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 كشفت صحيفة «الغارديان» 
البريطانيـــة عـــن وثيقـــة 
سربها موقع «ويكيليكس» 
اإللكترونـــي تظهر ان زوجة 
الرئيس األذري الهام علييف 
تواجـــه صعوبة فـــي إظهار 
تعابير وجهها والضحك، نظرا 
الى العدد الكبير من عمليات 
التجميل التي خضعت لها في 

اخلارج.
التي  البرقية    وتتنـــاول 
يعـــود تاريخها الـــى يناير 
املاضـــي األســـرة احلاكمة 

األذرية باعتبارها واحدة من «أقوى العائالت» في الدولة الغنية 
بالنفط.

  وحتت عنوان «السيدة األولى منغمسة في املوضة»، تعتبر 
البرقية مهربان علييفا سيدة «املوضة الواعية واجلريئة» أكثر 
مـــن أي «امرأة متوســـطة اجلمال في أذربيجـــان ذات الغالبية 
املســـلمة». وتعتبر البرقية انه فضال عن اجلراحات التجميلية 
العديدة، «ترتدي السيدة األولى ثيابا استفزازية حتى بالنسبة 

الى العالم  الغربي».
  وتلفت الى انه في العام ٢٠٠٨، وخالل استقبالها زوجة نائب 
الرئيس األميركي الســـابق ديك تشيني، لني تشيني، وابنتيها، 
قالت ألحد املساعدين: «أيهن األم؟» فأجابها: «من املفترض منطقيا 

ان تكون الواقفة في الوسط».
  وتركز برقية اخرى نشرتها «الغارديان» ايضا، على سلوك 
ابنة كرميوف، جلنارا، التي وصفها الديبلوماسيون األميركيون 

على انها «أبغض فرد في البالد».
  ويقال انها اعتمدت أســـلوب الترهيب للحصول على حصة 
في كل األعمال التجارية املربحة في معظم دول آسيا الوسطى، 

لتصنف «بارونة الصحة» وفقا إلحدى البرقيات.
  ومبـــا ان والدها منحها صفة ديبلوماســـية، متضي جلنارا 
غالبية وقتها في جنيڤ حيث ســـجلت شركتها «زيروماكس» 

وكذلك في إسبانيا. 

 في أول احتفال لها بتسليم جوائز حفظة 
القرآن الكرمي مبناسبة العام الهجري اجلديد، 
قال عالء مبارك جنل رئيس اجلمهورية ومؤسس 
«مؤسســــة محمد عالء مبارك» اخليرية، إنه 
وحرمه، تفرغا متاما للعمل االجتماعي من خالل 
املؤسسة.  وأضاف عالء مبارك وحرمه هايدي 
راســــخ في لقائهما مع االعالمي محمود سعد 
في برنامج «مصر النهارده»، من موقع تسليم 
اجلوائز والذي نقلته مجلة «روز اليوســــف» 
«إن املؤسسة مت تأسيسها في رمضان املاضي، 
وتدار جميعها باجلهود الذاتية، وال تعتمد على 

أي تبرعات من رجال األعمال».
  وشــــدد على رفضه دعوة رجــــال األعمال 
للمساهمة في هذه املؤسسة قائال: «رجال األعمال 
لديهم أعباء كثيرة، وجميعهم يقومون بأعمال 
خيريــــة، وال أريد أن أثقل كاهلهم»، مؤكدا أنه 
يهدف الى توسيع عمل املؤسسة لتشمل جميع 

أنحاء اجلمهورية. 

  وشرحت هايدي راسخ الركائز الثالث التي 
تقوم عليها املؤسسة، قائلة: «تقوم على شق 
ديني، وقد بدأناه هذا العام مبسابقة لتحفيظ 
القرآن الكرمي، وشق اجتماعي، وشق صحي.. 
وفيه يتم تعاون بني املؤسسة ووزارة الصحة 
للقيام بتجديد شامل لقســــم العناية املركزة 
مبستشفي شبرا العام، وإنشاء غرفة عمليات 
جديدة بها، إضافة الى تسليم عدد من احلّضانات 
لقسم النساء والوالدة باملستشفى»، مؤكدة أن 
اختيار املؤسسة ملستشــــفى شبرا العام كان 
ملوقعه اجلغرافي وسط كثافة سكنية مرتفعة 

وانه تخدم فئة كبيرة من الناس. 
  وشددت «هايدي» على أنها علمت بأهمية 
وضــــرورة توافر غرف العنايــــة املركزة من 
خالل جتربتها مع ابنها الفقيد.  وأوضح عالء 
مبارك أن املشكلة في أي مؤسسة خيرية ليست 
الفلوس، فجمعها سهل، ولكن املشكلة الكبرى 
هي متابعة ما تقدمه من خدمات، مشــــيرا الى 

أن األهم من إنشــــاء غرف للعناية املركزة هو 
فرق التمريض واألطباء القائمني عليها، كاشفا 
عن اتفاق مع وزير الصحة ليكون مستشفى 
شبرا العام مركزا لتدريب املمرضني واألطباء 
على العمل السليم في العناية املركزة.  وأشار 
عالء الى أن والده الرئيس مبارك لديه رغبة في 
أن تشمل املؤسسة جميع احملافظات وتغطي 
جميع أنحاء اجلمهورية، وال تتوقف على العمل 
في القاهــــرة فقط، وأنه ـ أي الرئيس مبارك ـ 
يتمنى أن تكون املؤسســــة كبيرة من يومها 
األول، موضحــــا أن املؤسســــة مازالت تخطو 
خطواتها األولى، وأنها لكل املصريني وليست 

ألحد أو فئة بعينها. 
  وحول األطفال الفائزين في املسابقة، والذين 
مت اختيارهم بواقع ٥ متسابقني من كل محافظة، 
بأعمار ال تزيد على ١٨ سنة، قال عالء مبارك: 
«سأنسق مع وزير األوقاف الختيار املتميزين 

منهم لتكفلهم املؤسسة بالرعاية». 

 عالء مبارك وحرمه يعلنان التفرغ للعمل االجتماعي

 جراحات التجميل تحرم 
  زوجة الرئيس األذري من الضحك

 بال قناع

 الخالف السياسي ليس من الكبائر
 إن مشاكلنا هي من الصغر ومن 
التواضع إلى درجة أنها ليســـت 
بحاجة إلى حكمة احلكيم وال إلى 
علـــم العليم، مهما بدت في عيون 
البعض كبيـــرة ومهولة، وما هي 

كذلك.
  يقول أبوالطيب املتنبي:

ــر الصغائر ــني الصغي ــي ع ــر ف   وتكب
ــم ــم العظائ ــني العظي ــي ع ــر ف   وتصغ
   فعلينا أن ننظر إلــــى األمور بعني العظيم الذي 
يســــتهون كبيرات األمور وعظيماتها وأال نستهول 
الصغائر ونعظمها فنصغر نحــــن وتضيع أقدامنا 
وتزل ونبعد عن جادة الصواب لنتحول إلى الضالل 

والتيه.
  إن اخلالف السياسي ليس من الكبائر وال هو من 
الغرائب، بل هو مما اعتادته املجتمعات احلية النابضة 
الناضجة، ولست أقول إن مجتمعنا بات مثلها وانضم 
إليها، ولكنه ساع إلى ذلك، وما حدث مؤخرا يؤهله 
لذلك أو أنه يفضي إلى ذلك، بشرط أن يسود التعقل 
وتســــمو الروح الوطنية لدى األطراف املشاركة في 
االحداث، وال يغتّرّن أحد بأنه األحق وأنه حامل ميزان 

العدل الذي ال مييل قيد شعرة.
  باعتقادي أن املظلوم الوحيد في أحداث «الصليبخات» 
هم أخواننا وأبناؤنا من رجال األمن فاملعركة ليست 
معركتهم وليسوا طرفا فيها، وكان على االخوة املواطنني 
املشاركني في تلك الندوة وحضورها جتنيب رجال 
األمن تلك املواجهة وذلك االصطدام الذي انفطرت له 

القلوب ولم يتمن أحد أن يحدث.
  كما يجب عدم تصوير ما مت على أنه مواجهة بني 
السلطة واملعارضة، وذلك ألنه ليس عندنا معارضة 
برملانية، بل كل ما هنالك مجموعة من النواب تشاكس 
احلكومة مجرد مشاكسة وألجل املشاكسة فقط، وال 
ينتظمها عقد سياســــي وال تخضع ألجندة وبرامج 
وأهداف سياسية، وال يجمعها توجه سياسي واحد، 
ولم تفصح عما يكشف عن فهم ووعي وإدراك ملعنى 

العمل الدميوقراطي احلقيقي.
  إن مصلحة بالدنــــا تقتضي أن نكون أكثر تعقال 
وواقعية في التعامل مع االحداث والوقائع السياسية، 
وأن نتمكن من جتاوز السلبيات وأال نبقى أسرى ما 
حدث وأن ننقي قلوبنا من الضغينة وتبييت الثأر في 
الصدور، فما حدث قد حدث بسبب شأن عام، اخلالف 
د  حوله وارد ومؤكد، وليس خالفا شخصيا فيه تقصُّ
شخصي من شخص لشخص بعينه! ولهذا فال يرى 
عاقل تهمه مصلحة البالد، استمرار الشحن والسير 
فــــي «درب الزلق» ملا في ذلك من خطورة على واقع 

البالد ومستقبلها! 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 ..ويجمع مليار دوالر لحملة ٢٠١٢

 أوباما  ضيف شرف في مسلسل «قاهرو األساطير»

 عودة السعودي الذي اخُتطف في لبنان في ظروف غامضة

 الخيول السعودية تخطف ذهب العالم في باريس

 مصر: تشديد الرقابة على مساجد آل البيت 
  بعد شائعة تجلي الحسين ے

 الرياضـ  يو.بي.آي: أكد السفير السعودي في 
لبنان علي عســــيري أن املواطن السعودي الذي 
قيل انه خطف نهاية األسبوع املاضي على أيدي 
عصابة غادر لبنان األحد متوجها إلى السعودية 

بعد إطالق سراحه.
  وأوضح عسيري ان السفارة مازالت تواصل 
مع الســــلطات األمنية في لبنان تقصي حقيقة 
وتفاصيــــل القضية التي لم يتم التحقق من انها 

حادثة اختطاف أو غير ذلك.
  وأضاف عسيري في اتصال مع صحيفة «اليوم» 
السعودية الصادرة امس ان املواطن السعودي عاد 
إلى اململكة من دون أن يوضح حيثيات احلادثة، 
األمر الذي تعمل السفارة حاليا على التأكد منه 

والكشف عن كيفية اختطافه وإطالق سراحه في 
حال كانت ادعاءات املواطن صحيحة.

  وكان السفير السعودي في لبنان أشار السبت 
إلى اختطاف مواطن ســــعودي في لبنان نهاية 
األســــبوع املاضي على أيــــدى عصابة واتصال 
املختطفني بذويه ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها 

١٢٠ ألف دوالر لإلفراج عنه.
  وأضاف ان الســــفارة تلقــــت بالغا من ذوي 
املختطف من ســــكان محافظــــة حفر الباطن عن 
تعرضــــه لالختطاف في الوقــــت الذي مت حينها 
تشكيل فريق حتقيق من قبل السفارة والسلطات 
األمنية اللبنانية للبحث عن املواطن والتوصل 

إلى اجلناة. 

 الرياضـ  د.ب.أ: حققت اخليول السعودية اجنازا 
عامليا جديدا للفروسية السعودية وذلك في بطولة كأس 
العالم جلمال اخليل العربية االصيلة التي اختتمت 
اول من امس في صالون دوشفال بالعاصمة الفرنسية 
باريس. ومتكنت اجلياد السعودية من خطف بطولتي 
االمهار والفحول باالضافة الى اجلائزة البرونزية لفئة 
الفحول. وذكرت وكالة االنباء الســــعودية الرسمية 
(واس) امس ان اجلواد العاملي بانديروس من اسطبالت 

اخلالدية لالمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد 
وزير الدفاع متكن من حتقيق بطولة العالم واجلائزة 
الذهبية للفحول والسرج الذهبي باالضافة الى حتقيق 

اجلواد «ماركيز» اجلائزة البرونزية لهذه الفئة.
  كما متكن املهر العاملي «اجا جستفايد» من مربط 
عذبة للخيل العربية االصيلة لالمير عبدالعزيز بن 
احمد بن عبدالعزيز من حتقيق بطولة العالم واجلائزة 

الذهبية والسرج الذهبي وأجمل رأس لفئة االمهار. 

 طالب وزير االوقاف املصري 
د.محمود زقزوق الشــــيخ محمد 
عبدالرحمن وكيل وزارة االوقاف 
القاهرة بتشــــديد  اوقــــاف  مدير 
االجراءات داخل مساجد آل البيت 
ملنع الشيعة من ارتكاب اي مخالفات 
في مناسبة ذكرى يوم عاشوراء 

هذا االسبوع.
  ووفق ما نقله موقع «املصريون» 
ان التعليمــــات تنــــص على عدم 
الســــماح بارتــــكاب اي خروقات 
من جانب الشيعة، بعد الترويج 
لشائعة عن ظهور االمام احلسني 
ے خالل ليلة االحتفال بعيد رأس 
السنة الهجرية في مسجد احلسني، 

االمر الذي اعتبره الوزير مؤشرا خطيرا على التواجد 
الشيعي داخل املسجد.

  وطلب د.زقزوق من مفتشي املساجد تكثيف مرورهم 
على املساجد خالل هذه االيام، خاصة مساجد آل البيت، 
حتى ال تتحول من جانب الشــــيعة الى حســــينيات 
وعدم السماح لهم باســــتغالل ذكرى عاشوراء التي 
يحييها الشــــيعة في الــــدول للترويج الفكارهم بني 

رواد املساجد.
  ونفى الشيخ محمد عبدالرحمن وكيل وزارة االوقاف 
في القاهرة وجود تغلل شيعي داخل مساجد آل البيت، 
مؤكدا انها ستظل سنية دائما ولن يسمح بالتغلغل 
الشيعي بداخلها. وأكد ان الوزارة بصدد االنتهاء من 
صنع الكســــوة اخلضراء اخلاصة بضريح احلسني 
وسيتم وضعها بدال من الكسوة السوداء املوجودة 
حاليا على الضريح، والتي امر وزير االوقاف بتغييرها 
الى اللون االخضر بدال من االسود، بعد اتهامات طالت 

الوزارة بالترويج للمذهب الشيعي.
  وكانت شائعات ترددت عن جتلي االمام احلسني 
ے اثناء احتفاالت الطرق الصوفية مساء االربعاء 
املاضي بالعام الهجري اجلديد وقت انقطاع الكهرباء 
عن املسجد، لكن املشــــيخة العامة للطرق الصوفية 
نفت الشــــائعة، وأكدت في بيان انه ال اساس لها من 
الصحة، وان مشايخ واتباع الطرق الصوفية بعيدون 
كل البعد عن تلك الشــــائعات واخلرافات واالباطيل 

التي روج لها البعض.
  وقال عبدالهادي القصبي شيخ الطرق الصوفية 
ان ما نســــب زورا وبهتانا الكثــــر من نصف مليون 
صوفي شاركوا في االحتفال بالعام الهجري اجلديد، 
عند انقطاع الكهرباء عن املسجد لثوان معدودة بعد 
انتهــــاء االحتفاالت الرســــمية واثناء وجود عدد من 
املشايخ امام الضريح لقراءة الفاحتة لم يتعد التكبير 
حلظة انقطاع الكهرباء ولم يبد اي من املشايخ جتلي 

احلسني ے.
  وأيده الرأي محمد املرسي رئيس 
املجلــــس االعلى لرعاية آل البيت 
الذي نفى شائعة جتلي احلسني، 
ورأى ان حفيد النبي ژ ال يظهر 
وال يتواجد فــــي ارض فيها ظلم 
ابدا، لدرجة ان جده النبي الكرمي 
ژ جاءه يوم استشهاده وخيره 
بني الشهادة وان يدافع عنه ويبقى 
ويظهر في ارض العراق لكنه رفض 
ان يبقى فــــي ارض الظلم وطلب 
من جده الشهادة واللقاء، على حد 

روايته.
املزاعم عن    ووصف املرســــي 
ظهور االمام احلسني والسيدة مرمي 
العذراء بأنه «لعبة سياسية بحتة وال عالقة لها بالدين 
يقوم بها بعض كبار املسؤولني بوزارة االوقاف وعلى 
رأسهم شيخ جنح في االنتخابات البرملانية االخيرة 

باحلزب الوطني عن دائرة مبحافظة اكتوبر».
  ودلــــل على وجهة نظره بـــــ «توافد وجتمع عدد 
كبير من الصوفية واملريدين في احلســــني لالحتفال 
بتجليات سيدنا احلســــني وفي الوقت نفسه توافد 
مئات االقباط على كنيسة العذراء بالوراق ملشاهدة 
«ظهورات» الســــيدة مرمي العذراء، على الرغم من ان 
«ظهورات» الســــيدة مرمي حســــمها االب سانت املو 
منذ عدة قرون وأكد حقيقتها العلمية االمام الغزالي 
رحمه اهللا واثبتها وحققها خبراء اجلغرافيا والفلك 

والفيزياء في العصر احلديث».
  اذ يقول ان هذه الظاهرة تعرف علميا باسم «نيران 
سانت املو»، وقد عرفت دائرة املعارف البريطانية في 
املجلد الرابع والعشرين «نيران سانت املو» انها الوهج 
الذي يالزم التفريغ الكهربائي البطيء من اجلو الى 
االرض، وهذا التفريغ يظهر عادة في صورة رأس من 
الضوء علي نهايات االجسام املدببة التي على غرار 
االبراج واملآذن واملسالت وبالتالي يظهر هذا الضوء على 
قباب ومآذن الكنيسة وصاري السفينة، وحتى نتوءات 

االراضي املنبسطة وتصحبها ضوضاء وازيز.
  واضاف املرسي ان العالمات التي ظهرت على كنيسة 
العذراء بالوراق هي ذاتها التي تنطبق متاما على اشعة 
«نيران سانت املو» التي اكدها علماء املسيحية انفسهم 
والتي حتدث خالل موسم الشتاء حتديدا وتكون في 
اوضح حاالتها اثناء عواصف الثلج، حيث تصطدم 
هذه النيران باالجسام البارزة على سطح االرض مثل 
مآذن املســــاجد والكنائس والتالل واجلبال وحتدث 
تفريغا ووهجا واضحا فيظنه املسلمون انه جتليات 
لسيدنا احلسني او الســــيدة فاطمة النبوية ويظنه 

االقباط «ظهورات» للسيدة مرمي العذراء. 

ترجح متكـــن أوباما من جمع 
تبرعات تتجاوز مليار دوالر 
وهي أنه سيخوض االنتخابات 
كرئيس وليس سيناتورا مثل 
عـــام ٢٠٠٨، فضال عن التطور 
املستمر لقدرة أوباما على جمع 
التي  التبرعات عبر االنترنت 
منحتـــه نصف مليـــار دوالر 
عام ٢٠٠٨، وكذلك توقع زيادة 
التبرعـــات من الدميوقراطيني 
إلى حماس اجلماعات  بالنظر 
املؤيدة للحزب اجلمهوري في 
التبرع ملرشـــحيه وهو ما بدا 
واضحا في االنتخابات النصفية 

للكونغرس الشهر املاضي. 

معجبي هذا البرنامج، وكذلك بناتي، 
لكن هناك أســــطورة لم تتحدثوا 
عنها ولم يتم التحقق من صحتها، 
انها اســــطورة شعاع أرخميدس، 
فاذهبوا وحتققوا منها ثم عودوا 
وأبلغوني بالنتائج». وأصبحت 
احللقة الذي ظهــــر فيها الرئيس 
األميركي حتتل املرتبة األولى من 
حيث أعداد املشاهدين، ضمن قنوات 
الكيبل املدفوعة، مع اجتذابها ألكثر 

من مليوني مشاهد. 

خالل االنتخابات الرئاسية عام 
٢٠٠٨ وكذلك املبالغ التي تعتزم 
جماعات املصالح اجلمهورية 

إنفاقها أمامه».
  ونقل راديو «سوا» األميركي 
عن الصحيفة قولها إن أوباما 
متكن في عـــام ٢٠٠٨ من جمع 
٧٤٥ مليـــون دوالر حلملتـــه 
االنتخابية فيما جمع منافسه 
اجلمهوري الســـيناتور جون 
ماكني ٣٦٨ مليون دوالر، مشيرة 
إلى أن إجمالي النفقات في هذه 
االنتخابات بلغ ١٫٣ مليار دوالر 

من جانب جميع املرشحني.
  وأضافت أن ثمة أربعة أسباب 

الوقائع، وهو مسلسل حائز على 
عدة جوائــــز يقدمه جيمي هنمان 
وآدم سافاج. وقالت الشركة التي 
تنتج املسلسل ان ظهور الرئيس 
األميركي باراك أوباما في حلقة يوم 
األربعاء املاضي اجتذب ما يزيد على 
مليوني مشاهد، حيث ظهر أوباما 
وهــــو يطلب من مقدمي البرنامج 
كشف احلقيقة وراء أسطورة شعاع 
أرخميدس، والذي يقال انه سالح 
فتاك. وقال أوباما: «أنا أحد أبرز 

 واشـــنطن ـ أ.ش.أ : توقعت 
مصـــادر أميركيـــة أن يتمكن 
الرئيس باراك أوباما من جمع 
تبرعات تتجاوز مليار دوالر 
حلملته االنتخابية املقبلة عام 
٢٠١٢ وذلك للمـــرة األولى في 

التاريخ األميركي.
  ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوســـت» امس عن مســـؤول 
سابق في إدارة أوباما لم تسمه 
القول إن «متكن الرئيس أوباما 
من جمع مليار دوالر حلملته 
الرئاســـية «ليس  االنتخابية 
أمرا غير واقعـــي بالنظر إلى 
مـــا متكن من جمعـــه وإنفاقه 

 كاليفورنيا ـ سي.ان.ان: ظهر 
أوباما  بــــاراك  الرئيس األميركي 
كضيف شــــرف في احدى حلقات 
مسلسل «قاهرو األساطير» الذي 
تبثه قناة «ديســــكفري تشانل» 
ما رفع نســــب مشاهدة املسلسل 
الشــــهير. واملسلســــل يهدف الى 
كشــــف احلقيقــــة وراء اخلرافات 
واألساطير الشــــعبية عن طريق 
العلمي بالفضول  مزج األسلوب 
والدخول في عالم التجريب لكشف 

 الرئيس األميركي خالل ظهوره في املسلسل الهام علييف وزوجته 

 عالء مبارك 

 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠٨ الفجر 
 ٦٫٣٣  الشروق 

 ١١٫٤٢ الظهر 
 ٢٫٣٣ العصر 

 ٤٫٥١ المغرب 
 ٦٫١٣ العشاء 

 الخميس والحسيني في «عاشوراء.. أحداث وحقائق» 
على «قناة المعالي» اليوم وغدًا

 يعرض تلفزيون «املعالي» برنامجه «ســــهرة املعالي» مبناســــبة يوم عاشوراء الفضيل حلقتني 
متتاليتني، اليوم وغدا، في الســــاعة ٨٫٣٠ مســــاء. البرنامج يقدمه الزميل االعالمي خالد الســــلطان، 
ويســــتضيف فيه كال من الشــــيخ عثمان اخلميس من الكويت، والشيخ حسن احلسيني من مملكة 

البحرين.
  ســــهرة «املعالي» حتمل عنوان «عاشوراء.. أحداث وحقائق» وستستعرض اهم االحكام املتعلقة 
بيوم عاشوراء، وما صاحبه من أحداث عظيمة على املسلمني، من مقتل سبط رسول اهللا ژ احلسني 

بن علي رضي اهللا عنهما.
  البرنامج يعرض على الهواء مباشــــرة وملدة ســــاعة كاملة ويســــتقبل فيه مشاركات املشاهدين 

واستفساراتهم الشرعية، على الرقم التالي: ٠٠٩٦٥٩٠٠٥٣١٨٢. 

 الشيخ عثمان اخلميس  الشيخ حسن احلسيني 

 اختتام أول مسابقة في العالم لإلبل غزيرة الحليب

 إبل بـ ٤٠٠ مليون دوالر تشارك في «مزاين اإلبل»
 الرياضـ  يو.بي.آي: أعلن مصدر سعودي ان 
القيمة االجمالية لالبل التي ستشارك في مسابقة 
تنظمها احدى اللجان تقدر بحوالي مليار ونصف 

املليار ريال (٤٠٠ مليون دوالر).
  واكد رئيس اللجان املنظمة ملهرجان «جائزة 
امللك عبدالعزيز ملزاين االبل» في ام رقيبة سلطان 
الرشـــيد في بيان له االحد اوردته وكالة االنباء 
السعودية الرسمية (واس) ان القيمة االجمالية 
لالبل املشاركة في املهرجان التي ستعرض في 

احلفل اخلتامي تقدر مبليار ونصف املليار ريال 
تقريبا، مشيرا الى ان سعر الناقة الواحدة يتراوح 

بني ٣٠٠ الف و٤٠٠ الف ريال. 
  وقال انه ســـيتم عرض اكثر من ٢٧٠٠ ناقة 
وجمل في اليوم االخير من املهرجان في ساحة 
العرض موضحا ان مهرجان ام رقيبة (شمال) 
اململكة اصبح اشـــهر مهرجان جتمع لالبل في 
العالم كما اكد على القيمة االقتصادية التي يوفرها 

املهرجان. 

كيلوغراما، وفي املركز الثالث 
حلت الناقة «بن ظبيان» التي 
ميلكها إماراتـــي بوزن ١١٫٤٨٥ 

كيلوغراما.
  ولفت إلى أن املسابقة تهدف 
إلى تشـــجيع مالك اإلبل على 
اقتناء النوق الغزيرة احلليب، 
خاصـــة أن اإلبـــل متثل قيمة 
اقتصادية كبرى ويعتبر حليبها 
من أهم منتجات الغذائية وله 
فوائد صحية عديدة، ويستخدم 

لعالج الكثير من األمراض. 

املســـابقة متنح مليون درهم 
إماراتـــي جوائز ألكثر ١٠ نوق 
تدر حليبا، مقسمة بني جوائز 
مالية وســـيارات من طرازات 

فاخرة.
التي  أن املســـابقة     واعلن 
استمرت ثالثة أيام فازت باملركز 
األول فيهـــا ناقة ملالك إماراتي 
تســـمى «درعية» بعد أن بلغ 
وزن حليبها ١١٫٧٠٠ كيلوغراما، 
بينما حققت الناقة «حمرة» ملرٍب 
عماني املركز الثاني بوزن ١١٫٣٥٣ 

 أبوظبيـ  د.ب.أ: اختتمت في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي أمس 
أنشطة اول مسابقة رسمية في 
العالم لإلبل غزيرة احلليب. وقال 
مدير املسابقة سالم املزروعي 
لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) 
إن  ٨٢ناقة من كافة دول اخلليج، 
شارك مالكها في املسابقة التي 
تقام للعام الثاني على التوالي، 
وتنظمها هيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث. 
  وأشار إلى أن جلنة حتكيم 

 د.محمود زقزوق 


