح �ل�شيخ 
�لقارئ  ، تالها  ث��ر�ه  ز�ي��د طيب �هلل 
حممود غنيم ، حيث �شارك �جلمهور 
ع��ل��ى روح ز�يد  �ل��دع��اء و�ل��رح��م  يف 
�خلري ، و�شط خ�شوع رم�شاين كامل 
�لفقيد  مبكانة  تليق  �إن�شانية  وحالة 

�لكبري. 

�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�ل��دول��ة حفظه �هلل و����ش��اف �آغ��ا : ما 
ز�ل ز�يد باق يف وجد�ننا جميعا ، باق 
يف وجد�ن �أّمة عريقة ، فقد كان قائد� 
من �لطر�ز �الأول من حيث تطلعاته 
�ليوم  �لدولة  �أن  و�أح�شب   ، �الن�شانية 
عندما  دول��ي��ا  ف�����ش��اء  �أط��ل��ق��ت  حينما 
�شّمت يوم ذكرى يوم رحيله يوم �لعمل 
�الن�شاين ، قد �أكدت على �شور كثرية 
�لكبري  �ل��وط��ن  فقيد  ري����ادة  ج�����ش��دت 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �الن�������ش���اين  �ل��ع��م��ل  يف 
�لنهج  �ملحا�شر  و�إ�شتعر�س  �لعاملي. 
�إ�شتخدمه  �ل��ذي  �لفريد  �ال�شتثنائي 
�لقيادة  يف  �هلل  رح��م��ة  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
ل��ق��د ح��ك��م �ل�شيخ  ، وق���ال :  و�حل��ك��م 
، ودعونا  ز�يد بلده بطريقة خمتلفة 
به  تنعم  ما  نتذكر  �لتاأمالت  ه��ذه  يف 

�شعيد  ����ش���ل���ط���ان  ع��ب��ي��د  �الم������ار�ت������ي 
يف  ق�شائده  من  جمموعة  �لظاهري 
�لقائد  وح��ب   ، و�لقيادة  �لوطن  حب 
�مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن �هلل تعاىل 
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
طيب �هلل ث��ر�ه ، وم��ن �أه��م �لق�شائد 
معها  �ل�شاعر وجت���اوب  �أل��ق��اه��ا  �ل��ت��ي 
جمهور �الأم�شية ق�شيدة بعنو�ن ز�يد 
�ملجد كما قدم �لظاهري ق�شيدة رثاء 
ز�ي���د رحمه  �ل�شيخ  م��وؤث��رة يف رح��ي��ل 
�ل�����ش��اع��ر �شدى  �هلل والق���ت ق�����ش��ائ��د 
طيبا لدى �جلمهور �لذي �حت�شد يف 
م�شرح �بوظبي مل�شاركة يف �إحياء هذه 

�ملنا�شبة �جلليلة . 
بعنو�ن  ف���ق���رة  �الأم�����ش��ي��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
كل  فيها  ���ش��ارك  �لتوعية  م��ع  وق��ف��ات 
م��ن �ل��دك��ت��ور ���ش��ام��ح حم��م��د فخري 

تاأمالت يف ذكرى ز�يد �ألقاها �لدكتور 
ريا�س نع�شان �آغا رئي�س حترير جملة 
�الم��ار�ت �لثقافية �لتابعة ملركز ز�يد 
للدر��شات و�لبحوث يف �لنادي ، تناول 
�لكبري  �لوطن  فقيد  م�شرية  خاللها 
، وب��ن��اء �لدولة  م��ع �حل��ي��اة و�حل��ك��م 
حققها  �ل���ت���ي  �ل��ع��ظ��ي��م��ة  وم��ك��ان��ت��ه   ،
باإجناز�ته �ل�شخمة يف نفو�س �ل�شعب 
و�لعربي  �القليمي  �مل�شتوى  وع��ل��ى   ،
و�ل��دويل ، وق��ال �آغ��ا يف هذه �ملنا�شبة 
�ليوم �لذي وّدع  : ما زلنا نذكر ذلك 
، مل يكن  ق��ائ��د�  فيه �شعب �الم����ار�ت 
، بل ك��ان قائد� الأمة  قائد� له وح��ده 
، ونحمد �هلل �أن عّو�س �هلل هذه �الأمة 
نهجه  على  ���ش��ارو�   ، خمل�شني  باأبناء 
ومدر�شته يف �الن�شانية و�حلكم وعلى 
ر��شهم �شاحب �ل�شمو �شاحب �ل�شمو 

و�إقامة  �الحت���اد  تاأ�شي�س  يف  �لفريدة 
�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �الم���������ار�ت  دول������ة 
ذلك  نتائج  م��ن  وك���ان   ،  1972 ع��ام 
م�شتوى  على   ، حتققت  كثرية  ��شياء 
رفاهية �لفرد ، تطور �القت�شاد ، بناء 
�الن�شان  ببناء  و�الهتمام   ، �ملوؤ�ش�شات 
ذلك  ك��ل  م�شتمد�   ، �الوىل  بالدرجة 
�لذي   ، �لر�شيد(  من مفهوم )�حلكم 
�لعد�لة  م��ي��ز�ن  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ي��ع��م��ل 
�لقائد  ب��ذل��ك  ف��ك��ان   ، ب���ني �جل��م��ي��ع 
�لذي �أدرك و�أتقن فن �حلكم �لر�شيد 
�لفائقة على حب  ق��درت��ه  م��ن خ��الل 
�ملقد�ر  بنف�س  �ح��ب��وه  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ا���س 
، وك���ان ل��ه��ذ� �حل��ب �الن�����ش��اين ثماره 
�اليجابية على مبادئ وحدة �ل�شعب ، 
وتكاتفه وم�شاهمته يف م�شرية �لبناء 
و�لتحديث.  عقب ذلك �ألقى �ل�شاعر 

�شمن احتفالت الدولة بيوم العمل الإن�شاين الإماراتي 

املهرجان الرم�ساين لنادي تراث الإمارات ينظم اأم�سية خا�سة لالحتفاء بذكرى رحيل ال�سيخ زايد 

الهالل الأحمر يوزع الك�سوة على الأطفال اليتام يف باك�ستان
•• ا�صالم اباد-وام:

و��شل مكتب هيئة �لهالل �الحمر لدولة �المار�ت يف ��شالم �باد �م�س �ي�شال �مل�شاعد�ت �ىل �الطفال �ملحرومني يف �نحاء 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  �إطار حملة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد  متعددة من باك�شتان يف 
�لوزر�ء حاكم دبي  رعاه �هلل  لك�شوة مليون طفل حمروم يف �لعامل خالل �شهر رم�شان �ملبارك . وقام مدير مكتب �لهالل 
�الحمر �ل�شيد حمد عبد�هلل �آل علي و�أع�شاء �ملكتب بالتن�شيق مع �شفارة �لدولة بتوزيع �لك�شوة على 500 طفل وطفلة 
من �اليتام �لذين فقدو� و�لديهم يف زلز�ل عام 2005 يف قرية �الطفال �إ�س . �أو . �إ�س  ب�شاحية ��شالم �باد بح�شور مديرة 
�لقرية و�لعاملني فيها . و�و�شح �نها جزء من �ملرحلة �لر�بعة �مل�شتمرة الي�شال �مل�شاعد�ت �ىل م�شتحقيها من �الطفال 
�ملحرومني و�لناجني من �لكو�رث �لطبيعية ..موؤكد� �حلر�س على بذل كل �جلهود الي�شال �مل�شاعد�ت �ىل �أكرب عدد ممكن 
من �الطفال يف باك�شتان من �جل �جناح �حلملة وحتقيق �هد�فها. من جانبها قالت مديرة �لقرية �ن �طفالها ي�شعرون 
�ليوم بالفرح و�ل�شرور لتو�جد ممثلي �لهالل �الحمر �المار�تي بينهم ..وتقدمت بال�شكر ملا قدمته هيئة �لهالل �الحمر 

من �مل�شاعد�ت �خلريية و�الن�شانية على مدى �شنو�ت فيما توجه �الطفال بالدعاء �ىل �هلل �ن يحفظ �شعب �المار�ت . 

ن�سائيه دبي: يوم زايد للعمل الن�ساين وقفة تاأمل يف �سجل زايد اخلري
 •• دبى-وام:

جمعية  رئي�شة  �لطاير  حميد  بنت  �أمينة  �ل�شيخة  �أك��دت 
قر�ر  �أن  �الإد�رة  جمل�س  رئي�شة  بدبي  �لن�شائية  �لنه�شة 
جمل�س �لوزر�ء �ملوقر بت�شمية يوم ذكرى رحيل �ملغفور له 
�آل نهيان رحمه  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل تعاىل 
19 رم�شان من كل ع��ام ب� ي��وم ز�ي��د للعمل  �مل��و�ف��ق  �هلل 
لباين  رف��ي��ع  بتكرمي  بها  نعتز  مهمة  خ��ط��وة  �الإن�����ش��اين  
ر�ئد  �لعطاء رحمه �هلل  و  ز�ي��د �خل��ري  �إم��ار�ت��ن��ا �حلبيبة 
هذه �الأمة وموحد �شملها و�أخيه �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 
و�إخو�نهما  �هلل  رحمه  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  ر��شد  �ل�شيخ 
حكام �المار�ت موؤ�ش�شي �الحتاد �لذين ي�شكلون �ملنظومة 

�لتاآخي  يف  �ملثل  �أروع  و�شربو�  �الحت��اد  عقد  يف  �لفريدة 
�ل�شعب  ه��ذ�  بناء  خدمة  يف  و�لتفاين  و�لتالحم  و�ل��ت��اآزر 

وتوفري متطلبات �حلياة �لكرمية لهم.
بيان وزعته  �لطاير يف  �أمينة بنت حميد  �ل�شيخة  وقالت 
ذك��رى رحيل  19 رم�شان  يوم  �عتماد  �ن  �م�س  �جلمعيه 
�ملوؤ�ش�س وباين �الإمار�ت ز�يد �خلري رحمه �هلل بيوم �لعمل 
�الإن�شاين �الإمار�تي يعترب وقفة تاأمل يف �شجل ز�يد �خلري 
..م�شرية �ىل مقولته رحمه �هلل �لتاريخية يف �ل�شاد�س من 
�أغ�شط�س 1966 يوم توليه حكم �إمارة �أبوظبي �الحتاد 
�أهد�يف ل�شعب �الإمار�ت ول�شعوب �ملنطقة  �أمنيتي و�أ�شمى 
فاأبناء هذه �ملنطقة جميعا �شعب و�حد وهم جميعا �إخوة 
�أ�شل و�حد ولغتهم ودينهم و�حد حتى �الأر���س �لتي  من 

عا�شو� عليها منذ �آالف �ل�شنني كانت د�ئما و�حدة.
حياة  دق��ائ��ق  عاي�س  �هلل  رحمه  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ن  و��شافت 
مو�طنيه  متطلبات  ك��ث��ب  ع��ن  تلم�س  و  وط��ن��ه  و  �شعبه 
ت��و�ك��ب دو�فع  م��ت��اأن��ي��ة  در�ي����ة  ف��و���ش��ع �خل��ط��ط بعناية و 
للقيم  �إه���م���ال  �ل��ت��ح�����ش��ر دون  �إي���ق���اع  ت�����ش��اي��ر  و  �ل��ع�����ش��ر 
لعاد�ت  �إهمال  �أو  �لعربية  و�الأ�شالة  �لكرمية  �الإ�شالمية 
�ل�����ش��ل��ف وت����ر�ث �الأج������د�د وع��م��ل ب��ع��زمي��ة �ل���رج���ال �لتي 
ال ت��ع��رف �ل��ي��اأ���س و�ن��ت��ق��ل م���ن م��وق��ع الآخ����ر م�����ش��ج��ع��ا و 
عمليات  يف  للم�شاركة  �جلهود  م�شتنفر�  و  للهمم  حمفز� 
�لتطوير و�لتحديث متبعا كل خطو�ت �الإجناز �الإن�شاين 
نوذج  �أروع  �شاربا  بعناية  �الأزم��ن��ة  مر  على  و�حل�شاري 

للمثل و�لقدوة.
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قدم له من�شور بن زايد

)زايد.. رجل بنى اأمة(.. كتاب جديد ي�سدره الوطني للوثائق والبحوث 
•• ابوظبي-الفجر:

�أطلق �ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بوز�رة �شوؤون �لرئا�شة �إ�شد�ره �جلديد 
تف�شياًل  �لتحليالت  ب��اأك��ر  �حل��اف��ل  �أم���ة(  بنى  رج��ل  )ز�ي���د.  بكتاب:  �ملتمثل 
حلياة �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان. و�لذي �أثرته �لذ�كرة �جلمعية للذين 
مرجعية  مب��و�د  حمتو�ه  تعزيز  ومت  فيها،  و�شاركو�  �لطويلة  رحلته  عا�شرو� 
ير�شم  ثمانائة �شفحة  �لكتاب يف  غد�  �لعامل حتى  �أرج��اء  كافة  �أ�شا�شية من 
�لفريدة  �الأر�شيفية  �ل�شور  �لعديد من  و�آ�شرة تدعمها  ق�شة �شخ�شية فريدة 
�لتي تعزز م�شمون �لكتاب �جلديد. قدم للكتاب �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث، وفيها قال �شموه: » تقا�س عظمة �لرجال مبا 
قدمو� الأمتهم ولالإن�شانية من جالئل �الأعمال وف�شائل �الآثار، وما تركو� من 
�إجناز�ت تزدهر بها �لبالد، وي�شعد يف ظلها �لعباد، يف �أجو�ء من �الأمن و�الأمان، 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  �لعظيم  �ل��ر�ح��ل  ك��ان  لقد  و�ل�����ش��الم...،  و�لطماأنينة 
�شلطان �آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه- �أحد �أعظم �لقادة؛ فقد �أ�ش�س وطناً، وعّمر 
بلد�ً على �أ�ش�س ر��شخة من قيم �الإميان، وقو�عد �شلبة من �ملبادئ �الإن�شانية 
حكام  �إخ��و�ن��ه  مع  بالتعاون  �لعربية  �الإ�شالمية  و�ل��ع��اد�ت  و�الأع���ر�ف  �لنبيلة، 
�الإمار�ت، ومبباركة وتاأييد من �شعبها... �إن كتاب)ز�يد.. رجل بنى �أمة( يك�شف 
عن جو�نب كثرية من �شرية �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان رحمه �هلل، 
ويربز باالأحد�ث و�لوقائع جوهره �لنفي�س«. ويعّد كتاب)ز�يد: رجل بنى �أمة(
مبا وثقه من جالئل �الأعمال وف�شائل �الآثار  �متد�د�ً ملا حفلت به حياة �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان –طيب �هلل ثر�ه- من جمريات و�أحد�ث وّثقها كتاب 
»ز�يد من �لتحدي �إىل �الحتاد« �لذي يت�شمن عر�شاً تاريخياً حلياة و�إجناز�ت 
�أبوظبي، و�أول رئي�س لدولة �الإمار�ت  �آل نهيان حاكم  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�أ�شدره  وقد  1971م،   �إىل  1946م  ربع قرن متتد من  م��د�ر  �لعربية على 

�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث يف عام 2007م.    
ي�شلط �لكتاب يف ف�شوله �لثالثة و�الأربعني �ل�شوء على خمتلف مر�حل حياة 
�ملغفور له - باإذن �هلل-        �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، وعلى �إجناز�ته 
�لكربى، فقد ولد �ل�شيخ ز�يد عام ١٩١8م، ويف عام1946 عِينه �شقيقه ممثاًل 
للحاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية، وهي منطقة �لعني �لتي تتوزع فيها �لو�حات يف 
�القت�شاد  �إنعا�س  بعد  تقدمية  ك�شخ�شية  �شيته  فذ�ع  �أبوظبي؛  عمق �شحر�ء 
�لزر�عي لتلك �ملنطقة مبو�رد طفيفة، ولعل هذه �ملرحلة �أو �لتجربة �لقيادية 

جزيرة �لعرب طو�ل مئات �ل�شنني، و�أم�شى �شبابة يف �أيام ع�شيبة عندما كانت 
�إمار�ت �خلليج تكافح للنهو�س من �نهيار �شناعة �شيد �للوؤلوؤ، وتنتظر ب�شرب 

�الزدهار �لنفطي �ملن�شود.

ف�شول الكتاب وموا�شيعها
يبد�أ �لكتاب - بعد �ملقدمة و�لتمهيد-  بالف�شل �الأول وعنو�نه: » خطوة ز�يد 
�إىل  ز�ي��د  �ل�شيخ  و�شول  قبل  �أبوظبي  ح��ال  على  �ل�شوء  ي�شلط  وفيه  �الأوىل« 
�حلكم و�لعو�مل �لتي جعلت �الأنظار تتوجه �إليه ليكون رئي�شاً لهذه �الإمارة؛ ملا 

يتمتع به من �حلكمة و�لدبلوما�شية.
تاريخ  وتاريخ«  ��شم  »�أبوظبي:  بعنو�ن  جاء  �ل��ذي  �لثاين  �لف�شل  وي�شتعر�س 
�لثالث  �لف�شل  وج��اء  �جل���و�ر.  ل��دى  ومكانتها  �أهلها  ل��دى  ومنزلتها  �أبوظبي 
بعنو�ن: »يروى عن �لز�يدين« و�ملر�د بهما �ل�شيخ ز�يد بن خليفة )ز�يد �لكبري( 
�أثناء  و�زدهارها  �أبوظبي  قوة  ودورهما يف  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  و�ل�شيخ 
حكمهما. ويتناول �لف�شل �لر�بع »�ل�شنو�ت �الأوىل« من حكم ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان �لتي �شهدت �هتماماً باأبناء �ملجتمع �لذين كانو� يعانون �لفقر و�شظف 
�إمارة  لتطوير  متو��شل  عمل  يف  ن��ه��اره  مي�شي  �حل��اك��م  ك��ان  وك��ي��ف  �لعي�س، 
�أبوظبي و�الرتقاء باأبنائها، وكانت كل �شغرية وكبرية يف �الإمارة تعنيه ب�شكل 
مبا�شر ، وحتظى باهتمامه، و��شتمر ت �حلال كذلك حتى توجت �جلهود بقيام 
1972م. يف �لف�شل �خلام�س » ر�ئد بناء �الأم��ة« يربز حب  �الحتاد يف مطلع 
�ل�شيخ ز�يد للحياة و�لعمل، وما يتمتع به من �إر�دة وت�شميم يف �شبيل حت�شني 
معي�شة �ملو�طنني �لذين كانو� يعي�شون �شمن حدود �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�زدي��اد مهام �ل�شيخ ز�يد �لذي كان يعمل على مدى ع�شرين �شاعة يف �ليوم، 
وكان يندفع للعمل ب�شهية وحما�س �نعك�س على نو خمتلف جماالت �حلياة. 
ويف �لف�شل �ل�شاد�س »مائة يوم« يت�شح �أن مهمة �ل�شيخ ز�يد مل ت�شتهدف جمرد 
�أنه �نتدب نف�شه ملهمة كربى، فهو جاء ليبني دولة،  �لتغيري، ولكنه كان يعلم 
�لبالد.  �أرج��اء  تعّم كل  �لتي  �لتنمية  �شباقتان يف جمال  ودب��ي  �أبوظبي  وكانت 
يف �لف�شل �ل�شابع �شكنت »�أ�شباح من �ملا�شي« و�ملر�د بها �لفقر �ملدقع، و�جلوع 
�لقاتل، و�نعد�م �الأمل، وهذه �الآفات �لثالث كانت  �ملاآ�شي �لتي مل تغادر ذ�كرة 
�لرجل، وبقيت تق�س م�شجعه وكان على يقني �آن��ذ�ك من �أن �الإم��ار�ت قادرة 
على حت�شني هذه �حلال، وقد ح�شل ذلك بف�شل حكمته. وجاء �لف�شل �لثامن 
قطر  �إىل  ز�ي��د  �ل�شيخ  زي���ار�ت  لري�شد  ي��وم��اً«  وع�شرين  ثمانية  »بعد  بعنو�ن 
�شبتمرب  يف  �النحياز  عدم  مبوؤمتر  �الإم��ار�ت  وم�شاركة  و�جلز�ئر،  و�لبحرين، 
دولة  وم�شاركة  1973م،  �أكتوبر  ح��رب  م��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  وم��وق��ف  1973م، 
�أدى �إىل بروز �ل�شيخ ز�يد كقائد عربي �كت�شب  �الإم��ار�ت يف بع�س �ملحافل ما 
ر�أيه ومو�قفه درجة كبرية من �الأهمية. و�لف�شل �لتا�شع »حركة ال تهد�أ« تطرق 
�إىل و�قع �لتعليم �لذي كان من �الأولويات  لدى �ل�شيخ ز�يد �لذي كان يعمل من 
�أجل توفري �حلياة �لكرمية لكل مو�طن، ويتفاعل مع �ملو�طنني وي�شغي �إىل 
م�شاكلهم. وركز �لف�شل �لعا�شر »ز�يد و�مللك«  يف �ل�شد�قة �ملتينة �لتي تر�شخت 

بني �ل�شيخ ز�يد و�مللك �حل�شن �لثاين عاهل �ململكة �ملغربية �ل�شابق.
ويبني �لف�شل �حلادي ع�شر »لل�شلطة قيودها« �حلياة �لب�شيطة �ملتو��شعة �لتي 
كان يعي�شها �ل�شيخ ز�يد بالرغم من �الأمو�ل �ملتدفقة �إىل �شناديق �أبوظبي، �إذ 
�إنه �نتدب نف�شه ملهام جليلة و�شامية، وكانت له حركته �لدبلوما�شية �لن�شطة 
�لتي ال تتوقف. و�لف�شل �لثاين ع�شر  »�ملخا�س �لع�شري« يظهر �هتمام �لدولة 
لوالية  »رئي�س  ع�شر   �لثالث  �لف�شل  ويف  �لتنموية.  وم�شاريعها  بد�شتورها 

1966م  ع��ام  عائلته  فدعته  �إليه؛  �الأن��ظ��ار  وجهت  �لعني  منطقة  يف  �لباهرة 
تعقيدها  من  ز�د  ج�شيمة  مهمة  تلك  وكانت  �أبوظبي.  الإم��ارة  حاكماً  لتقلده 
�ل�شيا�شية  �لتز�ماتها  و�إنهاء  �ملنطقة  من  �الن�شحاب  عزمها  بريطانيا  �إع��الن 
حيال �الإمار�ت �ملت�شاحلة، وكانت هذه �ملرحلة هي �الأهم يف حياة �ل�شيخ ز�يد 
�أبوظبي،  �إم���ارة  بناء وتطوير  �أم��ة، وه��و ال يدخر جهد�ً يف  ب��اين  �أ�شبح  �ل��ذي 
وتوجت جهود �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان بالثاين من دي�شمرب ١٩٧١ �لذي 
�آل  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملتحدة برئا�شة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �أعلن فيه ن�شوء 
نهيان.  وهكذ� ��شتطاع �ل�شيخ ز�يد بناء دولة حقيقية، مع �أنه مل يحظ بتعليم 
ر�شمي يعينه يف مهمته. ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتتفل بيومها �لوطني 

يف كل عام لت�شري �إىل عظمة �إجنازه يف �إن�شاء �الحتاد �لعربي �لناجح �لوحيد.
�إن ذلك كله لي�س �شوى بع�س من ق�شة حياته �ال�شتثنائية؛ فقد ��شتثمر �ل�شيخ 
�لنفطية ليبد�أ مرحلة م�شهودة من  �أبوظبي  ث��ر�ه- عو�ئد  – طيب �هلل  ز�ي��د 
�لنه�شة �ملباركة، ولرفع �ملعاناة �لتي عا�شها �شعب �الإمار�ت يف �ملا�شي، ومل يكن 
دولة  ببناء  ز�ي��د  �ل�شيخ  يكتف  الأبناء وطنه،  ومل  و�إخال�شه  ل�شدقه  �إال  ذلك 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لنهو�س بها لتكون وطناً ي�شاهي �أكر �لدول تقدماً. 
لقد �أ�شبح �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان منذ عام ١٩٧١ �الأب �ملوؤ�ش�س لدولة 
�أمة حقيقية ز�هرة. و��شتطاع كرجل  �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، وم�شى لبناء 
دولة �ن يتجاوز حدود �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لي�شبح د�عية �شالم عاملي، ففي 
�أ�شد �ملحن برز �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان رئي�س دولة �الإم��ار�ت كزعيم 
ود�عية �شالم ميتد نفوذه �ل�شيا�شي �ىل كافة �أ�شقاع �الأر�س، لذ� ظل على مد�ر 
ثالثة وثالثني عاماً من �لرئا�شة يوؤدي �أدو�ر�ً �شيا�شية و�إن�شانية على �ل�شعيد 
�لعاملي فيتو�شط الإيقاف �حلروب، وي�شغط على �ملجتمع �لدويل للت�شرف يف 
حتول-طيب  �خل��ريي  �لعمل  �شعيد  وعلى  تاريخنا.   من  حا�شمة  منعطفات 
�هلل ثر�ه-  بفطرته �إىل رجل �إح�شان على �ل�شعيد �لعاملي؛ فكان عطاوؤه على 
�شوء تعاليم �لدين �الإ�شالمي بعيد�ً  �لتباهي و�لتفاخر؛ لذ� فقد اليكون من 
�ملمكن �الإحاطة مبا بلغته �أياديه �لبي�شاء وما و�شل �ليه عمله �خلريي. ومل 
على  ز�ي��د مقت�شر�ً  �ل�شيخ  ب��ه  ع��رف  �ل��ذي  �أو �جل��ود  �لعمل �خل��ريي  يقت�شر 
�أعظم  �إىل خارج حدودها لي�شبح  دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، و�إن��ا �متد 
حم�شن يف �لعامل على �الإط��الق، وكان له – رحمه �هلل- دور كبري يف م�شاعد 
مئات ماليني �لب�شر لينه�شو� مب�شتوياتهم �حلياتية يف �لبلد�ن �لنامية. هذه 
�شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  حياة  عن  و�لدر��شة  بالبحث  �لكتاب  يتناولها  جو�نب 
�آل نهيان �لذي ولد يف بد�يات �لقرن �لع�شرين الأ�شرة كانت حتكم �شطر�ً من 

وم�شاكنهم،  باملو�طنني  و�اله��ت��م��ام  و�ل��ن��م��اء،  �لبناء  لعملية  متابعة  و�ح���دة!« 
�ل�شيخ  ل�شعبه، ثم قر�ر  �لقائد  �إخال�س  �لتي برهنت على  �مل�شاريع  و��شتكمال 
ز�يد بالتنحي، وعدوله عن ذلك �لقر�ر �أمام �شيل �الت�شاالت ور�شائل �ملطالبة 
�إىل  �ل�شعب  ن��زول  �إىل  �أ���ش��ار  وط��ن��ي«  »مطلب  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  و�لف�شل  ببقائه. 
�ل�شو�رع الإظهار  والئه لرئي�س �لدولة، و�حلركة �لوطنية �لتي �أدت �إىل تطور 
�خلام�س  �لف�شل  حمور  كانت  �للبنانية  �الإمار�تية  �لعالقات  وقوتها.  �لدولة 
على  �ل�شوء  ت�شليط  �لكتاب  ��شتمر�ر  ذلك  �إىل  وي�شاف   ، �لدولة«  »بناء  ع�شر 
�إميان �ل�شيخ ز�يد مبزيد من �لتطوير يف دولة �الإمار�ت للو�شول �إىل مرحلة 
�الكتفاء �لذ�تي. ويربز �لف�شل �ل�شاد�س ع�شر » �إنها ل�شنة رهيبة« منزلة �ل�شيخ 
ز�يد كو�حد من كبار بناة �لدول، وقد �نتزع لنف�شه موقفاً متميز�ً على �مل�شرح 
�لدويل. وي�شري �لف�شل �إىل �لعام 1977 عام �ل�شيا�شة �خلارجية، وما �شهده 
ذلك �لعام من م�شاكل ماأ�شاوية. ويف �لف�شل �ل�شابع ع�شر  »�لطريق �إىل �أو�شلو« 
لل�شالم. وي�شور  نوبل  لنيل جائزة  ز�يد  �ل�شيخ  تر�شيح  �قر�ح  تفا�شيل حول 
�لف�شل �لثامن ع�شر »دبلوما�شية �ل�شحر�ء« �ل�شيخ ز�يد و�ل�شيخ ر��شد جال�شني 
ويبدي  �ل��دول��ة.  �شوؤون  يعر�س  ملا  حلول  عن  يبحثان  �لرملية  �لكثبان  على 
�لف�شل �لتا�شع ع�شر »�ل�شر�كة« �لتكامل و�ل�شر�كة بني �ل�شيخني: ز�يد ور��شد. 
وجهوده  �لعربية،  بالوحدة  ز�ي��د  �ل�شيخ  �إمي��ان  على  �لع�شرون  �لف�شل  ويوؤكد 
�لعنيفة. ويف  �اله��ت��ز�ز�ت  �لكثري من  �شادته  �لفرقاء يف عامل  �لتوفيق بني  يف 
ت�شوير  �ل�شو�بط«  وغياب  �جلماهريي  »�الإع��الم  و�لع�شرين  �حل��ادي  �لف�شل 
للو�قع �لعاملي �لذي ينوء بامل�شاكل، وكان �ل�شيخ ز�يد يبذل ما بو�شعه للحد من 
�لظلمة  و�لع�شرون »بني  �لثاين  �لف�شل  �لعامل. وير�شد  �لتدهور �حلا�شل يف 
و�ل�شوء« دور �ل�شيخ ز�يد يف مّل �ل�شمل على �ل�شاحة �خلليجية حتى ال تتاأثر 

باالأحد�ث �لتي ميوج بها �لعامل من حولها. 

هيئة الهالل الأحمر تنظم اإفطارين للم�سنني يف جنني واأهايل الأ�سرى يف نابل�س
�لفل�شطينيني  �مل�شوؤولني  عدد من  �إىل  �إ�شافة  �الأ�شرى  ذوي 
. و�أع�����رب �أه����ايل �الأ����ش���رى ع��ن ���ش��ك��ره��م وت��ق��دي��ره��م لهيئة 
�لهالل �الأحمر �الإمار�تي على �جلهد �الإن�شاين �لذي تنفذه 
وتخلل   . �مل�شتحقة  �لفئات  ويطال  �لفل�شطينية  �الأر��شي  يف 
�لفرح  الإدخ����ال  �الأ���ش��رى  الأب��ن��اء  ترفيهية  �أن�شطة  �الإف��ط��ار 
يعي�شونها  �لتي  �ملعاناة  حلجم  نظر�  قلوبهم  �إىل  و�ل�شرور 
�آبائهم لفر�ت طويلة . يذكر �أن هيئة  حلرمانهم من روؤية 
�ل��ه��الل �الأح��م��ر �الإم���ار�ت���ي تنفذ م��ن خ���الل د�ئ����رة �شوؤون 
�لالجئني �لفل�شطينية جمموعة من �لرب�مج �ملهمة خا�شة 
�لغذ�ئية  و�ل�شلة  �إفطار �شائم   « ت�شمل  �شهر رم�شان  خالل 

و�شدقة �لفطر وك�شوة �لعيد ». 

�لتي  �الأوىل  �مل��رة  لي�شت  �أنها  �إىل  م�شريين   .. �لفل�شطينية 
�أعرب  جانبه  من  لهم.  �الإفطار  �الأحمر  �لهالل  فيها  تنظم 
رئي�س �للجنة �ل�شعبية لالجئني عن �متتنانه و�شكره لهيئة 
�ل��ه��الل �الأح���م���ر �الإم���ار�ت���ي ع��ل��ى دع��م��ه��ا �ل�����ش��خ��ي و�لكبري 
�لتي  �لرم�شانية  بر�جمها  خ��الل  من  �لفل�شطيني  لل�شعب 
ه��ي م��و���ش��ع �ع��ت��ز�ز وت��ق��دي��ر م��ن ق��ب��ل جميع �أب��ن��اء �ل�شعب 
خلدمات  �ل�شعبية  �للجنة  نظمت  نابل�س  ويف  �لفل�شطيني. 
خميم بالطة بالتعاون مع �للجنة �لوطنية لن�شرة �الأ�شرى 
�لتي  �لرم�شانية  �لرب�مج  �شمن  �الأ���ش��رى  لعائالت  �إف��ط��ار� 
تنفذها د�ئرة �شوؤون �لالجئني �لفل�شطينية بدعم من هيئة 
�شخ�س من  .. ح�شره /400/  �الإم��ار�ت��ي  �الأح��م��ر  �لهالل 

•• جنني-وام:

للم�شنني  �إفطارين  �الإم��ار�ت��ي  �الإحمر  �لهالل  هيئة  نظمت 
يف مدينة جنني و�أه��ايل �الأ�شرى يف خميم بالطة يف مدينة 
مقر  يف  �مل�شنني  �إف��ط��ار  و�أق��ي��م   . �ل��غ��رب��ي��ة  بال�شفة  نابل�س 
�إىل عدد  �إ�شافة  م�شنا  نحو /50/  �مل�شنني بح�شور  جمعية 
�للجنة  و�أع�����ش��اء  �مل��دي��ن��ة  يف  �لفل�شطينيني  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
�الإفطار  �شهدو�  �ل��ذي��ن  �مل�شنون  ووج��ه  لالجئني.  �ل�شعبية 
�شكرهم  �لفل�شطينية  �لالجئني  �شوؤون  د�ئرة  عليه  و�أ�شرفت 
وتقديرهم لدولة �الإمار�ت وهيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي 
�الأر��شي  �الإن�شاين على  �لعمل  �لتي لها ب�شمات و��شحة يف 

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بافار للكمبيوتر و�لهو�تف �ملتحركة
رخ�شة رقم:CN 1368603  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيفتي و�ي ل�شيانة 

�حلا�شب �اليل رخ�شة رقم:CN 1544049 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شامل حممد �شامل �حلمادي )١00%(
تعديل �ل�شركاء تنازب وبيع

حذف حممد �شامل عبد�لهادي �حلمادي
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 2٩٩0
با�ش��م :�س.قرطا�شية فاروق �لعاملية

وعنو�نه :�س. �ملرقبات ، �س.ب:2٩8٧ ، ديرة ، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )١١35(  بتاريخ:23/١/١٩٩5 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :20١3/١0/26  وحتى تاريخ :١0/26/2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 2٩8٩
با�ش��م :�س.قرطا�شية فاروق �لعاملية

وعنو�نه :�س. �ملرقبات ، �س.ب:2٩8٧ ، ديرة ، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة .
و�مل�شجلة حتت رقم : )١١36(  بتاريخ:23/١/١٩٩5 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :20١3/١0/26  وحتى تاريخ :١0/26/2023

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

فقدان جواز �سفرت
�مل��������دع��������و/  حممد  ف�����ق�����د  
علي    �ي������وب  ح�����ش��ني  دالور 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   -
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)1166539(  من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

050/2626985

فقدان جواز �سفرت
نورياتي  �مل����دع����وة/   ف��ق��دت 
ب���ت ����ش���وو�رن���و �����ش����وم����و     - 
�ندوني�شية �جلن�شية - جو�ز 
  )594445( رق��م  �شفرها 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�ىل �ق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 
�ل�شفارة �ندوني�شيا م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/  �شاجنوى �شاركر 
بنجالدي�س  ���ش��ارك��ر-  ك��ان��اى 
�جل��ن�����ش��ي��ة-    - ج���و�ز �شفره 
)1657906(�شادر  رق���م 
م���ن ب��ن��غ��الدي�����س  م���ن يجده 
رقم  بتليفون  �الت�شال  عليه 

050/4499443

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل��������دع��������و/  �ح���م���د 
فل�شطيني   - كتيله  �بر�هيم 
�جل��ن�����ش��ي��ة     - ج���و�ز �شفره 
�شادر     )53262( رق����م 
م����ن يجده  ف��ل�����ش��ط��ني  م����ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

050/8338779

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/  طارق �شهادة 
بريطانيا   - �ل���ت���ي���ت���ي    
�شفره  ج����و�ز   - �جلن�شية 
  )705520900( رق��م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

050/6523244

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/  ز�ه���ري �حلق 
�شاركار بن مانري �حل��ق    - 
بنغالدي�س �جلن�شية - جو�ز 
  )408607( رق���م  ���ش��ف��ره 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�ىل �ق���رب م��رك��ز ���ش��رط��ة �و 
�ل�شفارة بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/  جبري 
هندي   - م���ي���ت���ال  ب�������ار�ت 
�جلن�شية-    - جو�ز �شفره 
   )3298129( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

055/4748546

فقدان جواز �سفرت
ت�شد�لك  �مل�����دع�����و/   ف���ق���د  
�ثيوبي  هايل وولد �شنبت - 
�جل��ن�����ش��ي��ة-  - ج���و�ز �شفره 
�شادر   )1087872( رقم 
من �ثيوبيا  من يجده عليه 
�الت�شال بال�شفارة �الثيوبية 

لدى �لدولة.

فقدان جواز �سفرت
�شرييكا  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
بريهانو �يانو    - �ثيوبيا 
�شفره  ج����و�ز   - �جلن�شية 
  )1846895( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

050/7829832

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  �مل������دع������و/ �ل���ف���احت 
�خل�شر   حممد  عبد�مللك 
�جلن�شية   �ل�����������ش�����ود�ن   -
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
يجده  م��ن    )81616(
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2380059

فقدان جواز �سفرت
�مل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
�شوريا   - �جل��ل��م    في�شل 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )4984034( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

050/8223127

فقدان جواز �سفرت
�شوبيه  �مل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
باك�شتان   - ع���ل���ي   ل���ي���اق���ت 
�جل��ن�����ش��ي��ة  - ج���و�ز �شفرها 
�شادر   )1796881( رقم 
م����ن يجده  ب��اك�����ش��ت��ان  م����ن 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

050/5385711

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/105   نزاع عقاري               
�ىل �ملتنازع �شدهم  /١-م�شبح بيات حممد بن بيات  2- فاطمة بيات حممد بن بيات  3- ظبية 
بيات حممد بن بيات 4- عفر�ء بيات حممد بن بيات 5- عمر حممد بيات حممد بيات حممد 
بيات 6- مرو�ن حممد   بيات حممد بيات  ٧- �شعيد حممد بيات حممد بيات  8- عبد�هلل حممد 
بيات ١١-  بيات حممد  بثينة حممد  بيات ١0-  بيات حممد  بيات ٩- ماجد حممد  بيات حممد 
�مل حممد بيات حممد بيات ١2- فاطمة علي حممد بيات ١3- علي حممد علي حممد بيات 
١4- �حمد حممد علي  حممد بيات ١5- عبد�هلل حممد علي حممد بيات ١6- جمعة حممد علي 
حممد بيات ١٧- �شيخة حممد علي حممد بيات ١8- عفر�ء حممد علي حممد بيات ١٩- وفاء 
حممد  علي  حممد  فاطمة   -2١ بيات  حممد  علي  حممد  م��رمي   -20 بيات  حممد  علي  حممد 
دمل��وك 24- �حمد  ب��ن بيات 23- فاطمة ح��م��د�ن  ب��ن حممد  ب��ن علي  ر����ش��د  ن��ورة بنت  بيات 22- 
26- م�شبح عبد�هلل م�شبح  بوهناد  25- جمال عبد�هلل م�شبح  �شبيب  بن  بن جمعه بن حممد 
بوهناد 2٧- حممد عبد�هلل م�شبح بوهناد 28- فاطمة عبد�هلل م�شبح بوهناد 2٩- ظبية عبد�هلل 
م�شبح بوهناد 30- ود�د عبد�هلل م�شبح بوهناد 3١- �شعاع عبد�هلل م�شبح بوهناد 32- �شالمة بنت 
عبد�لكرمي  �شعيد   -34 دروي�س  وليد  عبد�لكرمي   -33 دروي�س  وليد  عبد�لكرمي  زوجة  مبارك- 
وليد دروي�س   جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملتنازع / خليفة عبد�هلل خليفة بن �شريع �ملهريي 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب �خلبري يف �لدعوى. . وحددت لها جل�شة يوم 
�و من  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �مل�شلح   �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب  �ملو�فق 20١3/8/25  �الح��د 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�يام على �القل. 
 رئي�س  الق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده   بالن�سر
   يف  الدعوى 697 /2013 نزاع مدين       

�ىل �ملتنازع �شدهم / �شركة �حمد حمد �لق�شيبي و�خو�نه 2- ورثة �ملرحوم �شليمان 
حمد �لق�شيبي 3- د�ود �شليمان حمد �لق�شيبي 4- وفاء �شليمان حمد �لق�شيبي 
5- و�شال �شليمان حمد �لق�شيبي 6- يو�شف �حمد �لق�شيبي ٧-  عبد�ملح�شن �حمد 
�نت�شار   -١0 �لق�شيبي  �حمد  �بت�شام   -٩ �لق�شيبي  �حمد  �شميحة   -8 �لق�شيبي 
�حمد �لق�شيبي ١١- بهية عبد�هلل �لق�شيبي ١2- �شعود عبد�لعزيز �لق�شيبي ١3- 
جناة عبد�لعزيز �لق�شيبي ١4- �شهام عبد�لعزيز �لق�شيبي ١5- �شعاد عبد�لعزيز 
 -١8 �لق�شيبي  عبد�لعزيز  ١٧-�شماح  �لق�شيبي  عبد�لعزيز  �شحر   -١6 �لق�شيبي 
 -20 �لق�شيبي  حمد  �حمد  خالد  وليد   -١٩ كن�س  �ل��دي��ن  �شياء  حممد  يا�شمني 
�لق�شيبي  د�نة خالد �حمد حممد  �لق�شيبي 2١-  عبد�لرحمن خالد �حمد حمد 
�ملتنازع/ بنك �شتاندر �شارترد �لبحرين وميثله:  �ن  جمهويل حمل �القامة. مبا 
علي عبد�هلل ماجد �ل�شام�شي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب 
�ملحاماة.      و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  م��ع  متخ�ش�س  خبري 
مبكتب  ���س   8.30 �ل�شاعة   20١3/٧/3١ �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
�مل�شلح لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
  امل�سلح                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�صارقة-الفجر:

�أ����ش���دق���اء مر�شى  �أق���ام���ت ج��م��ع��ي��ة 
�ل�����ش��رط��ان ول��ل��ع��ام �خل��ام�����س على 
�ل���ت���و�يل م���اأدب���ة �إف���ط���ار ج��م��اع��ي يف 
م��ط��ع��م ���ش��ب��اب��ي��ك ب��ال��ق�����ش��ب��اء و�شط 
�أج���������و�ء رم�������ش���ان���ي���ة مم����ي����زة حيث 
�لفعاليات  م��ن  �الإف��ط��ارع��دد�ً  تبع 
�لب�شمة  ر���ش��م��ت  �ل��ت��ي  �ل��رف��ي��ه��ي��ة 
ع���ل���ى وج������وه �حل�������ش���ور و�أدخ����ل����ت 

�لفرحة �إىل قلوبهم.
وت���اأت���ي ف��ع��ال��ي��ة رع��اي��ة �مل��ر���ش��ى يف 
ز�يد  بيوم  �حتفاال  �شبابيك  مطعم 
�لتا�شع  ي�شادف  و�ل���ذي  �الإن�����ش��اين 
�ملبارك  ���ش��ه��ر رم�����ش��ان  ع�����ش��ر م���ن 
من كل عام يف ذكرى رحيل �ملغفور 
�ملوؤ�ش�س  �لقائد  ب��اإذن �هلل تعاىل  له 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لو�لد 

نهيان طيب �هلل ثر�ه.
�أقيمت برعاية  �لتي  �ملاأدبة  وح�شر 
من  جمموعة  �شبابيك  مطعم  من 
تتكفل  �ل�������ش���رط���ان مم���ن  م��ر���ش��ى 
�جلمعية بعالجهم وعائالتهم من 
�أن��ح��اء �الإم���ار�ت وحتر�س  خمتلف 
�ل�شرطان  �أ�شدقاء مر�شى  جمعية 
للمر�شى  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
ك����ل ����ش���ه���ري���ن ت��ت��م��ي��ز ب����اأج����و�ءه����ا 
�الإح��ت��ف��ال��ي��ة و�مل���رح���ة وت��ت��ي��ح لهم 
فر�شة �للقاء و��شتعر��س جتاربهم 
�مل��ر���س وع��الج��ه و�ل�شفاء منه  م��ع 
�جلمعية  ب����ادرت  �الإط�����ار  ه���ذ�  ويف 
خالل �ل�شهر �ملا�شي �إىل ��شطحاب 
�ملر�شى �إىل قمة برج خليفة، �أعلى 

�لدكتورة  وقالت  �ل��ع��امل.  يف  مبنى 
�لعام  �الأم��������ني  �مل���ا����ش���ي  ����ش���و����ش���ن 
جلمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان 
�خل���ريي���ة ن�����ش��ع��ى ب��ا���ش��ت��م��ر�ر �إىل 
للمر�شى  م��الئ��م��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
مل�����ش��اع��دت��ه��م يف روؤي�����ة �ل���ع���امل من 
م��ن��ظ��ور خم��ت��ل��ف ول��ي�����ش��ع��رو� باأن 
معهم  ويقف  ي�شاندهم  م��ن  هناك 
وباأنهم  �مل��ر���س  ���ش��د  ���ش��ر�ع��ه��م  يف 
�لكثريين  فهناك  وح��ده��م  لي�شو� 
مثلهم ممن عانى من هذه �الأوقات 
وتغلب  �ل���ع���الج  �أث����ن����اء  �ل��ع�����ش��ي��ب��ة 
كل  ويف  ن�شعى  �إننا  و�أ�شافت  عليها 

�الجت���اه���ات ل��ع��الج م��ر���ش��ان��ا لي�س 
و�لفحو�شات  �الأدوي����ة  ط��ري��ق  ع��ن 
ف���ح�������ش���ب ب�����ل و�إن����������ا م�����ن خ����الل 
�لرفيهية  �ل��ن�����ش��اط��ات  خم��ت��ل��ف 
��شتقر�ر  الأن  �لتثقيفية  و�ل��رب�م��ج 
عند  و�شالمتها  �لنف�شية  �حل��ال��ة 
الفتة  �ل��ع��الج  ن�شف  تعد  �مل��ري�����س 
�ل�شرطان  مر�شى  م�شاعدة  �أن  �إىل 
جت�����ش��د �أط����ر �ل��ت��الح��م ب���ني �أف����ر�د 
يف  �مل��ري�����س  م�شاركة  و�أن  �ملجتمع 
مظهر�ً  متثل  �الجتماعية  حياته 
م��ن م��ظ��اه��ر �ل��ت��ك��اف��ل ب��ني �لنا�س 
ور�فد�ً ي�شهم يف �ل�شعور بحال من 

ك��م��ا وجهت  �مل��ر���س  �أ���ش��ح��اب  ذوي 
لرعايته  �شبابيك  ملطعم  ���ش��ك��ره��ا 
��شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  مل���اأدب���ة  �ل��د�ئ��م��ة 
�خلام�س  للعام  �ل�شرطان  مر�شى 

على �لتو�يل.
مطعم  �د�رة  �أع���رب���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
�شعادتها  عن  �لق�شباء  يف  �شبابيك 
باإ�شت�شافة هذه �لفعالية ولتعاونها 
�مل���ت���و�����ش���ل ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ع���ام مع 
�ل�شرطان  �أ�شدقاء مر�شى  جمعية 
على  �ملطعم  �إد�رة  ح��ر���س  م��وؤك��دة 
�ملجتمع  جت��اه  م�شوؤوليتها  حتمل 

�لذي تنتمي �ليه وتعمل فيه.

•• عجمان ـ الفجر :

ب�  �ل�����دول�����ة  �ح����ت����ف����االت  �إط��������ار  يف 
)ي������وم ز�ي������د ل��ل��ع��م��ل �الإن�������ش���اين( 
بن  خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  نظم 
�ملعنى  جت�شد  فعاليات  ع��دة  ز�ي���د 
�الإ�شالمية  و�ل��ق��ي��م  �الج��ت��م��اع��ي 
�فطار  منها  �ل��ي��وم  ل��ه��ذ�  �لنبيلة 
�مل�شت�شفى  مل����وظ����ف����ي  ج����م����اع����ي 
و�ملر�كز  �لطبية  عجمان  ومنطقة 
�لورود  ت��وزي��ع  مت  كما   ، �ل�شحية 
و�لهد�يا على �ملر�شى من �لرجال 

و�لن�شاء و�الأطفال يف �مل�شت�شفى.
وقال حمد ترمي �ل�شام�شي �أن هذ� 
�لفعاليات �أقيمت با�شم )يوم ز�يد 
للمكانة  ن��ظ��ر�  �الإن�����ش��اين(  للعمل 
ز�يد  �ل�شيخ  حفرها  �لتي  �لرفيعة 
نفو�س  يف  ث��ر�ه  وطيب  �هلل  رحمه 
وكل  بل  �ملو�طنني  لي�س   ، �جلميع 
، ولي�س  �ل��دول��ة  �أر����س  مقيم على 
على م�شتوى �الإم��ار�ت و�إن��ا على 

م�شتوى �لعامل.
وق�����ال م���دي���ر ط��ب��ي��ة ع��ج��م��ان �أن 
�ل��وف��اء ل��ز�ي��د �خل��ري ح��ق وو�جب 
ل���رد �جل��م��ي��ل لباين   ، �أع��ن��اق��ن��ا  يف 
وموؤ�ش�س دولة �الحتاد ، �لذي جعل 
�إ�شعاد �ل�شعب همه �الأول و�الأخري 
دعم  م���ت���ف���ردة يف  وق�����دم ن�����اذج   ،
�ملو�طنني ، وها نحن ن�شاهد �ليوم 
�لزو�ج  ر�ئ��دة مثل �شندوق  ن��اذج 
وغريها  لال�شكان  ز�ي��د  وم�شروع 

من �شو�هد توؤكد على �أ�شالة هذ� 
�لقائد وتفرده يف حب �خلري.

�ل�شام�شي  ت����رمي  ح��م��د  وم�����ش��ى 
�ن�شب  ز�ي����د  �ه��ت��م��ام  �أن  ق���ائ���ال: 
وب�����ش��ورة ك��ب��رية يف جم���ال توفري 
يقيم  م��ن  لكل  �لطبية  �خل��دم��ات 
�أر�س �مار�ت �خلري و�لعطاء  على 
، وهذ� يعك�س حقيقة مهمة �أن هذ� 
وتقدمي  �لنا�س  حب  جعل  �لقائد 
�ل�شامي  للمحتاجني هدفه  �لعون 

د�خل �المار�ت وخارجها.
�ل�شام�شي  ت����رمي  ح��م��د  وط���ال���ب 
مدير منطقة عجمان �لطبية على 

�الحتفاء  يف  �ال���ش��ت��م��ر�ر  ����ش���رورة 
قلوب  يف  وتر�شيخها  ز�ي��د  ب�شرية 

�الأجيال �لالحقة.
باجلهود  �ل�����ش��ام�����ش��ي  �أ�����ش����اد  ك��م��ا 
بها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  و�مل��ب��ارك��ة  �لطيبة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل و�خو�نه �أ�شحاب �ل�شمو حكام 
�لذين ير�شمون خطى  �الإم���ار�ت 
ز�ي���د �خل���ري يف �اله��ت��م��ام بتوفري 
للمو�طنني  �ل��ك��رمي  �لعي�س  �شبل 
مكانة  رف��������ع  ع����ل����ى  و�ل�����ع�����م�����ل   ،
�الم�����ار�ت ب��ني �الأمم و�ل�����ش��ع��وب ، 

�مل�شاريع  تطبيق  يف  و�ال���ش��ت��م��ر�ر 
�خل��ريي��ة و�الن�����ش��ان��ي��ة يف خمتلف 
بلد�ن �لعامل ، وهذ� يعك�س �ملعدن 
و�شعبها  �ل��دول��ة  لقيتادة  �الأ�شيل 
�المار�ت  �شتبقى  لذلك   ، �ملعطاء 
و�حة �أمن و�أمان وعطاء بال حدود 

�إن �شاء �هلل.
�الحتفاء  �الح��ت��ف��ال  و���ش��م��ل  ه���ذ� 
بعمال �خلدمات �مل�شاندة يف �ملر�كز 
�ل�شحية بعجمان ، حيث قام مدير 
�لبطاقات  بتوزيع  عجمان  طبية 
على  م�شبقا  �مل��دف��وع��ة  �ل��ه��ات��ف��ي��ة 

هوؤالء �لعمال.

حاكم عجمان يكرم جمعية دار الرب يف ختام جائزة عجمان للقراآن الكرمي

خالل الإفطار اجلماعي ملوظفي دائرة البلدية والتخطيط

را�سد النعيمي يكرم اأيتام جمعية الإح�سان اخلريية مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين

ك����رم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
حاكم  ل��الحت��اد  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي 
�لرب لفوزها بجائزة عجمان  د�ر  عجمان جمعية 
1434ه�- �ل�شابعة  دورت��ه��ا  يف  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن 

�أقيم يف  2013 وذلك يف �حلفل �خلتامي �لذي 
�ملركز �لثقايف يف عجمان يف �إطار تكرمي �لفائزين 
من حفظة �لقر�آن من �الأفر�د وموؤ�ش�شات ومر�كز 

�لقر�آن �لفائزة يف �لت�شفيات �لنهائية للجائزة.
خليفة  خ��ل��ف��ان  ����ش���ع���ادة  �ل���ت���ك���رمي  درع  وت�����ش��ل��م 

�لرب،  د�ر  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��زروع��ي 
وقد ح�شر �لتكرمي �شعادة حممد �شهيل �ملهريي 
�إد�رة جمعية د�ر �لرب رئي�س قطاع  ع�شو جمل�س 
�ل�شوؤون �ملحلية كما ح�شره ف�شيلة �ل�شيخ �شالح 
باملدينة  ق��ب��اء  م�شجد  وخ��ط��ي��ب  �إم����ام  �ملغام�شي 
ك��ل��م��ة يف �حل��ف��ل �خلتامي  �أل���ق���ى  �ل����ذي  �مل���ن���ورة 
بالقر�آن  و�الهتمام  �لعناية  ف�شل  حول  للجائزة 
بقوله  عماًل  به  و�لعمل  للن�سء  وتعليمه  �لكرمي 
�لقر�آن  تعلم  من  خريكم  و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى 

وعلمه ، كما �شارك يف �حل�شور عدد من �أ�شحاب 
و�ل�شعادة  �ل��������وزر�ء  و�مل����ع����ايل  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�����ش��م��و 
�لف�شيلة  و�أ�شحاب  �الأعمال  ورج��ال  و�مل�شوؤولني 
�ل��ع��ل��م��اء و�مل�����ش��اي��خ وحم��ف��ظ��ي �ل����ق����ر�آن �لكرمي 

و�لطالب �لفائزين و�أولياء �أمورهم.
�لت�شفيات  يف  ���ش��ارك��ت  �ل���رب  د�ر  جمعية  وك��ان��ت 
ت����و�ج����دت يف معر�س  ك��م��ا  ل��ل��ج��ائ��زة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة باملركز �لثقايف يف عجمان على 
وقد  �لفائزين،  وتكرمي  �خلتامي  �حلفل  هام�س 

�شرف ركن جمعية د�ر �لرب بزيارة �شاحب �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
�شموه  ومطالعة  عجمان  حاكم  لالحتاد  �الأع��ل��ى 
�لكرمي  �ل���ق���ر�آن  لتحفيظ  �ل���رب  م�����ش��روع  ل�����ش��ور 
�لتحفيظ  وم���ر�ك���ز  �الإن�����اث  و  �ل���ذك���ور  ب��ف��رع��ي��ه 
د�خل  �هلل  كتاب  خدمة  يف  و�أن�شطته  ل��ه  �لتابعة 
م�شروع  على  �شموه  �ط��ل��ع  كما  �ل��دول��ة،  �إم����ار�ت 
�لثالث  ب��اأح��ج��ام��ه  �ل����رب  د�ر  م�����ش��ح��ف  ط��ب��اع��ة 
�جليب و�ملتو�شط و�لكبري �لذي مت طباعة �ملليون 

�خلام�س منه كاأحد �لرو�فد �لتي تخدم كتاب �هلل 
وي�شجل عليه هدية من �أهل �الإمار�ت �إىل م�شلمي 

�لعامل.
ب��اإج��ر�ء�ت طباعة  �ل�شاأن  �ل��رب يف ه��ذ�  وتقوم د�ر 
�ملليون �ل�شاد�س من م�شحف د�ر �لرب، كما تقوم 
�لر�ويح  م�����ش��ح��ف  ن�����ش��خ��ة  ط��ب��اع��ة  ب����اإج����ر�ء�ت 
وياأتي  و�ملعتكفني،  �مل�شلني  خل��دم��ة  )�ل��ت��ه��ج��د( 
د�ر  توليه  �ل��ذي  �مل�شحف  م�شروع  �إط���ار  يف  ذل��ك 
�لرب �هتمامها وعنايتها منذ �أكر من 20 عاماً، 

كما تهتم من جانب �آخر بتعليم كتاب �هلل وطباعة 
للم�شلمني �جلدد  �لكرمي  �لقر�آن  ترجمة معاين 
�ل��ه��د�ي��ة وذلك  ع��ن  �لباحثني  �جل��ال��ي��ات  و�أب��ن��اء 
�إط����ار دوره����ا �خل���ريي و�الإن�����ش��اين و�لدعوي  يف 
�لتابع للجمعية برب  مبركز �ملعلومات �الإ�شالمي 
دبي و�لذي تقوم به وفق ��شر�تيجيتها وروؤيتها 
مع  وبالتن�شيق  عاماً   35 منذ  �ملعلنة  و�أه��د�ف��ه��ا 
د�ئ���رة �ل�����ش��وؤون �الإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ريي يف 

دبي.

•• عجمان ـ الفجر:

د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  بن حميد  ر��شد  �ل�شيخ  �أكد 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان باأن يوم ز�يد للعمل 
من  بقر�ر  عنه  �أعلن  و�ل��ذي  �الإم��ار�ت��ي  �الن�شاين 
جمل�س �ل��وزر�ء يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
للعمل  ي���وم���اً  رم�����ش��ان   19 ي����وم  ي���ك���ون  �أن  ع��ل��ى 
�ملغفور  وف��اة  لذكرى  تخليد�  �الإم��ار�ت��ي  �الن�شاين 
�هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه 
�إمار�تنا  يف  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  ت��رج��م��ة  يعترب  ث���ر�ه 
�لغالية يف ن�شر ثقافة �لعمل �الجتماعي �لتطوعي 
باأجمل �شورها يف هذه �اليام �لف�شيلة م�شري� �إىل 
�ع���الًء لقيم �خل��ري و�لعطاء  �ل��ي��وم ميثل  ه��ذ�  �أن 
�خلريي  و�لعمل  �لتطوع  ثقافة  لن�شر  وجت�شيد� 
�لتي  �الن�����ش��اين  و�ل��ت��ع��اون  �الج��ت��م��اع��ي  �لتطوعي 
غر�شها وزرع بذورها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد طيب 
�هلل ثر�ه يف نفو�س �أبناء �المار�ت ، و�شار على دربه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حفظه �هلل و�إخو�نه حكام �الإم��ار�ت و�أبناء �ل�شعب 
�الإن�شانية  �لثقافة  ن�شر هذه  قاطبة يف  �الإم��ار�ت��ي 
�لتي عرفت عن �الإم��ار�ت كوطن يحت�شن �الآالف 
م��ن ك��اف��ة ���ش��ع��وب �ل��ع��امل وي��ق��دم ل��ه��م �مل�شاعد�ت 

و�لدعم �الإن�شاين بكافة و�شائله يف كافة �لظروف 
و�الأحو�ل.

جاء هذ� خالل تكرميه ل� 280 طفاًل من �الأيتام 
�ملنت�شبني جلمعية �الإح�شان �خلريية �أثناء �الإفطار 
�أقيم يف قاعة ماج�شتيك  �لذي  �ل�شنوي �جلماعي 
بن  ر����ش��د  �ل�شيخ  بح�شور  عجمان  رم���اد�  بفندق 
حممد بن علي بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �جلمعية 
و�شعادة  �خل��ريي��ة  �الح�����ش��ان  جلمعية  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�لعام للد�ئرة ونا�شر  �أحمد �ملدير  �إبر�هيم  يحيى 
�جلنيبي �ملدير �لتنفيذي للجمعية و�لدكتور حقي 
��شماعيل �ملدير �لتنفيذي ملجمع �الح�شان �لطبي 
ويو�شف �شلطان �لعجماين �ملدير �لتنفيذي ل�شركة 
عجمان لل�شرف �ل�شحي وعدد من كبار �ملوظفني 

يف �لد�ئرة و�جلمعية .
و�أ�شاد �شموه بجهود جمعية �الح�شان �خلريية يف 
مبادرة �شاحب  باأن  وكفالتهم الفتاً  �اليتام  رعاية 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
رعاه �هلل باإطالق ��شم هذ� �ليوم بيوم ز�يد للعمل 
�الن�شاين متثل نوذجاً عظيماً يف رعاية �الن�شان 
،وهي  �الإن�شانية  �لنو�حي  كافة  من  به  و�الهتمام 
تقدمي  يف  �لدولة  بها  تقوم  �لتي  للجهود  ترجمة 

د�خل  جمعاء  لالإن�شانية  و�الح�����ش��ان  �ل��رب  �أع��م��ال 
�لدولة وخارجها وعلى كافة �مل�شتويات .

��شتهل بال�شالم  وك��ان حفل �الإف��ط��ار �خل��ريي قد 
�لوطني لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ثم بتالوة 
ع��ط��رة م��ن �آي����ات �ل��ذك��ر �حل��ك��ي��م ت��اله��ا �لطالب 
يف  �ملتميزين  �الي��ت��ام  �لطلبة  م��ن  م��ب��ارك  �ليتيم 

جمعية �الإح�شان �خلريية.
جلمعية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �جلنيبي  نا�شر  و����ش��اد 
�مل��ت��و����ش��ل و�لرعاية  ب��ال��دع��م  �الح�����ش��ان �خل��ريي��ة 
حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لكرمية  �لد�ئمة 
وف��ع��ال��ي��ات ج��م��ع��ي��ة �الح�شان  مل�����ش��اري��ع  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�خلريية �ملختلفة معربا عن �شكره �حلزيل حل�شور 
�شموه هذ� �ليوم �الإن�شاين �خلريي يف هذه �الأيام 
�خلريية  �الإح�شان  جمعية  �أن  �إىل  م�شري�ً  �ملباركة 
�الأيتام  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا خ��دم��ة  ���ش��م��ن  و���ش��ع��ت 
ورعايتهم بجعلهم ن�شب �أعينها برعايتهم وتقدمي 
�لدعم �لد�ئم لهم ، منوها باأن هذ� �حلفل �ل�شنوي 

ينظم ت�شجيعاً وحتفيز�ً للمتفوقني منهم.
و��شار �إىل �أن �إن فكرة هذ� �حلفل تقوم على تقدمي 
�البت�شامة على  ور���ش��م  �أي��ت��ام �جلمعية  م��ن  ن��اذج 
وجوههم و�الرتقاء بهم ، حيث قدم جميع فقر�ت 

�حلفل �اليتام �ملنت�شبني للجمعية.

وتوجه نا�شر �جلنيبي بال�شكر �جلزيل 
�ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط يف  �إىل د�ئ������رة 
حلفل  �لكرمية  رعايتهم  على  عجمان 
�الح�شان  جل��م��ي��ع��ه  �ل�����ش��ن��وي  �الي���ت���ام 
�خل���ريي���ة ، ك��م��ا وت���وج���ه ب��ال�����ش��ك��ر �إىل 
على  �لعجماين  �شلطان  يو�شف  عائلة 
جمموعة  ك���ذل���ك  ل��ل��ح��ف��ل  رع��اي��ت��ه��م 
�أي بي للتجارة  الن��د م��ارك و�شركة يف 
وقرطا�شية �لفاروق �لعاملية رعاة حفل 

�يتام �جلمعية �ل�شنوي .
ثم �لقى �لطالب حممد خالد كلمة �اليتام وتقدم 
فيها با�شم كافة �اليتام يف �جلمعية �إىل �شمو �ل�شيخ 
ر��شد بن حميد �لنعيمي بال�شكر و�لعرفان على ما 
يقدمه م��ن دع��م و ع��ط��اء ال حم���دود، و لتكرميه 
�لد�ئم للمتميزين من طالب �جلمعية، منوها باأن 
و�لذي  �ملتاألق معنا  �ليوم بح�شوره  توج ذلك  هذ� 

هو بالن�شبة لنا حياٌة و �أمل.
و�أ�شاف لقد وجدنا من يهتم بنا و يرعى �أحو�لنا، 
ووجدنا من يهتم بتعليمنا و�إن�شائنا ن�شاأة �شاحلة 
�الإح�شان  ج��م��ع��ي��ة  �أح�������ش���ان  يف  �أن��ف�����ش��ن��ا  وج���دن���ا 
��شمها  من  �تخذت  �لتي  �جلمعية  ه��ذه  �خل��ريي��ة، 

معنًى و حققته و�قعاً طيباً بالن�شبة لنا

�نه  �أن���وه  �أن  يفوتني  �ملنا�شبة ال  ه��ذه  ويف   : وق��ال 
�الأعمال  ه��ذه  تكون مثل  �ن  و ال عجب  غ��ر�ب��ة  ال 
�لتطوعية و �خلريية، يف بلِد مثل �الإمار�ت حباها 
هذه  �أع���الم  م��ن  علم  يعترب  �ل��ذي  مبوؤ�ش�شها  �هلل 
رحمه  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �الأم���ة 
�أ�ش�س  �أر���ش��ى  �ل��ذي  �لبي�شاء  �الأي���ادي  �هلل �شاحب 
�خلريي  �لعمل  ثقافة  ون�شر  �الإن�����ش��اين  �لتعامل 
�لتطوعي على مبد�أ �لتعامل �الإن�شاين �لذي يق�شد 
به وجه �هلل �لكرمي ، فجعل من �لعمل �لتطوعي 
و  �ملباركة  �لدولة  هذه  مرتكز�ت  �أح��د  �الإجتماعي 
بها  و�ملقيمني  �أبنائها  نفو�س  يف  �ملفهوم  ه��ذ�  ع��زز 
�ملتاأ�شلة يف  �إمتد�د جلذور �خلري  ��شبحت  بحيث 
مبتهال  �شو�ء  على حد  مو�طنيه  و  �ب��ن��اءه  �أع��م��اق 

ز�يد طيب �هلل ثر�ه ويح�شن  �ل�شيخ  �أن يرحم  هلل 
د�عيا  �الإن�شاين  �لعمل  مبادئ  �أر�شاه من  ملا  مثو�ه 

�هلل �أن يكون كله يف ميز�ن ح�شناته. 
���ش��م��وه بتكرمي  �ل�����ش��ن��وي ك���رم  ويف خ��ت��ام �حل��ف��ل 
280يتيم من �ملتميزين �مل�شجلني لدى �جلمعية 
�لتح�شيل  م�شتوى  على  متميز  30يتيم  منهم 
�لعلمي معربا عن �شعادته �لكبرية بتفوقهم يف ظل 

ورعاية دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
كما ك��رم �شموه رع���اة �حل��ف��ل و�ل��د�ع��م��ني ل��ه ويف 
ت�شلم  حيث  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  مقدمتهم 
�لدرع �لتكرميي يحيى �لرياي�شة مدير عام �لد�ئرة 
وكرم عائلة يو�شف �شلطان �لعجماين والند مارك 

و�شركة يف �ي بي وقرطا�شية فاروق �لعاملية .

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ر�أ�س  منطقة  ب��ني  �لقائمة  �ل�����ش��ر�ك��ة  �إط���ار  يف 
و�خلدمات  �الأ���ش��غ��ال  ود�ئ����رة  �لطبية  �خليمة 
�شهر  فعاليات  و�شمن  �خليمة  ب��ر�أ���س  �لعامة 
�لتثقيف و�العالم  �إد�رة  �ملعظم نفذت  رم�شان 
�ل�شحي باملنطقة حملة توعوية ملوظفي د�ئرة 

�الأ�شغال و�خلدمات �لعامة بر�أ�س �خليمة .
�فتتح �حلملة �ملهند�س �أحمد حممد �حلمادي 
مدير د�ئرة �ال�شغال و�خلدمات �لعامة و مهرة 
حممد بن �شر�ي مدير �د�رة �لتثقيف و�العالم 
�ل�شحي مبنطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية ، حيث 
رحب �ملهند�س �حلمادي باأفر�د �لفريق �ل�شحي 
و�شكرهم على تعاونهم يف تنفيذ هذه �حلملة .

�إقبااًل كبري�ً من  �أن �حلملة �شهدت  �إىل  و�أ�شار 
م��وظ��ف��ي �ل���د�ئ���رة ل��الإط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى �شحتهم 
خالل هذ� �ل�شهر �لكرمي و�أ�شاد بدور منطقة 
باخلدمات  �الإرت��ق��اء  يف  �لطبية  �خليمة  ر�أ����س 
جهتها  وم��ن   . �الإم���ارة  يف  و�لوقائية  �ل�شحية 
�أن �حلملة  ����ش���ر�ي  ب���ن  م��ه��رة حم��م��د  ذك����رت 
تهدف �إىل زيادة م�شتوى �لوعي �ل�شحي لدى 

�أفر�د �ملجتمع ورفع درجة �ملعرفة بال�شلوكيات 
و�الأ�شباب �ملوؤدية لالإ�شابة باالأمر��س �ملزمنة ، 
وتعريفهم  �لقلب  وكيفية �حلفاظ على �شحة 
ب�����ش��ح��ة �لقلب  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ب���ع���و�م���ل �خل����ط����ورة 
وكيفية �تخاذ �الجر�ء�ت �لوقائية و �لعالجية 
�لالزمة مبا يف ذلك �إجر�ء �لفحو�شات �لطبية 
�لالزمة ب�شكل دوري للتاأكد من �شالمة �لقلب ، 

ومر�قبة عو�مل �الختطار ذ�ت �لعالقة ب�شحة 
�لقلب مثل �لوزن و�شغط �لدم و�ل�شكري ون�شبة 
�لعو�مل.  من  وغريها  �ل��دم  يف  �لكولي�شرول 
جمموعة  على  ��شتملت  �حلملة  فعاليات  و�أن 
�شحي  وتثقيف  توعية  �همها:-  �الن�شطة  من 
عن �لعو�مل �ملرتبطة باناط �حلياة �ل�شحية، 

- فحو�شات وقيا�شات ت�شتمل: 

�لدم  ���ش��غ��ط   ،  .BMI ك��ت��ل��ة �جل�����ش��م  م��وؤ���ش��ر 
�لكول�شرول  ن�شبة   ، �ل��دم  يف  �ل�شكر  ن�شبة   ،  .
�لكلي يف �ل��دم �لطول ، �ل��وزن ، ده��ون �جل�شم 
، ن�شبة �لدهون حتت �جللد ، ع�شالت �جل�شم 
توزيع   ،  ) �الي�����س   ( �ل��ده��ون  ، عمليات ح��رق 
�لكتيبات و�لن�شر�ت �لتثقيفية ، تقدمي ن�شائح 

تغذوية .

�شمن فعاليات رم�شان 

طبيـــــة راأ�س اخليمـــــة تهتــــم بـ�ســــالمــــة قلــــوب موظفـــــي الأ�سغـــــــال 

احتفاًل بيوم زايد الإن�شاين

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان تنظم ماأدبة اإفطار جماعي يف الق�سباء
م�ست�سفى خليفة بعجمان يحتفل بيوم زايد للعمل الإن�ساين
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العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

الغاء اعالن �شابق
�ل�شوؤون  قطاع   - �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1174182 لتجارية بان �لرخ�شة �لتجارية رقم�
باال�شم �لتجاري :�ملخت�شة للعقار�ت ذ.م.م بالغاء طلب 

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
�ل�شوؤون  قطاع   - �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1193589 لتجارية بان �لرخ�شة �لتجارية رقم�
باال�شم �لتجاري :خمبز �شيد �باد بالغاء طلب تعديل 

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
�ل�شوؤون  قطاع   - �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1030430 لتجارية بان �لرخ�شة �لتجارية رقم�
�لعامة  للمقاوالت  �لرمز  :�شركة  �لتجاري  باال�شم 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �العر��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة موؤ�ش�شات عو�يف للمقاوالت 

و�ل�شيانة �لعامة - �يج رخ�شة رقم:CN 1028742 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل 0.60*0.40

تعديل ��شم جتاري:من/جمموعة موؤ�ش�شات عو�يف للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة - �يج

AWAFI GROUP OF ESTABLISHMENTS FOR GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

�ىل/عو�يف لل�شيانة �لعامة 

AWAFI GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4١00002(

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ح�شن �لعناية �حلديثة �لطبي 

رخ�شة رقم:CN 1076577 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حفيظ رحمن باديات كونهي كاماتي )%4٩(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ح�شني عبد�لرحمن حممد �ملدفع من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ح�شني عبد�لرحمن حممد �ملدفع من ١00% �ىل %5١

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١50000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١.50*١ �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/مركز ح�شن �لعناية �حلديثة �لطبي

CARE WELL MODERN MEDICAL CENTER
�ىل/مركز ح�شن �لعناية �حلديثة �لطبي ذ.م.م 

CARE WELL MODERN MEDICAL CENTER LLC
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �نرنا�شيونال  �ل�ش�����ادة/�يكريد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1082345 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مهند في�شل م�شعل �لعدو�ن )%5١(

تعديل �ل�شركاء تنازب وبيع/حذف �بر�هيم نا�شر �شعيد �لعامري
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري:من/�يكريد �نرنا�شيونال للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
ACCRID INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�يكريد �نرنا�شيونال �الد�رية ذ.م.م 
ACRID INTERNATIONAL MANAGEMENT LLC

فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1067783:ال�شقر رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

CN 1022676:عبري لالك�ش�شو�ر�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�لو�دي العمال �لنجارة �مل�شلحة و�لبال�شر
 رخ�شة رقم:CN 1176969 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�خلليج لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1056718 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شالة ميالنو  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

للبلياردو رخ�شة رقم:CN 1063800 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ثاين عتيق �شامل عزر�ن �لرميثي )١00%(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �بر�هيم حممد �شلطان �لزعابي
 فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ح�شن �لعناية 

للطب ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1033163 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حفيظ رحمن باديات كونهي كاماتي )%4٩(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف موهان توما�س
 فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هاو�رد للتكنولوجيا 

CN 1060934:ل�شرق �الو�شط ذ.م.م رخ�شة رقم� -
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حميد جوعان �شامل �لظاهري )%5١(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جوعان �شامل علي �لظاهري

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�خلليج  �ل�ش�����ادة/طريق  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1049166:للنقليات �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمة حممد �بر�هيم هدوف �حلمادي )١00%(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد �بر�هيم هدوف �حلمادي

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جر��س الند �لزر�عية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1033584 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

)%5١( seattle for representaion of companies شافة �شياتل لتثميل �ل�شركات��
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ويبكو لال�شت�شار�ت �لبيئية Wepco Environmertal Consultancy من 60% �ىل %4٩
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بر�ري الد�رة �لغابات ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

CIRCLE ENGINEERING CONSULTANCY حذف �شريكل لال�شت�شار�ت �لهند�شية
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/طاولة 

�لو�دي �الخ�شر لتجارة �خل�شار و�لفو�كه )رقم 5(
 رخ�شة رقم:CN 1145317 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

اإعــــــــــالن
�لغيل الطار�ت  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1111191:ل�شيار�ت �مل�شتعملة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل ��شم جتاري:من/حمل �لغيل الطار�ت �ل�شيار�ت �مل�شتعملة

AL GHAIL FOR AUTO USED TYERS

�ىل/حمل �لغيل لتجارة �الطار�ت 
ALGHAIL TYERS TREADING

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

اإعــــــــــالن
�العالنات  النتاج  �المار�ت  �ل�ش�����ادة/وطني  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شحفية رخ�شة رقم:CN 1214066 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عفر�ء حمد عبد�هلل حممد �لنيادي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عفر�ء حمد عبد�هلل حممد �لنيادي من ١00% �ىل %5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة وليد �شالح خليل عماره )%4٩(

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 200000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/وطني �المار�ت النتاج �العالنات �ل�شحفية

EMIRATES NATIONAL PRODUCTION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENTS
�ىل/وطني �المار�ت النتاج �العالنات �ل�شحفية ذ.م.م 

EMIRATES NATIONAL PRODUCTION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENTS LLC
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة �ل�شلطان 

CN 1130931:لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شلطان �شامل علي �شعيد �ل�شام�شي من 33.5% �ىل %66.5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ع�شام حممد حممود زيادة

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل رقم 23

 رخ�شة رقم:CN 1102431 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ثارييل كوجنو مار�كار عبد�ملجيد )%4٩(

تعديل ر�أ�س �ملال/من 5000 �ىل 50000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/حمل رقم 23

STORE NO 23
�ىل/حمل رقم 23 ذ.م.م 

STORE NO 23 LLC
فعلى كل من له حق �العر��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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جمل�ض حممد فار�ض براأ�ض اخليمة : زايد �شخر املال خلدمة الإن�شانية 

تو�سية بت�سمني العادات والتقاليد �سمن مناهج الرتبية الوطنية 

موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم توزع ك�سوة للعمال يف ذكرى يوم زايد للعمل الإن�ساين

ق�سم ال�سريفة الإ�سالمية بالبنك العربي املتحد يوزع اأكرث من 4500 وجبة اإفطار خالل ال�سهر الكرمي

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية تقيم اإفطارًا لأطفال قرية الأيتام يف غزة

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ط���ال���ب �مل��ج��ل�����س �ل���رم�������ش���اين �ل���ذي 
بوز�رة  �ل��ق��ان��ون  ثقافة  مكتب  نظمه 
�لد�خلية و��شت�شافه حممد عبد �هلل 
ر�أ���س �خليمة م�شاء  فار�س مبنزله يف 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  ب���ادر�ج  �أم�����س  �أول 
�لوطنية  �ل���رب���ي���ة  م���ن���ه���اج  ����ش���م���ن 
�ح������ر�م  ث���ق���اف���ة  ال����ش���ط���ح���اب���ه���ا يف 
�ل�شر�كة  �أهمية  على  و���ش��دد  �لقانون 
�ملجتمعية للعب دور �أ�شا�شي يف حتقيق 
وطالب  و�ال�شتقر�ر  �الأم���ن  ��شتتباب 
بتطبيق �لقانون ب�شر�مة يف مو�جهة 
�لظو�هر �ل�شلبية مع �عطاء دور �أكرب 
�لقانونية  �لت�شريعات  يف  ل��الأع��ر�ف 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن �مل����وروث����ات و�أو����ش���ى 
بت�شكيل جلنة العادة �شياغة  �ملجل�س 
من  لتمكينها  �القت�شادية  �ل��ق��و�ن��ني 

�ملو�طنني و�قرح  ��شتيعاب طموحات 
�حر�م  ثقافة  جمال�س  د�ئ��رة  تو�شيع 
�ملقيمة  �جل��ال��ي��ات  لت�شمل  �ل��ق��ان��ون 
ع��ل��ى �أر�����س �ل��دول��ة وط��ال��ب �العالم 
بتحمل م�شوؤولياته لتو�شيل �لر�شالة 
�ليات  لوجود  نبه  كما  �أك��رب  ب�شفافية 
�لقانون  حل��م��اي��ة  و����ش��ح��ة  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

��شتمر�ر �ملجال�س لتتوىل دورها. 
ويف �لتفا�شيل بد�أ �ملجل�س �لرم�شاين 
و�أد�ره  ف�����ار������س  حم����م����د  م����ن����زل  يف 
وبح�شور  �ل�����ش��ري��ف  ع��ل��ي  �الع���الم���ي 
نخبة من �لفعاليات �ملجتمعية بقر�ءة 
�لفقيد  روح  على  و�ل��رح��م  �ل��ف��احت��ة 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اذن  ل��ه  �ملغفور 
���ش��ل��ط��ان �ل ن��ه��ي��ان مل��ن��ا���ش��ب��ة ذك���رى 
ماثره  ع��ن  بع�شهم  وحت����دث  رح��ي��ل��ه 
ز�يد  �ل�شيخ  �ن  ف��ار���س  حم��م��د  ف��ق��ال 
رف�����س ق��ب��ل ق��ي��ام �الحت�����اد �ن يجعل 

من �أبوظبي دولة قائمة بذ�تها و�نا 
�المار�ت  �أب��ن��اء  بذلك  ينعم  �ن  ف�شل 
�ل�شام�شي  جن���ي���ب  وذك������ر  �الأخ��������رى 
�لباحث �القت�شادي �ن �ملغفور له ز�يد 
���ش��ع��ى ب��ح��ر���س ���ش��دي��د ع��ل��ى توظيف 
�مل���ال خل��ري �الن�����ش��ان��ي��ة ج��م��ع��اء بغ�س 
�ل���ع���رق ف�شار  �أو  �ل���دي���ن  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر 
����ش��م��ه حم���ف���ور� يف ك���ل ب��ق��اع �الأر�����س 
مبا يف ذلك �أمريكا حيث تبقى �ملر�كز 
���ش��اه��دة ع��ل��ى ذل���ك و���ش��رح د.  �لطبية 
�لدر��شات  م��رك��ز  م��دي��ر  ف��ار���س  ع��ل��ى 
باأبنائه  ز�ي���د  �ه��ت��م��ام  �خليمة  ب��ر�أ���س 
�ل��ط��الب �ل��د�ر���ش��ني يف �خل����ارج حيث 
م�شر  يف  زي��ارت��ه��م  على  يحر�س  ك��ان 
و�لهد�يا  �مل���ال  عليهم  وي��غ��دق  �شنويا 
. وم���ن ب��ع��د ذل���ك رك���ز �مل�����ش��ارك��ون يف 
�مل��ج��ل�����س ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ث��ق��اف��ة �حر�م 
�ملجتمعية  �ل���ن���اح���ي���ة  م����ن  �ل���ق���ان���ون 

�ملجال�س  دور  ع��ل��ى  ذل���ك  يف  ورك������زو� 
ك��ان��ت موجودة  �ل��ت��ي  )�ل��دي��و�ن��ي��ات ( 
قبل ويف بد�ية قيام �لدولة �الحتادية 
دور�  لعبت  �ملجال�س  �ن  �ىل  م�شريين 
قبل  وب��خ��ا���ش��ة  �ملجتمع  يف  متعاظما 
�لطفرة �القت�شادية حيث كان �لرجال 
ي�شافرون من �أجل ك�شب لقمة �لعي�س 
ف��ح��ي��ن��ذ�ك ك��ان��ت �مل��ج��ل�����س ه���ي �لتي 
�مل�شاكل  وح��ل  �ل�شمل  مل  على  تعمل 
و�مل�شاركة �لفاعلة يف تطبيق �لقو�نني 
�لعرفية �لتي كانت تنتهج �ملودة وروح 
م��ا يف  ح��د  وق��د جنحت �ىل  �لت�شامح 

�حلفاظ على �لن�شيج �الجتماعي .
و�أج����م����ع �مل�������ش���ارك���ون وم��ن��ه��م جنيب 
ما  �أو  �مل��ج��ال�����س  �ن  ع��ل��ى  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا )�ل���دي���و�ن���ي���ات ( كانت 
�الجتماعي  ب��ال��ث��ق��ل  ت��ت��م��ت��ع  ق���دمي���ا 
�ل�شخ�شيات  من  �لعديد  ت�شم  الأنها 

�لثقيل بيد �ن  �لوزن �الجتماعي  ذ�ت 
مهمة تنظيم م�شرية �حلياة �ملجتمعية 
�ملجال�س  ع��ل��ى  تقت�شر  مل  ي���وم���ذ�ك 
وحدها و�نا ت�شارك يف ذلك �مل�شاجد 

و�ملقاهي و�لعاد�ت و�لتقاليد . 
�أم����ا �ل��ع��ق��ي��د �ل��دك��ت��ور حم��م��د �شعيد 
م�شادر  �ن  ذك������ر  ف���ق���د  �حل����م����ي����دي 
وتتميز  و��شحة  �ل��دول��ة  يف  �لت�شريع 
باأنها ت�شتوعب كل �ملجاالت ما يجعل 
�لعد�لة  لتحقيق  م��وؤه��ل��ة  �ل��ق��و�ن��ني 
�لتي ين�شدها �جلميع مثل : �ل�شريعة ، 
�الأعر�ف ، �لعاد�ت و�لتقاليد ، �ل�شو�بق 

�لق�شائية و�جتهاد�ت �لفقهاء .
تاأخذ  ب��ان  �ل�شرهان  ع��ب��د�هلل  وط��ال��ب 
ب��ع��ني �الع��ت��ب��ار طبيعة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�لدولة �ىل جانب �ملو�زنة بني �ملا�شي 
و�حل��د�ث��ة وم��ر�ع��اة �الزدي���اد �ملتنامي 
�لدولة  �أر����س  على  �الأجنبي  للوجود 

�لتطبيق  يف  �ل�����ش��ر�م��ة  ي�شتدعي  م��ا 
�لتي  �ل�شلبية  �لظو�هر  على  للق�شاء 

توؤثر على �أمن و��شتقر�ر �ملجتمع .
�ل�شام�شي  وم��ن جانبه حت��دث جنيب 
�لبيئة  ع���ن  �ق���ت�������ش���ادي  ب���اح���ث  وه����و 
بها  تتمتع  �لتي  �جلاذبة  �القت�شادية 
�الأمني  �ال�شتقر�ر  �ن  قائال  �الم��ار�ت 
�شاهمت  �لتي  �ملهمة  �لعو�مل  من  هو 
ب��ق��وة يف ����ش��ت��ق��ط��اب روؤو������س �الأم����و�ل 
�لت�شريعات  �أن  �ىل  الف��ت��ا  �الأج��ن��ب��ي��ة 

�القت�شادية �ملتوفرة ت�شب يف م�شلحة 
�ملو�طنني  ح��ق��وق  وت��ه��م��ل  �ل��و�ف��دي��ن 
تطويرها  ع���ل���ى  ب���ال���ع���م���ل  م���ط���ال���ب���ا 
ت�شكيل  خ���الل  م��ن  م�شتمرة  ب�����ش��ورة 
مو�كبة  تكون  لكي  متخ�ش�شة  جلنة 
وم�شتوعبة  �مل��ت�����ش��ارع��ة  ل��ل��م��ت��غ��ري�ت 
�أب���ن���اء �الم������ار�ت وحتقق  ل��ط��م��وح��ات 
�الأم����ن �الق��ت�����ش��ادي ل��ل��دول��ة . وحذر 
�لبزي من �لعاد�ت و�لتقاليد �لدخيلة 
باأخذ  مطالبا  �ل��و�ف��دة  �لعنا�شر  عرب 

�حل��ي��ط��ة و�حل����ذر ع��رب �ي��ج��اد �ليات 
لتنفيذ �لقانون متفقا مع غريه على 
�شرورة تو�شيع �ملجال�س ثقافة �حر�م 
�جلاليات  ج��م��ي��ع  ل��ت�����ش��م��ل  �ل���ق���ان���ون 
د.نا�شر  ق��ال  جهته  وم��ن  �الأج��ن��ب��ي��ة. 
�لقانون يكون  �لبكر �ن �ح��ر�م  حمد 
وحفظ  �حلياة  �شري  تنظيم  �أج��ل  من 
�الأرو�ح و�المو�ل و�الأعر��س مو�شحا 
ولكنهم  �لقانون  يعرفون  �جلميع  �ن 

لي�شو� على ��شتعد�د لاللتز�م به.

•• ال�صارقة-الفجر:

من  ع���دد�ً  ل��الإع��الم  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  �طلقت 
و�الإن�شانية،  �خل��ريي��ة  و�الأن�����ش��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
للعمل  ز�ي���د  ي��وم  مبنا�شبة  م�شاركتها  �إط���ار  يف 
�الإن�شاين �حتفاًء بذكرى وفاة �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لتي 
ت�����ش��ادف ي���وم �ل19 م��ن رم�����ش��ان م��ن ك��ل عام 
ومتثلت �مل�شاركة من خالل توزيع ك�شوة للعمال 
يخدمون  �ل��ذي��ن  �الأ�شا�شية  �خل��دم��ات  ��شحاب 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  تقدير  يعك�س  مب��ا   ، �ل��وط��ن 
لالإعالم للكو�در �لعاملة وتقدمي �مل�شاعدة لهم 
يف �شهر رم�شان �لف�شيل حيث قام حممد خلف 
مدير �ذ�عة وتلفزيون �ل�شارقة ير�فقه عدد من 
ح�شد من �العالميني بتوزيع �لك�شوة على عدد 

�إن م�شاركتهم  من �لعمال .  وق��ال حممد خلف 
تقدير�  تاأتي  �الإمار�تي  �الإن�شاين  �لعمل  يوم  يف 
لذكرى �ملغفور له، باإذن �هلل تعاىل، �ل�شيخ ز�يد 
ولدوره  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن 
ع��ل��ى م�شتوى دول  �الإن�����ش��اين  �ل��ع��م��ل  �ل��ب��ارز يف 
�لعامل و�لعمل على ن�شر ثقافة عمل �خلري لدى 
�أفر�د  بني  �لتالحم  ،وحتقيق  �لنا�شئة  �الأج��ي��ال 
للعمال  ك�شوة  ت��وزي��ع  م��ب��ادرة  �ن  وذك��ر  �ملجتمع 
تاأتي عربون وفاء ملوؤ�ش�س �لدولة طيب �هلل ثر�ه، 
�أر�شى ثقافة �خلري و�لبذل و�لعطاء �لتي  �لذي 
�ملجتمع  ون�شيج  قيم  م��ن  يتجز�أ  ال  ج���زء�ً  باتت 

�الإمار�تي.
�أن دولة  و�����ش���اف م��دي��ر �الذ�ع�����ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �الإم���ار�ت 
�ل��دول��ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  �آل  ب��ن ز�ي���د 

تو��شل بخطى حثيثة �مل�شرية �لتي بد�أها �ملغفور 
�آل نهيان رحمه �هلل  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  له 
منذ بد�ية تاأ�شي�س دولة �الحتاد و�و�شح حممد 
خلف �إن ذكرى رحيل �لقائد �ملوؤ�ش�س هي منا�شبة 
�أجل رفعة  �لعمل من  و�ملثابرة يف  �لهمم  ل�شحذ 
�لعظيمة  �إجن����از�ت����ه  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل���وط���ن 
�لكبرية و�عترب خلف ذكرى فقد�ن  ومكت�شباته 
�ملوؤ�ش�س  �ل��ق��ائ��د  لتذكر  حمطة  �ل��و�ل��د  �ل��ق��ائ��د 
وتعلم منه �لعرب ون�شي بفخر ملو��شلة م�شرية 
�ل�شعد  على  �الإم���ار�ت  مبكانة  و�الرت��ق��اء  �لبناء 
�ملرموقة  �ملكانة  لتتبو�أ  �مليادين  �شتى  ويف  كافة 
�ملتقدم  �لعامل  دول  م�شاف  بني  ت�شتحقها  �لتي 
و�أكدت موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالعالم �أن ذكرى رحيل 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه هي فر�شة 
�شنوية لتجديد �لعهد ورد �جلميل و�ل�شري على 

�أفنى حياته يف  �ل��ذي  خطى و�لدنا ز�ي��د �خل��ري 
�أن ذكرى  �إىل  �ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن، م�����ش��رية  ب��ن��اء 
رحيل �لو�لد �ملوؤ�ش�س هي فر�شة الأبناء �الإمار�ت 
لتجديد �ل����والء وع��ق��د �ل��ع��زم ع��ل��ى �ل��ت��ف��اين يف 
�ل�شمو  ق���ي���ادة ���ش��اح��ب  �ل���وط���ن حت���ت  خ���دم���ة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
حفظه �هلل وكانت موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم قد 
با�شرت على م�شتوى �لدولة بتنظيم �لعديد من 
يوم  مبنا�شبة  و�لتلفزيونية  �الذ�ع��ي��ة  �ل��رب�م��ج 
�الإن�شاين، وذل��ك بهدف تعزيز روح  للعمل  ز�ي��د 
�ملجتمع،  �أف���ر�د  ل��دى  �الإن�����ش��اين  �لعمل  وثقافة 
�لكبري  �لر�حل  مباآثر  �القتد�ء  على  و�لت�شجيع 
يف �جل��ان��ب �الإن�����ش��اين �ل��ذي �رت��ب��ط ��شمه لدى 
�لقا�شي و�ل��د�ين بعمل �خلري و�لبذل و�لعطاء 

دون تفرقة لدين �أو لون �أو جن�س. 

•• ال�صارقة-الفجر: 

يقوم �لبنك �لعربي �ملتحد و�حلا�شل على جائزة �أف�شل بنك 
بانكر  جملة  من   2013 لالأفر�د  �مل�شرفية  �خلدمات  يف 
�ل��دول��ة ن��و�ً يف �خلدمات  �ل�شرق �الأو���ش��ط و�أ���ش��رع بنوك 
بتوزيع  �لتو�يل  على  �لثانية  ولل�شنة  ل��الأف��ر�د،  �مل�شرفية 
�ل�شائمني خالل  ع��ل��ى  �إف��ط��ار  وج��ب��ة   4500 م��ن  �أك���ر 
�شهر رم�شان �لكرمي وذلك بالتعاون مع موؤ�ش�شة �الأوقاف 
و�شوؤون �لق�شر. ويف ت�شريح لل�شيخ حممد �لنعيمي نائب 
�لرئي�س �لتنفيذي للبنك �لعربي �ملتحد قال فيه: ي�شرنا 
و�شوؤون  �الأوق��اف  موؤ�ش�شة  مع  �ل�شر�كة  هذه  عن  نعلن  �أن 
�أكر  �لق�شر وهي �شر�كة ممتدة وم�شتمرة وذلك لتوزيع 
م��ن 4500 وج��ب��ة �ف��ط��ار ح���ول �الإم������ار�ت، ك��م��ا �أن هذه 
�خلطوة تاأتي �أي�شاً �إنطالقاً من م�شوؤوليتنا جتاه �ملجتمع 
�أننا نحر�س كل �حلر�س  �إىل  و�أ�شري هنا  به.  نعمل  �ل��ذي 
يف  �مل�شاركة  على  بالبنك  �الإ���ش��الم��ي��ة  �ل�شريفة  ق�شم  يف 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى �الأ�شخا�س  ت��ع��ود  �ل��ت��ي  �الأع���م���ال �خل��ريي��ة 
�لتعليمي،  �ل�شعيد  على  و�الأقل حظاً  باملجتمع  �ملحتاجني 

�ملهني �أو �ملادي . ويف تعقيب الأحمد حمد �أبو �شهاب مدير 
�لق�شرقال  �الأوقاف و�شوؤون  �لوقف مبوؤ�ش�شة  �إد�رة تنمية 
�لعربي  للبنك  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  بخال�س  نتوجه  ف��ي��ه: 
�خلريية  �لفعاليات  يف  �ملتميزة  م�شاهماته  على  �ملتحد 
�لق�شر،  و�شوؤون  �الأوق��اف  �لتي تطلقها وتنظمها موؤ�ش�شة 
�أكر  توزيع  خاللها  من  �شيتم  �لتي  �ملبادرة  هذه  وتعك�س 
من 4500 وجبة �إفطار خالل �ل�شهر �لف�شيل �مل�شوؤولية 
�لكبرية �لتي يتحملها �لبنك جتاه �ملجتمع �ملحيط. ومن 
�لعربي  �لبنك  مع  عالقاتنا  لتعزيز  نتطلع  فاإننا  جانبنا 
�ملتحد خالل �لفرة �ملقبلة.  ومن جهة �أخرى ويف تعقيب 
لي�شر� عبد �لغفار رئي�س �إد�رة �لفروع و�خلدمات �مل�شرفية 
�لغامرة  بال�شعادة  ن�شعر  فيه  ق��ال��ت  بالبنك  �الإ���ش��الم��ي��ة 
�إجناز  يف  �لق�شر،  و�شوؤون  �الأوق��اف  ملوؤ�ش�شة  �شركاء  لكوننا 
ن�شعى  �ل��ذي  �لوقت  �لنبيلة، يف  �الأه��د�ف  ذ�ت  �ملبادرة  هذه 
فيه لتوطيد عالقاتنا مع �شركائنا من موؤ�ش�شات ومنظمات 
�ملحيط.  �ملجتمع  �أف��ر�د  على  بالنفع  ليعود  �مل��دين  �ملجتمع 
لطاملا كان �لبنك �لعربي �ملتحد م�شرف �ملجتمع و�شن�شعى 
بكل جهد نحو تعزيز �الأن�شطة �ملجتمعية وخا�شة يف �ل�شهر 

•• غزة-وام:

�أقامت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل 
ماأدبة  �الإن�شانية  لالأعمال  نهيان 
�إف���ط���ار الأط���ف���ال ق��ري��ة �الأي���ت���ام يف 
جهودها  �شمن  وذل��ك  غ��زة  قطاع 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه��م و�إ����ش���ع���اده���م. 
و������ش�����ارك يف �الإف�����ط�����ار ع�����دد من 
�شخ�شيات  �إىل  �إ�شافة  �ملتطوعني 
نيابية من �أع�شاء �للجنة �لوطنية 
�الإفطار  على  �مل�شرفة  �الإ�شالمية 
على  و�إط��ل��ع��و�  مكاتبهم  و�أع�����ش��اء 
و���ش��ري حياتهم  �الأط���ف���ال  �أو����ش���اع 
�ليوم  ل���ه���ذ�  وروؤت����ه����م  �ل��ق��ري��ة  يف 
بتمويل  �ل��ل��ج��ن��ة  �أق���ام���ت���ه  �ل�����ذي 
لالأعمال  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ن 
�أن�شدت  �حلفل  وخالل  �الن�شانية. 
فيها  قدمت  �أن�شودة  يتيمة  طفلة 
�الأيتام  م���ن  وزم��ي��الت��ه��ا  ���ش��ك��ره��ا 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�مل��م��ي��ز و�شكرت  �ل���ي���وم  ه����ذ�  ع��ل��ى 
�ل���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى �مل���������ش����روع. من 
عجور  �شامي  �لدكتور  قدم  جانبه 
وتقديره  ���ش��ك��ره  �ل���ق���ري���ة  م���دي���ر 
خليفة  وموؤ�ش�شة  �الإم���ار�ت  لدولة 
و�لقائمني  �الن�����ش��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 

�الإفطار  �أن  م��وؤك��د�  �مل�����ش��روع  على 
وهو  �الإيتام  لالأطفال  مهم  حدث 
�إفطار  ل��ي�����س ف��ق��ط جم���رد وج��ب��ة 
ول��ك��ن ف��ر���ش��ة ل��ه��م ل��ل��ت��و����ش��ل مع 
�مل��ج��ت��م��ع و�إ����ش���ع���اره���م ب��اأن��ه��م ذ�ت 
�الآخرين.  �ه��ت��م��ام  وحم���ط  قيمة 
وقدم �الأطفال �الأيتام درعا وهد�يا 
�ل��ق��ري��ة للمنظمني  ب��ا���ش��م  رم��زي��ة 

وموؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد لالأعمال 
�شكرهم  ع���ن  ت��ع��ب��ري�  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
ت�شلمها  �ل��دع��وة  بهذه  و�شعادتهم 
�لنائب �أ�شرف جمعة رئي�س �للجنة 
للتنمية  �الإ����ش���الم���ي���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�ل���ت���ك���اف���ل �الإج����ت����م����اع����ي وع����دد 
�ل��ل��ج��ن��ة . من  �ل��ع��ام��ل��ني يف  م���ن 
�لوطنية  �للجنة  �أع��رب��ت  جانبها 

�لعميق  ���ش��ك��ره��ا  ع��ن  �الإ���ش��الم��ي��ة 
لدولة �الإمار�ت ولرئي�شها �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
وملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�لذين منحو�  �الإن�شانية  لالأعمال 
الإ�شعاد  �ل��ط��ي��ب��ة  �ل��ف��ر���ش��ة  ه����ذه 

هوؤالء �الأيتام و�ملحرومني. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

 ، �حل��دي��دي  خمي�س  عبد�للله  �لعميد   م��ن  بتوجيهات 
�لنقيب  �أعلن   ، باالإنابة  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد 
و�لعالقات  �الإع����الم  �إد�رة  م��دي��ر  �لنقبي  ح�شن  خ��ال��د 
�لعامة باالإنابة عن فتح باب �لت�شجيل للربنامج �ل�شيفي 
 )2013 ل��ع��ام  �ل�شيفي  �ل�����ش��رط��ة  )�أ���ش��دق��اء  �ل�����ش��ن��وي 
�ل�شرطي  �جل���ه���از  ب���ني  �ل��ع��الق��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل���ه���ادف 

�لفر�غ خالل  �أوق��ات  و�شغل  �لطلبة من جهة،  و�شريحة 
�لتطوير  �ل�شيف وخلق جيل و�ع ومدرك الأهمية  فرة 

و�لتميز يف جمتمعهم من جهة �أخرى .
وقال �لنقيب �لنقبي �أن �لربنامج �لذي ي�شتقطب �شنوياً 
من  �شيبد�أ  باهر�ً،  جناحاً  ويلقى  �لطالب  من  �لعديد 
�لثاين ع�شر من �شهر �أغ�شط�س �لقادم بعد �إجازة عيد 
�لفطر �ملبارك وي�شتمر حتى �لثالث من �شهر �شبتمرب 
�أن يبد�أ �لت�شجيل بالربنامج منذ  2013م، على  لعام 

و�لفعاليات  �الأن�شطة  من  �لعديد  و�شيت�شمن  �ل��ي��وم، 
و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  ملختلف  ميد�نية  كزيار�ت  �ملتنوعة 
تعرف  بهدف  ميد�نية  وتدريبات  و�الأمنية،  �حلكومية 
�ل�شرطة  رج���ال  ع��م��ل  ط��ري��ق��ة  �إىل  ق���رب  ع��ن  �لطلبة 
�لتثقيفية  �ل��دور�ت  من  �لعديد  تنظيم  �إىل  باالإ�شافة 
ذ�ت  ترفيهية  رح��الت  تنظيم  ع��ن  ف�شاًل  و�لتعليمية 
طابع تعليمي متنوع وغريها من �الأن�شطة �لتي �شيطلع 

عليها �لطلبة يومياً خالل تدريبهم .

باالإنابة  �لعامة  و�لعالقات  �الإع��الم  �إد�رة  و�أ�شار مدير 
من  مبا�شر  �إ����ش���ر�ف  حت��ت  �شيكون  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل 
�لتوعية  �أول مانع فار�س �خلاطري مدير فرع  �مل��الزم 
يف  هم  ممن  �لطلبة  �شي�شتقبل  �لربنامج  و�أن  �الأمنية 
مرحلة �لثالث �الإعد�دي وحتى �لثالث ثانوي – بنني 
يف  بالت�شجيل  �لر�غبني  �لطلبة  على  يتعني  �أن��ه  على 
�لربنامج �ل�شيفي �حل�شور الإد�رة �الإعالم و�لعالقات 
و�شورة  �ل�شفر  ج���و�ز  م��ن  ���ش��ورة  معهم  م�شطحبني 

�لربنامج يحمل  �أن  �لنقبي  و�أكد   . للمتدرب  �شخ�شية 
ر�شائل هادفة ت�شهم يف خلق جيل نا�شئ على حب �لعمل 
ونبذ �لفر�غ وتر�شم �شورة �شحيحة للجهاز �ل�شرطي 
�جلانبني، حيث  �لثقة بني  عامل  ويرفع  �لطلبة،  عند 
ت�شعى �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة �إىل تقومي 
بع�س �ل�شلوكيات �خلاطئة لدي �أبناء �ملجتمع وخا�شة 
تطوير  يف  �جل��ه��ود  ب��ذل  على  وحثهم  منهم،  �ل�شباب 

جمتمعهم ورفعته .

يبداأ بعد عيد الفطر 

�ســـرطــة راأ�س اخليمـــة تطلـــق برنــــامــــج اأ�سدقــــاء ال�سرطــــة ال�سيفــــــي 2013

•• ال�صارقة-الفجر:

�لكرمي،  رم�شان  �شهر  خ��الل  �أن�شطة  ع��دة  �ل�شارقة  مو��شالت  تنظم 
وذلك �ن�شجاما مع روح هذ� �ل�شهر �لف�شيل، ومن بينها �إفطار �شائقي 
لل�شائقني  وجبة   85 توفري  يتم  ،حيث  �ملطار  �أج��رة  و�شائقات مركبات 
يوميا عند موعد �الإفطار خالل �لع�شرة �أيام �الأخرية من �شهر رم�شان 

باإجمايل 850 وجبة.
و�أكد مانع �ملرزوقي م�شرف مكتب مو��شالت �ل�شارقة يف مطار �ل�شارقة 
يعك�س  �شنويا  لل�شائقني  �أفطار  تنظيم  �ملوؤ�ش�شة على  �أن حر�س  �لدويل 
مدى �لتز�مها بتوفري بيئة عمل �شاحلة ومنا�شبة ودعم �أو��شر �النتماء 
للعمل مبا ي�شب يف م�شلحة �جلمهور، وبهدف �إحياء قيم �لتكافل �لتي 
يج�شدها �شهر رم�شان �لكرمي بكل ما يحمله من �أجو�ء �إميانية ومعان 

�شامية وقيم نبيلة. 
و�أكد �ملرزوقي �أن مبادرة �إفطار �ل�شائقني هي من �ملبادر�ت �لتي حتر�س 
هذ�  �أن  �إىل  الفتاً  �لف�شيل،  �ل�شهر  خالل  �شنوي  ب�شكل  �ملوؤ�ش�شة  عليها 
بينهم،  �لر�بط  ويزيد من  �ل�شائقني  يوؤلف بني  �أن  �شاأنه  �لتجمع من 
ويهدف �إىل بث روح �لفريق �لو�حد بينهم وثمن �ل�شائقون هذه �ملبادرة 
�لكرمية و�لتي تعك�س حر�س �ملوؤ�ش�شة على �لتو��شل �ملجتمعي وخا�شة 

مع �ل�شائقني وتقدمي يد �لعون لهم.

850 وجبة ل�سائقي مركبات اأجرة مطار 
•• دبي-وام:ال�سارقة خالل الع�سر الأواخر

نظمت موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان فعاليات يوم ز�يد للعمل �الإن�شاين 
�لذي ي�شادف 19 رم�شان من كل عام حتت �شعار يوم ز�يد للعمل �الإن�شاين 
ب��اإذن �هلل تعاىل  .. حب ووف��اء لز�يد �لعطاء وهو ذك��رى رحيل �ملغفور له 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
و�لت�شويق  �ملوؤ�ش�شي  �الت�����ش��ال  مكتب  نظمها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  وت�شمنت 
�شل�شلة  باملوؤ�ش�شة  �الإد�ري���ة  و�ل�شوؤون  �لب�شرية  �مل��و�رد  �إد�رة  مع  بالتن�شيق 
من �الأن�شطة �خلريية من �أبرزها تكرمي 25 عامال من فئة �مل�شتخدمني 
ب��ي��ت �خلري  ���ش��ر�ئ��ي��ة قدمتها جمعية  ك��وب��ون��ات  ب��ت��وزي��ع  وذل���ك  و�ل��ع��م��ال 
م�شاهمة منها يف رعاية �لرب�مج و�الأن�شطة �خلريية �لتي تنظمها �ملوؤ�ش�شة 

ملوظفيها.
كما ت�شمنت كذلك توزيع �حلقائب �لرم�شانية على �جلمهور و�ملوظفني 
بالتن�شيق مع جمعية بيت �خلري  باملوؤ�ش�شة  �لتربعات للعاملني  باب  وفتح 
ك�شوة  حملة  ل�شالح  �لتربعات  على  �ملوظفني  حتث  ن�شية  ر�شائل  و�إر�شال 

مليون طفل حمروم.
وقام بتكرمي �لعمال نيابة عن �ملدير �لتنفيذي حممد حميد �ملري م�شاعد 
�ل�شويدي  �ملوؤ�ش�شي بح�شور مرمي  �ملالية و�لدعم  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير 
مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�ل�شوؤون �الإد�رية وهيثم �خلاجة مدير مكتب 
ق�شم  رئي�س  خ��امت  ب��ن  وحم��م��ود  باملوؤ�ش�شة  و�لت�شويق  �ملوؤ�ش�شي  �الت�شال 
�ملوؤ�ش�شة تقدير� جلهودهم  باملوؤ�ش�شة وعدد من موظفي  �الإد�ري��ة  �ل�شوؤون 
على  �شارت  �لر�شيدة  قيادتنا  �ن  �ىل  م�شري�  �أعمالهم.  تاأدية  يف  وتفانيهم 
�أبناء �لوطن وكل  درب هذه �خل�شال �لكرمية ووفرت �لعي�س �لكرمي لكل 

�ملقيمني على �أر�شه.

حممد بن را�سد لالإ�سكان تكرم 25 عاماًل 
وم�ستخدمًا يف يوم زايد للعمل الإن�ساين
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 عبد التواب عبد العزيز:

ذو النون المصري
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َبْل َعْبداً ر�سوال 
� زه��ده يف �لدنيا  � �شلى �هلل عليه و�شلم  من دالئ��ل نبوة �حلبيب 
و�إعر��شه عنها طلبا لثو�ب �هلل يف �الآخرة، مع �أن �لدنيا كانت بني 
يديه، و�أنه �أكرم �خللق على �هلل، ولو �شاء الأجرى �هلل له �جلبال 
ذه��ب��اً وف�����ش��ة، ول��و ك��ان دع��ي��ا ي��ف��ري �ل��ك��ذب م��ا ف��رط يف دنياه، 

فاإعر��شه عن �لدنيا وزهده فيها من دالئل نبوته ور�شالته ..
كان زهده � �شلى �هلل عليه و�شلم � زهد من علم فناء �لدنيا و�شرعة 
زو�لها، وبقاء �الآخرة وما �أعّده �هلل الأوليائه فيها من نعيم مقيم 
�لدنيا  �الأخ��ذ من   � و�شلم  � �شلى �هلل عليه  و�أج��ر عظيم، فرف�س 
�إال بقدر ما ي�شّد �لرمق، فاآثر حياة �لزهد، وكثري� ما كان يدعو 
ربه قائال : )�للهم �أحيني م�شكينا، و�أمتني م�شكينا، و�ح�شرين يف 

زمرة �مل�شاكني( )�لرمذي( .
�أن  ر�شوال، فاختار  �أو عبد�  ر�شوال  �أن يكون مِلكا  ربه بني  ه  وخ��ريرَّ
عز   � �هلل  لقي  يوما، حتى  ويجوع  يوما  ي�شبع  ر�شوال،  عبد�  يكون 

وجل �، زهد� يف �لدنيا وترفعا على متاعها ..
عن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � قال : )جل�س جربيل �إىل �لنبي � 
�شلى �هلل عليه و�شلم � فنظر �إىل �ل�شماء، فاإذ� ملَك ينزل، فقال له 
جربيل : هذ� �مللك ما نزل منذ ُخِلق قبل �ل�شاعة، فلما نزل قال : 
يا حممد �أر�شلني �إليك ربك : �أمِلكا �أجعلك �أْم عبد� ر�شوال ؟، قال 
له جربيل : تو��شع لربك يا حممد، فقال ر�شول �هلل � �شلى �هلل 

عليه و�شلم � : بل عبد� ر�شوال( )�أحمد( . 
و�إذ� تاأملنا بيت وحياة �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � ر�أينا عجبا ..

ينام فيه على  �ل�شقف،  �الأط��ر�ف، د�ين  فبيته من طني، متقارب 
�حل�شري حتى �أّثر يف جنبه، وربط �حلجر على بطنه من �جلوع، 
ورمبا عرف �أ�شحابه �أثر �جلوع يف وجهه، وهو ر�شول �هلل و�شفوته 

من خلقه .. 
عن عائ�شة � ر�شي �هلل عنها � قالت : )ما �شبع �آل حممد � �شلى �هلل 
عليه و�شلم � من خبز �ل�شعري يومني متتابعني حتى قب�س ر�شول 

�هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم �( )�لبخاري( .
ك��ان فر��س ر�شول  " �إن��ا   : � قالت  � ر�شي �هلل عنها  وع��ن عائ�شة 
 ،" �أدم��اً ح�شوه ليف  �ل��ذي ينام عليه   � � �شلى �هلل عليه و�شلم  �هلل 
و �أخرجت � ر�شي �هلل عنها � ك�شاًء ملبد�ً و�إز�ر�ً غليظاً فقالت : " 

قب�س ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � يف هذين ".
ويقول عمر � ر�شي �هلل عنه � : ).. فدخلت على ر�شول �هلل - �شلى 
�هلل عليه و�شلم- وهو م�شطجع على ح�شري فجل�شت، فاأدنى عليه 

�أث��ر يف جنبه، فنظرت  و�إذ� �حل�شري قد  �إز�ره ولي�س عليه غ��ريه، 
�أنا  ف��اإذ�   - و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   - �هلل  ر�شول  بب�شري يف خز�نة 
بقب�شة من �شعري نحو �ل�شاع ومثلها قرظا يف ناحية �لغرفة، و�إذ� 
�أفيق معلق .. قال : فابتدرت عيناي، قال � �شلى �هلل عليه و�شلم � 
: ما يبكيك يا �بن �خلطاب ؟!، قلت : يا نبي �هلل وما يل ال �أبكي 
وهذ� �حل�شري قد �أثر يف جنبك، وهذه خز�نتك ال �أرى فيها �إال ما 
و�أن��ت ر�شول �هلل -  �لثمار و�الأنهار  �أرى، وذ�ك قي�شر وك�شرى يف 
�شلى �هلل عليه و�شلم - و�شفوته وهذه خز�نتك ؟!، فقال : يا �بن 
�خلطاب �أال تر�شى �أن تكون لنا �الآخرة ولهم �لدنيا، قلت بلى ..( 

)م�شلم( . 
ور�آه عمر � ر�شي �هلل عنه � يتلوى من �جلوع، وما يجد رديء �لتمر 
ي�شد به جوعته، ثم ر�أى � ر�شي �هلل عنه � ما �أ�شاب �لنا�س من �لدنيا 
فقال : )لقد ر�أيت ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم- يظل �ليوم 

يلتوي ما يجد َدَقال )رديء �لتمر( ميالأ به بطنه( )م�شلم(. 
وعن �بن عبا�س � ر�شي �هلل عنه � قال : )كان ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
عليه و�شلم � يبيت �لليايل �ملتتابعة طاويا و�أهله ال يجدون ع�شاء، 

وكان �أكر خبزهم خبز �ل�شعري( )�لرمذي( .
وحتكي �أم �ملوؤمنني عائ�شة � ر�شي �هلل عنها � البن �أختها عروة حال 
بيوت �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � فتقول : ).. و�هلل يا �بن �أختي 
يف  �أهلة  ثالثة  �لهالل  ثم  �لهالل  ثم  �لهالل  �إىل  لننظر  كنا  �إن 
�أبيات ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم –  �شهرين وما �أوق��د يف 
�الأ�شود�ن   : قالت  ؟!،  ُيعي�شكم  ك��ان  فما  يا خالة  قلت   : ق��ال  ن��ار، 
�أن��ه قد كان لر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم  �إال  �لتمر و�مل��اء، 
- جري�ن من �الأن�شار وكانت لهم منائح )�ل�شاه �أو �لناقة( فكانو� 
�ألبانها  م��ن  و���ش��ل��م-  عليه  �هلل  �شلى   - �هلل  ر���ش��ول  �إىل  ير�شلون 

في�شقيناه( )م�شلم( .
وتدخل �مر�أة و�بنتاها بيت �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � ي�شكون 

�جلوع فماذ� وجدو� يف بيت �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � ؟! .. 
عن عائ�شة � ر�شي �هلل عنها � : )دخلت �مر�أة معها �بنتان لها ت�شاأل، 
�إياها فق�شمتها بني  فاأعطيتها  �شيئا غري مت��رة،  فلم جتد عندي 
� �شلى  �لنبي  قامت فخرجت، فدخل  ثم  تاأكل منها،  �بنتيها ومل 
�هلل عليه و�شلم � علينا فاأخربته، فقال : من �بتلي من هذه �لبنات 

ب�شيء كن له �شر� من �لنار( )�لبخاري( .
� فال يجد ر�شول  � �شلى �هلل عليه و�شلم  ويطرق �شيف باب بيته 

�هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � ما ي�شيفه به، فري�شل �إىل بيوته ي�شاأل 
ن�شاءه، فال يجد عندهن �شوى �ملاء، فلم يجد � �شلى �هلل عليه و�شلم 
� من �لطلب من �أ�شحابه �أن ي�شيِّفوه .. ومع ذلك كله فقد كان  � بدرَّ

يدعو �هلل قائال : )�للهم �رزق �آل حممد قوتا( )�لبخاري( 
قال �بن حجر يف فتح �لباري : " .. �شرحه �بن بطال فقال : فيه 
دليل على ف�شل �لكفاف و�أخذ �لبلغة من �لدنيا، و�لزهد فيما فوق 
ذل��ك رغبة يف توفر نعيم �الآخ���رة، و�إي��ث��ار� ملا يبقى على ما يفنى 
.. وق��ال �لقرطبي : معنى  �أمته يف ذلك  �أن تقتدي به  .. فينبغي 
�حل��دي��ث �أن���ه طلب �ل��ك��ف��اف، ف���اإن �ل��ق��وت م��ا ي��ق��وت �ل��ب��دن ويكف 
�لغنى و�لفقر  �آف���ات  ع��ن �حل��اج��ة، ويف ه��ذه �حل��ال��ة �شالمة م��ن 

جميعا.."..
� ما تلقى يف يدها من  � ر�شي �هلل عنها  �إليه �بنته فاطمة  وت�شكو 
�لرحى، وتطلب من �أبيها � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أن يعطيها خادما 
عليه  �هلل  �شلى   � عليها  ف��ريد  تعب،  فيه من  ما هي  عنها  يخفف 
و�شلم � نا�شحا لها ولزوجها علي � ر�شي �هلل عنه � قائال : ).. �أال 
�أدلكما على خري مما �شاألتما ؟، �إذ� �أخذمتا م�شاجعكما � �أو �أويتما 
وثالثني،  ثالثا  و�حمد�  وثالثني،  ثالثا  ف�شبحا   � فر��شكما  �إىل 

وكرب� �أربعا وثالثني فهو خري لكما من خادم ..( )�لبخاري( .
� �أن��ه ك��ان يق�شم �الأم���و�ل على  وم��ن زه��ده � �شلى �هلل عليه و�شلم 
�لنا�س ثم ال يحوز منها درهما و�حد�، ويّوزع �الإبل و�لبقر و�لغنم 
على �أ�شحابه و�أتباعه و�ملوؤلفة قلوبهم ثم ال ياأخذ لنف�شه �شيئا، بل 
يقول � �شلى �هلل عليه و�شلم � : ).. فلو كان يل عدد هذه �لع�شاه 
ال  ث��م  بينكم،  لق�شمته  و�ل�����ش��اة(  )�الإب����ل  ِنعما  ���ش��وك(  ل��ه  )�شجر 

جتدوين بخيال وال كذ�با وال جبانا ..( )�لبخاري( .
ويقول �أبو ذر � ر�شي �هلل عنه � : كنت �أم�شي مع �لنبي � �شلى �هلل 
�ملدينة، فا�شتقبلَنا  �شود(  ذ�ت حجارة  � يف ح��ّرة)�أر���س  عليه و�شلم 
�أب��ا ذر : قلت : لبيك ي��ا ر���ش��ول �هلل، ق��ال : ما  �أُُح����ٌد، فقال : )ي��ا 
�أن عندي مثل �أحد هذ� ذهبا، مت�شي علي ثالثة وعندي  ي�شرين 
منه دينار، �إال �شيئاً �أر�شده لدين، �إال �أن �أقول به يف عباد �هلل هكذ� 
وهكذ� وهكذ� عن ميينه وعن �شماله ومن خلفه ..( )�لبخاري( ..

ور�ودته �جلبال �ل�شم من ذهب    عن نف�شه فاأر�ها �أميا �شمم
وملا غادر �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � �لدنيا ما ترك الأهله �شيئا .. 
فعن عمرو بن �حلارث � ر�شي �هلل عنه � قال: )ما ترك ر�شول �هلل 
� �شلى �هلل عليه و�شلم � عند موته درهما وال دينار�، وال عبد� وال 

�أمة، وال �شيئا، �إال بغلته �لبي�شاء و�شالحه، و�أر�شا جعلها �شدقة( 
)�لبخاري(، وهو �لقائل � �شلى �هلل عليه و�شلم : ).. ال نوررَّث، ما 

تركناه �شدقة( )�لبخاري(.
وعن عائ�شة � ر�شي �هلل عنها � قالت : )ُتويفِّ ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
عليه و�شلم � ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني �شاعا من �شعري( 

)�لبخاري( . 
لقد كان ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أزهد �لنا�س يف �لدنيا، 
و�الأ�شوة �لعظمى يف �الإقبال على �الآخرة، وكان زهده �ختيارياً، فلو 
�لبالد،  له  تعاىل  �هلل  فتح  وق��د  ذه��ب��اً،  له �جلبال  �هلل  �شاء جلعل 
وجعل له خم�س �لغنائم، ومع ذلك كان يت�شدق بكل ما ياأتيه من 
موؤثر�  ياأكله،  �شيئاً  يجد  وال  �الأر����س،  على  ينام  ويبقى  �الأم���و�ل، 
.. وربرَّ��ى بزهده كثري�  على نف�شه فقر�ء �الأم��ة وم�شالح �الإ�شالم 
من �لرجال، فتخلقو� مبثل �أخالقه ف�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله 

و�أ�شحابه .

�نها  حتتاج �ىل  �إذ  �شهر رم�شان،  للمر�ة �حلامل و�شع خا�شة يف 
جنينها،  و�شحة  �شحتها  على  للحفاظ  بتغذيتها  �الهتمام  زي��ادة 
رم�شان  �شهر  �شيام  ت�شطيع  �ل��ت��ي  �حل��ام��ل  حُت���دث  �أن  يجب  ل��ذ� 
�ملبارك بع�س �لتغري�ت يف نط غذ�ئها �ليومي لتجنب حرمانها 
�لالزمة  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  �أي عن�شر من  �أو حرمان جنينها من 
ع��ل��ى ثالث  �ل�شائمة  �حل��ام��ل  وج��ب��ات  ت��وزي��ع  ي��ت��م  ل��ه��م��ا، بحيث 
وجبات، وجبة متو�شطة عند �الإفطار، ووجبة ثانية بعد �أربع �ىل 
خم�س �شاعات من وجبة �الفطار، ثم وجبة �ل�شحور و�لتي يف�شل 
�أن تكون متاأخرة ما �أمكن ذلك مع �شرورة �أن حتتوي �لوجبات على 
�ملجموعات �لغذ�ئية �خلم�س من ن�شويات و�ألبان وفو�كه وخ�شرو�ت 
وحلوم و�لركيز على تناول �الطعمة �لغنية بااللياف الأنها ت�شاعد 
�أهمية  �إىل  هنا  �ال���ش��ارة  يجدر  كما  �الإم�شاك،  من  �لتخفيف  على 

تناول 3-4 �أكو�ب من �حلليب وم�شتقاته كاللنب و�ل�شنينة خالل 
�أو بني  �لوجبة  ه��ذه �حل�شة مع  تناول  يتم  بحيث  �الفطار  ف��رة 

�لوجبات لتوفري عن�شر �لكال�شيوم �لالزم لبناء �لعظام.
�خل�شرو�ت  من  كافية  كميات  تناول  ب�شرورة  �لدر��شات  وتو�شي 
)2-3 كوب طازجة �أو مطبوخة( مثل �جلزر و�لربكويل و�لكو�شا 
�لفو�كهة  م���ن  ���ش��غ��رية  ح��ب��ات   4-2 ت���ن���اول  وك���ذل���ك  و�ل�����ش��ب��ان��خ 
وخ�����ش��و���ش��اً �ل��ربت��ق��ال و�مل����وز و�ل��ت��م��ر و�ل��ت��ني و�ل��زب��ي��ب، وكذلك 
�ملق�شور  وغ��ري  �لكامل  ب�شكلها  �حل��ب��وب  ��شتهالك  على  �لركيز 
الأن  و�لربغل  و�لفريكة  �الأ�شمر  و�خلبز  �لبني  و�الأرز  �لقمح  مثل 
هذه �الأغذية غنية بفيتامينات "ب" �ملركبة وبع�س �ملعادن وغريه 
من �ملو�د �لهامة لتطور �جلنني ونوه، وتناول كميات كافية من 
�أو  �للحم  �ل��ي��وم( م��ن  120-150 ج���ر�م يف  �ل��ربوت��ني )ح���و�يل 

�لدجاج �أو �ل�شمك من بعد �لفطور وحتى �ل�شحور.
�إ���ش��اف��ة �إىل ذل��ك ف��اإن��ه يف�شل ع��دم �الإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول �الأطعمة 
�له�شم  يف  ع�شر�  ت�شبب  الأن��ه��ا  و�لقطايف  �لكنافة  مثل  �لد�شمة 
مفيدة  غري  حر�رية  �شعر�ت  تعطى  �لتي  �الأطعمة  جتنب  وكذلك 
�لغذ�ء  ووج��ب��ات  و�ل�����ش��ك��اك��ر  و�حل��ل��وي��ات  �ل�شب�س  م��ث��ل  )ف���ارغ���ة( 
ي�شاعد  كما  و�لدهون.  و�الأم��الح  �حلافظة  باملو�د  �لغنية  �جلاهزة 
�الأخرية  ��شهرها  يف  �حلامل  �الإفطار  وجبة  بعد  �شاعة  ملدة  �مل�شي 
�لزيادة غري  وزنها من  ويحافظ على  �الم�شاك  �لتقليل من  على 

�ملرغوبة.
�أحل  فقد  �الأم  ب�شحة  ويهتم  ي�شر  دي��ن  �ال���ش��الم��ي  �ل��دي��ن  والأن 
�الفطار لالأم �حلامل �ذ� ما �شعرت باأي خطورة على نف�شها �أو على 

جنينها،

تغذية االأم احلامل يف رم�سان

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

يون�ض الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �شره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو 
امل�شتقيم  ل�شرائعه  املطبق  ور�شوله  هلل  املحب  ور�شوله  باهلل  املوؤمن 
والنف�ض  الهوى  من  بــالــذات  املحفوظ  تعاىل  احلــق  �شراط  على 

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

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

عبدي املوؤمن يكره املوت واأكره م�شاءلته(.

اأبو احل�سن الهجويري
�شيوخ  م��ن  ع��دد  �إىل  خاللها  و�خ��ت��ل��ف  �أح��ي��ان��ا  وت��ط��ول  حينا  تق�شر 
�ل�شوفية �ملعروفني فكان يالزم بع�شهم وينخرط يف �شلك مريديهم 

ويردد على �لبع�س �الآخر ويتلقى منهم.
وقد �متدت رحالت �لهجويري حتى �شنة 431 وهي �ل�شنة �لتي ز�ر 
فيها الهور بالهند وقتها للمرة �الأوىل وكان ال يز�ل يف هذه �ملدينة 
عندما وقعت بها �لفتنة �شنة 435 يف عهد �ل�شلطان مودود �لغز نوي 

�الأ�شرى. بني  و�أ�شر  ه    441 –  432
ومن �ملرجح �أن �لهجويري ترك الهور عائد� �إىل غزنة وخر��شان يف 
�أخرى  �إىل �لهند مرة  �أنه رجع  441 ه  غري  �لفرة ما بني -435 
فيها  �ل�شوفية  تعاليمه  بن�شر  وق��ام  اله��ور  مدينة  يف  نهائيا  و��شتقر 
فتبعه عدد كبري من �لنا�س و��شتمر يف ذلك دعوته حتى تويف بها عام 
456ه 1073- م �أو 469ه 1077- م ودفن بها وال يز�ل قربه فيها 
د�خل مز�ره �ملعروف مبز�ر د�تا كنج بخ�س وهو �ال�شم �لذي عرف به 
�لهجويري يف �لهند وباك�شتان وكان �لهجويري من �أو�ئل �لدعاة �إىل 
من  كبري  عدد  فيتحول  �أ�شهم  وقد  �لهندية  �لقارة  �شبه  يف  �الإ�شالم 

�شكان ال هور �إىل �الإ�شالم ومنهم بع�س كبار رجال �لدولة هناك. 
وقد هياأت �لرحالت �لطويلة للهجوري �شبل �الت�شال بعدد كبري من 
�شيوخ �ل�شوفية و�أئمة �ملذ�هب �لدينية وي�شرت له فر�س �الإطالع على 
�ل�شوفية  �لتجربة  فمار�س  و�ل�شوفية  �لدينية  �ملوؤلفات  من  �لعديد 
علما وعمال كما �أمتد ته هذه �لرحالت بح�شيلة وفرية من �ملعلومات 

�لقيمة �لتي �شمنها كتاباته.

ك�شف املحجوب
ك�شف  كتابه  يف  �أ�شمائها  �إىل  �أ�شار  كثرية  كتاب  �لهجويري  �أل��ف  وق��د 
بعد  فقد  وبع�شها  �ملوؤلف  فقد يف حياة  �لكتب  وبع�س هذه  �ملحجوب 
وفاته ومل يبق من موؤلفاته �شوى كتاب ك�شف �ملحجوب �لذي يرتبط 
�مل�شت�شرقون  �لكتاب  ه��ذ�  بقيمة  ن��وه  وق��د  موؤلفه  با�شم  د�ئما  ��شمه 
ق�شرو�  من  �أو  �لت�شوف  مو�شوع  يف  بحثو�  منهم  �شو�د  و�لباحثون 

جهودهم على ن�شر كتب �لت�شوف وترجمتها.
وي�شتمل �لكتاب ك�شف �ملحجوب على خم�شة وع�شرين ق�شما تكلم فيها 
�ملوؤلف يف �الأ�شول �لنظرية و�لعملية للت�شوف و�تبعه بر�جم الأئمة 

�شيوخ �ل�شوفية و�أقو�لهم ورموزهم �إىل جانب �لعباد�ت و�ملعامالت .

من اأقواله ومواقفه
عالمات �العتقاد يف �لقلب ب�شدة مت�شكه بالتوحيد ويف �لعني بامتناعها 
عن �لنظر �إيل �ملحرم و�لنظر باإمعانه يف �الآيات و�الأذن ب�شماع كلمته 
ويف  بالت�شديق  �لل�شان  ويف  �شرعا  �مل��ح��رم  م��ن  بخلوها  �لبطن  ويف 
�جل�شد بالعفة حتى تتفق �لدعوى مع �ملعنى من قال باإن �الإميان عن 
�هلل تعاىل يثبت باأن �ملعرفة و�الإمي��ان قد يزيد وينق�س �الأم��ر �لذي 
�ملعرفة  لكان مو�شوع  ك��ان حقا  لو  الأن��ه  �جلميع  على بطالنه  �أجمع 

�لهجويري  �جل��الب��ي  علي  �أب���ي  ب��ن  عثمان  ب��ن  علي  �حل�شن  �أب���و  ه��و 
�لغزنوي عامل من علماء �ل�شوفية يف �لقرن �خلام�س �لهجري ولد يف 
مدينة غزنة باله�شبة �الأفغانية ومنها ��شتمد لقبه �لغزنوي ما يلقب 
حملتان  وهما  هجوير  وهو  جالب  �إىل  ن�شبة  و�لهجويري  باجلالبي 

من تو�بع غزنة.
و�لتقى  ب��الده  �لعلماء يف  بع�س  يد  تتلمذ على  �لهجويري  �أن  ويبدو 

كذلك مبعا�شره �أبي �لقا�شم �لق�شريي.
ق���ام �ل��ه��ج��وي��ري ب��رح��الت و����ش��ع��ة �ل��ن��ط��اق م��ن �ل��ع��ر�ق و���ش��وري��ا �إىل 
�لهند  ور�ء  وم��ا  �لهند  �إيل  ق��زوي��ن  بحر  وم��ن  وترك�شتان  خ��ر����ش��ان 

يف  وكانت و�أم�شى  ف��ر�ت  �ملناطق  ه��ذه 

حمال للنق�شان و�لزيادة وعلى ذلك فالزيادة و�لنق�شان يلزم �أن تكونا 
يف �لفرع �لذي هو �حلكم و�ملتفق عله عموما هو �أن �لطاعة قد تزيد 

وتنق�س.

الإميان
�هلل  �الآدمية بجملتها يف طلب  �الأو�شاف  ��شتغال  �الإمي��ان هو حقيقة 
بهذ�  يقر  �أن  موؤمن  كل  ويلزم  و�خلفية  �لظاهرة  �الإن�شان  ج��و�رح  �أي 
�أذ�ن �شلطان �ملعرفة يقوي على �شفة �ل�شرك و�إذ� وجد �الإميان ذهب 

�ل�شرك الأنه كما قيل �إذ� طلع �ل�شباح بطل �مل�شباح.
الأن �ملعرفة �إذ� �شيطرت على قلب �لعارف �ند ر�شت معامل دول �ل�شك 
و�لر�أي و�ل�شرك و�شيطر �شلطان �ملعرفة على حو��شه وهو �أن يجعلها 
يف طاعته فيكون نظره حمفوظا بح�شون �ل�شنة �الإميان هو ت�شديق 

�لقلب مبا �أعلمه �لغيب.

دفاع عن الت�شوف 
و�لعمدة يف �لت�شوف من وجهة نظره هو �لتز�م �لكتاب و�ل�شنة ورغم 
�أن �حلالج و�إن بد�أ من ظاهر  ذلك فقد د�فع عن �حلالج وكان يرى 
كان  و�إن  لي�س كذلك  �أن��ه  �إال  �ل��وج��ود  �أ�شحاب وح��دة  �أن��ه من  كالمه 
لكل  �لت�شوف  �شيوخ  �أن  ي��رى  وه��و  �أف��ك��اره  على  يتابعه  ال  �لهجويري 
�شاحبها  مبيول  ت�شبغ  �لتي  ومقاماته  �أح��و�ل��ه  ول��ه  مدر�شته  منهم 
و�ل�شيوخ  �لثقايف  مبحيطه  تتاأثر  كما  و�لنف�شية  و�ملر�جعة  �لفكرية 
نوعها يف  در��شة من  �أول  يعترب  �أخ��ذ عنهم وعلى ذلك فكتابه  �لذين 
�الإجنليزية  �إىل  فنقلوه  �مل�شت�شرقني  �هتمامات  �أث��ارت  وقد  �لت�شوف 

وغريها و��شتهرت ترجمته كما ��شتهر �لكتاب عن طريقه.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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كان  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  �أن  وم��ن��ه��ا: 
يوقظ �أهله لل�شالة يف ليايل �لع�شر دون غريه 
من �لليايل وقد �شح عن �لنبي �شلى �له عليه 
و�شلم �أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليال فيقول 

لهما: )�أال تقومان فت�شليان(.
تهجده  ق�شى  �إذ�  بالليل  عائ�شة  يوقظ  وك��ان 
�أحد  �إي��ق��اظ  يف  �لرغيب  وورد  يوتر  �أن  و�أر�د 
�لزوجني �شاحبه لل�شالة ون�شح �ملاء يف وجهه 
ب��ن �خل��ط��اب ك���ان ي�شلي  �أن ع��م��ر  �مل��وط��اأ  ويف 
كان  �إذ�  ي�شلي حتى  �أن  �هلل  �شاء  ما  �لليل  من 
لهم:  يقول  لل�شالة  �أهله  �أيقظ  �لليل  ن�شف 
�ل�شالة �ل�شالة ويتلو هذه �الآية: )َو�أُْمْر �أَْهلََك 

( )طه:132(. َطرِبْ اَلِة َو��شْ ِبال�شرَّ
قال �شفيان �لثوري - رحمه �هلل -: �أحب �إىل �إذ� 
دخل �لع�شر �الأو�خر �أن يتهجد بالليل ويجتهد 
فيه وينه�س �أهله وولده �إىل �ل�شالة �إن طاقو� 

ذلك.
بني  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �غت�شاله  وم��ن��ه��ا: 
�ل��ع�����ش��اءي��ن حل���دي���ث ع��ائ�����ش��ة: و�غ��ت�����ش��ل بني 
�أذ�ن �مل��غ��رب و�ل��ع�����ش��اء قال  �الأذ�ن�����ني، و�مل����ر�د: 
كل  يغت�شلو�  �أن  ي�شتحبون  ك��ان��و�  ج��ري��ر:  �ب��ن 
�لنخعي  وك��ان  �الأو�خ��ر  �لع�شر  ليايل  ليلة من 
م��ن كان  ل��ي��ل��ة وم��ن��ه��م  ك��ل  �ل��ع�����ش��ر  يغت�شل يف 
�أرجى  تكون  �لتي  �لليايل  يف  ويتطيب  يغت�شل 
يغت�شل  �ل�شختياين  �أي���وب  وك���ان  �ل��ق��در  لليلة 
ويلب�س  وع�شرين  و�أرب��ع  وع�شرين  ث��الث  ليلة 
ثوبني جديدين وي�شتجمر ويقول: ليلة ثالث 
تليها  و�ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  �أه���ل  ليلة  ه��ي  وع�شرين 

ليلتنا يعني �لب�شريني.
دخلت  �إذ�  �ل�شاحلون  ك��ان  لقد  �مل�شلم:  �أخ���ي 
�ل��ع�����ش��ر �الأو�خ��������ر م���ن رم�������ش���ان ت���ه���ي���اأو� لها 

و��شتقبلوها بالطهارة ظاهر� و باطنا !
فتبني بهذ� �أنه ي�شتحب يف �لليايل �لتي ترجى 
و�لغ�شل  و�ل��ت��زي��ن  �لتنظف  �ل��ق��در  ليلة  فيها 
و�لتطيب بالطيب و�للبا�س �حل�شن كما ي�شرع 
ذلك يف �جلمع و�الأعياد وكما ي�شرع �أخذ �لزينة 
�لتزين  يكمل  وال  �ل�شلو�ت  �شائر  يف  بالثياب 
�لظاهر �إال بتزين �لباطن بالتوبة و�الإنابة �إىل 

�هلل تعاىل وتطهريه من �أدنا�س �لذنوب.
ومنها: �العتكاف ففي �ل�شحيحني عن عائ�شة 
عليه  �هلل  �شلى  �ل��ن��ب��ي  )�أن  ع��ن��ه��ا:  �هلل  ر���ش��ي 
و�شلم كان يعتكف �لع�شر �الأو�خر من رم�شان 
حتى توفاه �هلل تعاىل( ويف �شحيح بخاري عن 
�أب��ي ه��ري��رة ر�شي �هلل عنه ق��ال: )ك��ان ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم يعتكف يف كل رم�شان 
فيه  قب�س  �ل���ذي  �ل��ع��ام  ك��ان  فلما  �أي���ام  ع�شرة 
�عتكف ع�شرين( و�إنا كان يعتكف �لنبي �شلى 
�له عليه و�شلم يف �لع�شر �لتي يطلب فيها ليلة 
وتخليا  لباله  وتفريغا  الأ�شغاله  قطعا  �ل��ق��در 

ملناجاة ربه وذكره ودعائه.
على  نف�شه  حب�س  قد  فاملعتكف 
ط��اع��ة �هلل وذك���ره وق��ط��ع عن 
نف�شه كل �شاغل ي�شغله عنه 
على  وقالبه  بقلبه  وعكف 
وم��ا يقربه منه فما  رب��ه 

مو��شم  لعباده  �شرع  �أن  ومنته  �هلل  ف�شل  من 
�إليه  فيها  يتقربون  جليلة  و���ش��اع��ات  عظيمة 
�شهر �خلري  مل��ق��دم  يت�شوقون  ه��اه��م  وج��ل  ع��ز 
رغبة  و�الأي��ام  �لليايل  عليهم  وتطول  و�لربكة 
يف �إدر�ك هذ� �ل�شهر �لعظيم ولذ� كانو� يدعون 

�هلل عز وجل �أن يبلغهم �شهر رم�شان.
و�إذ� دخل �ل�شهر �لكرمي وبانت �أنو�ره تدرجو� 
يف �لعبادة وتعودو� على �الأن�س بالقيام و�ل�شرب 
ثم  �الأول  �لع�شر  تنق�شي  حتى  �ل�شيام  على 
هاهم يرون هالله قد �رتفع يف �ل�شماء �إيذ�نا 
عظيم  �إىل  يت�شوقون  فهم  �الن�����ش��ر�م  ببد�ية 
فاإذ�  �ملباركة  �لع�شر  �أظلتهم  �إذ�  حتى  �ل��ن��و�ل 
�لنفو�س قد تطلعت �إىل مزيد من �لعبادة رجاء 

�ملغفرة و�لعتق من �لنار. 
�ب��ن رج��ب -رحمه �هلل -: �ملحبون تطول  ق��ال 
ليايل  النتظار  ع��د�  فيعدونها  �لليايل  عليهم 
�لع�شر يف كل عام! فظفرو� بها نالو� مطلوبهم 

وخدمو� حمبوبهم.
و�شرية �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم خري نرب��س 
وهدى عن عائ�شة ر�شي �هلل عنها قالت: كان 
ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �إذ� دخل �لع�شر 
�أحيا �لليل و�أيقظ �أهله وجد و�شد �ملئزر(، ويف 
رو�ية م�شلم: عن عائ�شة ر�شي �هلل عنها: كان 
يف  يجتهد  و���ش��ل��م  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر���ش��ول 
غ���ريه.. قال  م��ا ال يجتهد يف  �الأو�خ����ر  �لع�شر 
�بن حجر-رحمه �هلل -: ويف �حلديث �حلر�س 
على مد�ومة �لقيام يف �لع�شر �الأخري �إ�شارة �إىل 

�حلث على جتويد �خلامتة.
وعن �أن�س بن مالك ر�شي �هلل عنه قال: دخل 
رم�شان فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: 
خري  ليلة  وفيه  ح�شركم  قد  �ل�شهر  ه��ذ�  )�إن 
من �ألف �شهر من حرمها فقد حرم �خلري كله 

وال يحرم خريها �إال حمروم( . 

من  الأواخــر  بالع�شر  اخلا�شة  الأعمال 
رم�شان: 

�إال  ت��ع��ود  ال  �ل��ت��ي  �لنفي�شة  �لغالية  �ل�����ش��اع��ات 
يغتنمون  �ملوفقون  �إليها  ي�شارع  �لعام  يف  م��رة 
لنفحات  فيها  ويتعر�شون  ودقائقها  حلظاتها 
�ل��ن��ب��ي �شلى �هلل عليه  وك���ان  �ل��ك��رمي  �جل����و�د 
و�شلم يخ�س �لع�شر �الأو�خر باأعمال ال يعملها 

بقية �ل�شهر :
�إحياء  �مل��ر�د  �أن  فيحتمل  �لليل  �إح��ي��اء  فمنها: 
�لليل كله ففي حديث عائ�شة قالت: كان �لنبي 
�شلى �هلل عليه و�شلم يخلط �لع�شرين ب�شالة 
ونوم فاإذ� كان �لع�شر - يعني 
�ملئزر،  �شمر و�شد   - �الأخ��ري 
�شحيح  يف  م�����ا  وي������وؤي������ده 
قالت:  عائ�شة  ع��ن  م�شلم 
م�����ا �أع����ل����م����ه ����ش���ل���ى �هلل 
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م ل��ي��ل��ة حتى 

�ل�شباح.

عنه  ير�شيه  وم��ا  �هلل  �شوى  هم  �شوى  له  بقى 
وك��ل��م��ا ق��وي��ت �مل��ع��رف��ة ب���اهلل و�مل��ح��ب��ة و�الأن�س 
تعاىل  �هلل  �إىل  �الن��ق��ط��اع  �شاحبها  �أورث����ت  ب��ه 

بالكلية على كل حال 
�ل���زه���ري - رح��م��ه �هلل -: عجبا  �الإم�����ام  ق���ال 
للم�شلمني تركو� �العتكاف مع �أن �لنبي �شلى 
�هلل عليه و�شلم ما تركه منذ قدم �ملدينة حتى 

قب�شه �هلل عز وجل.

ليلة القدر
م��ن �أع��ظ��م ل��ي��ال �ل��ع��ام فيها يفي�س �ل���رب عز 
وج��ل على ع��ب��اده وت��ن��زل عليهم �ل��رح��م��ات يف 

ليلة خري من �ألف �شهر.
�ْلَقْدِر)1(  َل��ْي��لَ��ِة  �أَن��َزْل��َن��اُه يِف  ���ا  ق��ال ت��ع��اىل: )�إِنرَّ
�أَْدَر�َك َما َلْيلَُة �ْلَقْدِر)2( َلْيلَُة �ْلَقْدِر َخرْيٌ  َوَما 
�أبي  وعن  )�لقدر:3-1(،  �َشْهٍر)3((  �أَْل��ِف  ْن  مِّ
هريرة ر�شي �هلل عنه عن �لنبي �شلى �هلل عليه 
و�شلم �أنه قال يف �شهر رم�شان: )فيه ليلة خري 
من �ألف �شهر من حرم خريها فقد حرم( وقال 
عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر���ش��ول  �أن  بلغني  م��ال��ك: 
و�شلم �أري �أعمار �لنا�س قبله �أو ما �شاء �هلل من 
من  يبلغو�  �أال  �أمته  �أعمار  تقا�شر  فكاأنه  ذلك 
�لعمل �لذي بلغ غريهم يف طول �لعكر فاأعطاه 

�هلل ليلة �لقدر خري من �ألف �شهر.
�إنا هي بركة كلها  قال قتادة - رحمه �هلل -: 

خري �إىل مطلع �لفجر.
ي��ق��در �هلل  �ل�شحاك - رح��م��ه �هلل -: ال  وق���ال 
�لليايل  �شائر  ويف  �ل�شالمة  �إال  �لليلة  تلك  يف 

يق�شي بالباليا و�ل�شالمة.
�إذ� كان   :- �لب�شري - رحمه �هلل  قال �حل�شن 
باأجنحتها  تخفق  �ملالئكة  ت��زل  مل  �لقدر  ليلة 
ب��ال�����ش��الم م��ن �هلل و�ل��رح��م��ة م��ن ل���دن �شالة 

�ملغرب �إىل طلوع �لفجر.
ليلة   ،، �ملالئكة  ن��زول  ليلة  �إن��ه��ا  �مل�شلم:  �أخ��ي 
من  �لعتق  ليلة   ،، �لنفحات  ليلة   ،، �خل���ري�ت 

�لنار،، ليلة �لرحمة.
�لليلة فهو حمروم حقا، قال  ومن فاتته هذه 
�شلى �هلل عليه و�شلم: )من حرمها فقد حرم 

�خلري كله وال يحرم خريها �إال حمروم( .
�ل��ق��ر�آن وو�شفها �هلل  فيها  �أن���زل  �ل��ق��در  وليلة 
عز وجل باأنها ليلة مباركة يكتب فيها �الآجال 
�أَْمٍر  ُك��لُّ  ُي��ْف��َرُق  )ِفيَها  �ل��ع��ام:  خ��الل  و�الأرز�ق 
غريها  ع��ن  ف�شل  ول��ه��ا  َحِكيٍم()�لدخان:4( 
من �لليايل فهي خري من �ألف �شهر يف �لعبادة 
وتنزل �ملالئكة فيها �إىل �الأر�س باخلري و�لربكة 
وهي ليلة خالية من �ل�شر و�الأذى وتكر فيها 
�لطاعة و�أعمال �خلري: )�َشاَلٌم ِهَي َحترَّى َمْطلَِع 
ملن  �لذنوب  وفيها غفر�ن  )�لقدر:5(  �ْلَفْجِر( 

قامها �إميانا و�حت�شابا..
و�أما �لعمل يف ليلة �لقدر فقد �أثبت عن �لنبي 
�أن��ه ق��ال: )من قام ليلة  �شلى �هلل عليه و�شلم 
م��ا تقدم من  ل��ه  �إمي��ان��ا و�حت�شابا غفر  �ل��ق��در 
ذنبه( وقيامها �إنا هو �إحياوؤها بالتهجد فيها 

و�ل�شالة وقد �أمر عائ�شة بالدعاء فيها �أي�شا.
�لليلة  ت��ل��ك  يف  �ل��دع��اء  �ل���ث���وري:  �شفيان  ق���ال 
�أحب �إيل من �ل�شالة. ومر�ده �أن كرة �لدعاء 
�لدعاء  �لتي ال يكر فيها  �ل�شالة  �أف�شل من 
و�أن قر�أ ودعا كان ح�شنا وقد كان �لنبي �شلى 

رم�شان  ليايل  يف  يتهجد  و�شلم  عليه  �هلل 
ويقر�أ قر�ءة مرتلة ال مير باآية فيها 

فيها  باآية  وال  �شاأل  �إال  �لرحمة 

و�لقر�ءة  �ل�شالة  بني  فيجمع  تعوذ  �إال  ع��ذ�ب 
و�لدعاء و�لتفكر وهذ� �أف�شل �الأعمال و�أكملها 

يف ليايل �لع�شر وغريها. 
�لنبي   - عنها  �هلل  ر�شي   - عائ�شة  �شئلت  وق��د 
ليلة  و�فقت  �إن  �أر�أي���ت  و�شلم:  عليه  �هلل  �شلى 
�لقدر ما �أقول فيها ؟ قال: )قويل: �للهم �إنك 
هذه  ولعظمة  عني(  فاأعفو  �لعفو  حت��ب  عفو 
�لليلة كان �ل�شاحلون يتهياأون لها وي�شتقبلونها 
كما �الأعياد فقد كان لتميم �لد�ري ر�شي �هلل 
ع��ن��ه ح��ل��ة ����ش��ر�ه��ا ب��األ��ف دره���م ك���ان يلب�شها 
وكان  �ل��ق��در  ليلة  فيها  ي��رج��ى  �ل��ت��ي  �لليلة  يف 
�هلل  رحمهما   - �لطويل  وحميد  �لبناين  ثابت 
�أح�شن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون  - يلب�شان 
يرجى  �لتي  �لليلة  يف  �لطيب  ب��اأن��و�ع  �مل�شجد 

فيها ليلة �لقدر.
�أخ����ي �مل�����ش��ل��م: ع��ل��ي��ك ب���امل���ب���ادرة �إىل �خل���ري�ت 
هذه  تفوت  وال  �ل�شاحلات  عمل  يف  و�الإ���ش��ر�ع 
كال�شيف  �ل��وق��ت  ف���اإن  �لغالية  و�ل��ل��ي��ال  �الأي����ام 
�ملا�شي  �لعام  و�شام  �شلى  من  ح��ال  يف  وت��اأم��ل 
و�ل��ي��وم ره���نب �ل��ق��رب ف��اأ���ش��رع �إىل ط��اع��ة ربك 
وت��ذل��ل ب��ني ي��دي��ه و����ش��األ��ه �ل��ع��اف��ي��ة يف �لدنيا 

و�الآخرة. 
قال �بن �جلوزي: كم ي�شيع �الآدمي من �شاعات 
�ملزرعة  �الأي���ام مثل  �ل��ث��و�ب وه��ذه  يفوته فيها 
فكاأنه قيل لالإن�شان: كلما بذرت حبة �أخرجنا 
لك �ألف كر ) مكيال �شخم ( فهل يجوز للعاقل 

�أن يتوقف �لبذر ويتو�ين ؟!.
�أخي �مل�شلم: ند�ء من �لرب عز وجل يحتاج �إىل 
ح�شن ��شتجابة ومد�ومة على �خلري )َو�َشاِرُعو�ْ 
َماَو�ُت  �ل�شرَّ َها  َعْر�شُ َوَجنرٍَّة  بُِّكْم  ررَّ ن  َمْغِفَرٍة مِّ �إِىَل 

ْت ِلْلُمترَِّقنَي( )�آل عمر�ن:133(. َو�الأَْر�ُس �أُِعدرَّ
�شارعو�   :- �هلل  رحمه   - جبري  بن  �شعيد  ق��ال 
بُِّكْم(  ررَّ ��ن  مِّ َم��ْغ��ِف��َرٍة  )�إِىَل  �ل�شاحلة  ب��االأع��م��ال 

قال: لذنوبكم.
كان �ل�شلف �ل�شالح يجتهدون يف �إمتام �لعمل 
بقبوله  بعد ذلك  و�إتقانه ثم يهتمون  و�إكماله 
ويخافون من رده وهوؤالء هم �لذين )ُيوؤُْتوَن َما 
ُقُلوُبُهْم َوِجلٌَة( )�ملوؤمنون:60(. روي عن  �آَتو� ورَّ
�لعمل  ق��ال: كونو� لقبول  علي ر�شي �هلل عنه 
�هلل  ت�شمعو�  �أمل  بالعمل  منكم  �هتماما  �أ���ش��د 
َيَتَقبرَُّل �هلّلُ ِمَن �مْلُترَِّقنَي(  ��ا  َ عز وجل يقول: )�إِنرَّ

)�ملائدة:27(.
رم�شان  �شهر  جعل  �هلل  �إن  ق��ال:  �حل�شن  ع��ن 
�إىل  بطاعته  فيه  ي�شتبقون  خللقه  م�شمار� 
�آخرون  تخلف  و  ف��ف��ازو�  ق��وم  ف�شبق  مر�شاته 
ف��خ��اب��و� ف��ال��ع��ج��ب م��ن �ل��الع��ب �ل�����ش��اح��ك يف 
فيه  ويخ�شر  �ملح�شنون  فيه  يفوز  �ل��ذي  �ليوم 

�ملبطلون. 

اأظلتكم ع�سر مباركة فيها ليلة القدر
اأم مو�سى وامراأة 

فرعون يف ق�سر واحد
•• بقلم الكاتب االإ�صالمي : زين ال�صماك   

 ِ َزَن َوِلَتْعلََم �أَنرَّ َوْعَد �هللرَّ ِه َكْي َتَقررَّ َعْيُنَها َواَل حَتْ )َفَرَدْدَناُه �إِىَل �أُمِّ
ُهْم اَل َيْعلَُموَن()13(  من �شورة �لق�ش�س َحقٌّ َوَلِكنرَّ �أَْكَرَ

�أن تلقي بابنها يف �ليم ��شتجابت  �أم مو�شى  حينما �أو�شى �هلل 
مو�شى  بحفظ  وتعهد  �أم���ر  �ل���ذي  ه��و  �هلل  �أن  حيث  و�أل��ق��ت��ه، 
�ملر��شع  عليه  فحرم  �شوء،  كل  من  وحفظه  ف�شانه  و�شونه، 
تقول  ولذلك  ل��ه،  ومر�شعة  حا�شنة  وتكون  مو�شى  �أم  لتاأتي 
َعْيُنَها  َتَقررَّ  َكْي  ��ِه  �أُمِّ �إِىَل  َف��َرَدْدَن��اُه  �الآية �لقر�آنية يف مطلعها ) 
�إليها قلبها كي ال  �أم��ه ورد  �إىل  ، ف��رد �هلل مو�شى  ���َزَن(  َواَل حَتْ
حتزن، ومّن عليها لتعي�س مكرمة يف ق�شر فرعون، وهكذ� كان 
�لرد �الإلهي كرميا وفوق كل ت�شور، و�هلل �شبحانه وتعاىل مع 
ورغم  عباده،  �لعطاء من  يتقبل  �أن  �شيء يحب  لكل  �متالكه 
�لتجربة �لتى مرت بها �أم مو�شى �إال �أنها ��شتحقت ثو�با عظيماً 
حيث �آمنت بيقني �أن وعد �هلل حق، وتلك حقيقة قد يجهلها �أو 
ال يعلمها �أكر �لنا�س رغم �إميانهم بخالق �ل�شماو�ت و�الأر�س، 
حيث �شحت �أم مو�شى باإبنها حينما �ألقته فى �لنهر فى وقت 
�شاعف �هلل عو�طفها مر�ت ومر�ت جتاه �إبنها، فلو مالت �إىل 
عو�طفها فقد تع�شي ربها فتفقد نور قلبها، فكان ذلك �ختبار� 
مو�شى  �أم  �أق��دم��ت  ما  �لقوي  �الإمي���ان  فلوال  �شعبا،  و�متحانا 
لتلقي بوليدها يف نهر ليبتعد عنها وقد ال تر�ه �أبد�، وحينما 
وقد  ال  وكيف  ر�شالة،  لها  �أ�شبحت  باهلل  �إميانها  من  حتققت 
�أوحي �هلل �إليها من قبل، فجمعت بني �بن كتب �هلل له �حلياة 
ور�شالة خ�شها �هلل بها ليكون �بنها ر�شوال و�أمه تقوم بر�شالة 
�أوحى �هلل بها �إليها، وهذ� مقام يجب �أن تفتخر به كل �مر�أة 
�ملجتمعات  يف  �مل���ر�أة  حل��ق  تدعيما  �الأج��ي��ال،  م��ر  على  موؤمنة 
ويف  ف��رع��ون  �م���ر�أة  م��ع  مو�شى  �أم  تلتقى  ول�شوف  �الإن�شانية، 
د�خل ق�شر فرعون، ولتكون معززة مكرمة ويف �لوقت نف�شه 
تقرب �مر�أة فرعون من �مر�أة �شاحلة مثل �أم مو�شى، لتتلقي 
منها �لدين من خالل �ملعاملة �لطيبة ودون حاجة �إىل قر�ءة 
كتاب �أو �إح�شار فقيه، فالدين حقيقة طبيعية �شوف يت�شربها 
وتقو�ها،  ورحمتها  �أم��ه  بحنان  ليتغذي  ر�شيع  كطفل  مو�شى 
وهكذ� �لطفل بج�شده ير�شع من ثدي �أمه ومو�شى يف طفولته 
ير�شع مرة �أخرى من روحانية �أمه، فذلك هو �لز�د �حلقيقي 
على  يلتقون  جميعا  ولعلهم  �ل��ن��ا���س،  �أك��ر  يجهله  ق��د  �ل��ذي 
�ِد �لَتّْقَوى  ُدو� َفاإَِنّ َخرْيَ �لَزّ �آية و�حدة يف �لقر�آن تقول ) َوَت��َزَوّ
ُقوِن َيا �أُْويِل �الأَْلَباب ()197(من �شورة �لبقرة، فتلك نظرة  َو�َتّ
و��شحة �للب و�جلوهر و�حلقيقة، وبدون ذلك فاحلياة جمرد 
ق�شور ومعدن قد يتلف �شريعا وي�شد�أ، فلي�س كل ما تر�ه �لعني 
يكون جوهر� ثمينا، وكذلك �حلياة بعيد� عن �حلق تنقلب �إىل 

باطل، و�هلل هو �حلق و�حلق �أحق �أن يتبع.   

َالّلـُهَمّ اْفَتْح ىل فيِه َاْبواَب َف�ْسِلَك، َوَاْنِزْل َعَلَيّ فيِه 

َبَركاِتَك، َوَوِفّْقني فيِه ِلُوِجباِت َمْر�ساِتَك، َوَا�ْسِكّني 

فيِه ُبْحُبوحاِت َجّناِتَك، يا ُميَب َدْعَوِة اْلُ�ْسَطّريَن .

وبالتايل   2006 عــام  رم�شان  من  يــوم  اأول  يف  ولــدي  و�شعت  لقد 
افطرت 30 يوم رم�شان بحكم اأين كنت نف�شاء ومل اأق�ض هذه الأيام 
رم�شان  وبعد  طفلي،  اأر�شع  كنت  لأنني  وذلك   2007 رم�شان  قبل 
2007 احلمد هلل قمت بق�شاء ما كان يجب اأن اأق�شيه بعد ولدتي. 
�شوؤايل: هو هل جتب عليَّ الكفارة غري الق�شاء لتاأخري ال�شيام لأنني 

ظننت اأن الإر�شاع عذر لتاأخري الق�شاء وما هي اإن وجبت؟

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

�أختي �ل�شائلة �لكرمية بارك �هلل بك وج��ز�ك �هلل خري�ً ووفقك �إىل ما  فيا 
يحبه وير�شاه:

من �أخرت ق�شاء رم�شان حتى دخل رم�شان �آخر، فاإنه ينظر:
مع  عليها  وج��ب  تق�س،  فلم  وف��رط��ت  �شعبان  يف  �لق�شاء  م��ن  متكنت  ف���اإن 
�لق�شاء �لفدية )�أو �لكفارة �ل�شغرى ( وهي: �إطعام م�شكني عن كل يوم مد 

طعام.
فال  �شفر  �أو  مر�س  �أو  �شرعي  لعذر  �شعبان،  يف  �لق�شاء  من  تتمكن  مل  و�إن 
يف  �لق�شاء  �أي��ام  بع�س  ق�شاء  من  متكنت  و�إن  �لتفريط،  لعدم  عليها  كفارة 
�شعبان، ومل تتمكن من ق�شاء باقي �أيام �لق�شاء لعذر، وجب عليها �لفدية 

مع �لق�شاء عن �الأيام �لتي متكنت فيها من �لق�شاء ومل تق�س.
�أبي زيد �لقريو�ين:" ) وكذلك (  جاء يف �لفو�كه �ل��دو�ين على ر�شالة �بن 
يجب �أن ) يطعم من فرط يف ق�شاء رم�شان حتى دخل عليه رم�شان �آخر ( 
.... و�ملعنى: �أن من فرط يف ق�شاء رم�شان �إىل �أن دخل عليه رم�شان �آخر 
فاإنه يجب عليه �لتكفري باإخر�ج مد عن كل يوم يق�شيه يدفعه مل�شكني و�حد، 
... وفهم من قوله فرط �أنه متكن من �لق�شاء يف �آخر �شعبان بقدر ما عليه 
من �الأي��ام، فلو �أخر �لق�شاء حتى بقي من �شعبان قدر ما عليه من �الأيام، 
فمر�س �أو �شافر �أو حا�شت حتى دخل رم�شان مل يلزم كفارة لعدم �لتفريط، 
�لتاأخري  بخالف  مفرطاً....  لكان  رم�شان  دخل  حتى  نا�شياً  �أخ��ره  لو  و�أم��ا 
بالفطر  كانت ال جتب  �إذ�  �لكربى  �لكفارة  الأن  كفارة؛  �أو جهل فال  الإك��ر�ه 
مع �الإكر�ه �أو �جلهل فاأحرى �ل�شغرى، ومن �لعذر تاأخري �حلامل �لق�شاء 

لتاأخري و�شعها حتى دخل رم�شان الأنها مري�شة ".
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العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          يف الدعوى رقم 2012/475 عقاري كلي

�قام �ىل �شركة بيامود ديفولومبينت ) م م ح( وبيامود ميدل �ي�شت للو�شاطة �لعقارية 
قرقا�س-  عبد�هلل  �شمرية  بوكالة  �شادقيان  ح�شني  علي  �ملدعي  عليكما  �قام  ذ.م.م 
�لدعوى رقم 20١2/4٧5 عقاري كلي باملطالبة بف�شخ عقد �شر�ء �لوحدتني �لعقاريتني 
جي ��س تي 2 )١٧١5 على ١6و- ١٧١6 على ١٧( يف ذ�ت �لربج �لو�قعة يف م�شروع جريمن 
�شبورت يف مدينة دبي �لريا�شية دبي ��شرد�د مبلغ �جمايل 644.50١ درهما ��شافة �ىل 
١2% فو�ئد �ىل متام �ل�شد�د درهما و�لر�شوم و�مل�شاريف. ولقد عينت �ملحكمة �لعقارية 
�ملوقع  �ىل  ح�شوركم  �خلبري  ويطالب  �شيخوين  جمال  حممد  �لهند�شي  �خلبري 
متام   20١3/٧/3١ �الربعاء  بتاريخ  �ل�شلة  �لوثيق  و�لرد  �مل�شتند�ت  و�ح�شار  للمعاينة 

�لتا�شعة �شباحا ويف حال عدم ح�شوركم �شتتم �جناز �ملعاينة و�لتقرير �لفني.
اخلبري الهند�شي رقم 66 يف حماكم دبي املهند�ض حممد جمال �شيخوين
0557009805

اعالن بالن�سر

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
       اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/654  جت جز-   م ت -ب-اأ ظ 

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�س التجاري 
مدعى/ �شركة �ل�شاحل �لغربي خلدمات �لتنظيف ميثلها �ملدير �لعام/ ب�شار �ملهايني 
�جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: �شركة �لتاأمني �لعربية �ل�شعودية و�خرون �جلن�شية: 
�ل�شيارة 2٩500 درهم + قيمة  �المار�ت    مو�شوع �لدعوى: مطالبة بقيمة ��شالح 
�شامل  مبارك  �عالنهما/١-   �ملطلوب  درهم   ١0000 تعوي�س   + درهم   ١0000 �اليجار 
خليفة حمد �خلرم �لكتبي �جلن�شية: �المار�ت 2- نور� خان جول �جلن�شية:باك�شتان   
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�الثنني �ملو�فق 20١3/٩/١6 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و 
قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  24/٧/20١3
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1013  جت جز-   م ت -ب-اأ ظ 

عليه:  �جلن�شية: م�شر مدعي  �بر�هيم  عبد�هلل  �لبدري  مدعى/ عبد�حلكم 
�شالمه �شامل حميد خ�شر �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
بقيمة ١0.000 درهم �ملطلوب �عالنه/  �شالمه �شامل حميد خ�شر �جلن�شية: 
م�شر عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   20١3/٩/30 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  28/٧/20١3
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1754  جت كل-   م ت -ب-اأ ظ 

عليه: م�شنع  �المار�ت  مدعي  �جلن�شية:  �ملن�شوري  ر��شد خمي�س خميزن  مدعى/ 
ريجال للمفرو�شات ذ.م.م ميثلها: �شعيد نا�شر عبد�هلل �لرميثي و�خرون �جلن�شية: 
�المار�ت  مو�شوع �لدعوى: �خالء وف�شخ عقد �تفاق 204.845.00 درهم �شد�د قيمة 
�ملاء و�لكهرباء  �ملطلوب �عالنه/  كا�شيلز  �يجارية تعوي�س- تقدمي بر�ءة ذمة من 
الد�رة �لعقار�ت �جلن�شية: �المار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
لنظر  موعد�   20١3/٩/١٧ �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى، 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  25/٧/20١3
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/196    عقاري كلي               
  )FZCO( كون�شرك�شن  ��شتيت  ري��ل  �مريت�س  هومز  /١-ب�شت  عليه    �ملدعي  �ىل 
جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ز�ه��د قا�شم ع��ل��ي   ق��د �ق��ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لوحدة �لعقارية رقم ١004- �لطابق �لعا�شر- م�شروع 
�لتعاقد  قبل  عليه  ك��ان  ما  �ىل  �حل��ال  و�ع��ادة  ببطالنه  -و�حلكم  فيو  جلوبال جرين 
و�حلكم على �ملدعى عليها باعادة �ملبالغ �لتي �شددتها ومقد�رها 200000 درهم و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة ٩% و�لر�شوم و�مل�شاريف.    وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من  �ل�شاعة ٩.30 �س بالقاعة   20١3/8/2٩
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/255    عقاري كلي               

حمل  جمهول  )�������س.ذ.م.م(    لال�شتثمار�ت  �الم����ار�ت  /١-�نفينتي  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�شاملني  ب��ن  �ل��دي��ن مهرة وميثله: حمد علي حممد  نا�شر   / �مل��دع��ي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�ل�شويدي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �حلجز �ملوقع بني �ملدعي 
و�ملدعى عليه و�ل��ز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ )364.٩62 درهم( و�ل��ز�م �ملدعى عليها 
بالفو�ئد �لقانونية من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم 
و�مل�شروفات و�التعاب.  . وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 20١3/8/١2 �ل�شاعة 
١١.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�القل.  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/569 جتاري جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �ملحكوم عليه/ حممد حمد خويدم منيظر    �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 20١3/6/24م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله ل�شالح / حم�شن فرج �شعيد �ملحرمي �لعامري   بالتايل: حكمت 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
بامل�شاريف، وبرف�س ما  و�لزمته كذالك  دره��م(  �لف  ت�شعون   ( درهم   ٩0.000
عد� ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2٩/٧/20١3  
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                      
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/387 تنفيذ جتاري
�القامة  ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  رو�شان  �ملنفذ �شده/١-  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �بيك�س ل�شناعة �ملنتجات �خلر�شانية �جلاهزة 
ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: ع��وين ع��ب��د�ل��ه��ادي ح�شني حم��م��د   ق��د �أق���ام عليكم 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
 . �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )2٩8864.63( 
عليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 
�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/95 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شده/١- باتهيا ناكر�ج ح�شني لك�شمي  جمهول حمل �القامة 
ع( وميثله: ع�شام  م  �س   ( �ال�شالمي  نور  بنك  �لتنفيذ/  �ن طالب  مبا 
�البتد�ئية  دبي  قررت حمكمة  �لتميمي    �لفا�شلي  عبد�المري حمادي 
بتاريخ 20١3/٧/24 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة )2.5٧0.0١6.3 درهم( 
يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع �لعقار حمل �لرهن )نوع �لعقار: �شقة 
�شكنية- �ملنطقة : مر�شى دبي- رقم �الر�س: ١٧0- ��شم �ملبنى: �ملرجان 
  ١.3١6.٧0 �لعقار:  م�شاحة   -40 �لطابق  رقم   -  400١ �لعقار:  رقم   -١-

قدم مربع( خالل 30 من تاريخ �العالن.
ر ئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: �شركة عمان التجارية )ذ.م.م(.
�لقانوين:  �ل�شكل     IC1-GRE-L08-S04 �لعاملية- دبي  �ملدينة  �لعنو�ن: نخيل- 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    2١0333 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  �لتنمية �القت�شادية بدبي  4٧654 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 20١3/٧/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 22/٧/20١3 
ماك�شم�ض  �مل��ع��ني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
اوديتورز&كون�شلتنت�ض  �لعنو�ن: مكتب رقم 602 ملك د�ما�س للعقار�ت- ديرة- 
�لبطني   هاتف: 22٧8١25 04 فاك�س/22٧8١45 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
 602 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:  اوديتورز&كون�شلتنت�ض   ماك�شم�ض  �مل�شفي/  ��شم 
ملك د�ما�س للعقار�ت- ديرة- �لبطني   هاتف: 22٧8١25 04 فاك�س/22٧8١45 04 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أعاله لت�شفية  �شركة عمان التجارية )ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 20١3/٧/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  من  وعلى    20١3/٧/22
معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني 
كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 

�الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2011/100 تنفيذ ات�سالت

�ىل �ملنفذ �شده: زريق �حل�شن مو�شى
عنو�نه: ن�شر�

�لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م���ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك   
باأبوظبي للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )8.30( من �شباح يوم 
�شتتخذ  �ملحكمة  ف��اإن  �حل�شور  ع��دم  ح��ال  ويف   20١3/٩/23
�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

بتاريخ  20١3/٧/25م
 القا�سي/ ه�سام الرتيكي    

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 �لثالثاء 30 يوليو 20١3 �لعدد ١085٧      

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2012/97 تنفيذ ات�سالت

�ىل �ملنفذ �شده: �شاره �شمري �لعربيد  
عنو�نه: ن�شر�

�لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م���ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك   
باأبوظبي للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )8.30( من �شباح يوم 
�شتتخذ  �ملحكمة  ف��اإن  �حل�شور  ع��دم  ح��ال  ويف   20١3/٩/23
�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

بتاريخ  20١3/٧/25م
 القا�سي/ ه�سام الرتيكي    

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 �لثالثاء 30 يوليو 20١3 �لعدد ١085٧      

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية
 رقم   2009/284 تنفيذ ات�سالت

�ىل �ملنفذ �شده: حممد فيا�س �شريح فيحان
عنو�نه: ن�شر�

�لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م���ام  ب��احل�����ش��ور  ن��خ��ط��رك   
باأبوظبي للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة )8.30( من �شباح يوم 
�شتتخذ  �ملحكمة  ف��اإن  �حل�شور  ع��دم  ح��ال  ويف   20١3/٩/23
�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 

بتاريخ  20١3/٧/24م
 القا�سي/ ه�سام الرتيكي    

دائرة الق�ساء- ادارة التنفيذ 

 �لثالثاء 30 يوليو 20١3 �لعدد ١085٧      

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/104   احوال نف�س م�سلمني              
نافي�س    �ملدعى / جا�شمني حممد  �ن  �القامة مبا  بار�مبات  جمهول حمل  ن��و�ز  �ملدعى عليه /١- حممد  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 200٩/8/١٩ يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح / جا�شمني 
حممد نافي�س بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري للمدعية جا�شمني حممد نافي�س/على /�ملدعى  عليه حممد 
نو�ز بار�مبات باالتي: ١/ طالق �ملدعية من �ملدعى عليه طلقة بائنة لل�شرر و�لهجر وعلى �ملدعية �ح�شاء عدتها 
على �لوجه �ل�شرعى. 2/�لز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية قدرها مبلغ �لف وخم�شمائة درهم 
�ملدعية  �ثبات ح�شانة  �ل�شرعي. 3/  �لوجه  �عتبار� من دي�شمرب 200٧ وحتى خروجها من عدتها على  �شهريا 
البنائها كر عبد�هلل وزهره دنني. 4/ �لز�م �ملدعى عليه باعد�د م�شكن ح�شانة �و �شد�د مبلغ خم�شة وثالثون 
بان يوؤدي  �لق�شائية. 5/�ل��ز�م �ملدعى عليه  �ملطالبة  تاريخ  �لف درهم �شنويا �جرة م�شكن ح�شانة �عتبار� من 
للمدعية نفقة بنوه للمح�شونني كر عبد�هلل وزهره دنني قدرها ثالثة �لف درهم �شهريا بينهما بالت�شاوي 
�لدر��شية  �لر�شوم  ب�شد�د  �لز�مه  مع  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�  �ل�شكن  عد�  �لنفقة  ل��و�زم   جلميع 
وقدرها  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شروفات  بالر�شوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م   /6 �شنويا.  �ملقررة  عبد�هلل  للمح�شون كر 
ثالثمائة درهم . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ادارة الحوال ال�سخ�سية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/83 )مدين جزئي( بوا�سطة الن�سر بالالئحة

خليفة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�المار�ت  �ملدعي/�شركة  �ق��ام  �الم��ار�ت  جن�شيته:  �لغفلي  �شعيد  عبد�هلل  ح�شن 
لالت�شاالت �ملتكاملة �س م ع جن�شيته: عنو�نه: دبي- �مليديا �شيتي- �ملبنى �ملقابل 
ملحطة �ل بيبي �شي ت: 0432١2555 �لدعوى برقم 20١3/83 -مدين - جزئي- 
باحل�شور  فانت مكلف  درهم   ١١.١٧١.64 �ملطالبة مببلغ  عجمان- ومو�شوعها 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �البتد�ئية  �الحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام 
وذلك   20١3 ل�شنة  �غ�شط�س  �شهر  من   2٩ ي��وم  �مل��و�ف��ق   8.30 �ل�شاعة  يف  وذل��ك 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف ٧/١0/20١3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2011/149  ا�ستئناف مدين  
�لبقي�شي جمهول  �مل�شتاأنف �شده/١ -�بر�هيم يو�شف عبد�لرحمن  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شعيد حممد ر��شد دعلو�س ر��شد �ملهريي 
وميثله: طالل حممد ح�شن �لتميمي  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 200٩/3١4 مدين كلي   بتاريخ 20١١/2/28 وحددت لها 
بالقاعة  �ل�شاعة ١0.00 �شباحا  �ملو�فق ٩/١6/20١3  �الثنني  يوم  جل�شه 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2E.23

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: الوبا للمجوهرات  )�ض.ذ.م.م(- رقم �لرخ�شة 6١6١4١ عنو�نها: 
مكتب رق���م ١ م��ل��ك ع��ب��د�ل��رح��م��ن ع��ب��د�هلل ع��ب��د�ل��رح��م��ن ت���اله- �ل���ر�����س   �ل�شكل 
�لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: ١034632 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي بانه قد مت �لتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري 
لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )١/١3١48٧/20١3(  
بتاريخ )20١3/٧/١٧( وعلى من لديه �ي �عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي 
ب��رج �خل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة �لبطني حم��ل ٧ ملك  �ل��ك��ائ��ن يف  �مل��ع��ني يف مكتبه 
و�الور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحبا   )04-2223٧٧3( فاك�س   )04-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�مل�شفي: يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات  عنو�نه: حمل ٧ ملك برج  ��شم 
بانه  بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   - �لبطني  رق��ة  �خل���ور- 
للقيام  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتا�شري  مت  ق��د 
ملك   ١ رق���م  ممكتب  وع��ن��و�ن��ه��ا:  )�ــــض.ذ.م.م(  للمجوهرات  الوبا  بت�شفية  
�ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ل��ر����س   ت��اله-  عبد�لرحمن  عبد�هلل  عبد�لرحمن 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
)20١3/١/١3١48٧(. بتاريخ )20١3/٧/١٧( وعلى من لديه �ي �عر��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل ٧ ملك برج 
�خلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223٧٧3-04( م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: املعروف خلدمات حزم الب�شائع  )�ض.ذ.م.م(.
�ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق���م ٧02 م��ل��ك ع��ل��ي ن��ا���ش��ر �ل��ع��وي�����س- دي����رة- �ل��رف��اع��ة   �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    625658 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
�لتجاري: ١044٩23 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 20١3/5/١2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  لديه  م��ن  وعلى   20١3/5/١2
الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون   �لعنو�ن: مكتب رقم ١00١ ملك مركز 
كافة  معه  م�شطحباً   04 ف��اك�����س/32١5356   04  32١5355 هاتف:  دب��ي-  بر   - مز�يا 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  
دب��ي- هاتف: 32١5355  بر   - �لعنو�ن: مكتب رقم ١00١ ملك مركز مز�يا   
04 فاك�س/32١5356 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي 
املعروف خلدمات حزم  �أعاله لت�شفية  باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور 
بتاريخ ١2/20١3/5  دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  الب�شائع  )ذ.م.م( 
بتاريخ 20١3/5/١2  وعلى من لديه  �لعدل حماكم دبي  و�ملوثق لدى كاتب 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1609 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/١- كر�ج �جلماعية خلدمة و�شيانة �ل�شيار�ت   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حارث فاليا بيدياكال عبد�لرب  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكبدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )4٩330( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
. باال�شافة �ىل مبلغ 2٩86 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1537 تنفيذ جتاري
�القامة  بخ�س جمهول حمل  نبي  �حمد  �شفيق  �شده/١-  �ملنفذ  �ىل 
مع�شومة  وميثله:  للعقار�ت  �رنكو  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شايغ   نا�شر   ح�شن 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )522٧١( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ يامن حممد   
�الردن   - �ل��ب��ه��ارن��ه  خليل 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )M272916( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

052/8325900

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل��دع��و/ �ي��ه حممد 
�ب��ر�ه��ي��م �جل���ع���ف���ري     - 
 - �جل����ن���������ش����ي����ة   �الردن 
ج����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
)L063077(  من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 052/8325900

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ مينى حممد 
خليل �لبهارنه    - �الردن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )M272933( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

052/8325900

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ر��شد حممد 
خليل  �لبهارنه    - �الردن 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )M272925( رق�����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

052/8325900
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�إي�شاف  �أفغان�شتان  يف  �لدولية  �مل�شاعدة  لقوة  تابع  جندي  قتل 
ل�شحيفة  �اللكروين  �ملوقع  ونقل  �لبالد  بو�شط  م�شّلح  بهجوم 
تابعاً  عن�شر�ً  �أن  ل���)�إي�����ش��اف(  بيان  ع��ن  �الث��ن��ني  �الأفغانية  خاما 
لقوة �مل�شاعدة �لدولية يف �أفغان�شتان قتل بهجوم م�شلح يف و�شط 

�أفغان�شتان .
ومل تذكر �لقوة جن�شية �جلندي �لقتيل �أو �ملكان �ملحّدد ملقتله ومن 
نهاية  بحلول  �أفغان�شتان  من  �لدولية  �لقو�ت  تن�شحب  �أن  �ملقرر 
�الأفغانية  للقو�ت  �الأمنية  �مل�شوؤولية  ت�شليم  بعد   ،2014 �لعام 

على كامل �الأر��شي �الأفغانية الأول مرة منذ �لعام 1992.
ويذكر �أن 105 عنا�شر من حلف �شمال �الأطل�شي �لناتو ، بينهم 
81 جندياً �أمريكياً، و6 جنود بريطانيني، و18 جندياً من بلد�ن 

�أخرى قتلو� يف �أفغان�شتان منذ بد�ية �لعام �جلاري.

تنف�شت باماكو وباري�س �ل�شعد�ء غد�ة �جلولة �الوىل من �النتخابات 
�لرئا�شية يف م��ايل �لتي ج��رت يف �ج��و�ء ه��دوء وتعبئة �لناخبني يف 
داللة على �ر�دتهم �خلروج من �شنة ون�شف من �زمة دفعت �لبالد 

�ىل �لفو�شى.
ومل ت�شهد �لبالد ولو حادثا و�حد� وال �عمال عنف �شابت �القر�ع 
�حتلو�  �لذين  �ال�شالميني  �ملقاتلني  من  تهديد  من  �شدر  ما  رغ��م 

�شمال مايل قبل �ن يطردو� �ثر تدخل ع�شكري دويل قادته فرن�شا.
�ىل ذلك، الحظ �ملر�قبون �لوطنيون و�لدوليون م�شاركة كبرية من 
تتجاوز  �ن  يتوقع  �نه  �ليوم حتى  ط��و�ل  ذلك  بعد  تاأكدت  �لناخبني 
ن�شبة م�شاركة �لناخبني �مل�شجلني �ل�شبعة ماليني تقريبا، �الربعني 

يف �ملئة �لتي كانت �كرب م�شاركة يف �نتخابات رئا�شية من قبل.
�لطو�رق  ومعقل  م��ايل  �شرق  �شمال  م��دن  ك��ربى  ك��ي��د�ل،  يف  وحتى 
توتر  ب�شبب  �الق���ر�ع  ت�شوب  �لريبة  كانت  حيث  مت��رده��م،  وحركة 
�شديد بني �ل�شود و�لطو�رق، مل ي�شجل �ي حادث يذكر �الحد لكن 

تعبئة �لناخبني كانت �شعيفة.
و�عرب حاكم �ملنطقة �لعقيد �د�ما كامي�شوكو �لعائد �ىل �ملدينة يف 
�نا  قائال  �بتهاجه  عن  �النتخابات،  لتح�شري  متوز-يوليو  منت�شف 
�لتي تفتقر  رجل �شعيد، و�جهنا حتدي �الق��ر�ع يف كيد�ل �ملنطقة 
�ل�شالح ومل يحدث  �لنا�س تقريبا يحملون  �ىل �المن حيث جميع 
قبل  ذل��ك  يت�شور  �ح��د  يكن  مل  و�ح���دة،  ر�شا�شة  تطلق  ومل  �شيء 

ب�شعة ��شابيع .

�لتا�شعة  يف  ير�شح  �ل��ذي  موغابي  روب��رت  زمي��ب��اروي  رئي�س  ميثل 
و�لثمانني لوالية جديدة، بالن�شبة ملو�طنيه كل تاريخ بالده �ملعا�شر، 
من حرب �ال�شتقالل �ىل �النهيار �القت�شادي خالل �شنو�ت �اللفني 
مرور� مبمار�شة �حلكم بتع�شف متز�يد خالل �ل�شنو�ت �ل33 �لتي 

حكم فيها �لبالد.
ولد �لرجل �لذي يطلب �الربعاء ��شو�ت مو�طنيه، يف 21 �شباط-

بالن�شال يف حركات  �شبابه  �لتزم منذ  ما  و�شرعان   1924 فرب�ير 
��شتقالل بلد�ن �فريقيا ما �دى به �ىل �ل�شجن منذ 1964.

وكانت بالده و��شمها �آنذ�ك روديزيا �جلنوبية، م�شتعمرة بريطانية 
متردت �قليتها �لبي�شاء على لندن و�علنت ��شتقاللها يف 1965 يف 

�شكل �حادي �جلانب و�قامت نظام متييز عن�شري.
وكان موغابي حينها يف �الربعني وم�شو�ره ي�شبه �ىل حد ما م�شو�ر 

نل�شون مانديال �لذي كان ��شري نظام �لف�شل �لعن�شري حينها.
و�فرج عنه بعد ع�شر �شنو�ت يف 1974 بعد �ن ح�شل على �شهاد�ت 
عدة يف �ل�شجن وجلاأ �ملنا�شل �ىل موزمبيق حيث قاد حركة �لتحرير 

�مل�شلحة.
ملا بذله  ��شتقالل �لبالد، نال �عجاب ح�شود بالده  1980 مع  ويف 
لنظام  �لبي�س  �ل�شابقني  �ل��ق��ادة  مع  �مل�شاحلة  �ج��ل  من  جهود  من 
�نه خ�ش�س ع�شرين  �شيما  رودي��زي��ا، و�عجابا كبري� يف �خل��ارج، وال 

مقعد� من ��شل مئة يف �لربملان لالقلية �لبي�شاء.
�جمع،  �لعامل  قادة  لدى  و�مل�شافحة  باملعانقة  ي�شتقبل  حينها  وكان 
بينما كان �لغرب يغ�س �لطرف عن �جو�ء �لتخويف �لتي جرت فيها 

�النتخابات وتهديد موغابي با�شتئناف �حلرب �الهلية.

عوا�صم

كابول

هراري

باماكو

وزير تون�سي
 ل ي�ستبعد حل احلكومة 

•• تون�س-يو بي اأي:

مل ي�شتبعد وزير تون�شي حل �حلكومة �لتي ير�أ�شها علي لعري�س، �لقيادي 
��شتقالة عدد من  �نباء عن  �الإ�شالمية، فيما تو�ترت  �لنه�شة  يف حركة 

وزر�ء هذه �حلكومة �لتي ت�شكلت خالل �شهر مار�س-�آذ�ر �ملا�شي.
وقال مهدي مربوك، وزير �لثقافة يف �حلكومة �لتون�شية �ملوؤقتة �حلالية 
�ملقابل  ���ش��ّدد يف  ولكنه   ، غ��ري م�شتبعد  �أم���ر  �حل��ال��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  ح��ل  �إن 
�الإنتقايل  �مل�شار  ال�شتكمال  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  على  �الإبقاء  �أهمية  على 

�لدميقر�طي.
�إذ�  �أنه �شيتقّبل �الإقالة بكل رحابة �شدر  و�أ�شاف مربوك، وهو م�شتقل، 
، ونفى يف نف�س  �لبالد  بها  �لتي مت��ّر  ه��ذه �خلطوة ح��اّل لالأزمة  مّثلت 
�لوقت �أنه لّوح باالإ�شتقالة �أو حتى جمّرد �لتفكري فيها ، وذلك خالفاً ملا 

مت تد�وله يف وقت �شابق.
�حلالية  �لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  وزر�ء  م��ن  ع���دد�ً  �أن  ت���رددت  �أن��ب��اء  وك��ان��ت 
�إ�شتقالو� من منا�شبهم، منهم وزر�ء �لد�خلية لطفي بن جدو، و�لعدل 

نذير بن عمو.
�إنه  وقال  �إ�شتقالته،  ذلك  قبل  �أعلن  �الأبي�س،  �شامل  �لربية  وزير  وكان 
�أبلغ رئي�س �حلكومة علي لعري�س رغبته يف �الإ�شتقالة من من�شبه بعد 

�إغتيال �ملعار�س �لقومي حممد �لرب�همي يوم �خلمي�س �ملا�شي.

عبا�ض يت�شلم دعوة ر�شمية للمفاو�شات 

وزير اإ�سرائيلي: قتلت العديد من الفل�سطينيني وم�ستعد للمزيد

الي�سار يفوز بال اأغلبية يف النتخابات القرب�سية 
•• نيقو�صيا-ا ف ب:

ف���از �حل����زب �جل��م��ه��وري �لركي 
�لي�شاري بدون �ن يحقق �غلبية يف 
�النتخابات �لت�شريعية �لتي جرت 
�شمال  ج��م��ه��وري��ة  يف  �الأول  �م�����س 
�ملعرف  غ���ري  �ل���رك���ي���ة  ق���رب����س 
ي��ل��زم��ه بالبحث  ب��ه��ا دول���ي���ا، مم���ا 
لت�شكيل  �ل��ي��م��ني  يف  ���ش��ري��ك  ع���ن 

�ئتالف.
�ملوقتة  �لر�شمية  �ل��ن��ت��ائ��ج  �ف����ادت 
�حلزب  هذ�  �ن  �م�س  لالنتخابات 
من   %  38،49 ع���ل���ى  ح�������ش���ل 
�ال�����ش����و�ت، يف ت��ق��دم و�����ش���ح على 
 ،2009 يف  �شجلها  �لتي  �لنتائج 
 21 ي�شغل  ب���ان  ل��ه  �شي�شمح  مم��ا 
�ل����ذي ي�شم  �ل���ربمل���ان  م��ق��ع��د� يف 

خم�شني مقعد�.
حزب  ف�����از  �ي�������ش���ا،  �ل���ي�������ش���ار  ويف 
�ل������دمي������وق������ر�ط������ي������ة �ل�����ق�����روي�����ة 
مما  �ال�����ش����و�ت  م���ن  ب7،41% 
ي�شمح له بان ي�شغل ثالثة مقاعد 
و���ش��ي�����ش��ط��ر �حلزب  �ل���ربمل���ان.  يف 
ت�شكيل  �ىل  لل�شعي  �جل��م��ه��وري 
�ئتالف مع �حلزب �لدميوقر�طي 
�ل���ذي ح�شل على  �ل��و���ش��ط  مي��ني 
�ال������ش�����و�ت  م�����ن   23،1% م�����ع 
�لوحدة  حزب  مع  �و  مقعد�   12

�ملبكرة  �النتخابات  ه��ذه  وتنظيم 
قبل عام و�حد من �نتهاء �لوالية 

�لت�شريعية.
ك��م��ا �ث����ارت �جل����دل �مل��ت��ك��رر حول 
�عادة توحيد �جلزيرة و�ملفاو�شات 
�ل���ت���ي جت�����ري ب���ه���ذ� �ل����ه����دف مع 

�لقبار�شة �ليونانيني.
�النتخابية  �حلملة  تركزت  لذلك 
�لتي  �لتق�شف  خ��ط��ة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
وقعت يف 2010 مع تركيا مقابل 
�مل���ايل ل جمهورية  دع��م��ه��ا  �ب��ق��اء 
�ل��رك��ي��ة وتن�س  ���ش��م��ال ق��رب���س 
من  و�حل��د  �ل�شر�ئب  زي���ادة  على 
�ل��ت��وظ��ي��ف وجت��م��ي��د �ل���رو�ت���ب يف 

�لقطاع �لعام.
�لذي  �ل��وح��ي��د  �لبلد  ه��ي  وت��رك��ي��ا 
يعرف بالكيان �لقرب�شي �لركي 
وتقدم  �لذي يخ�شع حلظر دويل 
�ليورو كل  له م�شاعد�ت مباليني 

�شنة.
وم���ن �مل��و����ش��ي��ع �ال���ش��ا���ش��ي��ة �لتي 
�النتخابية  �حل��م��ل��ة  يف  ط���رح���ت 
يف  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��رك��ات  خ�شخ�شة 
و�لكهرباء  �الت�����ش��االت  ق��ط��اع��ات 
توزيع  �د�رة  وم�����ش��األ��ة  خ�����ش��و���ش��ا 
�ملاء  لنقل  �نبوب  �جن��از  بعد  �ملياه 
م��ن ت��رك��ي��ا �ىل ���ش��م��ال ق��رب���س يف 

.2014

ح�����زب �ل����وح����دة �ل���وط���ن���ي���ة �ل����ذي 
ب�شبب  ك��ث��ري�  �شعبيته  ت��ر�ج��ع��ت 

�لو�شع �القت�شادي �ملتدهور.
�ىل  �ل�����ش��ع��وب��ات  ه����ذه  �دت  وق����د 
�ن���ت���ق���ال ث��م��ان��ي��ة م���ن ن�����و�ب هذ� 
وت�شويت  �مل��ع��ار���ش��ة  �ىل  �حل����زب 
�دى  �حلكومة  ع��ن  �لثقة  بحجب 
حزير�ن-يونيو،  يف  �شقوطها  �ىل 

�ل��وط��ن��ي��ة �حل���اك���م ح��ال��ي��ا قومي 
 27،16% ع��ل��ى  ح�����ش��ل  �ل�����ذي 
من �ال�شو�ت 14 مقعد� لت�شكيل 

حكومة �غلبية.
وت��ف��ي��د ه����ذه �ل��ن��ت��ائ��ج �ي�����ش��ا �ن 
باملئة   70 بلغت  �مل�����ش��ارك��ة  ن�شبة 
ناخب  �ل��ف   173 نحو  ��شل  م��ن 
�النتخابات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  دع����و� 

الختيار 50 نائبا �شيمثلون �شكان 
جزيرة  �شمال  �لو�قع  �لكيان  ه��ذ� 
قرب�س و�لذي ال تعرف به �شوى 

تركيا.
�لتي  نف�شها  ه��ي  �مل�شاركة  ون�شبة 
 2009 �ن���ت���خ���اب���ات  يف  ���ش��ج��ل��ت 
�جلمهوري  �حل��زب  �نت�شار  وك��ان 
�م����ام خ�شمه  م��ت��وق��ع��ا  �ل��ي�����ش��اري 

الربادعي يبحث مع بان كي مون التطورات يف م�سر 

ب��ه��ذ� �خل�����ش��و���س. ون��ق��ل��ت وكالة 
�لرئا�شة  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق  ع��ن  وف���ا 
�أكد  ك���ريي  �إن  ردي���ن���ة،  �أب����و  ن��ب��ي��ل 
يف �الت�����ش��ال �ل��ه��ات��ف��ي ع��ل��ى دعوة 
و��شنطن  �إىل  �لفل�شطيني  �لوفد 
�ملرحلة  م���ف���او����ش���ات  ال���ش��ت��ئ��ن��اف 
�لد�ئمة، م�شري� �إىل �أن هذ� �للقاء 
يهدف تطوير خطة عمل �إجر�ئية 
للمفاو�شات يف  للتقدم  للطرفني، 

�الأ�شهر �لقادمة.

وقف  �إىل  �مل��ط��ار  �إد�رة  ��شطر  م��ا 
�لعمل فيه ب�شكل موؤقت .

وج�����اء يف �الإع�������الن �ل�������ش���ادر عن 
�الإ�شر�ئيلية،  �الإت�����ش��االت  وز�رة 
�ل��وز�رة توجهت �ىل ما ي�شمى  �أن 
ل�شلطات  �لتابعة  �ملدنية  ب���االإد�رة 
مبتابعة  وط��ال��ب��ت��ه��ا  �الح����ت����الل، 
�لفل�شطينية  �جل��ه��ات  م��ع  �الأم����ر 
�ملخت�شة، ويف حال مل تتم معاجلة 
على  �ل��ع��م��ل  �شيتم  ف��اإن��ه  �ل��و���ش��ع 

ع�شقالن �أن �إد�رة �ل�شجن م�شتمرة 
مب�شل�شل �لتفتي�س �لقمعي �لليلي 

�لذي جتريه بحق �الأ�شرى.
�لنادي  ملحامي  �الأ���ش��رى  و�أو���ش��ح 
قوة  �أن  م�����وؤخ�����ر�،  ز�ره�������م  �ل������ذي 
م����ن �أف���������ر�د ����ش���رط���ة �الح����ت����الل، 
11 وهم  رق����م  غ���رف���ة  �ق��ت��ح��م��و� 
ويحملون  و�ق��ي��ا،  لبا�شا  ي��رت��دون 
و�لهر�و�ت، و�لغاز �مل�شيل للدموع، 
�إخ����ر�ج  ب��ع��د  بالتفتي�س  و���ش��رع��و� 
�لفورة،  �شاحة  �إىل  �الأ���ش��رى  كافة 
وت��خ��ري��ب م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��م، وج����در�ن 
�أجهزة  عن  �لبحث  بحجة  �لغرفة 
�أ�شرى ع�شقالن  �أن  خلوية ويذكر 
�أ����ش���ري�، م��ن��ه��م 30  ع���دده���م 57 

مري�شا.
و�شائل  ���ش��د  �حل��م��ل��ة  ���ش��ي��اق  ويف 
�ملوقع  ذكر  �لفل�شطينية،  �الإع��الم 
�اللكروين �لفل�شطيني عرب 48 
�ال�شر�ئيلية  �الت�شاالت  وز�رة  �أن 
�ملحطات  مكاتب  مبهاجمة  هددت 
�خلا�شة،  �لفل�شطينية  �الإذ�ع��ي��ة 
ب��ح��ج��ة ت�����ش��وي�����ش��ه��ا ع���ل���ى جمال 
غوريون  بن  مطار  يف  �الت�شاالت 
�إعالم  و�شائل  وكانت  �الإ�شر�ئيلي. 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ذك���رت يف وق���ت �شابق 
�أن �أج��ه��زة �الت�����ش��ال يف م��ط��ار بن 
ما  للت�شوي�س،  تعر�شت  غ��وري��ون 
�أدى حلدوث حالة من �الإرباك يف 
�ملطار،  و�إىل  من  �ل��ط��ري�ن  حركة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ذكرت �شحيفة يديعوت �حرونوت 
د�ر  م���ا  ب��ع�����س  �إىل  �ال���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�ال�شر�ئيلية  �حل��ك��وم��ة  جل�شة  يف 
�ل��ع��ا���ش��ف��ة ع��ق��ب �ل��ت�����ش��وي��ت على 
�ملعتقلني  104 من  �إطالق �شر�ح 
هذه  تخلل  حيث  �لفل�شطينيني، 
�ل�شاخبة  �ل���ن���ق���ا����ش���ات  �جل��ل�����ش��ة 
ومعار�س  موؤيد  بني  �ل���وزر�ء  بني 

للقر�ر.
وت���ن���اول���ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة ج�����زء�ً من 
وزي����ر  ب����ني  د�ر  �ل�������ذي  �ل���ن���ق���ا����س 
بينت  نفتايل  و�ل�شناعة  �لتجارة 
زع����ي����م �ل���ب���ي���ت �ل����ي����ه����ودي �ل����ذي 
يعار�س عملية �الفر�ج، و�مل�شت�شار 
عميدرور  يعقوب  �لقومي  �الم��ن 
�لنقا�س  ه��ذ�  م��اد�ر يف  يلي  وفيما 

ح�شب ما ذكرته �ل�شحيفة:
مبن  �الم�شاك  مت  ح��ال  يف  بينت: 

و�شفهم باملخربني يجب قتلهم.
تقول  �ن���ت   .. ����ش��م��ع  ع���م���ي���درور: 

كالما غري قانوين.
ب��ي��ن��ت: ل��ق��د ق��ت��ل��ت �ل���ع���دي���د من 
�لفل�شطينيني ولي�س لدي م�شكلة 

مع ذلك.
ميد�نيا �عتقل �جلي�س �الإ�شر�ئيلي 
�شباح �م�س 8 فل�شطينيني خالل 
حملة دهم طالت مدينتي �خلليل 

وبيت حلم بال�شفة �لغربية.

فل�شطيني،  �أم���ن���ي  م�����ش��در  وق����ال 
�الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  من  ق��و�ت  �إن 
و�عتقلت  �لعروب  خميم  �قتحمت 
3 �أطفال بعد حملة دهم ملنازلهم، 
�ل��ك��رمي ج��رب �لطيطي  وه��م عبد 
�أبو  )16 ع��ام��ا(، وم��ع��اذ حم��م��ود 
ه�شه�س )16 عاما(، وحامت خليل 

حمفوظ )16 عاما(. 
�الإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  �أن  و�أ���ش��اف 
عبد  �ل��ط��ف��ل  ذوي  ع��ل��ى  �ع���ت���دت 
�مل�شل  �ل���غ���از  و�أط���ل���ق���ت  �ل����ك����رمي، 
من   20 الإ�شابة  �أدى  ما  للدموع 
بينهم  م��ن  باإختناق  �مل��ن��زل  �شكان 
ر�أ�شها  و���ش��رب  �حل��ام��ل،  �شقيقته 

باحلائط .
�ل������ق������و�ت  �أن  �مل�����������ش�����در  وذك�����������ر 
�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،د�ه��م��ت ب��ل��دة �أذن���ا 
وبلد�ت �أخرى من �ملدينة و�عتقلت 
جربيل  ع����ّزت  وه���م  �آخ���ري���ن،   4
وه�شام  ع����ام����ا(،   21( ط���م���ي���زي 
طميزي )21 عاما( ور�مي عي�شى 
وعمر  ع��ام��ا(،   26( جحي�شة  �أب���و 

يعقوب �ملحت�شب )27 عاما(.
�عتقل  حل�����م،  ب���ي���ت  م���دي���ن���ة  ويف 
�جل���ي�������س �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي �مل���و�ط���ن 
�لفل�شطيني، عكرمة عودة �لعمور 
ت��ق��وع �شرق  ب��ل��دة  )18 ع��ام��ا( يف 
بعدد  منزله  مد�همة  بعد  �ملدينة 

كبري من �جلنود.
يف غ�شون ذلك، �أفاد �أ�شرى �شجن 

لل�شيطرة  �ملحطات  هذه  مد�همة 
ت�شلم  �أخ����رى،  ناحية  م��ن  عليها. 
�ل��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س، دعوة 
�ل�شفري  �ي����اه����ا  ���ش��ل��م��ه  خ���ط���ي���ة، 
�المريكي يف عمان �شتيو�ت جونز، 
�إىل  �لفل�شطيني  �ل��وف��د  الإر����ش���ال 
�الأول،  �ل��ل��ق��اء  ل��ع��ق��د  و����ش��ن��ط��ن، 
كما  �مل����ف����او�����ش����ات.  الإ����ش���ت���ئ���ن���اف 
ت��ل��ق��ى �ت�����ش��اال ه��ات��ف��ي��ا م���ن وزير 
�خلارجية �الأم��ريك��ي ج��ون كريي 

وزير الدفاع 
التايواين �سيتنحى 

•• تايبه-رويرتز:

وزير  �ن  �م�س  تايو�ن  حكومة  قالت 
�لدفاع كاو هو� ت�شو �شيتنحى و�شط 
فيما  وف��اة جندي  ب�شاأن  ع��ام  غ�شب 
و���ش��ف��ه حم��ل��ل��ون ب��اأن��ه حم��اول��ة من 
لتعزيز  جيو  ينج  ما  �لرئي�س  جانب 
���ش��ع��ب��ي��ت��ه �مل���ر�ج���ع���ة وو�ج������ه وزي���ر 
ي�����ش��غ��ل ه���ذ� �ملن�شب  �ل����ذي  �ل���دف���اع 
�شديدة  �ن��ت��ق��اد�ت   2009 ع��ام  منذ 
ت�شيو  ت�شوجن  ه��وجن  �جلندي  لوفاة 
�نتهاكات  على  عقابه  بعد  �لعام  هذ� 
ومن  �لع�شكرية.  للقو�عد  ب�شيطة 
ناحية �أخرى قال م�شدر قريب من 
�الثنني  �م�س  �مل��ايل  �ال�شر�ف  جلنة 
ل��ل��ج��زي��رة ت�شني  �مل����ايل  �مل���ر�ق���ب  �ن 
يوه ت�شاجن �شي�شتقيل يف �طار تعديل 
وز�ري. ياأتي �لتعديل �لوز�ري و�شط 
�أثارت  �ل��ذي  �لرئي�س  �شعبية  ت��دين 
�ملتعلقة  وتلك  �القت�شادية  �شيا�شاته 

بال�شني �نتقاد�ت و��شعة.

ال�سجن ملر�سح لالنتخابات 
الرئا�سية يف مدغ�سقر 

•• انتاناناريفو-ا ف ب:

كان من �ملقرر �ن يخلى �م�س �شبيل 
�ملر�شحني  �حد  ر�ز�فياري�شون،  الز� 
�لرئا�شية  �الن��ت��خ��اب��ات  �ىل   41 �ل 
عليه  �حل���ك���م  ل��ك��ن  م��دغ�����ش��ق��ر،  يف 
�لتنفيذ  بال�شجن �شهرين مع وقف 
�النتخابات،  �لر�شح �ىل  منعه من 
ت�شريح  ويف  ق��ال��ت حم��ام��ي��ت��ه  ك��م��ا 
لوكالة فر�ن�س بر�س قالت �ملحامية 
ك��ل��ري ����ش���و�م���ي���اري ح��ك��م ع��ل��ى الز� 
�شهرين  بال�شجن  ر�ز�ف��ي��اري�����ش��ون 
م���ع وق����ف �ل��ت��ن��ف��ي��ذ ، م��و���ش��ح��ة �ن 
�ل�شجن  م����ن  ي���خ���رج  ق����د  م��وك��ل��ه��ا 
�نها  و������ش����اف����ت  �الث�����ن�����ني.  �ل����ي����وم 
ت��ن��وي رف���ع دع����وى ����ش��ت��ئ��ن��اف على 
موكلها  يحتفظ  حتى  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ� 
�النتخابات  �ىل  �لر�شح  يف  بحقه 
ور�ز�فياري�شون موجود   . �لرئا�شية 
يف �ل�شجن منذ �لثالثاء �ملا�شي بعد 
توقيفه غد�ة تظاهرة غري مرخ�شة 
فرقتها بالغاز �مل�شيل للدموع قو�ت 
للمطالبة  �ن�شاره  ونظمها  �الم��ن 
ب�������اج�������ر�ء �الن�����ت�����خ�����اب�����ات و�ن�����ه�����اء 
غري  للرئي�س  �الن��ت��ق��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�مل��ن��ت��خ��ب �ن���دري���ه ر�خ��ول��ي��ن��ا. وكان 
خبري�  عاما(   38( ر�ز�فياري�شون 
ماليا يف �لبنك �لدويل من 2003 
�ل�شيا�شة  �متهن  ث��م   ،2008 �ىل 

منذ 2009.

•• القاهرة-يو بي اأي:

تلقى نائب رئي�س �جلمهورية �مل�شري للعالقات �لدولية حممد �لرب�دعي، 
ل��الأمم �ملتحدة بان كي م��ون، بحثا  �لعام  �م�س �ت�شااًل هاتفياً من �الأم��ني 

خالله �لتطور�ت �لر�هنة على �ل�شاحة �مل�شرية. 
�مل�شاعي  ناق�شا  وب��ان،  �لرب�دعي  �ن  �مل�شرية،  �لرئا�شة  �أ�شدرته  بيان  وقال 
�لتي تبذلها �ل�شلطات �مل�شرية لوقف كافة �أ�شكال �لعنف يف �ل�شارع و�أهمية 

م�شاركة �جلميع يف خارطة �لطريق..
 و�أن يتمتع كل مو�طن م�شري بكافة حقوقه وحرياته ب�شرف �لنظر عن 

�نتمائه �لديني �أو �ل�شيا�شي .
و�أ�شاف �لبيان، �أن �لرب�دعي �أكد خالل �الت�شال على �أن خارطة �لطريق 
�ل�شيا�شية كفيلة باأن حتقق للم�شريني �أهد�فهم �ملن�شودة ال �شيما يف �شوء 

�الإلتز�م �لكامل لل�شلطات �مل�شرية بتنفيذها .
 وكانت �لقوى �ل�شيا�شية و�لدينية يف م�شر تو�فقت على خارطة م�شتقبل 
�ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �أول  �لفريق  �حل��رب��ي  و�الإن��ت��اج  �ل��دف��اع  وزي��ر  �أعلنها 
م�شاء 3 متوز-يوليو �جلاري، وتت�شمن جملة من �خلطو�ت يف مقدمتها 
تعطيل �لعمل بالد�شتور ب�شكل موؤقت، و�أن يقوم رئي�س �ملحكمة �لد�شتورية 
�لُعليا )�أعلى هيئة ق�شائية يف م�شر( باإد�رة �شوؤون �لبالد �إىل حني �إجر�ء 

�نتخابات رئا�شية مبكرة.

مظاهرة اأمام املحكمة يف حيفا لإلغاء لوائح اتهام الأمم املتحدة تدين العنف �سد الن�ساء يف اأفغان�ستان 
•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�أ�شدرت �ملحكمة �ملركزية �الإ�شر�ئيلية يف مدينة حيفا، �الإثنني، قر�ر� بتربئة 7 متهمني من 
مدينة �شفاعمرو، بالقتل �ملتعمد ملنفذ جمزرتها ونا�شط �ليمني �ملتطرف، عيدن نتان ز�دة، 
قبل 8 �شنو�ت، لكنها �أد�نت 4 من �ملتهمني مبحاولة �لقتل غري �ملتعمد. وكان �جلندي نتان 
�أدى  ما  �شفاعمرو،  ركاب يف مدينة  د�خل حافلة  �أوتوماتيكية  بندقية  �لنار من  �أطلق  ز�دة، 
�إىل مقتل 4 �أ�شخا�س، و�إ�شابة 20 �آخرين، فيما هاجمه وهو د�خل �حلافلة بعدها، ع�شر�ت 
�ملو�طنني من �ملدينة �لعربية ما �أدى �إىل موته. ومبنا�شبة �إ�شد�ر قر�ر �حلكم على �ملو�طنني 
�ملحكمة يف  �أم��ام  �إ�شر�با عاماً، كما مت تنظيم مظاهرة  �ملدينة  �شهدت  �شفاعمرو،  7 من  �ل� 
حيفا مب�شاركة مئات �ملو�طنني �لعرب �لذين طالبو� باإلغاء لو�ئح �التهام �شد �ملتهمني �ل� 7 
من �بناء �ملدينة. وكانت �لنيابة �لعامة وجهت تهمة �لقتل �ملتعمد للمتهمني، لكن �ملحكمة 

بر�أتهم جميعهم من هذه �لتهمة، و�أد�نت 4 منهم مبحاولة �لقتل غري �ملتعمد.

•• جنيف-ا ف ب:

نددت جلنة �المم �ملتحدة ملكافحة �لتمييز بحق �لن�شاء �م�س 
د�عية  �فغان�شتان،  يف  �لن�شاء  بحق  �ملرتفعة  �لعنف  بن�شبة 

�ل�شلطات �ىل معاقبة �لفاعلني.
ويف تقرير عن و�شع �لن�شاء يف هذ� �لبلد، �عربت �للجنة عن 
قلقها �لكبري حيال �لن�شبة �ملرتفعة من �لعنف �شد �لن�شاء رغم 
�حر�ز بع�س �لتقدم على �ل�شعيد �لقانوين، الفتة خ�شو�شا 
وندد  و�ل��رج��م.  �الغت�شاب  و�عمال  �ملنازل  د�خ��ل  �لعنف  �ىل 
�لن�شاء من  �لق�شرية و�جبار بع�س  بالزيجات  �ي�شا  �لتقرير 
�شحايا �لعنف على �حر�ق �نف�شهن فيما يحكم على �خريات 
ملحاولتهن �لفر�ر من منازلهن. وقالت رئي�شة �للجنة نيكول 

و�الدو�ت و�لدعم بكل �ال�شكال يف هذ� �لبلد، ف�شيكون )ذلك( 
�خفاقا للمجتمع �لدويل .

�ل��ي��ة متابعة يف  �ل���دويل الي��ج��اد  ن���د�ء �ىل �ملجتمع  ووج��ه��ت 
�فغان�شتان بهدف م�شاعدة �ل�شلطات يف تعزيز وتطوير �الطار 

�لقانوين �لذي يحمي حقوق �لن�شاء.
�نها  ، م�شرية �ىل  �ل���دويل  �ملجتمع  و�ج��ب  �ن��ه  �ي�شا  وق��ال��ت 
�لتقرير  �ع���د�د  خ��الل  �الفغانية  لل�شلطات  ممثلني  �لتقت 
�لتز�مات  �ع��ل��ن��ت  ممثليها،  ع��رب  �حل��ك��وم��ة،  �ن  وم��و���ش��ح��ة 
و�كدت �ن ق�شية �لن�شاء غري قابلة للتفاو�س ورغم مليار�ت 
نظام  �شقوط  منذ  �ل���دويل  �ملجتمع  �نفقها  �لتي  �ل����دوالر�ت 
تقدم  �شوى  �لن�شاء  ق�شية  حت��رز  مل   ،2001 �لعام  طالبان 

حمدود يف �لواليات �الفغانية.  

�ملني يف موؤمتر �شحايف �ن �فغان�شتان متثل بوؤرة عنف يرتبط 
تفاقمها كونها حت�شل  ي��زد�د  بانظمة بطريركية  يف معظمه 
 . للدولة  �ملبا�شرة  لل�شلطة  بال�شرورة  تخ�شع  ال  مناطق  يف 
و��شف �لتقرير الفالت من يرتكبون هذه �العمال من �لعقاب 
وملنع �ل�شحايا من رفع �شكاوى من جانب �قربائهم و�نتقد 
�ل�شيا�شي  �ل�شعيد  على  للن�شاء  جد�  �ملحدود  �لتمثيل  �ي�شا 
�شكلها  هيئة  وه��و  لل�شالم،  �العلى  �ملجل�س  د�خ��ل  وخ�شو�شا 
�لرئي�س حميد كرز�ي يف حماولة للتفاو�س مع �ملتمردين مع 
قرب موعد �ن�شحاب �لقوة �لدولية �لتابعة للحلف �الطل�شي 
)�ي�شاف( من �فغان�شتان و��شافت �ملني ال نز�ل قلقني حيال 
�فغان�شتان الننا نر مبرحلة حا�شمة . وتابعت �ذ� مل ننجح 
يف حماية حقوق �لن�شاء بعدما كر�شنا كما كبري� من �جلهود 
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ا�ستباكات يف بنغازي بعد انفجارات واحتجاجات 
•• طرابل�س-رويرتز:

جنديا  �ن  �م�س  �أم��ن��ي  م�شوؤول  ق��ال 
قبل  �لليلة  قتل  �الق���ل  على  و�ح���د� 
�ملا�شية يف يف ��شتباك مبدينة بنغازي 
�لعنف  �أع��م��ال  �ط��ار  يف  ليبيا  ب�شرق 
نا�شط  مقتل  م��ن��ذ  ت�����ش��اع��دت  �ل��ت��ي 
لال�شالميني  م��ن��اه�����س  ���ش��ي��ا���ش��ي 

�ال�شبوع �ملا�شي.
منطقة  يف  �ال����ش���ت���ب���اك���ات  �ن���دل���ع���ت 
جماعة  ب�����ني  �ل����غ����رب����ي����ة  �جل�����و������س 
م�شلحة وقو�ت خا�شة تابعة للجي�س 
بعد �شاعات من �نفجار�ت ��شتهدفت 
مباين ت�شتخدمها �لهيئة �لق�شائية 
�ملتحدث  ..  وق��ال حممد �حلجازي 
�مل�شركة  �الم��ن��ي��ة  �ل��غ��رف��ة  ب��ا���ش��م 
حل���م���اي���ة ب���ن���غ���ازي ب��ال��ت��ل��ي��ف��ون �ن 
�لقو�ت  ب���ني  �ن��دل��ع��ت  �ال���ش��ت��ب��اك��ات 
�خل���ا����ش���ة وج���م���اع���ة م�����ش��ل��ح��ة غري 
و�أ����ش���اف �ن ج��ن��دي��ا �حد�  م��ع��روف��ة 
على �القل قتل و�أن �لقو�ت �خلا�شة 
��شتعادت �الن �ل�شيطرة على �ملنطقة. 
عام  �نتفا�شة  مهد  بنغازي  وت�شهد 
2011 موجة من �لعنف منذ �لعام 
على  هجمات  خاللها  وقعت  �ملا�شي 
ق���و�ت �الم���ن و�أه�����د�ف �أج��ن��ب��ي��ة من 
بينها هجوم على �ل�شفارة �المريكية 
فيه  قتل  �ملا�شي  �أي��ل��ول  �شبتمرب  يف 
�ل�شفري.  بينهم  �أم��ري��ك��ي��ني  �أرب���ع���ة 
و�شهدت �ملدينة تفجري�ت و�غتياالت 
جماعيا  وهروبا  عنيفة  ومظاهر�ت 

ي���وم �جل��م��ع��ة. وق����ال م�����ش��وؤول��ون يف 
�عتقال  �ن����ه مت  �ل���ي���وم  ���ش��اب��ق  وق����ت 
100 �شجني من بني 1117  نحو 
هربو� يف �أعمال �شغب �شهدها �شجن 
مدينة  م�������ش���ارف  ع���ل���ى  �ل��ك��وي��ف��ي��ة 

بنغازي يف �شرق ليبيا يوم �ل�شبت.
وق��������ال رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ع��ل��ي زي���د�ن 
ت��ع��دي�����������������الت على  ����ش���ي���ج���ري  �ن������ه 
�حلكومة  هيكلة  و�ش�يعيد  حكومت���ه 
�لب���الد  يف  �لو�شع  مع  يتما�ش��ى  مبا 

عق����ب هذه �الغتياالت.

�لثالثة  �الي�������ام  يف  �ل�������ش���ج���ون  م����ن 
�الخرية.

�شاركت  �لتي  �لعنف  العمال  ونظر� 
�شابقة  م���ع���ار����ش���ة  ج���م���اع���ات  ف��ي��ه��ا 
م�شاحات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  ت���ع���ذرت 
م��ن��ذ �الطاحة  �ل���ب���الد  م���ن  ك���ب���رية 

مبعمر �لقذ�يف.
وق���ال���ت وك���ال���ة �الن���ب���اء �ل��ل��ي��ب��ي��ة �ن 
يف  ب���ج���روح  ����ش��ي��ب��و�  ���ش��خ�����ش��ا   43
�ن��ف��ج��ار�ت �الح���د. وج��اب��ت �ل�شو�رع 
بالعنف.  تندد  مظاهر�ت  ذل��ك  بعد 

مقر�ت  �مل��ح��ت��ج��ني  م���ئ���ات  وه���اج���م 
جل���م���اع���ة �الخ����������و�ن �مل�������ش���ل���م���ني يف 
الئتالف  ومقر�  وطر�بل�س  بنغازي 
ليرب�يل يف �لعا�شمة بعدما حتولت 
�أع��م��ال ع��ن��ف م�شاء  �مل��ظ��اه��ر�ت �ىل 
بعد  �الح��ت��ج��اج��ات  ووق��ع��ت  �جلمعة 
�لبارز  �ل�شيا�شي  �ل��ن��ا���ش��ط  �غ��ت��ي��ال 
�ملعار�س  �مل�����ش��م��اري  �ل�����ش��الم  ع��ب��د 
لالخو�ن �مل�شلمني بعد خروجه من 
وقتل  �جلمعة.  �شالة  عقب  م�شجد 
م�شوؤوالن ع�شكريان �أي�شا يف بنغازي 

كارتر يعتزم زيارة بيونغ يانغ لالإفراج عن اأمريكي 
•• �صول-رويرتز:

�جلنوبية  �ل���ك���وري���ة  ي��ون��ه��اب  وك���ال���ة  ذك����رت 
�ل�شابق  �المريكي  �لرئي�س  �ن  �م�س  لالنباء 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  زي���ارة  يعتزم  ك��ارت��ر  جيمي 
ع���ن مو�طن  ل����الف����ر�ج  ق��ري��ب��ا يف حم���اول���ة 
�مريكي حمتجز هناك الرتكابه جر�ئم �شد 

بيوجنياجن.
و��شنطن  يف  م�����ش��در  ع���ن  �ل���وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�ل�شمالية  ب��ك��وري��ا  �ت�����ش��ل  ك���ارت���ر  �ن  ق��ول��ه 
للرتيب للزيارة ومن �ملرجح �ن يقوم بهذه 

�لزيارة ب�شفة �شخ�شية ل�شمان �الفر�ج عن 
�الم��ري��ك��ي كينيث ب���اي ون��ق��ل��ت �ل��وك��ال��ة عن 
كينيث  ق�شية  �ن  قوله  �لدبلوما�شي  �مل�شدر 
��شهر  ت�شعة  م��ن��ذ  �ل�����ش��م��ال  يف  �ملحتجز  ب���اي 
بد�أت ت�شبح عبئا بالن�شبة للواليات �ملتحدة .

على  ف�شركز  كارتر  زي��ارة  حتققت  �ذ�  حتى 
ق�شية �الف��ر�ج عن كينيث باي �كر من �ي 
كوريا  يف  �لعليا  �ملحكمة  وحكمت  �خ��ر  �شيء 
مع  عاما   15 بال�شجن  ب��اي  على  �ل�شمالية 
�ال���ش��غ��ال �ل�����ش��اق��ة ب��ع��د �ع��ت��ق��ال��ه يف نوفمرب 
ق���ي���ادت���ه جمموعة  �ث����ن����اء  �ل����ث����اين  ت�����ش��ري��ن 

كوريا.  يف  �ل�شمالية  �ملنطقة  ع��رب  �شياحية 
وقالت كوريا �ل�شمالية �ن باي كان ي�شارك يف 
من  �حلكم  نظام  ��شقاط  �ىل  تهدف  �ن�شطة 
خالل ت�شريب مااليقل عن 250 طالبا �ىل 

�لبالد.
و�عرف باي بانه مب�شر وقال �نه �قام �كر 
من قد��س يف كوريا �ل�شمالية وقال �نه حترك 
بد�فع �مياين للوعظ يف كوريا �ل�شمالية �لتي 
�نرنا�شيونال  دورز  �وب���ن  جماعة  �شنفتها 
�مل�شيحية بانها �كر �لدول معاد�ة للم�شيحية 

منذ �و�خر 2000.

اخلارجية امل�سرية تدعو حلل �سيا�سي يف �سوريا

حوار نادر بني جندي نظامي واجلي�ض احلر 

مقتل عدد من قوات الأ�سد وحزب اهلل يف حم�س 

•• القاهرة-وكاالت:

حلقت فجر، �الثنني، طائرة تابعة 
�عت�شام  ف���وق  �مل�����ش��ري  للجي�س 
بياناً  و�أل����ق����ت  �ل���ع���دوي���ة،  ر�ب���ع���ة 
ميد�ن  مبحيط  �ملعت�شمني  على 
ر�ب���ع���ة �ل��ع��دوي��ة �أك����ر م���ن مرة، 
بهتافات  �ملتظاهرون  و��شتقبلها 
على  ج��اء  �لبيان  ون�س  مناه�شة 

�لنحو �لتايل:
�أبناء �لوطن �ل�شرفاء.. �إن ما   يا 
�شاهدناه باالأم�س يظهر �أن هناك 
هي  �لفو�شى  تكون  �أن  يدفع  من 
�أو  قانون �ل�شارع، وال يفزعه قتل 
عنف �أو حرق ممتلكات �أو مر�فق 
و�إن  �حل����ي����اة،  ���ش��ب��ل  ت��ع��ط��ي��ل  �أو 
قو�تكم �مل�شلحة تعمل جاهدة ملنع 

ذلك عنك وعن غريك .
وتابع �لبيان: ننا�شدك �أال تقرب 
ع�شكرية،  وح����دة  �أو  م��ن�����ش��اأة  م��ن 
ف��ل��ت�����ش��اع��دن��ا ع��ل��ى �حل���ف���اظ على 
�أح��د� يتبعك  �شالمتك وال جتعل 
غ�شبا بالعنف، �أو بالتخريب دون 

د�ع و�شوتك يكفي .
�جلميع  ن���دع���و  �ل���ب���ي���ان:  وق������ال 
لتعليمات  و�ال���ش��ت��ج��اب��ة  للتعاون 
حر�شا  �مل�شلحة،  �لقو�ت  عنا�شر 
ع���ل���ى �أم������ن و�����ش���ت���ق���ر�ر �ل���ب���الد، 
فاجعل �شوتك هو فقط ما يعرب 
ال  تخريب..  عنك.. ال عنف.. ال 

�إر�قة دماء .
�لعليا  �مل��م��ث��ل��ة  دع����ت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا، 
ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل���ارج���ي���ة و�الأم������ن 
كاثرين  �الأوروب��������ي،  �الإحت������اد  يف 
�نتقال  عملية  �إىل  �م�س،  �آ�شتون، 
�شاملة و�شريعة لل�شلطة يف م�شر 

ت�شمل جميع �الأطر�ف .

�أ�شدرته  بيان  يف  �آ�شتون،  وقالت 
����ش���ف���ارة �الحت������اد �الأوروب����������ي، �إن 
م�شر  ت���زور  �ل��ت��ي  �لعليا  �ملمثلة 
ح����ال����ي����اً ب���ط���ل���ب م�����ن �أ�����ش����ح����اب 
�مل�شلحة �لرئي�شيني للتحدث مع 
ر�شالة  وت��ع��زي��ز  �الط����ر�ف  جميع 
�الحت����اد �الأوروب�������ي، ���ش��ددت على 
عملية  هناك  تكون  �أن  يجب  �أن��ه 
تت�شمن  مت��ام��اً  �شاملة  �نتقالية 
�ل�شيا�شية مب��ا يف  �جل��م��اع��ات  ك��ل 

وم���ع���رب���ة ع���ن ت�����ش��م��ي��م �الحت����اد 
�ل�شعب  م�شاعدة  على  �الأوروب����ي 
م�شر  �إىل  رح���ل���ت���ه  يف  �مل�������ش���ري 
م�شتقرة ومزدهرة ودميقر�طية .

ل��ق��اء�ت��ه��ا خالل  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
ت�شمل  مل�����ش��ر  �حل���ال���ي���ة  زي���ارت���ه���ا 
من�شور،  عديل  �لرئي�س  من  كال 
ونائب �لرئي�س حممد �لرب�دعي، 
�أول عبد  ووزي���ر �ل��دف��اع �ل��ف��ري��ق 
�ل��ف��ت��اح �ل�����ش��ي�����ش��ي وغ���ريه���م من 

ذلك جماعة �الإخو�ن �مل�شلمني .
و�أ�شافت �ن هذه �لعملية يجب �أن 
�إىل  �أ�شرع وق��ت ممكن،  ت��وؤدي، يف 
�نتخابات  و�إج��ر�ء  د�شتوري  نظام 
وت�����ش��ك��ي��ل حكومة  ون��زي��ه��ة  ح���رة 

بقيادة مدنية.
د�ً على  �آ�����ش����ت����ون جم���������درَّ و�أك���������دت 
�ل����دع����وة ل���وق���ف ج��م��ي��ع �أع���م���ال 
�لبالد، موؤكدة  �لد�ئرة يف  �لعنف 
�أنها ت�شجب ب�شدة فقد�ن �الأرو�ح 

�أع�����ش��اء �حل��ك��وم��ة �مل���وؤق���ت���ة، �إىل 
�الأخرى  �ل�شيا�شية  �لقوى  جانب 
مبا يف ذلك ممثلى حزب �حلرية 
�ل�شيا�شي  �ل���������ذر�ع  و�ل����ع����د�ل����ة 
جل���م���اع���ة �الإخ���������و�ن �مل�����ش��ل��م��ني ، 
وكانت  �مل���دين.  �ملجتمع  وممثلي 
�آ�شتون و�شلت �إىل �لقاهرة م�شاء 
بريطانيا يف  م��ن  ق��ادم��ة  �الأح����د، 
تعد  يومني  ت�شتغرق  مل�شر  زي��ارة 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن ن��وع��ه��ا خ���الل �شهر 

�آخ��رون يف هجوم  و��شيب ثمانية 
مع�شكر  على  ج��ي  ب��ي  �آر  بقذ�ئف 
برفح  �ل�شاحة  مبنطقة  للجي�س 
م�شر  بني  �حل��دود  على  �مل�شرية 

وغزة .
و�شهدت �شيناء ليل �الحد-�الثنني 
هجمات �خرى للم�شلحني �لذين 
يعتقد �نهم متطرفون ��شالميون 
لفر�ن�س  �خر  �مني  م�شدر  وق��ال 
ب��ر���س �ن �ك��ر م��ن ث��م��اين نقاط 

ميد�نيا،  �جل�����اري.  ي��ول��ي��و  مت���وز 
و��شيب  م�������ش���ري  ج���ن���دي  ق���ت���ل 
ثمانية �خرون يف هجوم �شنه ليل 
�الحد-�الثنني م�شلحون بقذ�ئف 
للجي�س  مع�شكر  على  �شاروخية 
مبدينة رفح يف �شمال �شيناء على 
�حلدود مع قطاع غزة، بح�شب ما 

�فاد م�شدر �مني.
وقال �مل�شدر لوكالة فر�ن�س بر�س 
قتل  �مل�شري  باجلي�س  جنديا  �ن 

�لعري�س و�ل�شيخ  للتفتي�س مبدن 
لهجمات  ت��ع��ر���ش��ت  ورف����ح  زوي����د 
�خلفيفة  �ل��ر���ش��ا���ش��ة  ب��اال���ش��ل��ح��ة 

و�لثقيلة وقذ�ئف �آر بي جي .
�طلقو�  م�����ش��ل��ح��ني  �ن  و������ش����اف 
م�����ش��اء �الح����د ���ش��اروخ��ا �مريكي 
�ل�����ش��ن��ع م��ن م�����ش��اف��ة ب��ع��ي��دة على 
مبنى مديرية �من �شمال �شيناء ، 
مو�شحا �ن ثالثة �شباط ��شيبو� 
يف �لهجوم بجروح طفيفة . ومنذ 
�شيناء  �شبه جزيرة  ت�شهد  ��شابيع 
��شطر�بات �منية وهجمات ي�شنها 
�نهم متطرفون  يعتقد  م�شلحون 
لل�شرطة  �ق�شام  على  ��شالميون 
و�ل�شرطة  ل��ل��ج��ي�����س  وك���م���ائ���ن 
وحكومية.  م���دن���ي���ة  وم���ن�������ش���اآت 
و������ش����ف����رت ت���ل���ك �ل���ه���ج���م���ات عن 
بني  ت��وزع��و�  �شخ�شا   61 مقتل 
و�مل�شلحني  ومدنيني  �م��ن  �ف���ر�د 

�نف�شهم.
�المن  عنا�شر  م��ن   27 و���ش��ق��ط 
���ش��ح��ي��ة ل��ت��ل��ك �ل��ه��ج��م��ات وت���وزع 
ق���ت���ل���ى �ف���������ر�د �الم�������ن ب�����ني 17 
يف  جم����ن����دي����ن  و10  �����ش����رط����ي����ا 
��شيب  ف��ي��م��ا  �مل�������ش���ري،  �جل��ي�����س 
�ك��ر م��ن 100 �خ��ري��ن يف �كر 
�قل  يف  للم�شلحني  هجوما   50

من �شهر.
�شقوط  ع�����ن  �جل���ي�������س  و�ع�����ل�����ن 
�ملتطرفني  م��ن  م�شلحا  ع�شرين 
�ل���ع���م���ل���ي���ات  يف  �ال������ش�����الم�����ي�����ني 
�شمال  ينفذها يف  �لتي  �لع�شكرية 

�شيناء.
�الربعاء  م�شلحني  ث��الث��ة  وق��ت��ل 
�شيارتهم  �نفجرت  �لفائت عندما 
�مل��ف��خ��خ��ة ق��ب��ل م��وع��ده��ا وه���ي يف 

طريقها للعري�س.

اآ�شتون تدعو اإىل عملية انتقال �شريعة يف م�شر 

اجلي�س يلقي بيانًا لنبذ العنف على معت�سمي الإخوان

مقتل خم�سة بتحطم مروحية يف بن�سلفانيا 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ونقلت  �الأمريكية  بن�شلفانيا  والية  ب�شرق  و�يومينغ  مقاطعة  يف  مروحية  بتحطم  �أ�شخا�س،  خم�شة  قتل 
و�شائل �إعالم �أمريكية عن �لطبيب �ل�شرعي يف �ملقاطعة، توم كوكو�شكا، �أن طفال و ثالثة رجال و�مر�أة 

قتلو� بتحطم مروحيتهم يف و�يومينغ .
و�أ�شارت �إىل �أن �ل�شلطات ال تز�ل حتاول �الت�شال بذوي �لقتلى ومن جهتها، قالت هويل بايكر من �إد�رة 
بعد منت�شف  �أ�شخا�س   5 باختفاء مروحية على متنها  تبلغت  �الإد�رة  �إن  �الأمريكية  �الحتادية  �لطري�ن 
ليل �ل�شبت بالتوقيت �ملحلي، مو�شحة �أن �ملروحية كانت تتجه من مطار بينغامتون بنيويورك �إىل مطار 

جايك �أرنر �لتذكاري يف ليهينغتون بوالية بن�شيلفانيا.
و�أ�شارت �إىل �أنه مت �لعثور على حطام �ملروحية يف منطقة حرجية، و��شافت �أن فريقاً م�شركاً من جمل�س 

�شالمة �لنقل �لقومي و�إد�رة �لطري�ن �الحتادية توجه �إىل موقع �حلادثة للتحقيق يف �شبب �لتحطم.

•• القاهرة-يو بي اأي:

�مل�شرية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
�م�س �أن �لوزير نبيل فهمي �شدد 
خالل جل�شة مباحثات عقدها مع 
�ملمثلة �لعليا لل�شيا�شة �خلارجية 
و�الأم���ن���ي���ة يف �الحت�����اد �الأوروب�����ي 
�أهمية  ع���ل���ى  �آ�����ش����ت����ون  ك���اث���ري���ن 
�لتو�شل �إىل حل �شيا�شي لالأزمة 
�لر�شمي  �لناطق  وقال  �ل�شورية. 
باإ�شم �لوز�رة بدر عبد �لعاطي،�إن 
�إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �أه��م��ي��ة  �أك���د  فهمي 
حل �شيا�شي لالأزمة �ل�شورية مبا 
ي�شمح بوقف �أعمال قتل �ملدنيني 
دميقر�طي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  وي�شمن 
�ل�شعب  تطلعات  يعك�س  حقيقي 
�ل�شوري وتنوعه �لديني و�ملذهبي 
و�الإثني ويحفظ ل�شوريا وحدتها 
�الإقليمية . و�أ�شاف عبد �لعاطي 
�شد  ق�����ش��ي��ة  ت����ن����اول  �ل���ل���ق���اء  �أن 
�ل��ن��ه�����ش��ة �الإث���ي���وب���ي ح��ي��ث �أك���د 
�لوزير فهمي �أهمية تنفيذ ما مت 
و�ثيوبيا  �التفاق عليه بني م�شر 
18 ح��زي��ر�ن- و�ل�����و�رد يف ب��ي��ان 

يف  ب���ال���ت���ح���رك   2013 ي���ون���ي���و 
�مل�شارين �لفني و�ل�شيا�شي لتنفيذ 
تو�شيات جلنة �خلرب�ء �لدوليني، 
ذلك،  ���دت  �أيرَّ �أ�شتون  �أن  �إىل  الفتاً 
�حلفاظ  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و�أك��������دت 
وقال  �لنيل.  حو�س  م��ب��ادرة  على 
ف��ه��م��ي عر�س  �ن  �ل��ع��اط��ي  ع��ب��د 

�أي�����ش��اً خ��الل �الج��ت��م��اع تطور�ت 
�مل�شهد �لد�خلي يف م�شر و�أهمية 
حتقيق �مل�شاحلة وم�شاركة جميع 
�لعملية  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���وى 
لتنفيذ  �جل���اري���ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
تاأكيد  م����ع  �ل����ط����ري����ق،  خ����ارط����ة 
�لعنف  ل��ن��ب��ذ  �ل��ب��ال��غ��ة  �الأه���م���ي���ة 

ووقف �أعمال �لتحري�س .
�آ���ش��ت��ون ���ش��ددت من  �أن  و�أ����ش���اف 
�ل�شابق  �ل��ن��ظ��ام  �أن  على  جانبها 

وتطلعات  م���ط���ال���ب  ي��ح��ق��ق  مل 
كافة  تلتزم  و�أن  �مل�شري،  �ل�شعب 
و�لبعد  �لنف�س  ب�شبط  �الأط��ر�ف 
عن �لتحري�س و�لعنف وم�شاركة 
كافة �لقوى �ل�شيا�شية يف �لعملية 
وكان  �إق�شاء  دون  �لدميقر�طية 
وقت  يف  �آ�شتون،  مع  بحث  فهمي 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �الأح������د�ث  ���ش��اب��ق 
�آ�شتون  ورف�����ش��ت  ح��ال��ي��اً  م�����ش��ر 
لل�شحافيني  بت�شريحات  �الإدالء 

وكانت  �ل���ل���ق���اء.  م�����ش��م��ون  ع����ن 
�لقاهرة  �إىل  �لتي و�شلت  �آ�شتون، 
مل�شر  زي��ارة  �الول يف  �أم�س  م�شاء 
بيان  يف  دع���ت،  ي��وم��ني،  ت�شتغرق 
�أ�شدرته �شفارة �الحتاد �الأوروبي 
ل���دى �ل��ق��اه��رة ب��وق��ت ���ش��اب��ق �إىل 
و�شريعة  ���ش��ام��ل��ة  �ن��ت��ق��ال  عملية 
جميع  ت�شمل  �ل��ب��الد  يف  لل�شلطة 
جماعة  ف���ي���ه���ا  مب�����ا  �الأط������������ر�ف 

�الإخو�ن �مل�شلمني.

•• عوا�صم-وكاالت:

�إن �جلي�س �حلر قتل ثالثة ع�شر  �ل�شورية  للثورة  �لعامة  �لهيئة  قالت 
عن�شر�ً من قو�ت �لنظام وميلي�شيات حزب �هلل يف �خلالدية بحم�س، ويف 
�أ�شخا�س   108 مقتل  �الإن�شان  حلقوق  �ل�شورية  �ل�شبكة  وثقت  �ملقابل 

بنري�ن قو�ت �لنظام �أم�س �الأول.
ويف غ�شون ذلك �تهم �الئتالف �لوطني �ملعار�س نظام �الأ�شد با�شتخد�م 
�أج��ز�ء من حي �خلالدية يف حم�س فيما قال  �لكيماوي لل�شيطرة على 
�الأمر  على �حلي،  كامل  ب�شكل  ي�شيطر  بات  �لنظام  �إن  �ل�شوري  �ملر�شد 
�لذي نفته م�شادر �ملعار�شة . ويفتح �جلي�س �حلر بذلك جبهة جديدة 
يف معركته مع قو�ت �لنظام بعد �لتقدم �مللحوظ �لذي �أحدثه يف مدينة 

حلب وبعد تقدمه يف مدينة خان �لع�شل.
ويف �ملقابل تعر�شت منطقة كفر حمرة ومارع بريف حلب لق�شف جوي، 
�لعو�ميد يف حلب �لقدمية بني  ��شتباكات عنيفة يف �شاحة  �ندلعت  كما 
ملحاوالت  �حل��ر  �أل��وي��ة �جلي�س  وت�شدت  �ل��ن��ظ��ام.  وق���و�ت  �حل��ر  �جلي�س 

قو�ت �لنظام �قتحام حي برزة �لدم�شقي �لذي تعر�س لق�شف مب�شاد�ت 
��شتباكات  عن  �ملعار�شة  م�شادر  حتدثت  �لعا�شمة  ريف  ويف  �لطائر�ت. 
دم�شق  �لنظام من جهة طريق مطار  وق��و�ت  �حل��ر  عنيفة بني �جلي�س 
مناطق  على  ق�شف  يف  و�جل��رح��ى  �لقتلى  ع�شر�ت  �شقط  كما  �ل���دويل. 
��شتباكات بني �جلي�س �حلر وجي�س  �إدل��ب وريفها، وذل��ك تز�مناً مع  يف 

�لنظام يف �أحياء باملحافظة.
ويف �لوقت �لذي تدور فيه ��شتباكات يف عدة حمافظات �شورية، يتجدد 
�ل�شو�ريخ  ور�جمات  �لثقيلة  باملدفعية  �لنظام  لقو�ت  �لعنيف  �لق�شف 

على حمافظة درعا جنوب �لبالد.
�لتو��شل �الجتماعي فيديو  ن�شطاء على مو�قع  ن�شر  �أخ��رى،  من جهة 
يظهر جندياً من قو�ت �لنظام �ل�شوري وهو على خط �لتما�س و�ملو�جهة 

مع عنا�شر من �جلي�س �حلر يف مدينة حم�س �ملدمرة.
و�أظهر �لفيديو �جلندي �ل�شوري وهو يتقدم بحذر نحو جمموعة من 

�لثو�ر �ل�شوريني �ملتح�شنني يف مبنى مقابل له.
د�ر ح��و�ر بني هذ� �جلندي وعنا�شر �جلي�س  وخ��الل دقائق قليلة جد� 

�حلر حول و�شع �ملدينة �ملدمر، و�أو�شاع �حلرب �لتي و�شلت �إليها �شوريا، 
�ل�شالح يف وجه �بن  �إن حجر حم�س عز عليه و�أن حمل  وقال �جلندي 

�لوطن مل يهن عليه.
وقبل �لو�شول �إىل عنا�شر �جلي�س �ل�شوري �حلر �لذين دعوه ل�شرب �ملاء 
عندهم و�أق�شمو� �أن له �الأمان عندهم، قام �جلندي بو�شع �شالحه على 
�البتعاد عن  نية، كما طلب من زمالئه �جلنود  �الأر���س كعربون ح�شن 

و�جهة �مل�شهد، بينما كان عنا�شر �جلي�س �حلر ير�قبون �لو�شع.
و�أظهر �لفيديو يف لقطات �أخرى، �جلندي �لنظامي وهو و�شط عنا�شر 
قاله  �شريع، ومما  ب�شكل  �أط��ر�ف �حلديث  يتبادل معهم  �حل��ر،  �جلي�س 
�جلندي: نحن �إخوة مهما كان بيننا، ونحن ال نريد �أن ن�شر �أحد� ، ورد 
�أنا  عليه عن�شر من �جلي�س �حلر: طيب تعالو� عندنا ، بينما قال �آخر 

كنت ع�شكريا معكم ور�أيت �لظلم وكيف تتم معاملة �ملدنيني .
�ب��ن حر�م  ياأتي �شابط �شيء ووزي��ر  �لنظامي يف ح��و�ره  وق��ال �جلندي 
ي��خ��رب علينا ك��ل��ن��ا، و�أن��ت��م ت��ع��رف��ون �أن���ه يف ك��ل ب��ي��ت ���ش��وري ع��اط��ل عن 

�لعمل.      
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•• بنوم بنه-ا ف ب:

�لكمبودية  �مل���ع���ار����ش���ة  �ع���ل���ن���ت 
�النتخابات  لنتائج  رف�شها  �م�س 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �ل���ت���ي ج����رت �الح���د 
معتربة �ن فوز رئي�س �لوزر�ء هون 
�شني �حلاكم منذ 28 عاما م�شوب 
بعمليات �لتزوير وقال يف بيان �ن 
لكمبوديا  �ل��وط��ن��ي  �الن��ق��اذ  ح��زب 
ال مي��ك��ن��ه �ل��ق��ب��ول ب��ال��ن��ت��ائ��ج النه 
ك��ب��ري� م��ن �ملخالفات  وج���د ع���دد� 
�خلطرية . ويطالب حزب �النقاذ 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة مكلفة  �ل��وط��ن��ي 
�ملخالفات،  ه��ذه  ب�����ش��اأن  �لتحقيق 
كل  عن  ممثلني  من  موؤلفة  تكون 
�النتخابية  و�ل��ل��ج��ن��ة  �الح�������ز�ب، 
�لوطنية كذلك ممثلني عن �المم 
�ملتحدة ومنظمات �ملجتمع �ملدين.
وقد �علن حزب �ل�شعب �لكمبودي 
�حلاكم بزعامة رجل �لبالد �لقوي 
هون �شني �لذي يحكم �لبالد منذ 
يف  ف���وزه  �الح���د  م�����ش��اء   ،1985
و�نه  �لت�شريعية،  �النتخابات  هذه 
�لربملان  يف  ب��ال��غ��ال��ب��ي��ة  ي��ح��ت��ف��ظ 
م���رج���ح���ا ح�������ش���ول �حل������زب على 
55 خل�شومه  68 مقعد� مقابل 
�ملعار�شة  �ع��ل��ن��ت  ���ش��اب��ق  وق���ت  ويف 

ووزي���ر �مل��ال��ي��ة �ال���ش��ب��ق �ل���ذي كان 
منذ  ف��رن�����ش��ا  يف  �مل��ن��ف��ى  يف  يعي�س 
2009 هربا من �د�نات �عتربها 

م�شي�شة ثم �عفى عنه �مللك.
وعاد قبل ع�شرة �يام من �القر�ع 
لكنه مل يتمكن من �حل�شول على 
�ذن للر�شح �ال �ن ح�شوره �عطى 

زخما الن�شاره.
ون������ددت م��ن��ظ��م��ات �ج��ن��ب��ي��ة عدة 
خ�شو�شا  �الن���ت���خ���اب���ات  ب���ظ���روف 
م���ن���ظ���م���ة �ل�������ش���ف���اف���ي���ة �ل���دول���ي���ة 
�ن��ت��ه��اء �لعملية  ف���ور  �ك���دت  �ل��ت��ي 
خمالفات  ح�����ش��ول  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 

عديدة.
وق���ال ك���ول ب��ري��ب م��دي��ر �ملنظمة 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  كمبوديا  يف 
�ن��ه من �ل�شعب ج��د� �الع��الن �ن 
ونزيهة  ح���رة  ك��ان��ت  �الن��ت��خ��اب��ات 
�ع��ت��ق��د �ن ت�������ش���اوي �ل���ف���ر����س مل 
�جل  م��ن  �للجنة  و�علنت  يحرم 
�نتخابات حرة وعادلة يف كمبوديا 
�النتخابية  �لعملية  ت��ر�ق��ب  �لتي 
مليون   1،25 �ن  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
�شخ�س م�شجلني نظريا مل تظهر 
��شماوؤهم على �ي قائمة وقد دعي 
نحو 9،6 ماليني ناخب لالقر�ع 

يف 19 �لف مكتب �قر�ع �الحد.

تر�جعت  �ن  لبثت  م��ا  ث��م  ف��وزه��ا 
عن ذلك. و�شرعان ما �كتفى حزب 
�ل�شكر  بتوجيه  �ل��وط��ن��ي  �الن��ق��اذ 
�دل�����و�  �ل����ذي����ن  �ل���ك���م���ب���ودي���ني  �ىل 
�ي  يعلن  �ن  دون  م��ن  با�شو�تهم 

نتائج.
�دع���اء�ت عديدة  �الق���ر�ع  وتخلل 
بح�شول عمليات تزوير وخ�شو�شا 
�ن  يبدو  �ذ  �النتخابية  �للو�ئح  يف 
�الف �ال�شماء �شطبت من �للو�ئح، 

هذه �الرقام نتيجة م�شرفة حلزب 
�النقاذ �لوطني.

�شني  ه����و  ح�������ش���ل   ،2008 ويف 
90 م��ق��ع��د� من  و�ن�������ش���اره ع��ل��ى 
��شل 123، ما يعني �ن هيمنتهم 

على �لربملان تر�جع.
�ل�شابقة فان  وخالفا لالنتخابات 
�لرجل  رحيل  يف  �لر�غبني  جميع 
�ل��ق��وي يف ك��م��ب��ودي��ا �ن�����ش��م��و� �ىل 
�لتاريخي  �مل��ع��ار���س  ر�ين�شي  �شام 

ي�شتطيعو�  مل  ن����اخ����ب����ني  و�ن 
�لت�شويت الن ثمة ��شخا�س قامو� 

بالت�شويت مكانهم.
وطالب �حلزب �ملعار�س بان تعلن 
��شتنتاجاتها  �مل��خ��ت�����ش��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�بعد  ع��ل��ى  �ب-�غ�����ش��ط�����س   31 يف 

تقدير .
ويف حال �كدت �للجنة �النتخابية 
�مر  وه��و  �لنتائج،  ه��ذه  �لوطنية 
ف�شت�شكل  ع��دة،  �ي��ام  قبل  يتم  ل��ن 

املعار�سة الكمبودية ترف�س نتائج النتخابات

�سيول تنقل عر�سها النهائي لل�سمال ب�ساأن كاي�سونغ 
•• �صيول-ا ف ب:

�ىل  �لنهائي  عر�شها  �م�����س  �جلنوبية  ك��وري��ا  �ر�شلت 
كوريا �ل�شمالية للتفاو�س من �جل �عادة فتح جممع 
كاي�شونغ �ل�شناعي �مل�شرك �لذي �غلقته بيونغ يانغ 

من جانب و�حد يف ني�شان-�بريل.
�ال�شابيع  �ملفاو�شات يف  �شت ج��والت من  �جريت  وقد 
حلحلة  �ىل  ت��ف�����س  مل  لكنها  ك��اي�����ش��ون��غ  يف  �الخ����رية 
�ل��و���ش��ع ون��ق��ل �ل��ع��ر���س �ل��ك��وري �جل��ن��وب��ي ع��رب قرية 
بانوجنوم �حلدودية حيث وقعت يف 1950 �لهدنة 

�لتي و�شعت حد� للحرب �لكورية.
هيونغ  ك��ي��م  �ل��ت��وح��ي��د  وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
���ش��وك م���رة �خ����رى ن��ن��ا���ش��د ك��وري��ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �لقيام 
باخليار �ل�شائب من �جل تطبيع �لو�شع يف كاي�شونغ 

و�لعالقات بني �لكوريتني . 
ب��ار���ش��ال مو�د  ���ش��ي��ول  �شمحت  ن��ي��ة  ح�����ش��ن  ب����ادرة  ويف 
ت��ل��ق��ت خ��م�����س جمعيات  ف��ق��د  �ل�����ش��م��ال  �ن�����ش��ان��ي��ة �ىل 
�ل�شوء �الخ�شر لتقدمي �دوية ومو�د غذ�ئية و�لب�شة 
4،5 مليون  ي�شاوي  ما  �شيول  �الطفال. ومنحت  �ىل 

من  ب��دع��م  لالطفال  �ي�شا  خم�ش�شة  مل�شاريع  ي���ورو 
�ليوني�شف.

يف  �ل�شمالية  ك��وري��ا  على  غ��زي��رة  �م��ط��ار  وت�شاقطت 
ع�شرين  نحو  ب�شقوط  ت�شبب  م��ا  �الخ���رية  �ال�شابيع 

قتيال وت�شريد �الف �ال�شخا�س.
يف  �خلمي�س  �لبلدين  وف��دي  بني  �جتماع  �خ��ر  وعقد 
ع�شرة  بعد  على  �لو�قعة  �ل�شناعية  كاي�شونغ  منطقة 
كيلومر�ت من خط �لتما�س د�خل �الر��شي �لكورية 
�ل�شمالية، �ال �نه مل يف�س �ىل نتيجة �يجابية. وحذر 
�شول-�شو  باك  �ل�شماليني  �لكوريني  �ملفاو�شني  كبري 
من �ن جي�س �لدولة �ل�شيوعية قد يجتاح جمدد� هذ� 

�ملوقع يف حال ف�شل نهائي للمحادثات.
2004 عمد �جلي�س �لكوري �ل�شمايل �ىل  ويف �لعام 
�طار  يف  كاي�شونغ  جممع  بقيام  لل�شماح  من�شاآته  نقل 

�شيا�شة �نفر�ج بد�أتها كوريا �جلنوبية يف تلك �الونة.
وتريد �لكوريتان �حياء هذه �ملنطقة �لتي تعترب حيوية 
بالن�شبة لالقت�شاد �لكوري �ل�شمايل و�ي�شا لل�شركات 
�لكورية �جلنوبية �لتي خ�شرت �كر من مليار دوالر 

يف خالل �ربعة ��شهر ب�شبب �غالق �ملوقع.

�ليابان  �ن قامت  2012 بعد  �يلول �شبتمرب  منذ 
�شرقي  �شنكاكو يف  �رخ��ب��ي��ل  ع���دة يف  ج���زر  ب��ت��اأم��ي��م 
بحر �ل�شني �لتي تطالب بها بكني بقوة حتت ��شم 
مالكها  م��ن  �جل��زر  ه��ذه  و�ش������ر�ء  دي��اوي��و  �رخبيل 
�ملناه�شة  �لتظاهر�ت  من  با�شبوع  ت�شبب  �لياباين 
لليابان تخلل بع�شها �عمال عنف يف مدن عديدة يف 
�ل�شني. حتى �ن بكني �لغت �الحتفاالت �لتي كانت 
مقررة يف خريف 2012 ملنا�شبة �لذكرى �الربعني 
ع���ودت���ه �ىل  وم��ن��ذ  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة.  �ل��ع��الق��ات  لتطبيع 
بعد والية  �ملا�شي  دي�شمرب  �الول  كانون  �حلكم يف 
�شينزو  رف��ع   ،  2007-2006 موفقة  غري  �وىل 

�حد  �يجيما  �ي�شاو  �شرح  و�الح��د  �مل�شتوى.  �على 
قمة  �جتماع  عقد  يتوقع  �ن��ه  �ملقربني  م�شت�شاريه 

قريبا بح�شب وكالة �النباء كيودو.
وقد �شبق وحتدث هذ� �مل�شت�شار عن هذه �المكانية 
نحو منت�شف متوز يوليو �ثناء زيارة �ىل بكني مع 
�لتوتر  لكن  جيبينغ.  �شي  �لرئي�س  م��ن  مقربني 
هذ�  ب�شبب  ����ش��ده  على  ز�ل  م��ا  �ل��ي��اب��اين  �ل�شيني 
�خلالف و�جلمعة �ملا�شي توغلت �ربع �شفن حلر�س 
�القليمية لالرخبيل  �ملياه  �ل�شينيني يف  �ل�شو�حل 
�مل��ت��ن��ازع عليه مم��ا يثري م��زي��د� م��ن �ل��ت��خ��وف من 
�مكانية وقوع نز�ع م�شلح يف �ي وقت بني �لبلدين.

•• طوكيو-ا ف ب:

ت��وج��ه ن��ائ��ب وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ي��اب��اين �م�����س �ىل 
بكني يف م�شعى الع��ادة �حل��ر�رة �ىل �لعالقات بني 
�ليابان و�ل�شني �لتي ي�شعى رئي�س �لوزر�ء �لياباين 
ال�شتئناف �حلو�ر معها على �على م�شتوى و�شرح 
م�شوؤول يف �لوز�رة لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �كيتاكا 

�شايكي �شيمكث يومني يف �لعا�شمة �ل�شينية.
ب�شكل  �شيلتقي  �ن��ه  يابانية  �ع��الم  و�شائل  وذك���رت 

خا�س نظريه �ل�شيني �شانغ ي�شوي.
و�ل���ع���الق���ات ب���ني ب��ك��ني وط��وك��ي��و ت���ده���ورت كثري� 

�بيه �لذي يعترب قوميا مت�شدد� �مليز�نية �لع�شكرية 
�لذي  �ل�شلمي  �ل��د���ش��ت��ور  ت��ع��دي��ل  ي��ري��د  �ن���ه  و�ك���د 
��شت�شالم  فر�شه �ملحتل �المريكي على بالده بعد 
�ليابان يف 1945. وعند ت�شلم مهامه �بدى نهجا 
حازما ب�شاأن �خلالف �لبحري مع بكني، و�شل �ىل 
حد �لتحذير يف ني�شان �أبريل من �ن �ليابان �شت�شد 
بالقوة �ذ� �قت�شت �ل�شرورة �ي عملية �نز�ل �شيني 

على �شنكاكو.
و�ن  حتى  �ل�شينيني  ن��ظ��ر�ءه  �ليوم  �ىل  يلتق  ومل 
على  �لفيليبني،  �ىل  زي����ارة  �ث��ن��اء  �ل�����ش��ب��ت  �ق���رح 
على  م�شبقة  ���ش��روط  ب���دون  حم��ادث��ات  عقد  بكني 

فنزويال حتتفل بعيد ميالد ت�سافيز 
•• كراكا�س-ا ف ب:

�ل�شابق  فنزويال  رئي�س  �ن  رغ��م 
خم�شة  قبل  ت��ويف  ت�شافيز  هوغو 
��شهر، �ال �ن ذلك مل مينع خلفه 
تنظيم  م���ن  م�������ادورو  ن��ي��ك��وال���س 

�حتفاالت ت�شتمر ��شبوعا مبنا�شبة 
ع���ي���د م���ي���الد �ل���رئ���ي�������س �ل���ر�ح���ل 
�ل��ذي كان  وك��ان �لرئي�س �لر�حل 
�شابقا يف �جلي�س وهيمن  �شابطا 
�ل�شيا�شي من حلظة  �مل�شهد  على 
حتى   1999 يف  �ل�شلطة  توليه 

�ذ�ر-م���ار����س، �شيبلغ   5 وف��ات��ه يف 
59 عاما �الحد لو بقي على قيد 
�حل���ي���اة. وي��ح��ت��ف��ل م�����ادورو بعيد 
ر�ق�شة  باحتفاالت  �شلفه  ميالد 
وح����ف����الت غ���ن���ائ���ي���ة ع���ام���ة حتى 
�ن��ه يعتزم زي��ارة �مل��ن��ازل يف بع�س 

ور�شالة  �ل��ه��د�ي��ا  حامال  �الح��ي��اء 
�ل��ق��ائ��د �الع��ل��ى . �ال �ن �رث  م��ن 
�لبالد،  بتق�شيم  ت�شبب  ت�شافيز 
باللوم  �ل�����ش��ك��ان  ن�����ش��ف  ي��ل��ق��ي  �ذ 
�لتدهور  �و على م��ادورو يف  عليه 
�لبالد  ت�شهده  �ل��ذي  �القت�شادي 
و�رت�������ف�������اع م�����ع�����دالت �جل����رمي����ة 
و�ملوقع  ك���ب���رية.  م�����ش��ت��وي��ات  �ىل 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ت��ك��رمي ت�����ش��اف��ي��ز هو 
مونتانا  ال  دي  ك��ور�ت��ي��ل  مع�شكر 
�لو�قع على تلة يف كر�كا�س د�خل 
�لعاملة  �ل��ط��ب��ق��ة  ت�����ش��ك��ن��ه  ح����ي 
مدى  وع��ل��ى  للحكومة.  �مل��و�ل��ي��ة 
�شنو�ت �شم هذ� �ملع�شكر �كادميية 
حكومية  وم����ك����ات����ب  ع�������ش���ك���ري���ة 
هذ�  و����ش��ب��ح  ع�����ش��ك��ري��ا.  ومتحفا 
للرئي�س  ���ش��ري��ح��ا  �الن  �ملع�شكر 
�ل���ر�ح���ل �ل����ذي ت���ويف ب��ع��د �شر�ع 
��شتحوذ  �ل�����ش��رط��ان  م���ع  ط��وي��ل 
على  باكملها  �لبالد  �هتمام  على 
م���دى ����ش��ه��ر. وي��ق��ف ع��ن��د تابوت 
�شرف،  حار�س  �لرخامي  ت�شافيز 
وكل يوم يف �ل�شاعة 4،25 م�شاء 
يطلق �ملدفع طلقة و�حدة تذكري� 
باللحظة �لتي تويف فيها ت�شافيز.

 44( يليز  ن��ور  �ملمر�شة  وت��ق��ول 
م���غ���ادرت���ه���ا موقع  �ث���ن���اء  ع���ام���ا( 

�ب��ك��ي على  دف��ن ت�شافيز م��ا زل��ت 
رئ��ي�����ش��ي . وح�����ش��ر م�������ادورو �ىل 
ت�����ش��اف��ي��ز �الح�����د يحيط  ���ش��ري��ح 
�ل�شخ�شيات  �ب����رز  م���ن  ع����دد  ب���ه 
لالحتفال  و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية 
ب����ع����ي����د م�����ي�����الد ت�������ش���اف���ي���ز عرب 
�شيا�شاته.  مب���و�����ش���ل���ة  �ل��ت��ع��ه��د 
)50عاما(،  م���������ادورو  وت���ع���ه���د 
مبكافحة  �ل�شابق  �حلافلة  �شائق 
�ل�شكان  ودع���ا  و�لف�شاد  �جل��ر�ئ��م 

�ىل �الميان ب�شيا�شات �حلكومة.
ه��ن��اك نوذجان:  م����ادورو  وق���ال 
ن���وذج �ل��ب��ورج��و�زي��ني �ل��ذي��ن ال 
�لت�شافيزيني  لهم، ون��وذج  دول��ة 
هناك  ول���ك���ن  و�ل���ب���ول���ي���ف���اري���ني، 
ط��ري��ق و�ح���د ه��و �ل��ط��ري��ق �لذي 

تركه لنا ت�شافيز . 
و�ط��ل��ق��ت �الل��ع��اب �ل��ن��اري��ة وغنى 
يا  �شعيد  ميالد  عيد  �ملو�شيقيون 

ت�شافيز .
�لذي  �حل��ي  ويف  �ملع�شكر،  وقبالة 
ت��ك��ت��ظ ف��ي��ه �مل���ن���ازل �ل��ت��ي ر�شمت 
�للوحات �جلد�رية  على جدر�نها 
لت�شافيز، تنت�شب كني�شة �شغرية 
ذ�ت جدر�ن خ�شبية ملونة و�شقف 
م�����ن �ل�������ش���ف���ي���ح ت���ع���ج ب���ال���زه���ور 

و�ل�شموع.

 

باملنا�صبة

•• الفجر – اأبوظبي 

بعد  م�شتور  ال  الأن��ه  �نك�شافا  �ملك�شوف  و�زد�د  �لقناع،  على  �لقناع  ف�شقط  �لناتو  ومفتي  �حلّية  ر�أ���س  نطق 
خالل  من  �لعربية  �ملنطقة  ملجمل  بل  مل�شر،  �الإخ���و�ن  جماعة  م�شروع  يخ�ّس  ما  يف  يونيو  من  �لثالثني 

�ل�شيطرة على مركز �لثقل فيها.
وال �شك �أّن ر�أ�س �حلّية وهو يعلن موقفه �جلديد من �لتطور�ت يف م�شر، يوؤكد �نه حتّول �إىل كبري دعاة 
�لدم و�لقتل و�الح��ر�ب بني �لنا�س، و�أفقد ، بخطابه هذ�، �لفقه �لذي يدعي �أنه خبري فيه كل مقا�شده 
�ل�شحايا يف م�شر وغريها جّر�ء حتري�شه  �الأول و�الأخ��ري على كل  �مل�شوؤول  �نه  �الإن�شانية، وُيثبت  وقيمه 
�لد�ئم. نطق ر�أ�س �حلّية، و�زد�د �مل�شريون و�شرفاء �لعرب قناعة بان �الإخو�ن �مل�شلمني وتنظيمهم �لدويل 
على ��شتعد�د لتدمري �الأوطان وحرقها من �جل �الحتفاظ باحلكم، و�ن هّمهم �الأ�شا�س لي�س م�شلحة م�شر 

�أو �لدول �لتي �بُتليت ب�شطوتهم و�إّنا �لكر��شي وغنيمة �ل�شلطة.
من هنا، فان ما جاء على ل�شان ر�أ�س �حلّية هو دعوة �شريحة للحرب �الأهلية و�إحر�ق م�شر ودفع �الأمور 
بل  بها،  و��شتقو�ئه  للحرب يف م�شر  �أخ��رى من �جلهاديني  بجن�شّيات  ��شتنجاده  �أّن  كما  �لفو�شى.  باجتاه 
ومايل،   ونيجرييا  وليبيا  وباك�شتان  تون�س  بالذكر  �نه خ�ّس  بدليل  �الإرهابي  �لقاعدة  بتنظيم  و��شتنجاده 
ف�شال عن كونها دعوة الإحد�ث جمازر يف �لبالد، فهي ترجم حالة من �لياأ�س تعريه، و�أزمة نف�شّية عميقة 
��شتثنائي، م�شهد  �مل�شري يف م�شهد تاريخي  �ل�شعب  �أتباعه وكن�شهم من طرف  �نهار حكم  �أ�شابته بعدما 
يف  �الخ��و�ين  و�لتيار  �ملتاأ�شلم  �ل�شيا�شي  �الإ�شالم  ل�شقوط  يوؤ�ّشر  مبا  �أخ��رى  �شاحات  �إىل  �نتقل  ما  �شرعان 
�ملنطقة. فقد توحد �مل�شريون يف حلظة تاريخية �شد خطاب �لعنف، وخطاب من ال حجة لهم �شوى حجة 

�لقوة و�الإ�شر�ر على �لزج باأر�س �لكنانة يف د�ئرة �لعنف �لدموي و�حلرب �الأهلية.
ولعل هذ� �النهيار �ل�شامل هو �لذي يف�شر دعوة ر�أ�س �حلّية ومفتي �لناتو �إىل �لتدخل �الأجنبي يف م�شر 

و�لتحري�س على �القتتال �لد�خلي.
�أّن �لتنظيم �لدويل لالإخو�ن �مل�شلمني قد �ختار �شيا�شة  فبع�س �لتطور�ت يف �شاحات م�شابهة مل�شر توؤكد 
حافة �لهاوية و�الأر�س �ملحروقة و�اللتجاء �إىل �لعنف �لذي هو �شّنة من �شننهم، ولي�س يف �إمكانهم غري ذلك 

م�شتقبال، يف حماولة الإنقاذ نف�شه ولي�س �إنقاذ وهم حكم و�شلطة فقط.
فقد دخلت م�شر وليبيا وتون�س يف م�شل�شل من �لعنف �لدموي ينفخ فيه �الإخو�ن ويخّططون له و�شرعو� يف 

تنفيذه نتيجة �نتفا�شة �جلماهري هناك �شّد حكمهم ورد�ءتهم �ل�شيا�شية و�الأخالقية.
و�إغالق  �ل�شجون  وه��روب جماعي من  و�حتجاجات  �غتياالت  �لفو�شى  بركان  على حافة  ليبيا  باتت  وقد 

للحدود �لربية مع م�شر، �حتقان عاّم قد ُيف�شي �إىل تكر�ر �ل�شيناريو �مل�شري يف ليبيا.
�إىل  باتت منق�شمة  �لعربي،  �لعامل  �الأك��ر جتان�شا و�ن�شجاما يف  �لذي كان الم�س قريب  �ملجتمع  وتون�س، 

�شارعني، و�أ�شبحت دولة على باب �ل�شقوط و�النهيار.
خمطط �الإخو�ن �جلديد يقوم على �لظهور يف ثوب �ل�شحّية، ودفع �لب�شطاء من �ملغّرر بهم �إىل �ملق�شلة 
و�ىل �أن يكونو� وقود معركة يتعامى �الإخو�ن على �أّنها معركة خا�شرة �شلفا مبا �أنهم يو�جهون �إر�دة �شعوب 
باأ�شرها، كما �أنهم ير�هنون على �نق�شام �ملجتمعات من خالل حماولة تو�شيف �ل�شر�ع وتقدميه باأنه بني 
و�ملوت  للخر�ب  و�آخ��ر  للحياة  ينت�شر  و�ح��د  �شيا�شية ون��وذج جمتمعي،  بر�مج  ولي�س بني  كفار وموؤمنني 
و�جلهل و�لتخلف و�لكر�هية، بني من ي�شعون �إىل �أن تت�شع م�شر ملختلف �أبنائها وبني من ي�شعون �إىل �أاّل 

تت�شع �إاّل لهم دون �شو�هم، �أو باالأحرى، �أاّل تت�شع �إال �إىل �لفو�شى و�لعنف �لدموي.
�إّن ر�أ�س �حلية، وهو ي�شتعدي �لغرباء على م�شر، �إنا يريد �أن تر�ّشخ �لفتنة يف �ل�شارع �مل�شري، و�إ�شعال 
حريق كبري د�خل �لبيت �مل�شري، حريق ي�شرب �مل�شري ب�شقيقه �مل�شري وياأتي علي �الأخ�شر و�لياب�س يف 
م�شعى يائ�س الإعادة عقارب �ل�شاعة �إىل �لور�ء من خالل خطة خبيثة ماكرة، مل يعد يخفى مفعولها �ملدّمر 
�أن و�شعو�  على كيان �لدولة �مل�شرية على �حد. لقد �شبق جلماعة �الإخ��و�ن يف م�شر ولتنظيمهم �لدويل 
مثل هذه �ملخططات وف�شلت جميعها يف خمتلف �ل�شاحات �لتي ��شتهدفوها، و�مل�شيبة �نه وحدهم �حلمقى 
و�مل�شابون بعمى �لب�شرية ال ي�شتخل�شون �لدرو�س و�لعرب وميعنون يف �لتجديف عك�س �لتيار و�شد منطق 
�لتاريخ وحركته، و�إاّل مباذ� نف�ّشر عدم �إدر�كهم بعد باّن ع�شر �لتالعب بال�شعوب من خالل ديو�ن �حلما�شة 
�مللتحية حتى و�ن  �الأقنعة  و�إننا يف زمن �شقوط  �نتهى،  �شند حقيقي لها قد  و�لتي ال  �ملنحرفة  و�لفتاوى 

�لتحفت زور� بعباءة �لدين و��شتخدمت تكنولوجيات �الت�شال �حلديثة ووظفتها.
فمن يتطّوع ليقول لر�أ�س �حلّية: ف�شيلة �ل�شيخ �إّنكم حتاربون طو�حني �لهو�ء..!

راأ�س احلّية.. وخريف الإخوان..!

مايل �سوتت بدون حوادث يف انتخابات الرئا�سة
••  باماكو-ا ف ب:

�م�س  م����ايل  يف  �ل���ن���اخ���ب���ون  ����ش���وت 
�الأول بدون ح��و�دث وباعد�د كبرية 
لالنتخابات  �الوىل  �ل���������دورة  يف 
�لرئا�شية من �جل طي �شفحة �زمة 
 18 ����ش��ت��م��رت  وع�����ش��ك��ري��ة  �شيا�شية 
�لفو�شى.  يف  �لبالد  و�غرقت  �شهر� 
غري  �لنتائج  تعلن  �ن  �ملتوقع  وم��ن 
على  �جل��م��ع��ة  و�ل��ر���ش��م��ي��ة  �لنهائية 
�بعد تقدير، لكن منذ م�شاء �الحد 
�فادت نتائج �ولية جمعها �شحافيون 
ماليون يف مر�كز �لت�شويت يف �شائر 
�رجاء �لبالد عن تقدم و��شح الحد 
�ملرجحني للفوز �بر�هيم بوبكر كيتا 
�لر�شمية  غري  �لنتائج  هذه  وت�شري 
�ىل �ن كيتا )69 عاما( قد يحدث 
�الوىل.  �ل��دورة  من  ويفوز  �ملفاجاأة 
وف�������ور ب����ث ه������ذه �مل���ع���ل���وم���ات عرب 
من  �الف  ت��وج��ه  �ملحلية،  �الذ�ع����ات 
�مللقب  كيتا  بوبكر  �ب��ر�ه��ي��م  �ن�شار 
�ل��ع��ام حلزبه،  �مل��ق��ر  ب��ي ك��ي �ىل  �ي 
�لتجمع من �جل مايل، و�ىل منزله 
يف باماكو وهم يعربون عن فرحتهم 
على ما �فاد مر��شل لوكالة فر�ن�س 

بر�س.
و�بر�هيم بوبكر كيتا رئي�س �لوزر�ء 
�حلياة  يف  �ملعروف  و�لوجه  �ل�شابق 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �مل���ال���ي���ة، ه���و �ح����د �برز 
مع  �النتخابات  يف  للفوز  �ملرجحني 
�شومايال �شي�شي )63 عاما( وزير 

للعنف  م�شرحا  كانت  �لتي  �ملنطقة 
الح���ت���الل  وخ�������ش���ع���ت   2012 يف 
وجماعات  �ل�����ط�����و�رق  �مل���ت���م���ردي���ن 
�لقاعدة،  بتنظيم  مرتبطة  جهادية 
ج����رت �الن���ت���خ���اب���ات حت���ت �����ش���ر�ف 
و�جلي�س  �ملتحدة  �المم  ق��وة  جنود 
�ملايل ي�شاندهم �جلنود �لفرن�شيون 

�ل 3200 �لذين بقو� يف مايل.
�جلهادية،  �جلماعات  �حدى  وكانت 
غرب  يف  و�جل��ه��اد  �لتوحيد  جماعة 
�ل�����ش��ب��ت ب�شرب  ت���وع���دت  �ف��ري��ق��ي��ا، 
لثني  حم��اول��ة  يف  �الق����ر�ع  مكاتب 
�مل�����ش��ارك��ة يف  ع��ن  �مل��ال��ي��ني  �مل�شلمني 
�بر�هيم  وق����ال  �الق�������ر�ع.  ع��م��ل��ي��ة 
بوبكر كيتا بعد �ن �شوت يف باماكو 

�ل�شابق  و�ل��رئ��ي�����س  �ل�����ش��اب��ق  �مل��ال��ي��ة 
ملفو�شية �الحتاد �القت�شادي و�ملايل 

لغرب �فريقيا.
وحت�����������دث م������ر�ق������ب������ون حم���ل���ي���ون 
م�������ش���ت���ق���ل���ون ع������ن ت���ع���ب���ئ���ة ك���ب���رية 
�جلنوب  يف  وخ�����ش��و���ش��ا  ل��ل��ن��اخ��ب��ني 
ح��ي��ث ت��ق��ع ب���ام���اك���و وح���ي���ث الحظ 
كبرية  تعبئة  بر�س  فر�ن�س  مر��شلو 
ل��ه��ذ� �الق�����ر�ع �ل����ذي ي�����ش��ارك فيه 
��شاد  ج��ه��ت��ه  م���ن  م��ر���ش��ح��ا.   27
هوالند  فرن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س 
يف ب���ي���ان ، ب��ح�����ش��ن ���ش��ري �الق�����ر�ع 
بتعبئة  متيز  �ل��ذي  �مل��ايل  �لرئا�شي 
كبرية وغياب �ي حادث يذكر . ويف 
مدن �ل�شمال، كيد�ل وغاو ومتبكتو، 

حم��اط��ا ب��ح�����ش��د م���ن �ن�������ش���اره، �نه 
بعد هذه �النتخابات �لفائز �الوحد 
ن�شيان  �ج�����ل  م����ن  م�����ايل  ����ش���ي���ك���ون 
�ل���ك���اب���و����س �ل������ذي ع��ا���ش��ت��ه . وق����ال 
لدى  جهته  م��ن  �شي�شي  �شومايال 
�ليوم  �لعا�شمة،  يف  ب�شوته  �الدالء 
�عادة  يجب  و  �ل�شفحة  ط��ي  يجب 
 . جمهورية  موؤ�ش�شات  �ىل  �ل��ه��دوء 
ديونكوند�  �النتقايل  �لرئي�س  و�كد 
ي���ر����ش���ح �ىل  �ل�������ذي مل  ت����������ر�وري 
ت�شويته  ل����دى  �الن���ت���خ���اب���ات،  ه����ذه 
�ق����ر�ع ينظم يف مايل  �ف�����ش��ل  �ن���ه 
م���ن���ذ ����ش��ت��ق��الل��ه��ا ع����ن ف��رن�����ش��ا يف 
�مر�  ك���ان  �ن  وب��ع��د   1960 �ل��ع��ام 
قليلة جرى  �ي���ام  م��وؤك��د حتى  غ��ري 

�لت�شويت يف نهاية �ملطاف يف كيد�ل 
�لتمرد يف  وح��رك��ة  �ل��ط��و�رق  معقل 
���ش��م��ال ���ش��رق �ل��ب��الد ح��ي��ث ال تز�ل 
�لتوتر�ت بني �لطو�رق و�ل�شود على 

��شدها.
كما  �شعيفة  ك��ان��ت  �مل�����ش��ارك��ة  ل��ك��ن 
تظاهر  وقد  بر�س،  فر�ن�س  الحظت 
�ن�شار  م����ن  ���ش��خ�����ش��ا  ���ش��ت��ني  ن���ح���و 
�زو�د  ��شتقالل  �ج��ل  م��ن  �مل��ردي��ن 
�ال���ش��م �ل��ذي يطلقه �ل��ط��و�رق على 
����ش���م���ال �ل����ب����الد وع���ن���د م���دخ���ل كل 
مكتب �ق���ر�ع يف ك��ي��د�ل ك��ان جنود 
�ملتحدة  �المم  قوة  ومن  توغوليون 

يف مايل يفت�شون �لناخبني.
ويف غ���او ك���ربى م���دن ���ش��م��ال مايل 
�لتوحيد  كانت حتتله جماعة  �لذي 
�لتي  �ف��ري��ق��ي��ا  غ����رب  و�جل����ه����اد يف 
نفذت هجمات �نتحارية بعد حترير 
�لثاين-يناير  كانون  �و�خ��ر  �ملدينة 
و�فارقة،  فرن�شيني  جنود  قبل  م��ن 
�ي�شا حتت مر�قبة  �الق��ر�ع  جرى 
�ملالية  �الم�����ن  ق�����و�ت  م���ن  ����ش���دي���دة 
مدينة  ويف  �مل��ت��ح��دة.  �المم  وق����وة 
مت��ب��ك��ت��و �ل���ت���ي دف���ع���ت �ي�����ش��ا ثمنا 
�جلهاديني  �ح���ت���الل  �ب�����ان  ب��اه��ظ��ا 
لها، بحث �لعديد من �لناخبني عن 
�النتخابية  �ل��ل��و�ئ��ح  على  ��شمائهم 
ب��دون نتيجة الن عمل �لتحقق من 
�لهويات مل ينجز وهناك ناخبون ال 
يعرفون �ين ي�شوتون كما قال �حد 

�ملر�قبني �لوطنيني.

دبلوما�سي ياباين يف بكني لتح�سني العالقات 
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�لفا للملكية �لفكرية
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:١٧3846       بتاريخ:20١2/5/١٧ م
با�ش��م:�شركة �عمار �لعقارية - �شركة م�شاهمة عامة

وعنو�نه:�س.ب: ٩440 دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة .   
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

خدمات تنظيم متويل �لرهن �لعقاري �القر��س �مل�شمون ترتيب �لقرو�س خدمات �ال�شتثمار �لعقاري جميع 
�خلدمات �ملذكورة يف �ت�شال مع وكعامل م�شاعد لت�شجيل �لتطور�ت يف �مللكية و�ي ترتيب �و �لت�شرف فيها �و 
�لتعامل معها تاأجري �القامة �ملوؤقتة و�ملباين و�د�رة �لبيع بالتجزئة و�لتاأجري و�ل�شم�شرة للممتلكات خدمات 
�ال�شت�شار�ت  خدمات  �ملمتلكات  ت�شويق  �لعقار�ت  �د�رة  �لعقار�ت  وك��االت  خدمات  �لعقار�ت  تقييم  �لعقار�ت 

و�لن�شح و�ملعلومات �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �عاله.
�لو�قعة بالفئة:36

و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة �لالتينية Panorama كتبت باللون �ال�شود كما بال�شكل �ملرفق .
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�لفا للملكية �لفكرية
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:١٧3844       بتاريخ:20١2/5/١٧ م
با�ش��م:�شركة �عمار �لعقارية - �شركة م�شاهمة عامة

وعنو�نه:�س.ب: ٩440 دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة .   
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

خدمات تنظيم متويل �لرهن �لعقاري �القر��س �مل�شمون ترتيب �لقرو�س خدمات �ال�شتثمار �لعقاري جميع 
�خلدمات �ملذكورة يف �ت�شال مع وكعامل م�شاعد لت�شجيل �لتطور�ت يف �مللكية و�ي ترتيب �و �لت�شرف فيها �و 
�لتعامل معها تاأجري �القامة �ملوؤقتة و�ملباين و�د�رة �لبيع بالتجزئة و�لتاأجري و�ل�شم�شرة للممتلكات خدمات 
�ال�شت�شار�ت  خدمات  �ملمتلكات  ت�شويق  �لعقار�ت  �د�رة  �لعقار�ت  وك��االت  خدمات  �لعقار�ت  تقييم  �لعقار�ت 

و�لن�شح و�ملعلومات �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �عاله.
�لو�قعة بالفئة:36

و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة بانور�ما كتبت باللغة �لعربية باللون �ال�شود كما بال�شكل �ملرفق .
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�لفا للملكية �لفكرية
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:١٧3842       بتاريخ:20١2/5/١٧ م
با�ش��م:فورتيتك �نك

وعنو�نه:ريفر�شايد تكنولوجي بارك ، 2١05 تكنولوجي در�يف ،
 �شكين�شادي ، نيويورك ، ١2308 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية .   

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:
�الدمي  لال�شتخد�م  للطعام  كا�شافة  لال�شتخد�م  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  من  خليط  على  �ملحتوية  �لطبية  �مل�شتح�شر�ت 
�مل�شتح�شر�ت �لطبية �ملحتوية على معادن لال�شتخد�م كا�شافة للطعام لال�شتخد�م �الدمي �مل�شتح�شر�ت �لطبية �ملحتوية 
على فيتامينات لال�شتخد�م كا�شافة للطعام لال�شتخد�م �الدمي تقوية �ملو�د �لغذ�ئية باملعادن �و �لفيتامينات �مل�شتح�شر�ت 
للطعام  كا�شافة  �مل�شتخدمة  �لطبية  �مل�شتح�شر�ت  فيتامينات  �الدم��ي  لال�شتخد�م  للطعام  كا�شافة  �مل�شتخدمة  �لطبية 
لال�شتخد�م �الدمي معادن م�شتح�شر�ت طبية من عنا�شر نادرة لال�شافة للطعام لال�شتخد�م �الدمي م�شتح�شر�ت طبية 
لال�شتخد�م كا�شافة للطعام لال�شتخد�م �الدمي م�شتح�شر�ت حتتوي على خليط من �لفيتامينات و�ملعادن جمموعة من 

�لفيتامينات و�ملعادن .
�لو�قعة بالفئة:5

و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة fortitech بحروف التينية كتبت ب�شكل مميز بحيث كتبت ن�شف �لكلمة باللون �ال�شود 
�لد�كن وكتب �حلرف �لالتيني i ب�شكل مميز بحيث يعلوه جمموعة من �لد�و�ئر �ل�شغري من �الكرب �ىل بااللو�ن �لرمادي 

و�ال�شود مكونني �شكل مربع و��شفل �لكلمة �لالتينية كتبت �لكلمة �لعربية تغذية ��شر�تيجية .
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�لفا للملكية �لفكرية
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:١٧3534       بتاريخ:20١2/5/١3 م
با�ش��م:�شركة �لعروبة ل�شناعة �ملو�د �لغذ�ئية - �شكة م�شاهمة م�شرية

وعنو�نه:مدينة �لعبور ، �ملنطقة �ل�شناعية )�أ( بلوك ١2008 �لقطعتني �رقام 5 ، 4 ، �لقاهرة جمهورية م�شر 
�لعربية .   

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:
�لفو�كه و�لفو�كه �ملطبوخة بال�شكر و�ملربات �خل�شرو�ت و�خل�شرو�ت �ملجمدة و�ملربدة و�ملجففة و�ملحفوظة 
و�ملطهوة �للحوم و�لطيور �ال�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد خال�شات �للحم هالم )جلي( ومربات �لكمبوت 

�لبي�س �للنب ومنتجات �اللبان �جلنب �لزيوت �مل�شلى �لدهون �ملعدة لالكل .
�لو�قعة بالفئة:2٩

باللون  مميز  ب�شكل  كتبت  والتينية  عربية  بحروف   Farida فريدة  �لكلمة  عن  �لعالمة:عبارة  و�شف 
�الحمر وحمدد باال�شود ويعلوه �حلروف �لعربية �لياء و�لد�ل ر�شم ل�شحابة باللون �البي�س وكتبت �حلروف 

�لالتينية da ب�شكل مميز بحيث يكون منت�شفهما باللون �البي�س و�جلميع د�خل مربع باللون �لركو�ز.
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�لفا للملكية �لفكرية
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:١٧3533       بتاريخ:20١2/5/١3 م
با�ش��م:�شركة ما�شي �لعاملية �ملحدودة

وعنو�نه:�س.ب: ١2802 جده 2١362 �ململكة �لعربية �ل�شعودية .   
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

منتجات �ملالب�س مبا يف ذلك �الحذية و�ملد��س و�ل�شنادل.
�لو�قعة بالفئة:25

و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة mashii بحروف التينية كتبت ب�شكل مميز باللون �ال�شود .
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�لفا للملكية �لفكرية
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:١٧2٧٩0       بتاريخ:20١2/4/2٩ م
با�ش��م:ر�يدكال جاالك�شي ��س دي �ن بي �ت�س دي

 ،  3١450  ، تيمور  مينجليمو   ، رينجان  بري�ند�شرين   ، ك��او   ،  8 تيمور  مينجليمو  هال   ،  2١ وعنو�نه:نرب 
مينجليمو ، �يبو ، بري�ك ، ماليزيا .   

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:
�ملالب�س لبا�س �لقدم �غطية �لر�أ�س �ل�شنادل �خفاف �حذية .

�لو�قعة بالفئة:25
و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمة �لالتينية SPACE كتبت ب�شكل مميز يعلوها ر�شم د�ئرة يقطعها خط 
�لالتينية  �لكلمات  كتبت  �ليمني  جهة  من  �لالتينية  �لكلمة  و��شفل  مت�شاويني  غري  ق�شمني  �ىل  ليق�شمها 

وبخط �شغري cyber wear و�جلميع باللون �ال�شود .
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�لفا للملكية �لفكرية
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:١٧2٧88       بتاريخ:20١2/4/2٩ م
با�ش��م:بي تي ملتي جرمينجايا

وعنو�نه:جيه �ي ، كرو�جن نرب ١ ، باندوجن 40٧22 ، �ندوني�شيا.   
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات/�ملنتجات:

مالب�س د�خلية مالب�س للرجال و�لن�شاء و�الطفال و�لر�شع �حذية و�شنادل جو�رب ق�شرية �حزمة قبعات 
ربطات عنق .

�لو�قعة بالفئة:25
و�شف �لعالمة:عبارة عن �لكلمات �لالتينية BLUE WAVE كتبت باللون �ال�شود كما بال�شكل �ملرفق .

�ال�ش��ر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:موؤ�ش�شة �ملنتجات �ليابانية للتجارة
BEAUTY & SH SHIZEN HEALTH:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:١٩23٧5       بتاريخ:20١3/5/28 م
با�ش��م:موؤ�ش�شة �ملنتجات �ليابانية للتجارة

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع حمد�ن ، �س.ب:5٩3 ، هاتف:026262224 ، فاك�س: 026263334  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عن �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن SHIZEN بخط عري�س و�عالها من �لي�شار كتابة باللغة �ليابانية 

. HEALTH & BEAUTY بخط عري�س ومميز و��شفلها SH ب�شكل مميز وعلى ميني �لكتابة
�ال�ش��ر�طات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  30  يوليو 2013 العدد 10857

اعــالن  تغيري ا�سم              
�أحمل ج��و�ز �شفر هندي رقم.   ، د����س  �ب��ن بهاغفان   ، ، بيبني  �أن��ا 
 ،  19/03/2009 بتاريخ  �أب��وظ��ب��ي  يف  ���ش��ادر   ، جي/7880483 
و�أقيم �إقامة د�ئمة يف فيل )م ب( جهار�شا ، )مقاطعة( جورجاون 
 ،  11 رق��م.  ، حو�س  و�أق��ي��م حاليا يف م�شفح   ، �لهند   ، هاريانا   ،
2058 ، �أبوظبي ،  301 ، ���س.ب.  43 ، �شقة رق��م.  بناية رق��م. 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، مبوجب هذ� �أغري ��شمي من: بيبني ، 

�إىل: بيبني بهاغفان دا�ض ، باعتبار عاجل.
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اأكرث من 10 اآلف متفرج ح�شروا املناف�شات 

خــــدمـــــــات 5 جنـــــوم جلمــــاهيـــــر بطــولــــــــة نـــد ال�سبـــــا الرم�سانيــــــة
- ابن منانة: اللجنة املنظمة حر�شت على توفري كافة مقومات الراحة واملتعة
- اجلوكر ع�شرة على ع�شرة وغزارة تهديفية يف كرة ال�شالت

ك�شفت �للجنة �ملنظمة لبطولة ند �ل�شبا �لرم�شانية 
�لتي تقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي، رئي�س جمل�س دبي 
ح�شرو�  متفرج  �آالف   10 من  �أك��ر  �أن  �لريا�شي، 
خالل  بدبي  نوعه  من  �الأ�شخم  �حل��دث  مناف�شات 
يبلغ  مالية  �لف�شيل مبجموع جو�ئز  رم�شان  �شهر 
ريا�شية،  م�����ش��اب��ق��ات   5 وت�����ش��م  دره����م،  م��الي��ني   6
وه����ي: �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة ، ���ش��ب��اق ن��د �ل�����ش��ب��ا �ل���دويل 
�ل�شبا  ند  �شباق  �ل�شاالت،  ق��دم  ك��رة  للجري،  �الأول 
�أي�����ش��ا، وحتت�شن  تن�س  ب���ادل  وري��ا���ش��ة  ل��ل��در�ج��ات 
�ل�شبا،  بند  �حلديثة  �لريا�شية  �ل�شالة  مناف�شاتها 
وكانت فعالياته قد �نطلقت يوم �حل��ادي ع�شر من 
�شهر يوليو �ملا�شي وتتو��شل حتى يوم �ل�شبت �ملقبل 
ريا�شي   1500 مب�����ش��ارك��ة  �مل��ق��ب��ل(  �أغ�شط�س   3(
مبتابعة  �لبطولة  جمهور  ويتمتع  ودويل.  حملي 
ويتفاعل  �مل�شتوى  وعالية  قوية  ريا�شية  مناف�شات 
معها يف �أجو�ء مميزة ، كما حر�شت �للجنة �ملنظمة 
5 جنوم  ف��ئ��ة  م��ن  ت��وف��ري خ��دم��ات للجمهور  ع��ل��ى 
و�لتعامل مع �ملئات �لذين يح�شرون كل يوم معاملة 
�ل�شبا  ن��د  �شالة  �أرج����اء  ك��اف��ة  يف  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار 
�أو  �شو�ء يف ملعب كرة �لطائرة وكرة قدم �ل�شاالت 
�مللعب �لذي �حت�شن مناف�شات بادل تن�س، �إىل جانب 
�ل�شاحة �خلارجية �لتي تزينت باأبهى حلة لها خالل 

�شباقي ند �ل�شبا للجري وللدر�جات �لهو�ئية. 
�ملنظمة،  �للجنة  رئي�س  نائب  �أحمد بن منانة  وقال 

رئي�س �للجنة �لتنفيذية �شعت �للجنة �ملنظمة جلعل 
خالل  من  و�الإث���ارة  باملتعة  مليئة  جتربة  �لبطولة 
�مل�شاركني،  للريا�شيني  �ملرتفعة  �لفنية  �مل�شتويات 
�إىل جانب عك�س كرم �ل�شيافة الأبناء دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة للجماهري �حلا�شرة .
و�أ�شاف لقد ر�عت �للجنة كافة �لرتيبات �خلا�شة 
�ملوؤدية لل�شالة  باجلماهري، و�لتي تبد�أ من �لطرق 
�لريا�شية �شو�ء من طريق ند �ل�شبا �أو طريق ميد�ن 
�لتوجيهية  �الأع�����الم و�الإ�����ش����ارت  م��ن خ���الل و���ش��ع 
تت�شع  م��و�ق��ف  ك��م��ا مت جتهيز  ب���احل���دث،  �خل��ا���ش��ة 
الأعد�د كبرية من �شيار�ت �جلماهري، �لذين خ�ش�س 
يف  �مل�شتخدمة  �ملريحة  �لبوغي  �لنقل  عربات  لهم 

مالعب �جلولف و�ملطار�ت .
وتابع قائال قبل �لو�شول �إىل �ل�شالة يتوفر م�شجد 
تقام فيه يوميا �شالة ترو�يح �شهر رم�شان �لف�شيل، 
على �أن تبد�أ �جلماهري بعد ذلك بالدخول من عدة 
�ليومية  �ل�شحوبات  ب��ط��اق��ات  ت��وزي��ع  وي��ت��م  ب��و�ب��ات 
عليها حيث يتم يف نهاية مناف�شات كل يوم توزيع 4 

�أجهزة �لكرونية على �مل�شجعني .
و�أ�����ش����اف وجت����د �جل���م���اه���ري د�خ�����ل �ل�����ش��ال��ة كافة 
مقومات �لر�حة و�لرفيه وكرم �ل�شيافة �لعربية، 
مما جعل مدرجات �ل�شالة �لريا�شية متتلىء يوميا 
منذ �نطالق �حلدث �ل�شهر �جلاري، علما باأن �شعة 
متفرج،  ل�500  تت�شع  �لرئي�شية  �ل�شالة  مدرجات 
فيما ترو�حت �شعة �ملدرجات يف قاعة بادل تن�س بني 

150 باالأدو�ر �لتمهيدية و400 يف �ليوم �خلتامي 
ويذكر �أن �للجنة �ملنظمة قد خ�ش�شت جائزة كربى 
�شيارة  وه��ي  �خلتامي،  �ليوم  يف  عليها  �ل�شحب  يتم 

لكز�س 570 رباعية �لدفع.

اجلوكر ينتزع ال�شدارة من بي اأف جي 
�أم�س  من  �أول  ليلة  �الأ���ش��و�ء  �جلوكر  فريق  خطف 
�الأح����د )28 ي��ول��ي��و( ب��ع��دم��ا ت��ف��وق ع��ل��ى ف��ري��ق بي 
قدم  ب��ع��دم��ا  وذل����ك  12-�شفر،  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ج���ي  �أف 
�أق��وى �لعرو�س على �الإط��الق يف �لبطولة، وح�شد 
�ل��ع��الم��ة �ل��ك��ام��ل��ة ع�����ش��رة ع��ل��ى ع�����ش��رة ع��ل��ى �أد�ءه 
ن��ق��اط، جعلته   10 ب��ه��ا ر���ش��ي��ده �إىل  �خل���الب رف���ع 
ت�شفيات  ختام  يف  �الأوىل  �ملجموعة  ���ش��د�رة  يتنزع 
�لدور �الأول، علما باأن بي �أف جي ر�فقه للدور ربع 

�لنهائي بحلوله باملركز �لثاين بر�شيد 9 نقاط.
دخل العبو �جلوكر �للقاء بقوة و�شيطرو على �لكرة 
بن�شبة كبرية للغاية ت�شاهي �أ�شلوب �للعب �ال�شباين 
�لت�شجيل  على  وتناوب العبوه  تاكا  �لتيكي  �ل�شهري 
من خمتلف �لزو�يا و�الأ�شاليب حتى �نتهى �ل�شوط 
من  بدزينة  ككل  �للقاء  ثم  نظيفة  ب�شباعية  �الأول 

�الهد�ف.
�أه����د�ف(،   4( فيليبينو  �جل��وك��ر:  �أه����د�ف  و���ش��ج��ل 
مورينيو ورودريغيز وها�شم �شفر هدفني لكل منهم 

وحبيب غلوم وعارف حممد.

املزيد من  العامري: اجلوكر يخبىء  �شعيد 
املفاجاآت

�لعامري مدير فريق �جلوكر،  �شعيد حممد  ك�شف 
بد�ية  منه  �ملتوقع  �مل�شتوى  بتقدمي  ب��د�أ  �لفريق  �أن 
�أور�قه  �إخفاء  �أ�شلوب  �عتمد  حيث  �للقاء،  ه��ذ�  من 
�أن  �ملباريات �الأوىل قبل  �ملباريات �حلا�شمة يف  حتى 
ينطلق �الآن بحثا عن �للقب، وقال �لعامري �نتظرو� 
�ملزيد من �ملفاجاآت من فريق �جلوكر �لذي حاول يف 
�أن يبد�أ  مبارياته �ملا�شية �للعب باأ�شلوب حذر، قبل 
�لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  للو�شول  �جل��ادة  م�شاعيه  �الآن 

و�لتتويج بلقب هذه �لبطولة �لغالية .
و�أ�شاف نحرم جميع �لفرق �مل�شاركة، وندرك متاما 
�ملدرب  ير�ها  �لتي  باخلطة  لقاء  كل  خو�س  �أهمية 

منا�شبة .

فوز معنوي ل�شتوديو زعبيل
من جانبه حقق فريق ��شتوديو زعبيل فوز� معنويا 
�لثالث  باملركز  بها  ح��ل   2-5 بنتيجة  �ل��ط��ف  على 
��شتوديو  �أه����د�ف  �شجل  وق���د  �ل��ث��ال��ث��ة،  باملجموعة 
زعبيل، كل من: حمد �إبر�هيم هدفني و�أحمد جمعة 
و�أحمد عو�س وبدر م�شعد، فيما �شجل هديف �لطف: 

حممد �لعبار وعي�شى حممد.

�شالل اأهداف لور�شان 11

فوز�   11 ور�شان  فريق  حقق  �لثانية،  �ملجموعة  يف 
هو �الأكرب يف �ملناف�شات حلد �الآن وجاء على ح�شاب 
من  ج��اءت  مبار�ة  يف   ،1-18 بو�قع  �حلر�س  فريق 
طرف و�حد و�أكد فيها ور�شان 11 �عتالئه �شد�رة 
12 نقطة، متقدما على  �لثانية بر�شيد  �ملجموعة 
�شكاي د�يف �لثاين �لذي ر�فقه للدور ربع �لنهائي 

بعدما جمع 9 نقاط.
وكان �للقاء فر�شة منا�شبة خلليفة �حلوري لتعزيز 
 11 �شجل  بعدما  �مل�شابقة،  ه��د�يف  لقائمة  �شد�رته 
17 ه��دف��ا، فيما  ه��دف��ا رف��ع��ت ر���ش��ي��ده �ل��ك��ل��ي �إىل 
�أ�شاف بقية �الأهد�ف، كل من: م�شعود جمعة و�أحمد 
و�شعيد  ف���اروق  عمر  منهما(،  لكل  )ه��دف��ان  �شعيد 
حممد و�أحمد ه�شام، فيما �شجل جمال �شيف هدف 

�حلر�س �لوحيد.

ا�شطبل فزاع يختتم م�شواره بفوز
يف ن��ف�����س �مل��ج��م��وع��ة �خ��ت��ت��م ف���ري���ق ����ش��ط��ب��ل ف���ز�ع 
��شطبالت  على  �لفوز  بتحقيق  بالبطولة  م�شو�ره 
بالندية  متيزت  م��ب��ار�ة  يف  نظيفني،  بهدفني  ف��ز�ع 
و�شجل  �لفريقني،  من  �جلميلة  �لفنية  و�للمحات 
�إ�شماعيل  ه���ديف ����ش��ط��ب��ل زع��ب��ي��ل، ك��ل م���ن: ط���الل 

وح�شام �شليمان.

الدور ربع النهائي ينطلق اليوم 
�لثالثاء  �ليوم  للر�حة  �لفرق  تخلد  �أن  �ملقرر  من 

يوم  م�شاء  من  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  تنطلق  �أن  على 
غد �الأربعاء مباريات �لدور ربع �لنهائي مل�شابقة كرة 
قدم �ل�شاالت، حيث كانت �ملو�جهات قد حتددت يف 
ما  �الث��ن��ني يف �شوء  �أم�����س  ليلة  م��ن  متاأخرة  �شاعة 
لت�شفيات  �الأخ��رية  �ملرحلة  مو�جهات  عنه  ��شفرت 

�ملجموعتني �لثالثة و�لر�بعة.
�لنهائي  رب����ع  �ل�����دور  وي�����ش��ت��ه��ل �جل���وك���ر م���ب���اري���ات 
باملجموعة  �لثاين  �ملركز  �شاحب  �لفريق  مبو�جهة 
�ملركز  �شاحب  مع   11 ور�شان  لقاء  يليها  �لر�بعة، 
جي  �أف  ب��ي  ل��ق��اء  ث��م  �لثالثة،  �ملجموعة  يف  �ل��ث��اين 
مع �شاحب �ملركز �الأول باملجموعة �لر�بعة، و�خري� 
لقاء �شكاي د�يف مع �شاحب �ملركز �الأول باملجموعة 
�لدور  باإقامة مبار�تي  �ملناف�شات  �لثالثة. وتتو��شل 
ن�شف �لنهائي يوم بعد غد �خلمي�س )1 �أغ�شط�س(، 
مو�جهتي  �أغ�شط�س(   2( �جلمعة  ي��وم  ت��ق��ام  فيما 
حتديد �ملركز �لثالث يف م�شابقة كرة �لقدم وم�شابقة 
 11 ور���ش��ان  فريقا  فيها  يلتقي  �لتي  �لطائرة  ك��رة 
يوم  �خلتامي  �ل��ي��وم  ي�شهد  �ن  على  د�ي���ف،  و�شكاي 
�ل�����ش��ب��ت �مل��ق��ب��ل )3 �أغ�����ش��ط�����س( �إق���ام���ة ن��ه��ائ��ي كرة 
�ملبار�ة  �لطائرة بني نا�س وحممد بن مكتوم، تليها 
�لنهائية مل�شابقة كرة قدم �ل�شاالت، ومن ثم �حلفل 

�خلتامي للبطولة.
�ل�شبا  ن��د  و�شباقي  تن�س  ب���ادل  مناف�شات  �أن  ي��ذك��ر 
للجري و�لدر�جات �لهو�ئية، كانت قد �قيمت بنجاح 

كبري وم�شاركة حملية ودولية و��شعة.

•• ك�صافة دبي- الفجر:

توج �للو�ء عبد�لرحمن حممد رفيع رئي�س جمل�س �إد�رة 
مفو�شية ك�شافة دبي، فريق دوغ��از بطال لكاأ�س بطولة 
للموؤ�ش�شات  �لثانية  �لرم�شانية  دب��ي  ك�شافة  مفو�شية 
�ل���ت���ي �أق��ي��م��ت ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��م��وع��ة ري�����ال هايت�س 
ومركز  و�الن����اء  للتجارة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  وب��رع��اي��ة 
بريجيد للتدريب على �لوقاية ومكافحة �حلريق، وذلك 
ريال  �لنهائية على فريق جمموعة  �ملبار�ة  فوزه يف  �إثر 
هايت�س2 باأربعة �أهد�ف مقابل هدفني، يف مبار�ة �إت�شمت 
بالندية و�الإثارة باأغلب فر�تها، فيما فاز فريق حلويات 
�ل�شفار باملركز �لثالث و�مليد�ليات �لربونزية وذلك �إثر 

3 وذل��ك بعد  �أه���د�ف ل���   5 ب���  ف��وزه على فريق �لوطنية 
تعادال  �إن  بعد  �لرجيحية  �جل��ز�ء  لركالت  �إحتكما  �إن 

بالوقت �الأ�شلي للمبار�ة ب� 3 �أهد�ف.
�شهد مباريات �ليوم �خلتامي للبطولة جمهور غفري من 
�لثالثة  �ملر�كز  على  �ملتناف�شة  �لفرق  وم�شجعي  حمبي 
دبي  ك�شافة  مفو�شية  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �الأوىل 
بالل  عبد�هلل  تقدمهم  �لر�عية،  �ل�شركات  ممثلي  ومن 
�ل�شام�شي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة مفو�شية ك�شافة دبي 
مفو�س  علي  رحمه  وخليل  �لتنفيذية،  �للجنة  ورئي�س 
�بر�هيم  ف��اخ��ر  و�ل�شيد  �لبطولة،  وم��دي��ر  دب��ي  ك�شافة 
���ش��ه��د�د م��دي��ر جم��م��وع��ة ري���ال ه��ات�����س، و�ل�����ش��ي��د مهدي 
رحمه علي مدير �لعالقات �لعامة يف �ملوؤ�ش�شة �لوطنية 

للتجارة و�الناء، و�ل�شيد خليفة �ل�شيباين مدير �شركة 
بريجيد للتدريب على �لوقاية ومكافحة �حلريق و�ملقدم 
�خلبري �لدكتور جمعة علي �لرحومي ع�شو جمل�س �إد�رة 
جمل�س  ع�شو  ���ش��ر�ج  �حلميد  عبد  وحم��م��د  �ملفو�شية، 
�الد�رة و�ملدير �ملايل، و�لدكتور حممود ن�شيم �ل�شكرتري 
عبد  ه�شام  و�ل��دك��ت��ور  �الم����ار�ت  ك�شافة  جلمعية  �لفني 
�ل�شارقة وعبد  �الن�شطة بجامعة  �حلليم حممود مدير 
�لرحمن عبد �هلل جابر �ل�شكرتري �لفني ملفو�شية ك�شافة 
�لك�شافة  وف���رق  �لك�شفيني  �ل��ق��ادة  م��ن  وع���دد  �ل�����ش��ارق��ة 

�جلو�لة. 
ويف ختام �لبطولة قام �للو�ء عبد�لرحمن حممد رفيع 
مكافاآت  توزيع  ثم  �حلكام،ومن  بتكرمي  �لبطولة  ر�ع��ي 

�ل��ف��وز م��ع �مل��ي��د�ل��ي��ات و�ل��ك��وؤو���س ع��ل��ى �ل��ف��رق �لثالثة 
مبلغ  �ملنظمة  �للجنة  خ�ش�شت  حيث  بالبطولة  �لفائزة 
�آالف دره��م للمركز  �آالف دره��م للمركز �الأول، و7   10
�لثالث باالإ�شافة لكاأ�س  �آالف درهم للمركز  �لثاين، و4 
�أف�شل حار�س و�لذي ح�شل عليه �لالعب خمي�س فقري 
حممد من فريق جمموعة ريال هايت�س 2 وكاأ�س لهد�ف 
�لبطولة وح�شل عليه �لالعب عادل عبد �هلل من فريق 

دوغاز على بر�شيد 13هدفاً.
�إىل  و�لتقدير  بال�شكر  رفيع  عبد�لرحمن  �للو�ء  وتقدم 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ  معايل 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
�لعام  �الأم���ني  عبد�مللك  والإب��ر�ه��ي��م  و�لريا�شة  �ل�شباب 

�لدعم  على  و�لريا�شة،  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة 
�لبطولة  ول��رع��اي��ة  دب���ي  ك�شافة  ملفو�شية  �ل���الحم���دود 
�لتي �أ�شهمت يف خلق نوع من �لتو��شل �ملجتمعي بني كل 
فئات �ملجتمع وبني �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات و�جلهات ذ�ت 
�لعالقة �لتي �أ�شهمت بدورها يف هذ� �لنجاح، مما �نعك�س 

على �ملناف�شات �لتي �أفرزت �لعديد من �اليجابيات . 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  لكافة  �ل�شكر  رفيع  �ل��ل��و�ء  وج��دد 
ريال  �شركات  �لر�عية ويف مقدمتها جمموعة  و�جلهات 
ومركز  و�الإن���اء،  للتجارة  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شة  هايت�س، 
ب��ري��ج��ي��د ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى �ل��وق��اي��ة وم��ك��اف��ح��ة �حلريق 
�لذي  للجمهور  جو�ئز  وف��رت  �لتي  �لد�عمة  و�ل�شركات 

حر�س على متابعة مباريات �لبطولة با�شتمر�ر.

دوغاز يفوز ببطولة ك�سافة دبي الكروية الرم�سانية للموؤ�س�سات

بطولة احلفر الوطنية للبولينج 

الدور قبل النهائي لفئة ال�سباب ينطلق اليوم 

موا�شلة التنظيم خالل الأعوام املقبلة بعد النجاح الكبري

م�سبح بالعجيد يتوج فريق الفجرية بطاًل لدورة نادي مليحة الرم�سانية الأوىل لكرة القدم

ت�شهد �شالة خليفة �لدولية للبولينج 
قبل  �جلولة  �ليوم  م�شاء  �أبوظبي  يف 
����ش���رك���ة �حلفر  ل��ب��ط��ول��ة  �خل���ت���ام���ي���ة 
�لرم�شانية   )NDC( �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شباب  لفئة  للبولينغ  ع�شرة  �لثالثة 
،و�لتي �قربت من حمطتها �خلتامية 
لتلك �لفئة �لتي تقام �شمن فعاليات 
�لبطولة �لتي تو��شلت الأكر من 20 
�أبوظبي  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ي��وم��ا 
�لريا�شية  ز�ي���د  وم��دي��ن��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 
�أب��و ظبي و�شط م�شاركة مميزه يف  يف 
و�لتي  �الأغ��ل��ى،  �لرم�شانية  �لبطولة 
والعبة  العبا   135 من  �أك��ر  �شمت 
�لتعاون  ودول  �ل��دول��ة  م�شتوى  علي 
خ�شي�شا،  ق���دم���و�  �ل�����ذي  �خل��ل��ي��ج��ي 

 ، �لفني  �مل�شتوى  �رتفاع  �أ�شهم يف  مما 
من  جن�شية   15 م��ن  �أك��ر  مب�شاركة 
و�لالعبات  �ل��الع��ب��ني  م��ن  �جلن�شني 
و�الأ�شدقاء  �الأ����ش���ق���اء  �مل��ق��ي��م��ني  م���ن 
للدور  �لتاأهل  �ق��ر�ب مرحلة  ..وم��ع 
قبل �لنهائي لتلك �لفئة جند �شد�رة 
ع�����ش��رة الع��ب��ني والع���ب���ه و�ح�����دة علي 
م�شتوى �ل�شباب من بينهم 8 العبني 
وو�حد  بريطانية  والع��ب��ه  �الإم�����ار�ت 
�لفنية  �ل���ف���ائ���دة  ي���وؤك���د  ع���ر�ق���ي مم���ا 
�لتي حتققت من خالل تلك �لبطولة 

�ل�شنوية �ملفتوحة .
 تاأهل ع�شرة لعبني

ومع ��شتمر�ر لعبه �لكر��شي �ملو�شيقية 
م�شتويات  ك��اف��ه  وع��ل��ي  �ل�����ش��د�رة  يف 

�ل�شاعد  ت�����اأه�����ل  جن�����د  �ل����ب����ط����ول����ة 
�ل�شام�شي  �شعيد  خمي�س  �الإم���ار�ت���ي 
مناف�شات  قبل ختام  �لثانية  للمرحلة 
ب�����ش��د�رت��ه لتلك  �ل��ت��م��ه��ي��دي  �ل�����دور 
226،مع  �لفئة من �لبطولة مبعدل 
�شامنثا  �لربيطانية  �لالعبة  مطاردة 
هنان �لتي �حتلت �ملركز �لثاين ،فيما 
تقدم للمركز �لثالث �لدويل �ل�شاعد 
�لقبي�شي  خ��ل��ي��ف��ة  حم���م���د  ���ش��ل��ط��ان 
مهدد� �جلميع يف �لدور �لنهائي لتلك 
�ل��ف��ئ��ة �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��غ��د،ف��ي��م��ا �حتل 
�مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع ع��ب��د�هلل �مل���ال ،وتقدم 
خام�شا �حمد حممد خليفة �لقبي�شي 
�لعر�قي  �ل�شاد�س  للمركز  ،وت��ر�ج��ع 
مت�شدر�  ك��ان  �ل��ذي  �جلنيبي  حممد 

يف �جلوالت �الأوىل ،ويف �ملركز �ل�شابع 
جن����د ���ش��ه��ي��ل �ل���ت���م���ي���م���ي ،و�ل���ث���ام���ن 
ع����ب����د�هلل ن��ب��ي��ل ،ث�����م ي���ع���ق���وب حممد 
خليفة �لقبي�شي و�لعا�شر �شمن قائمة 

�لتاأهل حتى �أالن �حمد �ملال .
 �شدارة القبي�شي

�لرئي�شية  �ل���ب���ط���ول���ة  ����ش���ه���دت  ك���م���ا 
العبا   60 ���ش��م��ت  �ل���ت���ي  �مل���ف���ت���وح���ة 
�ملقدمة  يف  �ل��ت��غ��ري�ت  بع�س  والع��ب��ه 
بعد �ن�شمام جنوم �ملنتخبات �لوطنية 
نادي  دورة  �نتهاء  بعد  يومي  وب�شكل 
�لعامل  بطل  �حتفظ  ،وق���د  �ل�شباط 
�لقبي�شي  خليفة  حم��م��د  �الإم����ار�ت����ي 
ب�شد�رة �لرتيب �لعام مبعدل 255 
�لالعب  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ويف  ن��ق��ط��ة، 

�لرحمن  ع���ب���د  �مل���خ�������ش���رم  �ل��������دويل 
254 ويحتل  ب���وب( مب��ع��دل  ���ش��امل) 
�ل�شاب حممود  �ل��دويل  �لثالث  �ملركز 
فيما  �للقب(  مبعدل)حامل  �لعطار 
�إبر�هيم  �شيد  �ل���دويل  �ل��الع��ب  تقدم 
للمركز �لر�بع مبعدل 252 متقدما 
،وتر�جع  ع�����ش��ر  �حل�����ادي  �مل���رك���ز  م���ن 
�خلام�س  ل��ل��م��رك��ز  �مل���رزوق���ي  حم��م��د 
با�شل  و���ش��اد���ش��ا   252 �مل��ع��دل  بنف�س 
���ش��ع��ي��د ف��ي��م��ا ت���ر�ج���ع ���ش��اب��ع��ا �ل���دويل 
ب��ل��ق��ب بطولة  �ل���ف���ائ���ز  ن���اي���ف ع���ق���اب 
ن���ادي �ل�����ش��ب��اط �ل��رم�����ش��ان��ي��ة وتقدم 
�لقبي�شي  ���ش��ل��ط��ان  �ل��ث��ام��ن  ل��ل��م��رك��ز 
�لعا�شر  �ملركز  ويف  �لزعابي  ح�شن  ثم 
�لتي  ه���ن���ان  ���ش��ام��ن��ث��ا  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 

تت�شدر �أي�شا قائمة �ل�شيد�ت و�شهدت 
حمافظة  �ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ب���ط���ول���ة 
�ل��ق��ب��ي�����ش��ي علي  �ل����الع����ب ع����ب����د�هلل 

�شد�رته مبعدل 219،كحال �لالعب 
�لفلبيني �وغ�شتني �لذي �حتل �ملركز 
�ل���ث���اين و���ش��ه��د �مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث تقدم 

�لالعب �الإمار�تي �شامل �ملحرمي علي 
عبد  �لهندي  �ل�شابق  �ملت�شدر  ح�شاب 

�للطيف �لقري�شي.

للبطولة  بطال  �لفجرية  فريق  �الأول  �أم�س  م�شاء  توج 
�لريا�شي  �ل��ث��ق��ايف  مليحة  ل��ن��ادي  �الوىل  �لرم�شانية 
�لريا�شية  �للجنة  ن��ادي مليحه ممثال يف  �أن جنح  بعد 
بالنادي لتنظيمها يف مالعبه �لرئي�شية بعد �أن �شهدت 

مناف�شات حامية من قبل �لفرق �مل�شاركة.
�لنهائية  �ملبار�ة  يف  بفوزه  �لفجرية  فريق  تتويج  وج��اء 
بعد  �لرجيحية  �جل��ز�ء  ب�شربات  �لقايدى  على فريق 

�د�ء مميز للفريقني خالل �شوطي �ملبار�ة )3-3(
�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �لكتبي  بالعجيد  م�شبح  وق��ام 
ير�فقه  مليحه  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �الحت����ادي 
�لبدو�وي رئي�س  �ملنظمة حممد خليفة  �للجنة  �أع�شاء 
�ل��ل��ج��ن �ل��ري��ا���ش��ي��ة ب���ال���ن���ادي و�ل����ب����ادي حم��م��د �حمد 
من�شق  �ل��ق��اي��دي  �هلل  وع��ب��د  ل��ل��ن��ادي  �ل��ف��ن��ي  �ل�شكرتري 
وميد�ليات  كوؤو�س  ومنحهم  �لفائزين  بتتويج  �ل��دورة 
�بناء  من  غفري  وجمع  كبري  ع��دد  ح�شور  يف  �لبطولة 

�ملنطقة وم�شجيعي �لفرق بجانب تكرمي فريق �لقايدي 
وجو�ئز  ف�شية  مبيد�ليات  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  على  �حل��ائ��ز 

مادية و تكرمي �حلكام و�للجنة �ملنظمة .
وقال حممد �شلطان �خلا�شوين �أمني �ل�شر �لعام للنادي 
باأن جناح �لبطولة �لرم�شانية �الأوىل لكرة �لقدم ياأتي 
�إد�رة �لنادي يف تفعيل خمتلف  �إطار �شيا�شة جمل�س  يف 
بني  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل��ف��رق  وت�شجيه  �لريا�شية  �جل��و�ن��ب 
�شهر رم�شان  ليايل  �لالعبني يف بطوالت قوية خالل 
�إىل  يدعونا  �لنجاح  �أن  �خل��ا���ش��وين  و�أ���ش��اف   . �مل��ب��ارك 
مو��شلة تنظيم �لبطولة يف �الأعو�م �ملقبلة و�إتاحة �أكرب 
قدر من �لفر�س �أمام �ل�شباب و�لفرق �مل�شاركة للتناف�س 
�لريا�شية  للجنة  بال�شكر  وتقدم  �لبطولة  جو�ئز  على 
وجلنة  و�الد�ري�����ني  �الد�رة  جمل�س  ولرئي�س  ب��ال��ن��ادي 
�لريا�شي  �حل��دث  �إجن��اح  يف  م�شاركتهم  على  �لتحكيم 

بجانب �لفرق �مل�شاركة .

�سان جريمان ينجح يف 
التجديد ل�سيلفا 

ن��ادي باري�س �شان جريمان �لفرن�شي ج��دد عقد  ب��اأن  �إخ��ب��اري  �أف��اد تقرير 
ر�تبه  زي���ادة  م��ع   ،  2018 يونيو  حتى  �شيلفا  تياجو  �ل��رب�زي��ل��ي  مد�فعه 

مبليوين يورو، ما يرفع �إجمايل �أجره �ل�شنوي لنحو 12 مليون يورو.
�أن �ملفاو�شات بني �لطرفني �ختتمت  وذكرت �شحيفة )ليكيب( �لفرن�شية 

�ل�شبت، بعدما حاول بر�شلونة �الإ�شباين �لتعاقد مع �شيلفا.
�ملد�فع  تعهد من  �لفرن�شي ح�شل على  �ل��ن��ادي  �أن  �إىل  �جل��ري��دة  و�أ���ش��ارت 
�لرب�زيلي )28 عاما( بالبقاء يف �شفوفه �ملو�شم �ملقبل ورمبا حتى نهاية 
عقده بل وحتى �عتز�له. وكان باري�س �شان جريمان قد تو�شل كذلك التفاق 
لتجديد  عاما(   20( فري�تي  ماركو  �ل�شاعد  �الإيطايل  �لو�شط  جنم  مع 
تعاقده حتى يونيو 2018 ، برفع ر�تبه من 850 �ألف يورو �إىل مليونني 
�شنويا، بح�شب )ليكيب(. وال يز�ل يتعني على باري�س �شان جريمان �إمتام 
�ملفاو�شات مع �ملهاجم �ل�شويدي زالتان �إبرهيموفيت�س، �لذي يتقا�شى 14 
مليون يورو، وقد يتم رفع ر�تبه حتى 15 �أو 16 مليون يورو، بح�شب نف�س 
�جلريدة ومن �ملعروف �أن �شيلفا )28 عاما(، كان قد �ن�شم �إىل باري�س �شان 
جريمان �لعام �ملا�شي قادما من ميالن، كما لعب يف �ل�شابق الأندية بورتو 

�لربتغايل وفلومنينيزي �لرب�زيلي ودينامو مو�شكو �لرو�شي.
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�ل����ق����م����زي جن�����م فريق  ث������اين  ف������از 
�لفورموال1  ل����������زو�رق  �أب����وظ����ب����ي 
رئي�س  كاأ�س  �شباق  يف  �لثاين  باملركز 
�أوك��ر�ن��ي��ا �ل���ذي �أق��ي��م ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
لزو�رق  �لعامل  ج��والت بطولة  ث��اين 
�لفورموال1 فيما حلق بلقب �ل�شباق 
ثالثا  وح��ل  �شيليو  �شامي  �لفنلندي 
بينما  �أن��در���ش��ون  جونا�س  �ل�شويدي 
خرج مت�شابق �لفريق �أحمد �لهاملي 
مناف�شات  يف  ���ش��ارك  �مل��ن��اف�����ش��ة.  م��ن 
يعد من  �ل��ذي  �أوكر�نيا  رئي�س  كاأ�س 
يف  وي��ق��ام  �لبحرية  �مل�شابقات  �أغ��ل��ى 
�لعا�شمة كييف 16 زورقا وهناأ �شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل 
نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  �ل���دول���ة 
�أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى �الإجن����از �لذي 
حققه ثاين �لقمزي بحلوله ثانيا يف 
مناف�شات �شباق كاأ�س رئي�س �أوكر�نيا 
موؤكد� �شموه �أن معدن �لفريق �لبطل 
يربز دوما ليهدي لريا�شة �الإمار�ت 
م�شمار  يف  و�ل���ت���ف���وق  �الجن���������از�ت 
�شموه  و�ط��ل��ع  �لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات 
من �ملت�شابقني على جاهزية �لفريق 

للجولة �لقادمة من �لبطولة و�لتي 
�ل�شينية  ليوزهو  مدينة  يف  �شتقام 
خالل �شهر �أكتوبر �لقادم من جانبه 
وج���ه ن��ا���ش��ر �ل��ظ��اه��ري رئ��ي�����س بعثة 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  �أب���وظ���ب���ي  ف��ري��ق 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل 
�الأول  �ل��د�ع��م  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن 
�شموه  م��ت��اب��ع��ة  �أن  م���وؤك���د�  ل��ل��ف��ري��ق 
�لفريق  �الأك��رب يف حتقيق  �الأث��ر  لها 
�رتياحه  ع���ن  و�أع������رب  الإجن�����از�ت�����ه. 
ل��ل��ن��ت��ائ��ج �ل���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا �ل���ف���ري���ق يف 
م�شابقة كاأ�س رئي�س �وكر�نيا م�شري� 
�لتحكيمية  �للجنة  �أخ��ط��اء  �أن  �إىل 
�لفريق  و�شعت  �ل�شرعة  �شباق  �أثناء 
يف م��وق��ف ح���رج ح��ي��ث ف��ق��د فر�شة 
بن�شبة  �ل�شباق  لقب  على  �ملناف�شة 
منوها  �الأخ��ط��اء  ه��ذه  ب�شبب  كبرية 
ب����اأن �ل��ل��ج��ن��ة ق��دم��ت خ���الل �جتماع 
�عتذ�رها  �الول  �أم�����س  م�شاء  ر�شمي 
ع����ن �خل����ط����اأ �ل������ذي ح������دث. وح����ول 
�أخ����ط����اء �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة �أك���د 
�لربتغايل مارتني لوي�س م�شرف عام 
�ل�شباق �أن ما حدث كان ب�شبب خطاأ 
ب�شري ولي�س من �الأجهزة �حل�شا�شة 
�ل�شباق  ت���ت���اب���ع  و�ل����ت����ي  و�ل���دق���ي���ق���ة 

م�شدد�   .. ب��ال��غ��ة  ب��دق��ة  وت��ف��ا���ش��ي��ل��ه 
على �أن �للجنة �ملنظمة �شتعمل على 
�مل�شتقبل.  يف  �خل��ط��اأ  ه��ذ�  يتكرر  �أال 
من جهته �أكد �شكوت جيلمان مدير 
فريق �أبوظبي �أن �خلطاأ �لذي حدث 

ت�شبب يف تغيري قو�نني �مل�شابقة حيث 
�أن �للجنة �ملنظمة قد قررت يف حال 
تكر�ر ما حدث زيادة وقت �لت�شفيات 
�ملت�شابق  �أم��ام  يكون  لكي  دقائق   10
فر�شة للتعديل. و�أ�شار �إىل �أن فريق 

�أب��وظ��ب��ي ق��د �ح��ت��ل �مل��رك��زي��ن �الأول 
و�لثاين يف �لت�شفيات �لثانية ل�شباق 
�أف�شل زمن ويف �لدقائق �الأوىل من 
مت�شابقي  جعل  م��ا  وه��و  �لت�شفيات 
��شتعد�د�  زو�رقهم  يريحون  �لفريق 

�نتهت  وعندما  �لنهائية  للت�شفيات 
�لفريق  ف���وج���يء  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�لهاملي  و�إز�ح��������ة  �مل����ر�ك����ز  ب��ت��غ��ي��ري 
�لقمزي  و�إرج�������اع   11 �ل�����  ل��ل��م��رك��ز 
ل��ل��م��رك��ز �خل��ام�����س ث���م ت��ب��ني الحقا 
خطاأ ذلك حيث كان من �ملفر�س �أن 
�ملحاولة  �أثناء  ر�بعا  �لقمزي  ينطلق 
�الأخ�������رية. م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى �شجل 
�ملحريبي  �ل�����ش��اب حم��م��د  �مل��ت�����ش��اب��ق 
رقما جديد� يف �شباق فئة �لفورموال 
4 و�لذي �أقيم يف كييف على هام�س 
�جلولة �لثانية من �لبطولة لريتفع 
�لت�شنيف  يف  �ل��ن��ق��اط  م��ن  ر���ش��ي��ده 
�لبطولة.  موقع  يف  و�ملعتمد  �لعاملي 
�لهد�يا  �أبوظبي  فريق  بعثة  ووزع��ت 
�لتذكارية �لتي حتمل هوية �أبوظبي 
وحتمل �شعار طري�ن �الحتاد �لناقل 
ع��ل��ى �جلماهري  ل��ل��ف��ري��ق  �ل��ر���ش��م��ي 
�لرئي�شي  �ل�������ش���ب���اق  ����ش���ه���دت  �ل���ت���ي 
للجولة. يذكر �أن فريق �أبوظبي قد 
يف  �أوكر�نيا  رئي�س  كاأ�س  لقب  ح�شد 
�أول مرة تقام فيها يف مو�شم 2011 
 .. �لهاملي  �أحمد  �لنجم  بلقبه  وفاز 
و�لقمزي  ثانيا  �لهاملي  ح��ل  بينما 

ثالثا يف مو�شم 2012 .

تختتم �ليوم مناف�شات خما�شيات كرة �لقدم للرجال 
�شمن فعاليات �أوملبياد نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
�لريا�شية �ملفتوحة يف ن�شختها �ل�شابعة ع�شرة حتت 
�آل نهيان نائب  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  رعاية �شمو 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
�لقدم  كرة  خلما�شيات  �لنهائية  �ملبار�ة  �ليوم  وتقام 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  مميزة  �حتفالية  يف  للرجال 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
وتنمية �ملجتمع، باالإ�شافة �إىل عدد من �ل�شخ�شيات 
�حلفل  و�شي�شهد  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على  �لريا�شية 
�خلتامي للمناف�شات �لعديد من �ملفاجاآت للجمهور 
�ل��ت��ذ�ك��ر للفوز  ع��ل��ى  �ل�����ش��ح��ب  �إج�����ر�ء  �شيتم  ح��ي��ث 
باأكر من جائزة عينية مقدمة من �للجنة �ملنظمة 
جائزة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني  و�ل���رع���اة 

�ل�شحب على �ل�شيارة.
و�ل��ذي يعد م�شك  �لنهائي  �للقاء  �أما على م�شتوى 
�لليلة  يجمع  ف�����ش��وف  �ل��ق��دم  ك���رة  لبطولة  �خل��ت��ام 
�أقوى  بني  و�لن�شف  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  وحت��دي��د�ً 
�حلميد  عبد  موؤ�ش�شة  وه��م��ا  �لبطولة  يف  فريقني 
���ش��رك��ة �حل��ف��ر �لوطنية  ل��ل��ت��ج��ارة وف���ري���ق  خ����وري 
و��شتحقاق  ج��د�رة  عن  �لنهائي  �إىل  تاأهال  و�ل��ل��ذ�ن 
خوري  �حلميد  عبد  موؤ�ش�شة  فريق  تخطى  �أن  بعد 
بهدف  �لنهائي  قبل  �ل��دور  �آي جي جي يف  مناف�شه 
�الحتاد  على  �لوطنية  �حلفر  فريق  وتغلب  نظيف، 
�ملنتظر  وم��ن  �لنتيجة  بنف�س  للجامعات  �لريا�شي 
حمبي  من  غفري  جمهور  �لنهائي  �للقاء  ي�شهد  �أن 
�لبطولة  و�أن  ال�شيما  �لقدم  كرة  خما�شيات  وع�شاق 
�الأدو�ر  خ���الل  مكثف  ج��م��اه��ريي  بح�شور  ح�شت 

�ملا�شية و�ألهبت حما�س �لالعبني.

ختام م�شابقة الرماية 
�أم�س �الأول بطولة �لرماية للرجال  �ختتمت م�شاء 
و�ل�����ش��ي��د�ت ب��ن��ادي ك��ر�ك��ال ب�����ش��ر�ع م��ث��ري ب��ني 24 
، بعد مناف�شة حمتدمة بني  �لرماة و�لر�ميات  من 
من  و26  �ل��رج��ال  م��ن   91 �ملتناف�شني  م��ن   127
12 رجل و12  �لنهائي  �ل��دور  �ىل  �ل�شيد�ت و�شل 
���ش��ي��دة و���ش��ل �ل�����ش��ر�ع بينهم �ىل ذروت����ه ح��ت��ى توج 
�الأ�شد  ن�شيب  للرجال  ك��ان   ، بالبطولة  منهم  �شتة 
من  عمر  �شامل  عمر  فايز  �الول  باملركز  ج��اء  حيث 
بيجو  �شيارة   ( نقطة   87 ب  �لرئا�شة  �شئون  وز�رة 
ب  حممود  �شلطان  حممد  �لثاين  باملركز  وج��اء   ،  )

عاف  ثالثا  وح��ل   ،) دره���م   20000  ( نقطة   86
 10000  ( نقطة   85 ب  �ب��ر�ه��ي��م  ���ش��امل حم��م��د 
دره���م ( ، ووق���ف ر�ب��ع��ا حممد خلف �حل��م��ريي من 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة ب 85 نقطة ) 5000 درهم 
(، وجاءت باملركز �خلام�س منى عبيد عيد �لزعابي 
3000 دره��م( ووق��ف �شاد�شا علي  84 نقطة )  ب 
غمر�ن �لقبي�شي . وقام �للو�ء �حمد نا�شر �لرئي�شي 
رئي�س �حتاد �المار�ت للرماية ورئي�س جمل�س �د�رة 
�ل�شام�شي  �لنايلي  �شعيد  و�أح��م��د   ، يا�س  بني  ن��ادي 
تو�زن  ب�شركة  �الأع��م��ال  لتطوير  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�للجنة  رئي�س  نائب  �ل�شلومي  و���ش��الح   ، �لقاب�شة 
م�شبح  و�لدكتور  �لبطولة،  ومدير  �ملنظمة  �لعليا 
حمد �لكعبي �ملن�شق �لعام للبطولة بتتويج �لفائزين 
�ل�شلومي  �شالح  ق��دم  كما  �الأوىل.  �ل�شتة  باملر�كز 
 ، �لري�شي  نا�شر  �حمد  �للو�ء  ل�شعادة  �لبطولة  درع 
�لرماية  مل�شرية  �لد�عم  ودوره  تثمينا على ح�شوره 

�المار�تية .

فايز عمر : اأهدي البطولة ملن�شور بن زايد
���ش��امل م��ن وز�رة �شوؤون  ف��اي��ز عمر  �ل��الع��ب  �أه���دى 
�لذي حققه  �للقب  �لرماية  م�شابقة  بطل  �لرئا�شة 
�شمو  �ىل  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن��ادي  �وملبياد  يف 
�آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�س  �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ،موؤكد� �ن دعم 
�أثمر  �ل��وز�رة  �ملتو��شل للن�شاط �لريا�شي يف  �شموه 
عن قدر�ت و�إمكانيات مميزة قادرة على �ملناف�شة يف 

�لبطوالت �ملحلية وحتى �خلارجية.
و�أ�شاف : �أمتنى لزمالئي �لذين مل يحالفهم �حلظ 
�أ�شار �ىل  هذ� �لعام �أن يوفقو� يف �لعام �لقادم ، كما 
�نه يو�ظب ب�شكل د�ئم على �لتدريبات بنادي كر�كال 
 ، مع جمموعة من �ل�شباب ويتناف�شون فيما بينهم 
، فهناك  �لرماة  �لرماية دعم  �أمتنى من �حتاد  كما 
رماة �أف�شل مني وميكنهم �حل�شول على �لبطوالت 
بالن�شبة  �أي�����ش��ا  �ل��و���ش��ع  �ل��دع��م كما ه��و  �إذ� وج���دو� 
لل�شيد�ت خا�شة بعد فوز �ل�شيدة منى عبيد باملركز 
 ، ل��ل��رج��ال  �شر�شه  مناف�شة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي   ، �خل��ام�����س 
وميكنها �لفوز بالبطولة �إذ� وجدت �لدعم �لالزم . 

ملناف�شة  تاأثري  بــاأي  اأ�شعر  مل   : عبيد  منى 
الرجال

قالت منى عبيد عيد �لزعابي وهي �ل�شيدة �لوحيدة 

�لتي توجت باملركز �خلام�س و�شط كوكبة �لرجال : 
بعد  �ل��ذي ح�شلت عليه  �ملركز  �حلمد هلل على هذ� 
فانا   ، تركيزي  قمة  يف  وكنت   ، كبري  جمهود  ب��ذيل 
مو�ظبة على �لتدريبات و�مل�شاركة يف هذه �لبطولة 
كل عام ، كما �إنني مل �أ�شعر باأي تاأثري ملناف�شة �لرجال 
، فانا �أفكر فقط يف م�شتو�ي دون �لنظر للمناف�شني 
.  و�أ�شافت : �شوف �أ�شارك يف �لعام �لقادم ، و�شوف 
�أو��شل تدريباتي للو�شول �ىل �أف�شل م�شتوى ، فاأنا 
بي  خا�شا  م�شد�شا  و�متلك  �لرماية  بنادي  ع�شوة 

و�شماعة خا�شة ونظارة خا�شة.

الرئي�شي : البطولة رافد رئي�شي للمنتخبات 
وت�شاهم يف الو�شول اإىل الأوملبياد العاملي

ق���ال �ل���ل���و�ء �ح��م��د ن��ا���ش��ر �ل��رئ��ي�����ش��ي رئ��ي�����س �حتاد 
�المار�ت للرماية رئي�س جمل�س �إد�رة نادي بني يا�س 
: لي�س هناك من �شك يف �ن هذه �لبطولة هي عبارة 
عن �وملبياد ي�شارك فيه �جلميع من رجال و�شيد�ت 
�أنها  ، كما  �أر���س �الم��ار�ت  مو�طنني ومقيمني على 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  ، ففي  ع��ام  ك��ل  �إق��ب��اال متز�يد�  ت�شهد 
، وهذ�  ر�م ور�م��ي��ة   70 �ل��رم��اي��ة  ���ش��ارك يف بطولة 
127 وهو رقم كبري ودليل  �لعدد �ىل  �لعام و�شل 

على جناح �لبطولة وحب �جلميع لهذه �للعبة . 
للعن�شر  ف���رة  م��ن��ذ  �ت��ي��ح��ت  �ل��ف��ر���ش��ة  �ن  و�ك���م���ل 
 ، �لبطولة  جن��اح  يف  و�مل�شاهمة  للم�شاركة  �لن�شائي 
�مل��ر�أة من خالل  �لتي حققتها  �لنتائج  ن��رى  ونحن 
 15 رق���م  ترتيبها  ك���ان  �ل��ت��ي  عبيد  م��ن��ى  �ل��الع��ب��ة 
و�أتوقع   ،  5 �ل  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  �ل��ع��ام  ه���ذ�  وح�شلت   ،
يف  ��شتمر�رها  مع  متميز  ترتيب  �ىل  �لو�شول  لها 
�مل�شاركة ، م�شيفا �أن �المار�ت متلك ر�ميات مميز�ت 
حققن نتائج ملمو�شة يف مناف�شات �شابقة ، وال �شك 

�أنهن �شيكن يف �ل�شد�رة .
�لو�شول  توقعه  �ىل  �ل��رم��اي��ة  �حت���اد  رئي�س  و�أ���ش��ار 
�ىل �الوملبياد �لعاملي ، و�أنه يجزم بان هذه �لبطولة 
يف  وت�شاهم  للمنتخبات  رئي�شي  ر�ف���د  ه��ي  ب��ال��ذ�ت 
�لو�شول �ىل �الأوملبياد �لعاملي ، كما �أن لها دور كبري 
موجودين  يكونو�  مل  �ل��رم��اة  م��ن  ع��دد  �كت�شاف  يف 

على �ل�شاحة من قبل وميكنهم �لربوز . 
وعن نادي بني يا�س �لذي ير�أ�س جمل�س �إد�رته قال 
: �الأمور طيبة وت�شري ما نتمنى ، ونحن متفائلون 
بامل�شتقبل ، وطموحنا عال جد� ، ونتمنى �ن نكون يف 

�شد�رة فرق دوري �خلليج �لعربي .

يف احتفالية جماهريية كربى
تتويج �أبطال �لبال�شتي�شن باأوملبياد �ل�شباط

به مدرجات  �كتظت  و�شط ح�شور جماهريي كبري 
كان  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ب��ن��ادي  �ملقطع  �شالة 
لو�ء  حتت  �ملقامة  �اللكرونية  �لكرة  بطولة  ختام 
�أوملبياد نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة �لرم�شاين يف 

ن�شخته �ل�شابعة ع�شرة .
ع�شرة  �أربعة  على مدى  �أقيمت  قد  �لبطولة  وكانت 
بينهم  فيما  تناف�شو�  الع��ب   500 ومب�شاركة  يوما 
�حلما�س  طابع  عليهم  وغلب  �لتمهيدية  �الأدو�ر  يف 
، ولكن  �شديدين  وت��رك��ي��ز�  ذك���اء  �ظ��ه��رت  و�الث����ارة 
على  و�شيطرة  تركيز�  �الأك��ر  لالعب  كانت  �لغلبة 
لعبه  ����ش��ل��وب  تغيري  م��ن  و�ل��ت��م��ك��ن  �ل��ل��ع��ب  مفاتيح 

لت�شتيت ذهن مناف�شه .
وم���ع ت���و�يل �مل��ن��اف�����ش��ات ب��ني ف��ائ��ز وخ��ا���ش��ر ، و�شلت 
�ثارة  �مل��ب��اري��ات  ل��ت��زد�د  �لثمانية  دور  �ىل  �لبطولة 
�للقب  �ل��ن��ه��ائ��ي وح�����ش��د  �ىل  �ل���و����ش���ول  الق�����ر�ب 
و�جل���ائ���زة �ل���ك���ربى . ون���ظ���ر� الأن����ه الب���د م���ن فائز 
ن�شف  �ل��دور  �ىل  �أرب��ع��ة العبني  وخا�شر فقد �شعد 
�لنهائي �لذي تفاعل معه �جلمهور فكادت �ملدرجات 
�لت�شجيع  �شدة حما�س �جلماهري يف  تتك�شر من  �أن 
�ملبار�ة  �ىل  �ملف�شل  الع��ب��ه  و���ش��ول  يف  يطمع  ،ف��ك��ل 

�لنهائية .
وب���ع���د ج���ه���ود ج���ب���ارة وق�����وة و�ث������ارة و����ش���ل ك���ل من 
، و�ل�شود�ين عبد  �المار�تي ح�شن عبد �هلل وهالن 
�لرحمن �ل�شديق �ل�شيد �لقر�ي �ىل �ملبار�ة �لنهائية 
، وهما بالفعل �الأحق يف �لتباري على �للقب و�جلائزة 
�لكربى ملا بذاله من جهود جبارة طيلة �أيام �لبطولة 

حيث تخطيا �ملناف�شات دور بعد �آخر .
و�أقاربه  �أ�شدقائه  من  الع��ب  كل  مل�شجعي  ك��ان  كما 
م��و����ش��ل��ة م�شو�ر  ك��ب��ري يف  دور  ب��ذك��ائ��ه  و�مل��ع��ج��ب��ني 

�لبطولة حتى �لنهائي .

القراي يفوز بال�شدارة وال�شيارة
و�أ�شفرت �ملبار�ة �لنهائية �لتي �شهدت تناف�شا مثري� 
�ل�شيد  �ل�شديق  �لرحمن  عبد  �ل�����ش��ود�ين  ف��وز  ع��ن 
�جلائزة  ع��ل��ى  و�حل�����ش��ول  �الأول  ب��امل��رك��ز  �ل���ق���ر�ي 
�لكربى وهي �شيارة ، وح�شل �المار�تي ح�شن عبد 
�هلل وهالن على �ملركز �لثاين وجائزة نقدية بقيمة 
8000 درهم ، و�ملركز �لثالث كان من ن�شيب خالد 
�شعيد �لكتبي ومبلغ 6000 درهم ، وح�شل ح�شني 

بن عبد �هلل على �ملركز �لر�بع وجائزة 5000 درهم 
عليه حم��م��د حمد  �خل��ام�����س فح�شل  �مل��رك��ز  �أم���ا   ،
�شامل ومبلغ 4000 درهم ، وكان �لرتيب �ل�شاد�س 
�ملعمري  م��ن�����ش��ور  خ���ال���د  �ىل  ذه����ب  ق���د  و�الأخ�������ري 

باال�شافة �ىل مبلغ 3000 درهم .
�ملدير  �ل�شام�شي  �لنايلي  �شعيد  �أحمد  وكان كل من 
ر�عي  ت����و�زن  ب�شركة  �الع��م��ال  لتطوير  �لتنفيذي 
�لرئي�شي ع�شو جمل�س  �للو�ء م�شطفى   ، �لبطولة 
�د�رة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة ، �لدكتور م�شبح 
حمد �لكعبي �ملن�شق �لعام للبطولة بتتويج �البطال 
�جلماهري  م��ن  حما�شي  ت�شجيع  و���ش��ط  �ل��ف��ائ��زي��ن 
مت  كما  �لقيمة  �جل��و�ئ��ز  على  �ل�شحب  تابعت  �لتي 
و�لرعاة و�شيوف  �ملنظمة  �ل��دروع بني �جلنة  تبادل 

�لبطولة.

الرئي�شي اأ�شغر مت�شابق
�ل��ك��رة �الل��ك��رون��ي��ة مناف�شني من  ب��ط��ول��ة  ج��ذب��ت 
�الثارة  ط��اب��ع  ت��اأخ��ذ  ماجعلها  وه��و  �الع��م��ار  جميع 
�لبطولة  �مل�شاركني يف  �أن��ظ��ار  �شد  م��ا  �ك��ر  وك���ان   ،
يعترب  �ل���ذي  �لرئي�شي  �ل��ع��زي��ز  عبد  عمر  �ل��الع��ب 
�أ�شغر العب يف �لبطولة ، وقد ظهر مب�شتوى مميز 

قلب  يف  فنجحت  اخلــطــة  ــريت  غ  : الــقــراي 
الطاولة والفوز بالبطولة

ق�����ال ع���ب���د �ل���رح���م���ن �ل�������ش���دي���ق �ل�����ش��ي��د �ل���ق���ر�ي 
�لقدم �اللكرونية  �حلا�شل على لقب بطولة كرة 
�لفوز  على  �لعاملني  رب  �هلل  �حمد   : �لبال�شتي�شن 
�لكرمية  وعائلتي  الأه��ل��ي  �هديها  �لتي  بالبطولة 
و�خو�ين �لذين كان لهم ف�شل كبري يف حتقيق هذ� 

�لفوز من خالل ت�شجيعهم �حلما�شي.
�أم���ا ع��ن �ل��ب��ط��ول��ة �أ����ش���ار �ىل �أن��ه��ا ر�ئ��ع��ة وجميلة 
���ش��ه��دت �ق��ب��اال ك��ب��ري� ���ش��و�ء يف ع���دد �مل�����ش��ارك��ني �أو 
�حل�����ش��ور�جل��م��اه��ريي ، وم��ت��وق��ع ل��ه��ا �مل���زي���د من 

�لتطور و�لرقي .
قال  تاأخره مرتني  بعد  بالنهائي  ف��وزه  �شبب  وع��ن 
�مر  وه��و  �خلطة  بتعديل  باملجازفة  قمت  �ل��ق��ر�ي 
، ولكن بف�شل �هلل  �يجابي  �أو  �شلبي  �ما  له م��ردود 
كل  يف  للمبار�ة  �ل��ع��ودة  و��شتطعت  ذل��ك  يف  جنحت 
مرة �أتاخر فيها ، وكانت لركالت �حلظ �لرجيحية 
كلمة �لف�شل يف ح�شم �ملبار�ة ل�شاحلي بعد �لتعادل 
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وا�شتحق  جيد  ب�شكل  لعب  املناف�ض   : وهالن 
الفوز

باملركز  �لفائز  �لالعب ح�شن عبد �هلل وهالن  قال 
كانت  �لبطولة  �ن  �لبال�شتي�شن  بطولة  يف  �لثاين 
مم��ي��زة وح��م��ا���ش��ي��ة ، ك��م��ا �ن��ه��ا �مل���رة �ل�����ش��اب��ع��ة �لتي 
ي�����ش��ارك فيها يف ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي ت��ت��ط��ور �ىل 
�لتنظيم ومتنى  �الأف�شل من عام الآخ��ر من خالل 
�ن ي��ت��ك��رر ذل���ك ح��ت��ى ي��ك��ون ه��ن��اك جم���ال لتجمع 
�ل�شباب يف ريا�شة مفيدة بدال من �ل�شري يف طريق 

�شار وغري مفيد .
وج���ده من  �ل���ذي  �جل��ن��وين  �لت�شجيع  �أن  و�أ���ش��اف 
م�شتوى  على  تاأثري  له  يكن  مل  �ملتابعة  �جلماهري 
ب�شكل جيد  فاملناف�س لعب   ، �لقدر  ولكنه   ، تركيزه 
و����ش��ت��ح��ق �ل���ف���وز ب��ع��د �ن ت��ق��دم��ت م��رت��ني ، ولكن 

�شبحان �هلل مل ت�شر �المور كما كنت �أخطط له .
هذه  يف  �مل�شاركة  يو��شل  �شوف  باأنه  حديثه  و�نهى 
، و�ن��ه ينتظرها عاما  �لبطولة يف �الأع��و�م �لقادمة 

بعد عام .

لل�شباب  فر�شة  البطولة   : النايلي  اأحمد 
لإخراج اإبداعاتهم

����ش���رح �ح���م���د ���ش��ع��ي��د �ل��ن��اي��ل��ي �ل�����ش��ام�����ش��ي �ملدير 
ر�عي  ت���و�زن  ب�شركة  �الع��م��ال  لتطوير  �لتنفيذي 
�لبطولة باأن هذه �لبطولة رقم 17 هي ما جتعلنا 
�لفر�شة  متنح  بطولة  وه��ي  رم�شان  ب�شهر  ن�شعر 
�ل���ف���ردي���ة لالبد�ع  �الل���ع���اب  خ��ا���ش��ة يف  ل��الع��ب��ني 
على  و�ملناف�شة   ، �لرم�شانية  �الج����و�ء  خ��الل  م��ن 
�لبطوالت ، وهو ما كان د�فعا ل�شركة تو�زن لرعاية 

ودعم هذه �لبطولة . 
ب�شكل عام  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��رع��ى  �ل�����ش��رك��ة  �ن  و�أ����ش���اف 
�أبطال  بتكرمي  نقوم  و�ليوم   ، بعينها  �ألعاب  ولي�س 
كر�كال  ن��ادي  يعترب  �لتي  �لرماية  و  �لبال�شتي�شن 
�ل�شناعات  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ت�����و�زن  ل�����ش��رك��ة  ت��اب��ع��ا 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة م���ن خ����الل ع����دة ���ش��رك��ات . وك���م���ا هو 
تناف�س  �ل��ذي  9ملم  كر�كال  �مل�شد�س  ف��ان  معروف 
به �لالعبون يف بطولة �لرماية هو من �شنع �شركة 
�ل�شام�شي  و�أنهى    . ت��و�زن  ل�شركة  �لتابعة  كر�كال 
حديثه بان �لبطولة مميزة ومل ت�شهد �ي تق�شري 
�جلماهريي  �ل��ت��دف��ق  ن��اح��ي��ة  م��ن  �و   ، �لتنظيم  يف 

�لذي تو�جد بكثافة وكان ت�شجيعه حما�شيا .

امتدت على 20 يومًا

اليوم ختام اأوملبياد نادي ال�سباط الرم�ساين الـ17 بنهائي خما�سيات القدم للرجال
نهيان بن مبارك يتوج الفائزين الليلة 
تخ�شي�ض �شيارة جلماهري النهائي 
الري�شي يتوج اأبطال الرماية وختام مثري للبالي �شتي�شن

�ختتمت �أم�س �الول مناف�شات بطولة �لعني �لدولية �لرم�شانية لل�شطرجن 
و�ل�شود�ن  �لبحرين  هي  دول  �شت  من  العبا   64 مب�شاركة  �لديناميكي 
و�ليمن و�شوريا و�الأردن و�الإم��ار�ت وتوج بلقب �لبطولة �لدويل �ل�شوري 
ح�شن عبطيني بر�شيد 8.5 نقطة تاله يف �ملركز �لثاين �لدويل �ل�شود�ين 
طارق حممد �لطاهر بر�شيد 7.5 نقطة بينما حل ثالثا �لدويل �الأردين 
�لتعادل  ك�شر  الأنظمة  وفقا  متفوقا  نقاط  �شبع  بر�شيد  ح�شني  عبد�هلل 
�ل�شود�ين �شمري ودي��دي. ح�شر حفل  �ل��دويل  �لر�بع  �ملركز  على �شاحب 
رئي�س  �لنعيمي  ���ش��امل خل��ري��ب��اين  �شيف  ���ش��ع��ادة  �ل��ف��ائ��زي��ن  وت���وج  �خل��ت��ام 

�ملكتب �لتنفيذي �الأمني �لعام لنادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن. و�أقيمت 
�لبطولة وفقا لنظام �ل�شطرجن �لديناميكي من ت�شع جوالت ح�شب �لنظام 
�أف�شل العبة �لالعبة  276 مبار�ة . وفازت بجائزة  �ل�شوي�شري و�شهدت 
�لنا�شئ  فاز  �لر�شيد  وبنف�س  نقاط  �شت  بر�شيد  �ملقبايل  �شما  �لعيناوية 
وفازت  �إم��ار�ت��ي  الع��ب  �أف�شل  بجائزة  �ل��ر����ش��دي  مايد  �مل��ت��األ��ق  �لعيناوي 
بر�شيد  �إمار�تية  العبة  �أف�شل  بجائزة  �لكلباين  ودمية  �ملوهوبة  �لنا�شئة 
نا�شئ  �أف�شل  بجائزة  �ملقبايل  �أحمد  �لعيناوي  �لنا�شئ  وف��از   . نقاط  �شت 
حتت 14 �شنة بر�شيد �شت نقاط وفازت �لعيناوية موزة �ملعمري بجائزة 

نا�شر  ح��ارب  �لو�عد  �لعيناوي  �لنجم  وت��وج  �شنة   14 نا�شئة حتت  �أف�شل 
�ل�شام�شي بجائزة �أف�شل نا�شئ حتت 10 �شنو�ت بر�شيد �شت نقاط بينما 
 10 حتت  نا�شئة  �أف�شل  بجائزة  �ملعمري  و�فية  �لعيناوية  �لنا�شئة  ف��ازت 
�لنا�شئ  عيناوي  �أف�شل العب  بجائزة  وفاز  نقاط.  بر�شيد خم�س  �شنو�ت 
�أمل فا�شل  5.5 نقطة وفازت �شقيقته  �ل�شام�شي بر�شيد  �شلطان فا�شل 
�ل�شام�شي بجائزة �أف�شل العبة عيناوية بر�شيد خم�س نقاط و�أ�شاد �شيف 
�شامل خلريباين �لنعيمي بقوة �ملناف�شات �لتي �شهدتها �لبطولة و�مل�شتوى 
و�لنا�شئات  �لنا�شئني  �لعني خا�شة  به العبو والعبات  �لذي ظهر  �لطيب 

ومناف�شتهم على �ملر�كز �الأوىل حتى �جلوالت �الأخرية رغم م�شاركة عدد 
كبري من �أ�شاتذة �للعبة من �شت دول �أ�شيوية وعربية. و�أثنى �لنعيمي على 
جهود �جلهاز �لفني للنادي برئا�شة �ملهند�س طارق علي �لطاهر .. مثمنا 
جهود مدربي �لنادي لتطوير �لالعبني معترب� �أن �لبطولة فر�شة جيدة 
�لنادي ملتابعة �لالعبني خالل �لبطوالت �لر�شمية و�لتعرف على  ملدربي 
�لتدريبات و�شوال  �ل�شلبيات يف  �لتي يقعون فيها وتاليف  �لفنية  �الأخطاء 
�لبطوالت  يف  �أف�شل  نتائج  وحتقيق  لالعبني  �لفني  �مل�شتوى  تطوير  �إىل 

�لقادمة. 

اختتام مناف�سات بطولة العني الدولية الرم�سانية لل�سطرجن الديناميكي

ريال مدريد يبداأ ثاين القمزي يفوز باملركز الثاين يف �سباق كاأ�س رئي�س اأوكرانيا 
ا�ستعداده للمو�سم من 

بيفريل هيلز 
�الأمريكية  �أجنلي�س  لو�س  مدينة  �إىل  �الإ�شباين  مدريد  ري��ال  فريق  و�شل 
�أربع  خلو�س  ي�شتعد  حيث  �جلديد،  �لكروي  للمو�شم  ��شتعد�د�ته  ملو��شلة 
مباريات ودية يف �لواليات �ملتحدة وحطت طائرة العبي �لفريق �مللكي يف 
مطار لو�س �أجنلي�س م�شاء �أم�س �الأول ، وبعدها توجهو� �إىل فندق بيفريل 

هيلز حيث �شيقيمون مع�شكرهم �لتدريبي هناك.
�لذي توىل  �أن�شيلوتي،  �الإيطايل كارلو  بقيادة  �مللكي مر�نهم  ويبد�أ العبو 

تدريب �لفريق عقب رحيل �لربتغايل جوزيه مورينيو.
و�شيزور ريال مدريد خالل مع�شكره �لتدريبي عدة مدن �أمريكية، علما باأن 

رئي�س �لنادي �مللكي فلورنتينو برييز �شافر مع �لفريق.
و�شيخو�س �لريال �أربع مباريات ودية �الأوىل يوم �خلمي�س �ملقبل �أمام لو�س 
�أمام  �ملقبل  �أغ�شط�س  من  �لثالث  يف  �شتكون  و�لثانية  جاالك�شي،  �أجنلي�س 
يوفنتو�س �الإيطايل �أو �إيفرتون �الإجنليزي. �أما �ملبار�ة �لثالثة فلم يتحدد 
موعدها �لنهائي وال �لفريق �ملناف�س فيها، فيما �شيو�جه �مللكي �إنر ميالنو 
28 العبا  �أن�شيلوتي  و��شتدعى  �ملقبل.  �أغ�شط�س  �لعا�شر من  �الإيطايل يف 
للم�شاركة يف �ملع�شكر �لتدريبي للنادي �مللكي، على ر�أ�شهم �حلار�س �لعمالق 
بعد  �لعائدين  ومار�شيلو  �أربيلو�  و�ألبارو  ر�مو�س  و�شرخيو  كا�شيا�س  �إيكر 

�مل�شاركة مع منتخب �إ�شبانيا يف بطولة كاأ�س �لقار�ت.
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�إحدى  �ت�شاالت،  جمموعة  �أعلنت 
���ش��رك��ات �الت�������ش���االت �ل����ر�ئ����دة يف 
�الأ�����ش����و�ق �ل��ن��ا���ش��ئ��ة و�ل���ع���امل، عن 
�لذين  �ل�����در�ج�����ني  ف���ري���ق  ه���وي���ة 
�شيمثلونها يف جولة جي ��س �م �ي 
 mHealthم هيلث غر�ند تور�
 Grand Tour GSMA
�لكربى �لتي �شتنطلق عرب �أوروبا 
مطلع �شبتمرب �ملقبل. وذلك بهدف 
�لوعي حول خطورة مر�س  زي��ادة 
��شتخد�م  جتربة  وح��ول  �ل�شكري، 
يف  �ملتحركة  �لهو�تف  تكنولوجيا 

مكافحة هذ� �ملر�س.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ع��رب �ح��م��د عبد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لكرمي جلفار، 
�شعادته  ع��ن  �ت�����ش��االت،  ملجموعة 
مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة �ت�����ش��االت يف 
و�مل�شاهمة  �ل��ه��ام��ة  �جل��ول��ة  ه���ذه 
تكنولوجيا  ب������دور  �ل���ت���ع���ري���ف  يف 
�ل�شكري.  �الإت�����ش��االت يف حم��ارب��ة 
ق������ائ������اًل: نحن  و�أ�������ش������اف ج����ف����ار 
�شعيدون بتو�جدنا يف هذ� �حلدث 
فريق  �أع���������ش����اء  وج���م���ي���ع  �ل����ه����ام 

متحم�شون  �ت�����ش��االت  جم��م��وع��ة 
ج�����د�ً ل��ل��م�����ش��ارك��ة ل��ق��د ج����اء قر�ر 
�ت���������ش����االت ب���امل�������ش���ارك���ة الإدر�ك����ن����ا 
ولت�شليط  �مل��ر���س،  ه���ذ�  خل��ط��ورة 
�لهو�تف  تقنيات  دور  على  �ل�شوء 

�نت�شاره  م���ن  �حل����د  يف  �مل��ت��ح��رك��ة 
�لطموح  �ن  و�لوقاية منه و��شاف 
�ل��ت��ي يتمتع  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  و�ل�����روح 
�ت�شاالت،  جم��م��وع��ة  ف���ري���ق  ب��ه��ا 
وروؤيتها  �ملجموعة  ثقافة  تعك�س 

�ب����رز �شركات  ت�����ش��ب��ح �ح����دى  ب���ان 
و�ال�شو�ق  �ل��ع��امل  يف  �الت�����ش��االت 
�لنا�شئة. هذ� وقد مت �ختيار فريق 
�ت�شاالت �ملكون من ت�شعة در�جني 
�الحتياط(  قائمة  على  )وخم�شة 

من بني موظفي �ملجموعة يف دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 
و�أفغان�شتان  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وتنز�نيا  و�ل�������ش���ود�ن  وب��اك�����ش��ت��ان 
عمليات  �جتياز  عليهم  تعني  كما 
)�جل�شدية  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
�للياقة  وف��ح��و���ش��ات  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة( 
جوالت  ع��دة  �إىل  �إ�شافة  �لبدنية، 
م�شمار  ع��ل��ى  �أج���ري���ت  ت��دري��ب��ي��ة 
حلبة �لفورموال 1 يف جزيرة يا�س 

يف �لعا�شمة �أبوظبي. 
�أن ج��ول��ة جولة  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
جي ��س �م �ي �م هيلث غر�ند تور
 mHealth Grand Tour
www.( �ل���ك���ربى   GSMA
mhealthgrandtour.

�شبتمرب  مطلع  �شتنطلق   )com
�ملقبل و�شتمتد مل�شافة 2100 كم 
خم�س  �ملت�شابقون  خ��الل��ه��ا  ي��ع��رب 
يوماً   13 م��دى  �أورب��ي��ة على  دول 
�بتد�ء من مدينة بروك�شل و�شوال 
و�الأ�شعب  �الأخ�����رية  �مل��رح��ل��ة  �ىل 

عرب جبال �لرب�ن�س يف ��شبانيا.

�لذهبية  �لكاأ�س  مل�شابقة  بطلة  �ملتحدة  �لواليات  توجت 
)�مريكا  �لكونكاكاف  منطقة  ملنتخبات  �ل��ق��دم  ك��رة  يف 
بنما  على  ب��ف��وزه��ا  و�ل��ك��اري��ب��ي(،  و�ل��و���ش��ط��ى  �ل�شمالية 
1-�شفر يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي �قيمت يف �شيكاغو �مام 

57920 متفرجا.
و���ش��ج��ل د�ن ب��ري��ك��ن ���ش��اي ه���دف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة يف 
�ملتحدة  ل��ل��والي��ات  �خلام�س  �للقب  وه��و   69 �لدقيقة 
منذ �عتماد ت�شمية �لكاأ�س �لذهبية �عتبار� من 1991، 
و2005  و2002   1991 �ع�����و�م  ب��ال��ل��ق��ب  ب��ف��وزه��ا 
�المريكية،  �الر��شي  على  جميعها  و2013  و2007 
يف  �ل��ت��و�يل  على  �خلام�س  �لنهائي  خا�شت  بانها  علما 

�مل�شابقة.
كما هو �للقب �الول للواليات �ملتحدة با�شر�ف مدربها 
�المل�����اين ي���ورغ���ن ك��ل��ي��ن�����ش��م��ان �ل����ذي غ����اب ع���ن �ملبار�ة 
�لنهائية ب�شبب �اليقاف لطرده يف ن�شف �لنهائي �مام 
مبهمة  هرت�شوغ  �ن��دري��ا���س  مو�طنه  وق���ام  ه��ن��دور����س. 

�ملدرب يف �لنهائي.
للواليات  �لفنية  �الد�رة  ر�أ����س  على  كلين�شمان  وع��ني 
ب����ر�ديل عقب  ب���وب  مل���درب م�شر ح��ال��ي��ا  �مل��ت��ح��دة خلفا 

�خل�شارة �مام �ملك�شيك يف نهائي 2011.
وباتت �لواليات �ملتحدة على بعد لقب و�حد من �لرقم 

�لقيا�شي يف عدد �اللقاب �ملوجود بحوزة �ملك�شيك.
وحققت �لواليات �ملتحدة �لعالمة �لكاملة يف �لبطولة 
بيليز  على  فتغلبت  متتالية  �نت�شار�ت   6 �شجلت  حيث 
6-1 وكوبا 4-1 وكو�شتاريكا 1-�شفر يف �لدور �الول، 
3-1 يف  5-1 يف ربع �لنهائي، وهندور��س  و�ل�شلفادور 

ن�شف �لنهائي.
ورف��ع��ت �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ر���ش��ي��ده��ا �ىل 11 ف���وز� يف 
خمتلف �مل�شابقات و�ىل 12 فوز� وتعادلني وخ�شارتني يف 
مبارياتها هذ� �لعام بينها 3 �نت�شار�ت يف ت�شفيات كاأ�س 
و�شمنت  �ملا�شي  �ل�شهر  ودي��ا  �ملانيا  على  و�لفوز  �لعامل 
�لواليات �ملتحدة بطاقتها ملو�جهة بطل �لن�شخة �ملقبلة 
يف  �لكونكاكاف  ممثل  لتحديد   2015 ع��ام  للم�شابقة 

كاأ�س �لقار�ت �ملقررة عام 2017 يف رو�شيا.
وكانت بنما �ز�حت �ملك�شيك حاملة �للقب يف �لن�شختني 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �م��ام  2-1، وه��ي خ�شرت  �الخريتني 
 2005 ع���ام  ن�شخة  ب��ع��د  �ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة 

بركالت �لرجيح.

ياأمل يف حتقيق التقدم ل�شالح فريق �شرتوين اأبوظبي العاملي للراليات

القا�سمي يتطلع قدمًا لفوز ال�سائق الفنلندي باأول لقب له يف مو�سم هذا العام يف الرايل على اأر�س وطنه
يعتمد �ل�شيخ �الإمار�تي خالد �لقا�شمي على �ل�شائق 
�لفريق د�ين  �لفنلندي ميكو هريفونني وزميله يف 
نهاية  فنلند�  يف  وق��وي  مثري  �أد�ء  لتقدمي  ���ش��وردو 
ل�شالح فريق  �ل��ت��ق��دم  �جل����اري وحت��ق��ي��ق  �الأ���ش��ب��وع 
للر�ليات يف مو�شم  �لعاملي  �أبوظبي  �شروين توتال 

هذ� �لعام لبطولة �لعامل للر�ليات فيا .
تقلي�س  على  م�شممان  و���ش��وردو  هريفونني  ويبدو 
فريق  ع��ن  تف�شلهما  �ل��ت��ي   46 �ل����  �ل��ن��ق��اط  ف����ارق 
فولك�س و�جن �ملت�شدر لفئة �ل�شانعني يف �لبطولة 
مع قرب �نطالق ر�يل فنلند�، و�لقا�شمي على ثقة 
من �أن �ل�شائق �لفنلندي هريفونني يحظى بفر�شة 
�لر�يل  يف  �ل��ف��ري��ق  وم��ك��ان��ة  مكانته  لتعزيز  ثمينة 

�لذي يقام يف وطنه.
وقال جنم �لر�ليات �الإمار�تي، و�لذي لن ي�شارك يف 
نظر�  للر�ليات  �لعامل  بطولة  من  �لثامنة  �جلولة 

الرتباطات �أخرى: ميكو يعرف جيد� �أن �لوقت قد 
ول�شالح  ل�شاحله  �لنتائج  وعك�س  �شيء  لفعل  ح��ان 
ذهنيا  متاما  م�شتعد  فهو  قوله  حد  وعلى  �لفريق، 

وبدنيا .
و�أ�شاف: ال �شك باأن �لنتائج مل تكن بح�شب �لتوقعات 
حتى �الآن، لكن ميكو ود�ين قادر�ن على تقدمي �أد�ء 
�أف�شل وعك�س �لنتيجة يف �جلوالت �ل�شتة �لقادمة. 
ميكو ميلك  لكن  فنلند�،  �شهال يف  �الأم��ر  يكون  لن 
وبني  وطنه  �أر����س  على  يقود  الأن��ه  خا�شة  �أف�شلية 

�أن�شاره وحمبيه .
�لو�شافة  �ل��ر�يل يف مركز  �أنهى  �لذي  وهريفونني، 
�لعام �ملا�شي مع فريق �شروين متخلفا عن زميله 
�للقب  لتحقيق  ي�شعى  لووب،  �شيب�شتيان  �لفريق  يف 
خلف  ليتنني  جارمو  مو�طنه  جانب  �إىل  �لعام  هذ� 
�لعاملية  �أب���وظ���ب���ي  ت���وت���ال  ���ش��روي��ن  ���ش��ي��ارة  م��ق��ود 

للر�ليات، ليفوز باللقب �لذي فاز به عام 2009.
�لتي  �الأ�شباب  من  �لعديد  هناك  هريفونني:  وق��ال 
الأج��ل��ه��ا �أرغ����ب ب��ال��ف��وز ب���ال���ر�يل. ب��د�ي��ة الأن���ه ر�يل 
ر�شالة حب  الإر���ش��ال  �أف�شل طريقة  والأن��ه��ا  وط��ن��ي، 
طو�ل  بت�شجيعي  قامو�  �لذين  للم�شجعني  و�متنان 

�ل�شنني �ملا�شية .
للفريق،  بالن�شبة  ثمينا  ف����وز�  ���ش��ي��ك��ون  و�أ����ش���اف: 
�لفريق �لذي قام بكل �شيء وبذل جهود� كبرية منذ 
�شيمنحنا  �ملرحلة  ه��ذه  يف  و�ل��ف��وز  �لبطولة.  بد�ية 
ثقة كبرية خا�شة ونحن مقبلون على �جلزء �الأخري 

من �ملو�شم .
ومتاما كهريفونني، ي�شعى �شوردو �أي�شا للفوز باأول 
�شباق له هذ� �ملو�شم، وقد بذل جهده يف �ال�شتعد�د 
للمعركة �لقادمة، وقال: �أ�شعر بحما�س كبري خا�شة 
مع بدء مناف�شات �لن�شف �لثاين من �لبطولة، الأننا 

�شنخو�س �لر�ليات �لتي نحبها ونرتاح لها كثري� .
و�أ�شاف: �أكر ما �أحب يف ر�يل فنلند� هو �لطرقات 
كبري.  ب�شكل  �ل��ر�يل متماثل  م�شار  وك��ون  �ل�شريعة 
متاما على عك�س �العتقاد �لد�رج، فالر�يل ال ي�شم 
ع��ل��ى �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ط��ب��ات �ل��ك��ب��رية. ه��ن��اك �أج����ز�ء 
تت�شمن مطبات قمما �شغرية كفيلة بقذف �ل�شيارة 
يف �لهو�ء وغالبا ما تكون متبوعة مبنعطفات حادة 
بالكثرية.  لي�شت  لكنها  �ل���ر�يل،  يف  ما  �أ�شعب  وه��ي 
�أمتنى �أن نتمكن من �لتفوق يف هذ� �لر�يل وتقلي�س 

�لفارق ل�شاحلنا .
وقع  �ل��ذي  �ل�شائق  ميكي،  كري�س  �شرح  جهته  م��ن 
�أبوظبي  ب�شيارته  لي�شارك  عليه  �لقا�شمي  �ختيار 
فنلند�،  �شباق  يف  للر�ليات  �لعاملية  توتال  �شروين 
�لعامل  ل��ب��ط��ول��ة  �ل���ع���ودة  ك���ان  �الأول  ه���ديف  ق��ائ��ال: 
و�أب��وظ��ب��ي ري�شينغ  ري�����ش��ي��ن��غ  ���ش��روي��ن  ل��ل��ر�ل��ي��ات. 

منحاين �كرب فر�شة يف حياتي �ملهنية .
�أن���ا مم��ن ج��د� لهم ولل�شيخ خ��ال��د على  و�أ����ش���اف: 
لن  �ل��ر�ئ��ع��ة.  �لفر�شة  ه��ذه  ومنحي  يل  �ختيارهم 
يكون �الأمر �شهال و�شاأبذل ق�شارى جهدي لتحقيق 

نتيجة متقدمة .
و�شيقوم �لقا�شمي، �لذي يعود للمناف�شة يف �لبطولة 
�لعاملية يف جولة ر�يل �أملانيا يف �لفرة ما بني 23-
قبل  هاتفيا  ميكي  مبحادثة  �ملقبل،  �أغ�شط�س   25
�نطالق �ل�شباق ليتمنى له حظا موفقا يف �ملناف�شة.

�الأربعاء  ي��وم  �شباح  فعالياته  فنلند�  ر�يل  وي��ب��د�أ 
بجولة تاأهيلية قبل �أن تبد�أ �ل�شباقات �لفعلية �شباح 
مر�حل  �شتة  تت�شمن  و�لتي  �خلمي�س  �لتايل  �ليوم 
خ��ا���ش��ة، يف ح��ني ت�شم ���ش��ب��اق��ات ي���وم �جل��م��ع��ة على 
ت�شعة مر�حل خا�شة، لي�شل �لر�يل �إىل ختامه يوم 

�ل�شبت ب�شبعة مر�حل خا�شة. 

للم�شاهمة يف حملة التوعية واإظهار دور تكنولوجيا الهواتف املتحركة يف حماربة ال�شكري 

فريق ات�سالت للدراجني املنتخب على طريق امل�ساركة يف حتدي جولة اأوروبا
الــــوليـــات املتحــــدة تفــــوز 

بالكـــــاأ�س الذهبيـــــة

�ســـارة طحنــــون بــــن حممــــد للهجـــــن تنطلــــق ال�سبـــــت املقبـــــــل 
يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شارة  �ملقبل  �ل�شبت  تنطلق  �ل�شرقية  �ملنطقة 
�آل نهيان ل�شباقات �لهجن يف جميع ميادين �لدولة وذلك يف �إطار حر�س 
�شموه على تعزيز مكانة ريا�شة �الآباء و�الأج��د�د وتطورها وحث �الأجيال 

�ل�شابة على �لتم�شك بها.
وتفتتح �ل�شباقات باإقامة 10 �أ�شو�ط مل�شافة كليو ون�شف �لكيلو للمفاريد 
و4  للجماعة  ومثلها  لل�شيوخ   3 ع��ن  ع��ب��ارة  �أ���ش��و�ط   6 م��ن  تكون  بحيث 

جعد�ن عبارة عن 2 لل�شيوخ ومثلها للجماعة.
وينطلق �الأ�شبوع �لثاين يومي �جلمعة و�ل�شبت 9 و 10 �أغ�شط�س مل�شافة 
�لتي ترك�س على مدى  �الأول لفئة �حلقايق  �ليوم  3 كلم حيث خ�ش�س 
و�شتكون  للجماعة  لل�شيوخ و5   5 بو�قع  �لنامو�س  �أ�شو�ط بحثا عن   10
م�شافة �الأ�شبوع �لثالث �لذي ينطلق 17 �أغ�شط�س 3 كلم وخ�ش�س لفئة 

�ملفاريد وهو عبارة عن 6 �أ�شو�ط لالأبكار و4 للجعد�ن.
وتختتم �ل�شباقات باالأ�شبوع �لر�بع مل�شافة 3 كلم يومي �جلمعة 23 و24 
�أغ�شط�س وخ�ش�س �ليوم �الأول لفئة �حلقايق عبارة عن 6 �أ�شو�ط لالبكار 
للجعد�ن  و2  لل�شيوخ   2 للجعد�ن  �أ���ش��و�ط  و4  للجماعة  و3  لل�شيوخ   3
 6 �أ�شو�ط   10 ..�أم��ا �شباقات يوم �ل�شبت فقد خ�ش�شت لفئة �للقايا من 

�بكار 3 لل�شيوخ و3 للجماعة و4 جعد�ن 2 لل�شيوخ و2 للجماعة .
ورفع معايل �ل�شيخ �شلطان بن حمد�ن �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو 
و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى  �لهجن  �شباقات  رئي�س �حتاد  �لدولة  رئي�س 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب 
�الآب��اء و�الأج��د�د و�لعمل على  �ملتو��شل لريا�شة  حفظه �هلل لدعم �شموه 

تعزيز مكانة �لر�ث وغر�شه يف نفو�س �الأجيال �لقادمة.
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ن  معاليه  وق��ال 

�لر�ثية ب�شفة  للريا�شات  �لدولة حفظه �هلل ظل يقدم دعما متو��شال 
عامة و�شباقات �لهجن على وجه �خل�شو�س ..مو�شحا معاليه �أن �الإقبال 
�ل�شمو  �شاحب  ورعاية  دع��م  ثمرة  �ملا�شية  �ملو��شم  �شهدته  �ل��ذي  �لكبري 
وتو�شيع  �لريا�شية  تعزيز مكانة  �لدولة حفظه �هلل وحر�شه على  رئي�س 

قاعدة �مل�شاركة فيها للمو�طنني.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  �لفريق  و�أ�شاد معاليه بدعم ورعاية 
و�أياديه  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
مكانتها  تتبو�أ  �أن  على  �شموه  وحر�س  �لر�ثية  �ل�شباقات  على  �لبي�شاء 
حممد  بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  �شارة  �أهمية  ..م��وؤك��د�  �لدولة  يف  �ملميزة 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �ل�شرقية و�لتي تكمن يف �إقامتها قبل 
�نطالقة �ملو�شم ويف فرة ج�س �لنب�س و�لتاأكد من جاهزية �ملطايا قبل 
متثل  �أنها  عن  ف�شال  �لدولة  م�شامري  مبختلفة  �ل�شباقات  يف  �مل�شاركة 

على  و�مل�شمرون  �مل��الك  يقف  حيث  �ل��ب��د�ي��ات  قبل  مهما  متهيد�  كذلك 
جاهزية هجنهم وبالتايل يكون �ال�شتعد�د ب�شكل �أف�شل الأقوى �ل�شباقات 

يف نقطة �النطالقة خالل �ملو�شم �جلديد.
ورفع معاليه با�شم �حتاد �شباقات �لهجن �ل�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ طحنون 
بن حممد �آل نهيان على �إطالق �شاره �شموه م�شري� معاليه �إىل �أن غر�س 
يتو��شل  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ت��ع��اىل  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
كل  ملو�شم جديد يحمل  باخلري  تب�شر  �ل�شارة  �إقامة  �ن  و�أك��د  �هلل  حفظه 
�شفات �ملتعة و�الإث��ارة وتعزيز مكانة ريا�شة �الآب��اء و�الأج��د�د يف �الأجيال 
�لقادمة وي�شهم كذلك يف زيادة �الإقبال من �جلميع وير�شخ قيم �الأولني 
يف �ملحافظة على �الإرث وتقدميه للعامل ب�شكل خمتلف ميزج بني �لقدمي 

و�جلديد.

قطاع اخلدمات امل�ساندة يحتفظ بكاأ�س من�سور بن زايد لكرة القدم للعام الثاين على التوايل 
�حتفظ فريق قطاع �خلدمات �مل�شاندة بلقب كاأ�س 
على  �لثانية  للمرة  �لقدم  لكرة  ز�ي��د  بن  من�شور 
�لتو�يل ، �ثر فوزه على فريق مكتب �المني �لعام 
بفارق ركالت �لرجيح بنتيجة )4-3( يف نهائي 
�لبطولة �لتي �قيمت حتت رعاية كرمية من �شمو 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.
�لرو�شة  ق��ب��ة  م��ل��ع��ب  �ل��ب��ط��ول��ة يف  خ��ت��ام  ح�����ش��ر 
بابوظبي �ل�شيخ �حمد بن نا�شر بن ز�يد �آل نهيان 
و�شعادة ر��شد �لعامري وكيل وز�رة �شوؤون �لرئا�شة 
لقطاع �لتن�شيق �حلكومي و�شعادة حممد �بر�هيم 
�لريا�شي  �بوظبي  ملجل�س  �ل��ع��ام  �الم��ني  �ملحمود 
�لعام  �الم���ني  �ل��دو���ش��ري  �ملح�شن  ع��ب��د  و���ش��ع��ادة   ،
�مل�شاعد للهيئة �لعامة لل�شباب و�لريا�شة ، وح�شد 
و�شائل  وممثلي  و�جل��م��اه��ري  �ملتابعني  م��ن  كبري 
على  �قيمت  �ل��ت��ي  �لبطولة  يف  و���ش��ارك  �الع����الم. 
مدى ��شبوعني ثمانية فرق متثل كل من ) قطاع 
 ، للوز�رة  �لعام  ، مكتب �المني  �مل�شاندة  �خلدمات 
لالأر�شاد  �لوطني  �مل��رك��ز   ، �ملجتمع  ���ش��وؤون  قطاع 
�جلوية و�لزالزل ، قطاع �ملر��شم �لرئا�شية ، ق�شم 
تقنية �ملعلومات يف �لوز�رة ، جهاز �بوظبي للرقابة 

�لغذ�ئية، د�ئرة �لق�شاء(.
�لتعاون  �تفاقية  ب��ر�م��ج  �شمن  �لبطولة  وج���اءت 
�ل��رئ��ا���ش��ة وجمل�س  ���ش��وؤون  وز�رة  ب��ني  و�ل�����ش��ر�ك��ة 
�لريا�شي  �ل��ن�����ش��اط  ل��دع��م  �ل��ري��ا���ش��ي،  �ب��وظ��ب��ي 
ملجتمع وز�رة �شوؤون �لرئا�شة وتعزيز دور �لبطوالت 
�لرم�شانية يف تنمية �لتو��شل و�لتقارب وتوطيد 
�ملمار�شات  وت�����ش��ج��ي��ع  �مل�����ش��ارك��ني،  ب���ني  �الأو������ش����ر 

�لريا�شية �اليجابية يف �ملجتمع.
�ليوم �خلتامي عن فوز فريق  و��شفرت مو�جهات 
للرقابة  �بوظبي  جهاز  فريق  على  �لق�شاء  د�ئ��رة 
�ملركز  على  ليح�شل   ،  )0-2( بنتيجة  �لغذ�ئية 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ،ويف  و��شتحقاق  ب��ج��د�رة  �لثالث 
��شتطاع فريق قطاع �خلدمات �مل�شاندة من تكر�ر 
�جنازه ومتكن من �الحتفاظ باللقب للعام �لثاين 
على �لتو�يل برغم �شعوبة �للقاء �مام �المكانيات 
�لعام  �الم��ني  بها فريق مكتب  �لتي ظهر  �لكبرية 
وت�شاوى  �ل��ف��ر���س  تكافئو  �مل���ب���ار�ة  ���ش��ادت  ح��ي��ث   ،
�حل���ظ���وظ و�م����ت����دت خ��ال��ي��ة م���ن �اله�������د�ف على 

و�ال�شايف  �ال���ش��ل��ي  بوقتها  �مل��ب��ار�ة  �شوطي  م��دى 
طريف  من  �ل�شاحر  و�الد�ء  �لهجمات  متعة  برغم 
مرمى  حل��ر����س  �لكبري  �لتالق  ج��ان��ب  �ل��ل��ق��اء،�ىل 
�لرجيح  رك��الت  �ىل  �لفريقني  ليلد�   ، �لفريقني 
�لتي كانت هي �القرب لفريق مكتب �المني �لعام 
�خلدمات  مل�شلحة  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  حت��ول��ت  ولكنها   ،
�د�ء� مميز� طو�ل  �الخ��ر  ه��و  ق��دم  �ل��ذي  �مل�شاندة 

م�شو�ره يف مباريات �لن�شخة �لثانية.
بن  �حمد  �ل�شيخ  قام  �لفائزين  تتويج  ويف مر��شم 
�لعامري  ر��شد  ير�فقه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نا�شر 
وحممد �ملحمود وعبد �ملح�شن �لدو�شري بتكرمي 
�هلل،  عبد  حممد  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  حتكيم  ط��اق��م 
�ملهري،  ح�شن  ناجي،  �هلل  ،عبد  �حل��م��ادي  يعقوب 
ك��م��ا ك���رم ���ش��ل��ي��م��ان �جل���اب���ري الع���ب ف��ري��ق قطاع 
ونال   ، �لبطولة  �مل�شاندة بجائزة هد�ف  �خلدمات 
�دري��ان من فريق مكتب �الم��ني �لعام على جائزة 
بنف�س  زميله  وح�شل  �لبطولة،  يف  الع��ب  �ف�شل 
�لفريق �حلار�س مبارك على جائزة �ف�شل حار�س 
يف �لبطولة ، وت�شلم فريق د�ئرة �لق�شاء من ر�عي 
فيما حاز   ، �لربونزية  �مليد�ليات  �خلتامي  �حلفل 
مكتب �المني �لعام للوز�رة على �مليد�ليات �لف�شية 
بن  �حمد  �ل�شيخ  قدم  �لتتويج  مر��شم  ختام  ويف   ،
نا�شر كاأ�س �لبطولة لكابن فريق قطاع �خلدمات 
جميع  فرحة  و�شط   ، �حلمريي  �شلطان  �مل�شاندة 

لكاأ�س  �لثاين  باللقب  و�بتهاجهم  �لفريق  العبي 
من�شور بن ز�يد لكرة �لقدم. ويف �خلتام رفع العبو 
����ش��م��ى �يات  �ل��ب��ط��ول��ة  �مل�����ش��ارك��ة يف  �ل��ف��رق  جميع 
ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوز�رء وزير �شوؤون 
�لرئا�شة ، على رعايته �لكرمية ودعمه �لالحمدود 

للن�شاطات �لريا�شية يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة .

الفني  بامل�شتوى  ي�شيد  نا�شر  بــن  اأحــمــد 
للبطولة

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نا�شر  ب��ن  �ح��م��د  �ل�شيخ  ����ش��اد 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  يوليه  �ل��ذي  �لكبري  بالدعم 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
وللبطوالت  �لريا�شية  للحركة  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
ز�يد  ب��ن  ك��اأ���س من�شور  �ن  م��وؤك��د�  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة، 
م�شتوى  �شجلت  �لثانية  ن�شختها  يف   ، �لقدم  لكرة 
�ىل   ، و�ع��دة  ق��در�ت كروية  و�كت�شاف  فني متميز 
 ، �لفرق  جميع  �شاد  �ل��ذي  �لقوي  �لتناف�س  جانب 
مكانتها  �ك��دت  �لتي  �لبطولة  مل�شلحة  �ن�شب  مما 
ب���ني �ل��ب��ط��والت �ل��رم�����ش��ان��ي��ة وح��ق��ق��ت �اله����د�ف 
و��شهمت بنجاح كبري يف تعزيز �لرو�بط و�الأو��شر 
�لرئا�شة  ���ش��وؤون  ل����وز�رة  �لوظيفية  �ل���ك���و�در  ب��ني 
لفرق  �الجتماعي  �لتو��شل  ودع���م  و�لريا�شيني 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف ملتقيات رم�شانية ت�شاعد 

وتنمية  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �ل�شر�كات  حتقيق  على 
�لعام  بامل�شتوى  ،م�شيد�  �الجتماعي  �لتفاعل  روح 
�حل�شاري  �لتناف�س  معامل  ر�شمت  �لتي  للبطولة 
للكثري  ك�شفها  بجانب  �لر�ئع  و�لتنظيم  �ل�شريف 
من �المكانيات و�ملو�هب و�لقدر�ت ب�شفوف �لفرق 

�مل�شاركة .

ــامــري يــثــمــن دعـــم مــنــ�ــشــور بن  ــع ــد ال ــش را�
�شوؤون  وزارة  يف  الريا�شية  لالأن�شطة  زايــد 

الرئا�شة 
��شاد �شعادة ر��شد �لعامري وكيل وز�رة  من جهته 
رئي�س  �حلكومي  �لتن�شيق  لقطاع  �لرئا�شة  �شوؤون 
و�الهتمام  �لدعم   ، �ل���وز�رة  يف  �لريا�شية  �للجنة 
�لذي يوليه �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�شوؤون  وز�رة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ب��ط��والت  مل�����ش��رية   ،
�لثانية  بن�شختها  �لبطولة  �ن  م��وؤك��د�   ، �لرئا�شة 
���ش��ه��دت م�����ش��ت��وى ف��ن��ي م��ت��ق��دم ب��ح��ك��م حت�شري�ت 
�لفرق �مل�شاركة ب�شورة مبكرة ، �ىل جانب �مل�شاركة 
�لتي  �لفرق  جانب  من  �ملميزة  و�لتفاعل  �لكبرية 

�أكدت ح�شورها ب�شكل مميز .
�لتي  �لتنظيمية  �جل��و�ن��ب  على  �ل��ع��ام��ري  و�أث��ن��ى 
و�لتي  �لثانية  ن�شختها  يف  �لبطولة  بها  حظيت 
وز�رة  ب��ني  �ملميزة  و�ل�شر�كة  �ل��ت��ع��اون  على  �أك���دت 
�لريا�شي،  �ب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
ودوره��������ا �ل���ك���ب���ري يف دع�����م �مل�����ب�����ادر�ت و�ل����رب�م����ج 
�لوظيفية  �لكو�در  مل�شلحة  �لريا�شية  و�لن�شاطات 
متمنيا   ، لها  �لتابعة  �حلكومية  و�جلهات  �ل��وز�رة 
�ن ت�شهد �لن�شخة �لقادمة �قامة �لبطولة مبلعب 
خا�س ، يحقق �أهد�فنا وتطلعاتنا مب�شاركة كبرية 

حممد املحمود : البطولة تعك�ض مدى اهتمام 
ورعاية من�شور بن زايد لل�شباب والريا�شة 

رئي�س  نائب  �ملحمود  �بر�هيم  حممد  �شعادة  ثمن 
�لعام  �الم���ني  و�ل��ري��ا���ش��ة  لل�شباب  �لعامة  �لهيئة 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  رع��اي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي  �ب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
يف  �لتقدم  مل�شرية  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
ورعايته  �ملتو��شل  و�هتمامه  �لريا�شية،  �حلركة 

�لكرمية ل�شريحة �ل�شباب و�لريا�شة.

و��شاد �ملحمود بامل�شتوى �لفني و�الجو�ء �ليجابية 
�لتي كر�شتها �لبطولة بعامها �لثاين على �لتو�يل ، 
م�شري� �ن جمل�س �بوظبي �لريا�شي يحر�س على 
�لبطولة وتقدمي جميع م�شتلزمات وعو�مل  دعم 
�لتميز مل�شريتها �إميانا بدور �لبطوالت �ملجتمعية 
�الأو��شر  وتنمية  و�ل��ت��الح��م  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز  يف 

و�لتقارب يف �لقطاع �ل�شبابي.
وز�رة  �ال�شر�تيجية مع  بال�شر�كة  �ملحمود  و��شاد 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ، و�ل���ت���ي ج����اءت ل��ت��ت��وج �جلهود 
�الهد�ف  ودع��م  �ل��ت��ع��اون  روح  وجت�شيد  �مل�شركة 
ل�شريحة  �ل��ري��ا���ش��ي  �لن�شاط  وت��ع��زي��ز  و�مل���ب���ادر�ت 
ريا�شية  نه�شة  ت��ك��ري�����س  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل�����ش��ب��اب 
جلميع �لقطاعات من فئات �ملجتمع ، مبا يتما�شى 
�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  و�أه�����د�ف  خ��ط��ط  م��ع 
�ل��ب��ط��والت �ملجتمعية  ي��ح��ر���س ع��ل��ى دع���م  �ل����ذي 
وتنظيم �أن�شطة تفاعلية بني �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

و�لوز�ر�ت.

عبد املح�شن الدو�شري ي�شيد بدور البطولت 
الرم�شانية

�شعادته  عن  �لدو�شري  �ملح�شن  عبد  �شعادة  �أع��رب 
بن  من�شور  ك��اأ���س  حققته  �ل���ذي  �لكبري  بالنجاح 
رعاية  �ل��ث��اين، مثمنا  عامها  �ل��ق��دم يف  لكرة  ز�ي��د 
مل�شو�ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  �شمو�ل�شيخ 
�ب����رز �الث����ر يف جناحها  ، و�ل�����ذي ك���ان  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لبطوالت  دور  �أه���م���ي���ة  �إىل  الف���ت���ا   ، ومت���ي���زه���ا 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �ل���ر�ب���ط 

�لوظيفية  �ل��ك��و�در  من  �مل�شاركني  بني  و�الأو����ش��ر 
�شوؤون  وز�رة  ب��ني  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة  م�شيد�   ،
�لرئا�شة وجمل�س �بوظبي �لريا�شي و�لتي ��شهمت 

يف جناح �لبطولة . 

�شلطان احلمريي يثمن دعم ورعاية من�شور 
بن زايد للن�شاطات الريا�شية 

وكيل  �حل��م��ريي  �شلطان  �شعادة  ثمن  جانبه  م��ن 
�مل�شاندة  �خل��دم��ات  لقطاع  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة 
دعم ورعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة  نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �شوؤون  �لريا�شي ملجتمع وز�رة  للن�شاط   ،
�لبطولة  مل��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��وه  رع���اي���ة  �ن  م�����ش��ري�   ،
�لكبري  للنجاح  �الث��ر  �ب��رز  �شكلت   ، �لثاين  بعامها 
�ل�شاطات  �ن  �حل���م���ريي  و�ك����د    . ح��ال��ف��ت��ه  �ل����ذي 
وتنمية  حتقيق  يف  كبري  ب�شكل  ��شهمت  �لريا�شية 
�لرو�بط �الجتماعية وتعزيز �الو��شر بني �لكو�در 
�لوظيفية ، وحققت �لهدف �ملن�شود ، م�شيد� بدور 
�للجنة �لريا�شية يف �لوز�رة وبال�شر�كة مع جمل�س 
�بوظبي �لريا�شي �لتي �ثمرت عن بر�مج متميزة 
وحافلة مبا يخدم قطاع �لريا�شة ودور �لبطوالت 
�لر�ئع  بالتنظيم  �حل��م��ريي  و����ش��اد  �الجتماعية. 
للبطولة ، مثنيا على جهود طريف نهائي �لبطولة 
�لذين �ثرو� �حلدث بجميع �مكانياتهم وطاقاتهم 
على  بالفريق  زم��الءه  جلميع  بالتهنئة  متقدما   ،
�د�ئ���ه���م وج��ه��وده��م ط����و�ل ف���رة �مل��ن��اف�����ش��ات �لتي 

مكنتهم من �لفوز و�الحتفاظ باللقب �لثاين .



تاأمني �سحي حليوانات املوظفني
موظفيها  �إىل  حو�فز  بتقدمي  �الأمريكية،  �ل�شركات  من  متز�يد  عدد  ب��د�أ 

ت�شمل تغطية �شحية حليو�ناتهم �الأليفة.
وبح�شب خرب�ء �أمريكيني، فقد بد�أ عدد متز�يد من �أرباب �لعمل ي�شيف 
تاأمني �حليو�نات �الأليفة �إىل الئحة �الإمتياز�ت �لتي يقدمونها للموظف 
مثل �لتاأمني �ل�شحي �خلا�س به، و�مل�شاعدة �ملدر�شية وغريها من �حلو�فز. 
وكانت منتجعات MGM �لعاملية يف ال�س فيغا�س، بد�أت يف تقدمي �لتاأمني 
�أرب���ور(،  )�آن  موقع  وذك��ر   .2006 ع��ام  منذ  �ملوظفني  حليو�نات  �ل�شحي 
بع�س  حليو�نات  �ل�شحي  �لتاأمني  تقدم  نيويورك  يف  �شيبتول  �شركة  �أن 
�ملوظفني، وقال م�شوؤول �إن تكلفة تاأمني �حليو�ن �لو�حد ترو�ح بني 10 
و57 دوالر�ً وتختلف بو�لي�س �لتاأمني يف ما بينها، حيث �أن �لبع�س منها ال 

يغطي �الأمر��س �ملزمنة، و�لبع�س �الآخر يحدد حد�ً �أق�شى للتكلفة.

)ولفريين( يت�سدر اإيرادات ال�سينما 
�حتل فيلم �حلركة و�ملغامر�ت �جلديد ولفريين �شد�رة �ير�د�ت �الفالم يف 
�مريكا �ل�شمالية هذ� �ال�شبوع م�شجال 55 مليون دوالر ،�لفيلم بطولة هيج 

جاكمان وتاو �وكاموتو وريال فوكو�شيما ومن �خر�ج جيم�س ماجنولد.
وتر�جع فيلم �لرعب و�الثارة �ل�شعوذة من �ملركز �الول �ىل �ملركز �لثاين هذ� 
�ال�شبوع م�شجال 1ر22 مليون دوالر، و�لفيلم بطولة فري� فارميجا وباتريك 
ويل�شن و�خر�ج جيم�س و�ن وتر�جع فيلم �لر�شوم �ملتحركة جرو �لبائ�س من 
 16 و�شجل  �لثالث  �ملركز  �ىل  �ملا�شي  �ال�شبوع  �حتله يف  �ل��ذي  �لثاين  �ملركز 
مليون دوالر ويخرج �لفيلم بيري كوفني وكري�س رينود وي�شارك يف بطولته 
وكري�شن  ك���اري���ل  ���ش��ت��ي��ف  ب��ال�����ش��وت 
�ملتحركة  �لر�شوم  فيلم  و�حتل   . وي��ج 
�ن  بعد  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  توربو  �لقوقعة 
�ملا�شي  �ال�شبوع  �لثالث  �ملركز  يف  كان 
مليون  3ر13  بلغت  �ي���ر�د�ت  م�شجال 
رينولدز  ري��ان  بطولة  �لفيلم  دوالر. 
�ل�شوتي ومن  ب��االد�ء  وبول جياماتي 
�خ����ر�ج دي��ف��ي��د ���ش��وري��ن وت���ر�ج���ع من 
�خلام�س  �مل���رك���ز  �ىل  �ل���ر�ب���ع  �مل���رك���ز 
�ل�شبان  ف���ري���ق  �ل���ك���وم���ي���دي  �ل��ف��ي��ل��م 
�لفيلم   ، دوالر  مليون  5ر11  و�شجل 
وك��ي��ف��ني جيمز  ���ش��ان��دل��ر  �د�م  ب��ط��ول��ة 
و�شلمى حايك و�خر�ج ديني�س دوجان.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تكاليف جنازة ثات�سر 
بلغت 1.2 مليون جنيه 

�الإحتفالية  �جلنازة  تكاليف  بلغت 
�لع�شكري  �ل�������ش���رف  م���رت���ب���ة  م����ن 
�الإئتالفية  �أقامتها �حلكومة  �لتي 
�ل���ربي���ط���ان���ي���ة ل��رئ��ي�����ش��ة �ل�������وزر�ء 
 17 يف  ثات�شر،  مارغريت  �ل�شابقة، 
ن��ي�����ش��ان �ب���ري���ل �مل��ا���ش��ي ن��ح��و 1.2 
وقالت  ����ش��رل��ي��ن��ي.  جنيه  م��ل��ي��ون 
جنازة  تكاليف  �إن  ���ش��ن  �شحيفة 
ثات�شر مل تتجاوز %10 من حجم 
�ملنتقدون  و�شعها  �لتي  �لتقدير�ت 
�لي�شار، ومن بينهم نو�ب  من تيار 
م��ن ح���زب �ل��ع��م��ال �مل��ع��ار���س، عند 
مبلغ 10 ماليني جنيه ��شرليني، 
جنيهات   1.205.809 وب���ل���غ���ت 
��شرلينية و�و�شحت �أن هذ� �ملبلغ 
يعادل 1.9 بن�س، عند تق�شيمه على 
عدد �شكان �ململكة �ملتحدة �لبالغ 62 
مليون ن�شمة. و��شافت �ل�شحيفة، 
�أٌقيم  �ل���ذي  �ل��ق��ّد����س  ت��ك��ال��ي��ف  �أن 
كاتدر�ئية،  يف  ث��ات�����ش��ر  روح  ع��ل��ى 
���ش��ان��ت ب���ول، و���ش��ط ل��ن��دن وموكب 
800 جندي  ���ش��م  �ل����ذي  �جل���ن���ازة 
��شرلينياً،  جنيهاً   261.976 بلغ 
�الأمنية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ك��ّل��ف��ت  ح���ني  يف 
وفقاً  ��شرلينياً  943.833 جنيهاً 
مل�����ش��وؤول��ني م��ك��ت��ب ����ش���وؤون جمل�س 
موكب  �شو�رع  يف  و�نت�شر  �ل���وزر�ء. 
جنازة ثات�شر و�شط لندن �أكر من 
4000 �شرطي و2000 جندي �إىل 
مكافحة  �شرطة  م��ن  �مل��ئ��ات  جانب 
�الإرهاب ، كما مت تركيب �لع�شر�ت 
�الأمنية  �مل���ر�ق���ب���ة  ك����ام����ري�ت  م���ن 
مع  للتعامل  �ل�شاخنة  �ملناطق  يف 

مثريي �ل�شغب.

تعاقب طفلها باحلديد ال�ساخن
�عتقلت �شرطة �لطيبة يف ��شر�ئيل �مر�أة من �حدى بلد�ت 
بها  لال�شتباه  عاما   30 ح��و�يل  �لعمر  م��ن  �لبالغة  �ملثلث 
مبعاقبة طفلها �لبالغ �شبع �شنو�ت بو�شع �حلديد �ل�شاخن 
على يده.  وبح�شب ما ورد يف بيان �شرطة �لطيبة: �ن �الم 
، طالبة  �شنو�ت   7 �لعمر ح��و�يل  �لبالغ من  وجهت طفلها 
�ىل  و�لعودة  ��شدقائه  مع  و�للعب  �للهو  عن  �لتوقف  منة 
�ملنزل �ال �ن �لطفل �لذي كان م�شتغرقا باللعب مل ي�شتجب 
المه فما كان من �الخرية �ال �ن عادت �ىل �ملنزل ، تناولت 
ملعقة وقامت بت�شخينها على �لنار ومن ثم عادت وو�شعتها 
.  ووفقا  على يد طفلها وذر�ع��ه ،م�شفرة عن ح��روق بهما 
�لتي  �مل�شتبهة  �الم  بان  ي�شتدل  بالق�شية،  �لتحقيقات  ملادة 
و�لدته  بنية  حلظتها  يعلم  مل  �ل���ذي  ول��ده��ا  م��ن  غ�شبت 
على معاقبته ب�شدة ،توجهت �ىل مطبخها، تناولت ملعقة 
حديدية ومن ثم �وقدت �لغاز و�شخنت �مللعقة حتى توهجت 
�حمر�ر� ومن بعدها عادت �ىل �شاحة �ملنزل حيث كان يلهو 
ولدها و�حرقت يده وذر�عه بعدة �ماكن، �المر �لذي �حتاج 

حتويل �لطفل للعالج �لطبي.   

قتله لرف�سه خف�س املو�سيقى 
عليه  �أق��دم  ما  لكن  �الأ�شخا�س،  عند  �لقتل  دو�ف��ع  تختلف 
رجل رو�شي بقتل جاره �لذي رف�س �الإذعان لطلبه بخف�س 
�شوت �ملو�شيقى، ميكن �عتباره �الأكر غر�بة. ونقلت وكالة 
�أنباء نوفو�شتي �لرو�شية عن �ملتحدثة با�شم �شرطة مو�شكو، 
�إرينا غومينايا، قولها �إن �ل�شرطة تبحث عن م�شلح ت�شتبه 
باحة  يف  �شاخبة  حفلة  �الأخ���ري  �إج���ر�ء  ب�شبب  �شاباً  بقتله 
عام  ول��د  �شاب  جثة  على  �لعثور  مت  �أن��ه  و�أو���ش��ح��ت  منزله. 
1986 يف مبنى �شكني يف بلدة نوجين�شك �لتي تقع على بعد 
30 كيلومر�ً �شرق مو�شكو، وقد �أ�شيب بعدة طلقات نارية 
يف �شدره. و�أ�شارت �إىل �أن �لتحقيق �الأويل ذكر �أن �ل�شحية 
كان بني 4 �شبان يحت�شون �لكحول وي�شغون �إىل �ملو�شيقى يف 
باحة خلفية الأحد �ملباين �ل�شاعة �لثالثة بعد منت�شف �لليل 
بالتوقيت �ملحلي، ما دفع رجاًل يقطن يف مبنى جماور �إىل 
مطالبة �ل�شبان بخف�س �شوت �ملو�شيقى، غري �أنهم جتاهلو� 
�شيد  بندقية  حاملة  ع��اد الح��ق��اً  �ل��رج��ل  �إن  وق��ال��ت  طلبه. 
و�أطلق �لنار على �أحد �ل�شبان فاأرد�ه قتياًل ، م�شرية �إىل �أنه 
متكن من �لفر�ر من موقع �جلرمية، غري �أن �ل�شرطة �أّكدت 

�أنها متكنت من معرفة هويته.

فقدْت الب�سر فعو�سته بحفظ القراآن
�أكدت فتاة جز�ئرية �أّن فقد�ن �لب�شر مل يكن يوما حجة لهجر 
ن�شرته  ت�شريح  يف  حفظه،  ع��ن  للتخلي  �شببا  وال  �هلل،  ك��الم 
 43 منى  �إن  �ل�شحيفة  وقالت  �جلز�ئرية.   �ل�شروق  �شحيفة 
�لطبيب  ه��ذ�  ب��ني  تنتقل  وبقيت  ف��ج��اأة،  ب�شرها  فقدت  عاما 
وذ�ك، لكن �جلميع �ّكدو� لها �أن �الأمل مفقود و�أن �لعلم عجز 
عن تف�شري مر�شها فهو حالة نادرة.  وبح�شب �ل�شحيفة، فاإن 
يوما  يتهاونو�  مل  دي��ن  وعلماء  م�شايخ  يد  على  تتلمذت  منى 
�لرب�ي،  منى  تعّلمت  �أي�شا  وه��ن��اك  ل��ل��ق��ر�آن،  منى  حتفيظ  يف 
و��شتطاعت ختم كتاب �هلل خالل �شت �شنو�ت، كان �حللم فيها 

و�حد�، و�لهدف و�حد�، هو حفظ �لقر�آن ومن ثمة حتفيظه. 

احذر ركوب ال�سيارة قبل فتح نوافذها
�أكدت در��شة علمية جديدة عن �شرورة فتح نو�فذ �ل�شيارة �ملركونة يف �ملوقف قبل ت�شغيلها و�النطالق بها، بح�شب 
�شحيفة �الأنباء �لكويتية.  وقالت �لدر��شة �إنه بناًء على �أبحاث علمية فهناك غاز ي�شمى �لبنزين ينبعث من �ملقاعد 
و�لتابلو ومعطر�ت �جلو و�لتنجيد �لد�خلي يف �ل�شيارة خالل �إيقافها حتت �أ�شعة �ل�شم�س، وخا�شة حني تكون درجة 
15 درجة مئوية وهذ� �لغاز يعترب �شاما جد� وحني ��شتن�شاقه لفر�ت طويلة من قبل  حر�رة �لطق�س �أعلى من 
�الإن�شان فاإنه يركز يف �لدم م�شببا ت�شمم �لعظام وفقر �لدم ونق�شا يف كريات �لدم �لبي�شاء، وعلى �ملدى �لبعيد 

يتعر�س �ملرء ملر�س �للوكيميا �ل�شرطاين، ويف بع�س �الأحيان ي�شبب �الإجها�س للن�شاء. 
ي�شار �إىل �أّن �ملعدل �ملقبول لهذ� �لغاز �ل�شام �مل�شرطن يف �الأماكن �ملغلقة يجب �أن يكون 50 ملغ للقدم �ملربع، ولكن 
حني تكون �ل�شيارة مغلقة ومركونة يف كر�ج �لبيت �مل�شقوف فاإّن ن�شبة �لغاز هذ� تكون من400 �إىل 800 ملغ �أما �إذ� 
ركنت �ل�شيارة يف �خلارج حتت �شم�س درجة حر�رتها �أعلى من 15 درجة، فاإّن ن�شبة �لغاز يف �ل�شيارة ترتفع لت�شل 
من 2000 �إىل 4000 ملغ، �أي يفوق �ملعدل �مل�شموح ب� 40 مرة و�حلل هو �أن تنزل �لنو�فذ وتركها مفتوحة لبع�س 

�لوقت قبل �النطالق لت�شمح بتجديد �لهو�ء. 
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اعة لالأطفال ت�سّخن احلليب ذاتيًا  ر�سّ
ت�شخني  على  تعمل  ل��الأط��ف��ال  ��اع��ة  ر���شّ ب��ري��ط��اين  رج��ل  �بتكر 
�أثناء تناول �لطفل لطعامه بها وذكرت �شحيفة ديلي  �حلليب 
اعة يومي �لتي �شممها �لربيطاين،  ميل �لربيطانية، �أن �لر�شّ
جل  على  يحتوي  �أعالها  يف  �شّخان  بوجود  تتمّيز  �شايك،  جيم 
�شبكة  �ليدين. ومي��ر �حلليب يف  م��د�ف��ئ  �مل��وج��ود يف  نف�شه  ه��و 
من �ل�شمامات خارج �ل�شّخان، وعندما ي�شل �إىل �حللمة يكون 
�شاخناً �إىل 32 درجة مئوية، وهي درجة �حلر�رة نف�شها حلليب 
�أن  يعني  ما  �مل�شتهلك،  �حلليب  ت�شخني  فقط  ويجري  �لثدي. 
�شكوى  مع  �لت�شميم،  هذ�  فكرة  وج��اءت  طازجاً.  يبقى  �لباقي 
اعة  �لر�شّ يف  �مل�شّخن  �الإ���ش��ايف  �حلليب  �أن  م��ن  �مل�شمم  زوج��ة 
ينبغي د�ئماً رميه. ويبقى �ل�شّخان فّعااًل ملدة �شاعة، حيث ينبغي 
بعدها �إعادة �شحنه عرب و�شعه يف معّقم بخاري ملدة 25 دقيقة.

قارب ل�سيد ال�سمك ي�سطاد لغمًا
علقت �شباك قارب ل�شيد �ل�شمك بلغم بحري عن طريق �خلطاأ، 
�لربيطانية.   درو���ش��ت  مبقاطعة  ومي���وث  ب��ل��دة  ���ش��و�ح��ل  �أم����ام 
نزع  خ���رب�ء  �إن  �شي  ب��ي  ب��ي  �لربيطانية  �الإذ�ع����ة  وق��ال��ت هيئة 
و�أ�شافت  �للغم قبل تفجريه.   بتاأمني  �لنا�شفة قامو�  �لعبو�ت 
�أن ط��اق��م ق����ارب ���ش��ي��د �ل�����ش��م��ك �مل�����ش��م��ى ك����ار� يل ، �ب��ل��غ خفر 
�ل�شاحلية وميوث،  �لبلدة  �قر�به من  باحلادثة مع  �ل�شو�حل 
و�لذين �ر�شلو� على حممل �ل�شرعة خرب�ء من وحدة �لتخل�س 
من �لذخائر �ملتفجرة �إىل �ملكان، حيث قامو� باخر�ج �للغم من 
�ل�شباك و�نز�له �إىل قاع �لبحر.  و��شارت بي بي �شي �إىل �أن خفر 
�ل�شو�حل �لربيطانيني �كدو� باأن �خلرب�ء فّجرو� �للغم باأمان 

يف �ل�شاعة �لو�حدة من بعد ظهر �ليوم بالتوقيت �ملحلي. 

مطلوب ينتحل �سخ�سية �سباط
ق���ال �مل��رك��ز �الع��الم��ي يف م��دي��ري��ة �الم���ن �ل��ع��ام �الأردين، �ن 
�المن �لوقائي توىل منذ فرة �لتحقيق يف عدد من �ل�شكاوي 
�لتي وردت حول قيام �حد �ال�شخا�س �خلطرين جد� بارتكاب 
ق�شايا �ل�شلب �مل�شلح على �ملو�طنني، ��شافة �ىل ق�شايا �خرى 
تتعلق بانتحاله ل�شفات ر�شمية ل�شباط �و موظفني و�الحتيال 
و���ش��ل��ب م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة م��ن م��و�ط��ن��ني ع��ل��ى �ث���ر ذل���ك . و��شاف 
تتبع  با�شر  �خلا�س  �لوقائي  �الم��ن  فريق  �ن  �العالمي  �ملركز 
�مل��ط��ل��وب ور����ش���ده، لتحديد م��ك��ان ت��و�ج��ده خ��ا���ش��ة �ن���ه كثري 
�لتنقل ولي�س له مكان �قامة د�ئم، حيث مت فجر �الثنني و�شع 
خطة حمكمة ملد�همته و�لقاء �لقب�س عليه بعد �ن مت حتديد 
مكانه، حيث قام �لفريق بامتام �ملد�همة و�شبط �ملطلوب وعدد 
من �ال�شخا�س �للذين كانو� برفقته دون وقوع ��شابات تذكر، 
و�شبط بحوزة �ملطلوب �خلطري �شالح ناري وكمية من �حلبوب 
تعود  �ئتمانية  بطاقات  �ىل  ��شافة  كبري  مايل  ومبلغ  �ملخدرة 
ملو�طنني تقدمو� ب�شكاوى �شده وبو�شر �لتحقيقات معه متهيد� 
الحالته للق�شاء . ويف �شياق مت�شل، متكن �لعاملون يف �شعبة 
حمافظة  �شرطة  مديرية  مع  وبالتن�شيق  �ل�شمال  وقائي  �من 
عجلون من �لقاء �لقب�س على �شخ�س مطلوب وخطري و بحقه 
10 طلبات ق�شائية يف ق�شايا �الحتيال بعد تو�ريه عن �نظار 
�لوقائي بعمل  �ل�شرطة لفرة طويلة، حيث قام رج��ال �الم��ن 
عليه  �لقب�س  و�ل��ق��ي  مكانه  م��ن  �لتاكد  بعد  ل��ه  حمكم  كمني 

وبو�شر �لتحقيق معه . 
�ملغنية كاتي بريي مع �شخ�شية �شمورفيت خالل ح�شورها �لعر�س �الأول لفيلم �شنفور 2 يف لو�س �أجنلو�س. )رويرز(

دنيا بطمة حتتفل 
ر�سميًا بخطوبتها

�مل��غ��رب��ي��ة دنيا  �ل��ن��ج��م��ة  �ح��ت��ف��ل��ت 
ب��ط��م��ة ب��خ��ط��وب��ت��ه��ا ر���ش��م��ي��اً على 
حممد  �لبحريني  �أعمالها  مدير 
�لرك، بعد �أيام قليلة على �إعالن 
تقارير  ب��ح�����ش��ب  ب�����ه،  �رت���ب���اط���ه���ا 

�شحفية. 
�ل�شعودية  �ملر�شد  وقالت �شحيفة 
جتمعه  �����ش����ورة  ن�������ش���رت  دي���ن���ا  �إن 
�لر�شمي  ح�شابها  على  بخطيبها 
مبوقع توير، ترتدي فيها قفطان 
بتاج،  �شعرها  �للون، وزينت  �أبي�س 
فرحانة  �أن���ا  ق��ائ��ل��ة  عليها  وع��ل��ق��ت 
بز�ف يا �أغلى �حلبايب.. �أعلن لكم 
ر�شميا خطوبتي من مدير �أعمايل 

حممد �لرك . 
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، ح�����ش��رت دنيا 
وفيه   mbc �إد�رة  ���ش��ح��ور  ح��ف��ل 
خطيبها  ب��اب��ن��ة  م���رة  الأول  �ل��ت��ق��ت 
بعد  �ل��رك  ح��ال  �لطفلة  �لفنانة 
خطوبتها ر�شمياً من و�لدها، حيث 
ح��ر���ش��ت ع��ل��ى �ل��ت��ق��اط ع���دة �شور 

معها ومع و�لدها.

ال�سني تنفق 500 مليار دولر 
للوقاية من تلوث الهواء واملاء 

ق�����ال م�������ش���وؤول���ون ���ش��ي��ن��ي��ون، �إن 
�ل���ب���الد  �مل����رك����زي����ة يف  �حل����ك����وم����ة 
�شتنفق ما يزيد عن 489.3 مليار 
دوالر )3 تريليون يو�ن( يف �شبيل 
�لهو�ء  ت��ل��وث  م��ن  �ل��وق��اي��ة  تعزيز 

و�ملاء ومعاجلة هذه �مل�شكلة.
�ل�شني  �أن������ب������اء  وك�����ال�����ة  ون���ق���ل���ت 
يف  �مل�شوؤول  عن  �شينخو�  �جلديدة 
�أن  ت��او،  و�ن��غ  �لبيئة،  وز�رة حماية 
�حلكومة �شتدعم خطة وقاية من 
�ل��ه��و�ء �شتطلق ق��ري��ب��اً، مع  ت��ل��وث 
يو�ن  ت��ري��ل��ي��ون   1.7 يبلغ  مت��وي��ل 

)277.25 مليار دوالر(.
وقال تاو �إن ما يقّدر ب� 2 تريليون 
دوالر(  م��ل��ي��ار   326.18( ي�����و�ن 
م�شادر  مر�قبة  لتح�شني  �شتنفق 
�ل�����ش��ف��ة و�ل�������ش���ي���ط���رة على  م���ي���اه 

�مللوثات.
 

يف �لوقت �لذي يعزف �ل�شباب عن �لزو�ج ب�شبب �لنفقات 
�ملتز�يدة، ويف �لوقت �لذي ترتفع فيه ن�شبة �لطالق يف 
و�شابات  �شباب  ف��اإن  �لعربي،  �ل��ع��امل  م��ن  كثرية  مناطق 
جنع �لعقارية يف �شعيد م�شر ال يعرفون �لعنو�شة، كما 
ن��ادرة، وذل��ك بف�شل نظام �جتماعي  �أن ح��االت �لطالق 
فريد. وجنع �لعقارية ، هو جنع �شغري يف مركز �لطود 
يف جنوب حمافظة �الأق�شر، وي�شكنه حو�يل خم�شة �آالف 
ن�شمة جميعهم ينتمون �إىل قبيلة و�حدة نزحت من �شبه 
وتقاليد مل  ب��ع��اد�ت  �أف��ر�ده��ا  ويتميز  �لعربية،  �جل��زي��رة 
تندثر منذ مئات �ل�شنني. وب�شبب تلك �لعاد�ت يخلو جنع 
�لعقارية من �لعو�ن�س وال يوجد ما ي�شمى بالعنو�شة فيه، 
 ، تكاد تكون معدومة  �الأزو�ج  ن�شبة �لطالق بني  �أن  كما 
عبد  �ل��ر�ث حممد  ���ش��وؤون  يف  �مل�شري  �لباحث  بح�شب 
�أو  ���ش��اب  ي��وج��د  ال  �أن���ه  �للطيف  عبد  و�أ���ش��اف  �للطيف. 
�شابة فوق 25 �شنة، مل يدخل ع�س �لزوجية، و�ل�شبب يف 
ذلك هو نظام �جتماعي فريد يتبعه �أهل �لنجع يف �إمتام 
�لزو�ج يت�شمن �شروطاً و�أحكاماً و�شعها �الآباء و�الأجد�د 
 . �ل��ي��وم  وحتى  م�شت  عقود  منذ  �الأب��ن��اء  عليها  وي�شري 
تي�شري  ه��و  �ل���زو�ج  �الإق��ب��ال على  �ل�شبب يف  �أن  و�أو���ش��ح 
للعرو�س هو  يقدم  �ل��ذي  �ملهر  �أن  �ل���زو�ج، حيث  �شروط 
60 قر�شاً وهذ� �أمر مل يتغري حتى �ليوم، كما �أن ماأذون 

�الأقل  وه��و  للغاية،  �شئيل  مقابل  على  يح�شل  �لنجع 
�أم��ا م�شكلة �ملنزل و�الأث���اث، �لتي  يف قرى وم��دن م�شر. 
�أث��ر لها يف جنع  �ل���زو�ج، فال  �أي �شاب مقبل على  ت��وؤرق 
منزل  وج��ود  �لعرو�س  �أه��ل  ي�شرط  ال  حيث  �لعقارية، 
م�شتقل �أو �شر�ء �أثاث منزيل فخم وغايل �لثمن كما �أن 
�أن  تعجيزية ميكن  �شروط  �أي  �لعري�س ال ي�شعون  �أهل 
قيمة  فاإن  �للطيف  لعبد  ووفقاً  �لزفاف.  �شروط  تعطل 
�الجتماعية  �لعرو�س  مكانة  علت  مهما  تتغري  ال  �ملهر 
�أو   13 �شن  منذ  بعري�شها  مرتبطة  تكون  ما  ع��ادة  �لتي 
�ل�شْبكة هي  ف��اإن  كذلك،  �لنجع  لتقاليد  طبقاً  عاماً   14
كما  وِدْب��ل��ة،  خ��امت  من  وتتكون  �لفتيات،  جلميع  موحدة 
قام  و�إذ�  للعرو�س،  قما�س  قطع  �شبع  �لعري�س  ي�شري 
ال  حتى  �جلميع  �أم���ام  حرقها  يتم  ز�ئ���دة  قطعة  ب�شر�ء 
يتكرر �الأمر مع عري�س �آخر وي�شاعد �الأقارب �لعرو�شني 
�لزو�ج  على  �الإق��ب��ال  ي��ك��ون  ال  بحيث  �ل����زو�ج  نفقات  يف 
�لنا�شطة  وه��ي  �ل��ب��ارون،  مرهقاً. وتطالب جن��وى  �أم���ر�ً 
يف جمال حقوق �ملر�أة وع�شو �ملجل�س �لقومي للمر�أة يف 
حمافظة �الأق�شر، منظمات �ملجتمع �ملدين بدر��شة هذه 
�لظاهرة ملحاولة ن�شر �لنموذج �الإيجابي يف هذه �لتجربة 
�لفريدة، و�كت�شاف كيفية جناح و��شتمر�ر تلك �لزيجات 

برغم �لظروف �ملادية �ل�شعبة الأهايل �لنجع.

قرية م�سرية ل تعرف العنو�سة ول الطالق

مالب�س جلويل اأنردوز بـ1.3 مليون دولر 
 1.3 �أن��ردوز يف دوره��ا بفيلم �شوت �ملو�شيقى مقابل  بيعت مالب�س �رت��دت �لبع�س منها �لنجمة جويل 

مليون دوالر يف مز�د.
و�أعلن د�ر مز�د )بروفايل �إن هي�شتوري( يف كاليفورنيا �أن مالب�س �رتدتها �أندروز و�أوالد عائلة فون 

تر�ب حققت 1.3 مليون دوالر يف �ملز�د.
�أن��دروز يف  دوره��ا  �أّدت  و�لتي  �رتدتها ماريا  �لتي  �لرئي�شية  �الأزي��اء  �ملالب�س، بع�س  و�شملت 

�لفيلم باالإ�شافة �إىل مالب�س وردية �رتد�ها �أطفال عائلة فون تر�ب .
ي�شار �إىل �أن فيلم �شوت �ملو�شيقى يروي ق�شة فتاة تركت �لدير لتعمل مربية يف منزل 

�شابط قا�س فقد زوجته ولديه 7 �أوالد فوقعت يف حبه وتزوجته خالل �حلقبة �لنازية، 
ويعترب من �أهم �الأفالم �لكال�شيكية.


