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عربي ودويل

الهالل يوا�سل توزيع م�ساعدات حملة
 حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل يف لبنان 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ا�ستئناف احلوار الوطني 
يف تون�ص خالل ايام

•• دبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�م�س بح�شور  رعاه �هلل يف ق�شر �شموه بزعبيل م�شاء 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
�آل  �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد  عهد دبي و�شمو 
مكتوم نائب حاكم دبي .. معايل �لدكتور �حمد حممد 
ع��ل��ي رئ��ي�����س جم��م��وع��ة �ل��ب��ن��ك �ال���ش��ام��ي للتنمية يف 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة وعدد� من م�شوؤويل 
�لبنك وذلك بح�شور عدد من م�شوؤويل قطاع �القت�شاد 
�ال�شامي يف �لدولة و�مل�شرفيني �ال�شاميني �ملهتمني 
تبادل  وق���د  �ال���ش��ام��ي.   ل��اق��ت�����ش��اد  كعا�شمة  ب��دب��ي 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل مكتوم 
ب�شهر  �لتهاين  و�لدكتور �حمد حممد علي و�حل�شور 
رم�شان �ملبارك د�عني �هلل عز وجل �ن يعيد هذ� �ل�شهر 
باخلري  و�ال�شامية  �لعربية  �الم��ت��ني  على  �لف�شيل 

و�لربكات.               )�لتفا�شيل �س2( 

   

نقطة نظام م�صرّية يف وجه 
معزوفة تركّية ن�صاز..!

•• الفجر:

�أعربت �لرئا�شة ووز�رة �خلارجية �مل�شرية عن �ال�شتياء �ل�شديد جتاه 
�لقاهرة  �الأت��ر�ك حول م�شر و�لذي �عتربته  �مل�شوؤولني  ت�شريحات 
تركيا  وزر�ء  رئي�س  �عتبار  بعد  �مل�شري،  �ل�شاأن  يف  �شريحا  تدخا 
�إز�حة حممد مر�شي �نقابا وعدم �العرت�ف �شوى به رئي�شا �شرعيا 

مل�شر. 
 ، �مل�شت�شار �الإعامي للرئي�س �مل�شري �ملوؤقت  �مل�شلماين  و�أكد �حمد 
�إن على �أنقرة �أن تعلم وتنتبه وهي تتكلم ، �أنها تتكلم عن دولة كبرية 

مثل م�شر ولها تاريخ ولن تقبل تدخلها يف �شوؤونها. 
وكان رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغان ، �عترب �أّن مر�شي 
وُنقل عنه  �لوحيد يف م�شر.  �ل�شرعي  �لدولة  رئي�س  بعد عزله، هو 
�ل�شعب،  م��ن  �نتخب  الأن��ه  مر�شي  ه��و  م�شر  يف  رئي�شي  حاليا  قوله 

و��شفا عزل مر�شي باأّنه �نقاب ع�شكري.
و�ل�شوؤ�ل، ما �لذي يجعل تركيا تقف �شّد �إر�دة �كرب �ل�شعوب �لعربية؟ 
وهل �إّن خلفية حزب �لعد�لة و�لتنمية �حلاكم و�أيديولوجية �ردوغان، 
هي �لتي تدفع تركيا �إىل �أن تقف يف �شف �لرئي�س �الإخو�ين �ملعزول، 
�أي �أّن �ل�شر�كة �الأيديولوجية فقط هي �لتي �أملت مثل هذ� �ملوقف، 
و�حرت�م  فيها،  �لدميقر�طية  وم�شتقبل  م�شر  على  �خل��وف  هو  �أم 
�الخ��و�ن��ي��ة على  �ل��ف��روع  م��ن  ، وغ��ريه��ا  تركيا  ت��زع��م  لل�شرعية كما 

�خلارطة �لعربية و�لعاملية؟
قبل �الإجابة ، ال بد من �الإ�شارة �إىل �أّن �شعود �الإخو�ن �إىل �ل�شلطة 
يف بع�س �لباد �لعربية ، و�كبه تب�شري بالّنموذج �لرتكي ، ودعو�ت 
�إىل �عتماده ، وتكّثفت �مل�شاعي يف تلك �ل�شاحات �إىل متتني �لرو�بط 
�لعرب  ع��ن  بها  و�ال�شتعا�شة   ، تركيا  م��ع  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
�الأبطال  ��شتقبال   ، �ل�شاحات  تلك  بع�س  يف  �ردوغ���ان  ��شُتقبل  وق��د 

و�لفاحتني.
)�لتفا�شيل �س8(

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�س جمموعة 
البنك الإ�صالمي للتنمية يف ال�صعودية

اجلي�ش الرتكي يرد على اإطالق نار من اجلانب ال�سوري 

ق�صف على دم�صق ودرعا ودير الزور
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  ن��وى  مدينة  �ل�شورية  �لنظامية  �ل��ق��و�ت  ق�شفت 
درعا وعدة �أحياء يف دم�شق وبلد�ت بالغوطة �ل�شرقية 
ودير �لزور، و�شط ��شتباكات مع �جلي�س �حلر �لذي 
�ق��ت��ح��ام للخالدية يف  ت�����ش��دى مل��ح��اوالت  �أن���ه  �أع��ل��ن 
مدينة  يف  �لق�شف  �إن  ���ش��ام  �شبكة  وق��ال��ت  ح��م�����س. 
و�أدى  �لقتلى و�جلرحى،  �أوقع ع�شر�ت  نوى يف درعا 
نا�شطون  و�أف���اد  �ملدينة،  عن  �الآالف  ع�شر�ت  لنزوح 
باأن �الأهايل نزحو� باجتاه �لقرى �ملجاورة، بينما ظل 
�الآالف عالقني على �حلدود مع �الأردن يف ظل نق�س 
يف �لغذ�ء و�الأدوية. كما �أفادت جلان �لتن�شيق �ملحلية 
�أن �جلي�س �حلر ق�شف مو�قع �لنظام يف قرية عني 
جي�س  بني  ��شتباكات  �شهدت  �لتي  درع��ا  غربي  َذَك��ر 

�لنظام و�جلي�س �حلر.
ق�شفها  �لنظام  ق��و�ت  و��شلت  دم�شق  �لعا�شمة  ويف 
�لقابون  ذل��ك ح��ي  �أح��ي��اء مب��ا يف  ع��دة  �لعنيف على 

و�شط  م��ن��ه،  �لقريبة  �ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  يف  وب��ل��د�ت 
��شتباكات مع �جلي�س �حلر.

قو�ت  ��شتهدف  �حل��ر  �أن �جلي�س  �شام  �شبكة  و�أف���ادت 
�لنظام �ملتمركزة يف مبنى �لبحوث �لعلمية ب�شو�ريخ 
��شتباكات  بالتز�من مع  �ل�شنع يف حي برزة،  حملية 
فجر  كما  �حل���ي،  �أط����ر�ف  على  ب�شاتني  يف  م�شتمرة 
�جل��ي�����س �حل����ر م��ب��ن��ى ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام ب��ح��ي جوبر 

بالتز�من مع جتدد �ال�شتباكات يف حميط �حلي.
ب��اأن �جلي�س  �أف��اد �حت��اد تن�شيقيات �لثورة  من جهته 
قرب  �جلمهوري  للق�شر  حاجز  �أول  ��شتهدف  �حلر 
�ن��ف��ج��ار�ت قرب  �مل���زة بدم�شق، كما حت��دث ع��ن  ح��ي 
وفرع  �الأم��وي��ني  ب�شاحة  و�لتلفزيون  �الإذ�ع���ة  مبنى 

�أمن �لدولة يف كفر�شو�شة و�شط �لعا�شمة دم�شق.
من جهة �خرى �أعلن �جلي�س �لرتكي، �أنه رد، �أم�س، 
�إط���اق ن��ار م��ن �جل��ان��ب �ل�����ش��وري يف �الأر��شي  على 
�لرتكية، يف حادثة هي �لثالثة من نوعها يف غ�شون 

يومني.

•• القاهرة-وكاالت:

�أطلقت  �أنباء �ل�شرق �الو�شط �ن قو�ت �جلي�س  قالت وكالة 
�أن�شار  م��ن  ح�شد  على  �م�����س  ل��ل��دم��وع  �مل�شيل  �ل��غ��از  قنابل 
�لرئي�س �ملعزول حممد مر�شي عند �لق�شر �لرئا�شي ب�شمال 
�أمام  �أن�����ش��ار مر�شي جتمعو�  �أن  و�أ���ش��اف��ت  �ل��ق��اه��رة.  ���ش��رق 
�ال�شتباك مع  وب��دو� م�شرين على  مدخل ق�شر �الحتادية 

�لقو�ت �مل�شلحة �لتى ردت مبزيد من قنابل �لغاز.
يف �لوقت ذ�ته تظاهر مئات �الآالف من �مل�شريني يف ميادين 
حتت  �جلمعة،  �أم�س  م�شاء  وباملحافظات  بالقاهرة  رئي�شية 
�شعار مليونية �لن�شر و�لعبور، �حتفااًل بذكرى حرب �لعا�شر 

من رم�شان 1973، وتاأييد�ً لعزل مر�شي.
�م�س  �أوق��ف��و�  �الأم��ن  عنا�شر  �أن  �مل�شري  �لتلفزيون  و�أعلن 
جم��م��وع��ة م���ن �أن�������ش���ار �ل��رئ��ي�����س �مل���ع���زول حم��م��د مر�شي 
مبحيط  ��شتباكات  عقب  وفل�شطيني  �شوريني  �شتة  بينهم 
�أن�شار مر�شي  �جلامع �الأزهر، فيما تتو��شل مناو�شات بني 

ومو�طنني مبناطق عدة يف �لقاهرة.
�إىل ذلك تدور مناو�شات بني مو�طنني وبني �أن�شار مر�شي 
�لذين ينت�شرون مبناطق و�أحياء عدة بالقاهرة على خلفية 
�مل�شري.وجرت  للجي�س  معادية  هتافات  ب��رتدي��د  قيامهم 
و�لو�يلي  و�ملطرية  �شرب�  دور�ن  مبناطق  �ال�شتباكات  تلك 

وبني �ل�شر�يات و�شارع مر�د.
�الأمن  �أج��ه��زة  �إن  �شيادية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت  �خ���رى  م��ن جهة 

قب�شت على 4 عنا�شر جهادية، بينهم 3 من تنظيم �لقاعدة 
و�لر�بع من حركة حما�س، د�خل منطقة جبلية قرب �ل�شيخ 
�جلي�س  ق��و�ت  �شد  هجمات  لتنفيذ  ي�شتعدون  كانو�  زوي��د، 
و�ل�شرطة و�ملن�شاآت �حليوية فى مدن �لقناة، بهدف ت�شتيت 
�النتباه ون�شر �لفو�شى بالباد، وُعرث بحوزتهم على قذ�ئف 
)�آر ب��ى ج��ى( وق��ن��اب��ل ���ش��دي��دة �الن��ف��ج��ار، وب��ن��ادق قنا�شة، 
�إىل  �الأولية  �لتحقيقات  و�أ�شارت  حديثة.  �ت�شاالت  و�أجهزة 
�أنهم دخلو� �شيناء قادمني من غزة، بعد عزل مر�شى، باأو�مر 

من حما�س و�ل�شلفية �جلهادية.
�أ�شفرت عن  �إن عملية تطهري �شيناء  وقال م�شدر ع�شكرى 
م�شري�ً  �شاعة،   48 خ��ال  تكفريية،  عنا�شر   10 ت�شفية 
�إىل  �لع�شكرية  �لتعزيز�ت  من  �لثانية  �لدفعة  و�شول  �إىل 
�لعري�س. وقال �إن �لعملية جنحت فى �لتعامل مع �لعنا�شر 
و�ل�شغوط  بح�شم،  �ل��ق��و�ت  تعامل  �أن  مو�شحاً  �جلهادية، 
�لنف�شية، ونق�س �لدعم �ملاىل و�لذخرية لدى هذه �لعنا�شر 
�ل���و�ف���دة ع��رب �الأن���ف���اق، ���ش��اع��د ع��ل��ى �إح���ب���اط خمططاتها 

وتر�جعها ب�شكل كبري.
وقال م�شدر �أمنى �إن قو�ت �جلي�س �شت�شن عملية ع�شكرية 
مو�شعة فى �شيناء خال �شاعات، و�شتعتمد عن�شر �ملفاجاأة 

�شد �لعنا�شر �الإرهابية.
�أم��ن��ي��ة رفيعة  �ىل ذل���ك علمت �ل��ي��وم �ل�����ش��اب��ع م��ن م�����ش��ادر 
�لعام  �لقائد  �ل�شي�شى  عبد�لفتاح  �أول  �لفريق  �أن  �مل�شتوى، 
للقو�ت �مل�شلحة وزير �لدفاع و�الإنتاج �حلربى، خال �الأيام 

�ملا�شية تعر�س ملحاولتى �غتيال عن طريق جماعات م�شلحة 
بالتعاون مع �لتنظيم �لدوىل جلماعة �الإخو�ن �مل�شلمني من 

�أجل �إ�شاعة �لفو�شى فى �لباد.
تنظيم  مع  بالتعاون  �مل�شلحة  �لعنا�شر  �أن  �مل�شدر  و�أ�شاف 
�لفريق  الغتيال  خمطط  تنفيذ  حاولت  �الإخ���و�ن،  جماعة 
لكنها  يونيو،   30 ث��ورة  �أح���د�ث  منذ  مرتني  �ل�شي�شى  �أول 
��شتهدفت  �ل��ت��ى  �لتفجري�ت  �أول��ه��ا  وك���ان  ذل���ك،  ف��ى  ف�شلت 
�الأنباء عن  تو�ترت  �ملا�شى، بعدما  �الأ�شبوع  �لعري�س  مطار 
و�شول �ل�شي�شى �إىل �شيناء فى زيارة �شرية ملتابعة �الأو�شاع 
�الإخ��و�ن، وزي��ادة ن�شاط  �الأمنية ميد�نيا، بعد �قتاع حكم 
�جلماعات �جلهادية، �إال �أن تلك �ملحاولة ف�شلت، بعدما تبني 
�أن �لطائرة �لقادمة من �لقاهرة �إىل مطار �لعري�س مل تكن 

تقل �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة. 
و�أو�شح �مل�شدر �أن �ملحاولة �لثانية كان من �ملفرت�س �أن تتم 
�لفريق  توجه  �الحت��ادي��ة خ��ال  بالقرب من حميط ق�شر 
لبحث  من�شور،  ع��دىل  �مل��وؤق��ت  �لرئي�س  �إىل  �ل�شي�شى  �أول 
�أيام، من  �أربعة  �لت�شكيل �حلكومى �جلديد، قبل  م�شارو�ت 
ت��رت��دى زى �حل��ر���س �جل��م��ه��ورى وم�شلحة  خ��ال عنا�شر 
�جلي�س  �أح��ب��ط  �لتى  �ل�شبطية  ق��ائ��ا:  متطورة،  باأ�شلحة 
�أي��ام، كانت  �أربعة  �إىل �لقاهرة منذ  �لثالث �مليد�نى دخولها 
�ل�شي�شى،  �أول  �أجل تنفيذ مهمة �غتيال �لفريق  قادمة من 
وعدد من �لقياد�ت �لع�شكرية �لهامة، حيث كانت �ل�شبطية 

حتتوى على 35 �شاروخ جر�د ق�شري �ملدى.

عبا�س خال �جتماعه مع كريي يف ر�م �هلل  )� ف ب(

ت�سفية 10 تكفرييني و�سبط جمموعة اإرهابية يف �سيناء واأخرى بالقاهرة 

ف�صل املخطط الخواين لإ�صاعة الفو�صى والك�صف عن حماولتني لغتيال ال�صي�صي

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

فل�شطيني  م�������������ش������وؤول  �ع�����ل�����ن 
ل��ف��ر�ن�����س بر�س  م�����ش��اء �جل��م��ع��ة 
�ن �جل���ه���ود �ل���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا وزي���ر 
�خل�����ارج�����ي�����ة �الم�������ريك�������ي ج����ون 
�ىل  �ل���ت���و����ش���ل  �ىل  �دت  ك������ريي 
كريي  مب��وج��ب��ه��ا  �شيعلن  �شيغة 
��شتئناف �ملفاو�شات بني ��شر�ئيل 

و�لفل�شطينيني.
�مل�����ش��وؤول ر�ف�شا ك�شف  وق��ال ه��ذ� 
هويته مت �لتو�شل �ىل �شيغة �شوف 
�خلارجية  وزي���ر  مبوجبها  يعلن 
�الم����ريك����ي ج�����ون ك�����ريي �ن�����ه مت 
�ملفاو�شات  ��شتئناف  على  �التفاق 

�لفل�شطينية- �ال�شر�ئيلية.
وو�شل وزير �خلارجية �المريكي 
ب��ع��د ظ��ه��ر �جلمعة  ج����ون ك����ريي 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  يف  �هلل  ر�م  �ىل 
حيث بد� لقاء جديد� مع �لرئي�س 
وفق  عبا�س،  حممود  �لفل�شطيني 

مر��شلي فر�ن�س بر�س.
يف حني �عترب �ليمني �الإ�شر�ئيلي، 

وب�����ش��م��ن��ه ح����زب �ل��ل��ي��ك��ود �ل���ذي 
بنيامني  �ل����وزر�ء  رئي�س  يتزّعمه 
مع  �ملفاو�شات  ��شتئناف  نتنياهو، 
حدود  �أ�شا�س  على  �لفل�شطينيني 

�لعام 1967 مبثابة �نتحار.
�م�س،  وقالت �شحيفة )معاريف( 
يف  �ل���وزر�ء  كبار  �شّلم  نتنياهو  �إن 
�شريف�س  و��شحاً  تعّهد�ً  حكومته 
ي�شمل  �أمريكياً  �قرت�حاً  مبوجبه 

ذكر ق�شية حدود 1967.
و�أعلن مكتب نتنياهو ر�شمياً �أم�س 
�ملفاو�شات  ��شتئناف  رف�شه  ع��ن 
1967. من  ح���دود  �أ���ش��ا���س  على 
جانبه، قال نائب وزير �خلارجية 
يوؤيد  �إن���ه حتى م��ن  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�أن  ي��درك  �أن  عليه  �لدولتني  حل 
هو   1967 ب���ح���دود  �الع������رت�ف 

�نتحار.

نتنياهو يتعهد برف�ش اأي حل ي�ستند اىل حدود 67

كريي يتو�صل ل�صيغة لإعالن ا�صتئناف املفاو�صات 
ع�صرات القتلى واجلرحى بهجوم 
انتحاري داخل م�صجد بالعراق 

•• بعقوبة-ا.ف.ب:

قتل ع�شرون �شخ�شا على �القل و��شيب �ربعون �خرون بجروح يف هجوم 
�نتحاري �جلمعة د�خل م�شجد �شني يف حمافظة دياىل، ح�شبما �فادت 

م�شادر �منية وطبية وكالة فر�ن�س بر�س.
وقال �شابط برتبة عقيد يف �شرطة بعقوبة )60 كلم �شمال �شرق بغد�د( 
�خرين  �رب��ع��ني  ح��و�ىل  و��شيب  قتلو�  �الق��ل  على  �شخ�شا  ع�شرين  �ن 
بجروح يف هجوم �نتحاري بحز�م نا�شف د�خل م�شجد �بو بكر �ل�شديق 

يف ناحية �لوجيهية.
�ىل  مبا�شرة  دخوله  بعد  نف�شه  فجر  �النتحاري  �ن  �ىل  �مل�شدر  و��شار 
�مل�شجد �لذي يقع يف �شاحة كبرية على بعد حو�ىل 150 مرت من مقر 

�ل�شرطة يف و�شط �لوجيهية، وفقا ل�شهود �لعيان.
وقال �شنان غالب )40 عاما( وهو موظف حكومي لفر�ن�س بر�س كنت 
�مل�شجد  د�خ��ل  هائل  �نفجار  وق��ع  عندما  �لرئي�شي  �ل��ب��اب  ق��رب  �جل�س 

وتطاير �لغبار و�حلجارة وكل ما حولنا ومل ��شعر ب�شيء بعدها.
�شاقي  يف  بليغ  ب��ج��رح  ال�شابتي  �مل�شت�شفى  يف  وع��ي��ه  ��شتعاد  �ن��ه  وت��اب��ع 

�ليمنى.
�جل�س على مقربة من  كنت  ع��ام��ا(:  ق��ال عمر منذر )27  من جهته، 
خطيب �جلمعة وكان �جلامع مليء بامل�شلني وفجاأة وقع �نفجار هائل 

و��شبح �ملكان مظلما متاما وفقدت �لوعي.
و��شاف "وجدت نف�شي على �الر�س يف م�شت�شفى بعقوبة مع عدد كبري 
كل  يف  ب��ج��روح،  ��شاباتهم  �ث��ر  ��شو�تهم  تتعاىل  �ل��ذي��ن  �جل��رح��ى  م��ن 

مكان.
و�كد �لطبيب عبد �لرز�ق م�شطفى من م�شت�شفى بعقوبة �لعام ح�شيلة 

�ل�شحايا، م�شري� �ىل �حتمال �رتفاعها.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:18            
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الع�رص........   03:55   
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حممد بن ر��شد خال ��شتقباله رئي�س جمموعة �لبنك �ال�شامي للتنمية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية )و�م(

•• املنطقة الغربية – الفجر:

نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أ�شاد 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية بالنجاح �لكبري و�لتطور 
�لافت �لذي ي�شهده مهرجان ليو� للرطب باملنطقة 

�لغربية للعام �لتا�شع على �لتو�يل.
ين�شجم  �شنويا  �مل��ه��رج��ان  تنظيم  �إن  ���ش��م��وه  وق���ال 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  قيادة  توجهات  مع 
و�الهتمام �لكبري �لذي يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

�ل��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
ز�يد  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و  �أول  و�ل��ف��ري��ق  �هلل 
�الأعلى  �لقائد  ن��ائ��ب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
بالنخلة  �ملز�رعني و�العتناء  �مل�شلحة بدعم  للقو�ت 

باعتبارها ثروة وطنية.
�أن ما  �آل نهيان  و�أك��د �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�ي��د 
حققه �ملهرجان من جناح الفت يوؤكد �شحة �لنهج 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  له  �ملغفور  �شار عليه  �ل��ذي 
)�لتفا�شيل  ث�����ر�ه.  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 

حمدان بن زايد يتفقد
 مهرجان ليوا للرطب 2013

حمد�ن بن ز�يد خال تفقده مهرجان ليو� للرطب 2013  )و�م(
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م�ساركة يف اليوم الأول  414
انطالق مميز ملهرجان ليوا للرطب و�صط ح�صور جماهريي كبري

 •• الفجر - املنطقة الغربية: 

�نطلقت م�شاء �م�س �الأول فعاليات �لدورة �لتا�شعة من مهرجان ليو� للرطب 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  و�ملقام   2013
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، وتنظيم جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
�خلام�س  حتى  وي�شتمر  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
و�لع�شرين من �ل�شهر �جلاري و�شط ح�شور جماهريي كبري من خمتلف 
و�لرت�ث  �الأ�شالة  ع�شاق  من  و��شعة  وم�شاركات  �لتوقعات  فاق  �جلن�شيات 
وحمبي �لنخيل و�ملهتمني بها. �شهد �ليوم �الول ملز�ينة �لرطب م�شاركات 
كبرية يف فئات �لدبا�س و�لدبا�س �لت�شجيعي و�أكرب عذج و�لتي �شهدت �إقبال 

على �لرت�ث وتوريثه لاأجيال �لقادمة ميثل �أ�شا�شاً ُمهماً لهوية �شعب دولة 
�الإمار�ت مع �الأخذ باأ�شباب �لتقدم �حل�شاري و�النفتاح �لثقايف. 

كما توجه بو�فر �ل�شكر و�المتنان للفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
لرعاية  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل 
�شموه لكافة جهود �شون �لرت�ث �لعريق و�ملحافظة على تقاليدنا �الأ�شيلة. 
و�أعرب عن �العتز�ز باملتابعة �لدوؤوبة من قبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية، ملختلف �لفعاليات �لرت�ثية يف 
�أبوظبي ودولة �الإم��ار�ت، وب�شكل خا�س مهرجان �لظفرة ومهرجان  �إمارة 
ومهرجان  باأبوظبي،  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  و�ملعر�س  للرطب،  ليو� 
�ل�شد�قة �لدويل للبيزرة. كما توجه بخال�س �ل�شكر و�لتقدير للدعم �لد�ئم 

كبري من �مل�شاركني �لذين تو�فدو� للت�شجيل خال �لفرتة �ل�شباحية و�لتي 
حددتها �للجنة �ملنظمة ال�شتقبال م�شاركات �لر�غبني يف خو�س �ملناف�شات 
�ملختلفة للمهرجان وبلغ عدد �مل�شاركات يف �ليوم �الول 414 م�شاركة منها 
75 م�شاركة  و  �لت�شجيعي  �لدبا�س  135 يف فئة  و  �لدبا�س  204 يف فئة 
�لثقافة  م�شت�شار  �ملزروعي  خلف  حممد  �شعادة  وتقّدم   . عذج  �كرب  فئة  يف 
�ملهرجانات  �د�رة  جلنة  رئي�س  �بوظبي  عهد  ويل  �شمو  دي��و�ن  يف  و�ل���رت�ث 
و�لتقدير  �ل�شكر  بجزيل  �ملنا�شبة   هذه  يف  و�لرت�ثية   �لثقافية  و�لرب�مج 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، 
�لد�ئم على مو��شلة  مل�شاريع �شون �لرت�ث وت�شجيعه  لدعمه �لاحمدود 
تعزيز ثقافة �ملهرجانات و�لفعاليات �لرت�ثية، حيث يوؤكد �شموه �أّن �حلفاظ 

جلهود �شون �لرت�ث �لثقايف من قبل �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان 
�أبوظبي،  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لوطني  �الأم��ن  م�شت�شار 
وتوجيهات �شموه �لد�ئمة لتطوير تلك �لفعاليات مبا يحقق �الأهد�ف �لتي 
�أطلقت من �أجلها. و�أعرب �ملزروعي عن بالغ �شعادته لاقبال �جلماهريي 
�لكبري �لذي �شهده �ليوم �الول للمهرجان من خمتلف �جلن�شيات بجانب 
�مل�شاركة �لكبرية للمت�شابقني يف فئات م�شابقات �لرطب �ملختلفة مما يعك�س 
بعدما  و�جلن�شيات  �لفئات  جميع  �ىل  �ل��و���ش��ول  يف  �مل��ه��رج��ان  جن��اح  م��دى 
حتول �ىل �حتفالية كرنفالية كبرية جتذب �ليها ع�شاق �لرت�ث و�ال�شالة 
و�ملهتمني بزر�عة �لنخيل بجانب �ال�شر و�لعائات من خمتلف �جلن�شيات 

وهو ما يوؤكد جناح �ملهرجان يف حتقيقه لاهد�ف �ملن�شودة منه .

حممد بن را�صد ي�صتقبل رئي�س جمموعة البنك ال�صالمي للتنمية يف اململكة العربية ال�صعودية
•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي رع����اه �هلل يف 
�م�س  م�شاء  بزعبيل  �شموه  ق�شر 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
بن  مكتوم  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  عهد 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي .. معايل �لدكتور �حمد 
حممد علي رئي�س جمموعة �لبنك 
�ململكة  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �ال����ش���ام���ي 

و�مل�����ش��رف��ي��ون يف هذ�  �ال���ش��ام��ي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل��ق��ط��اع مب���ب���ادرة 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي �لتي كان �شموه 
�جلاري  �ل��ع��ام  مطلع  �طلقها  ق��د 
تعك�س  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  م��ع��ت��ربي��ن 
مل�شتقبل  ل�شموه  �ل��ث��اق��ب��ة  �ل���روؤي���ة 
�ملنطقة  يف  �ال���ش��ام��ي  �الق��ت�����ش��اد 
و�ل���ع���امل وه�����ذ� ي���ب���دو و����ش��ح��ا يف 
�هتمام �لدو�ئر و�جلهات �مل�شرفية 
�ل����ق����ر�ر يف هذ�  �ل��ع��امل��ي��ة و����ش���ن���اع 
وتطبيقها  �شموه  مب��ب��ادرة  �مل��ج��ال 
�لعربية  �ل������دول  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف 

�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة وعدد� 
من م�شوؤويل �لبنك وذلك بح�شور 
عدد من م�شوؤويل قطاع �القت�شاد 
و�مل�شرفيني  �لدولة  يف  �ال�شامي 
بدبي  �مل���ه���ت���م���ني  �ال�����ش����ام����ي����ني 
كعا�شمة لاقت�شاد �ال�شامي. وقد 
تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم و�لدكتور �حمد 
�لتهاين  و�حل�������ش���ور  ع��ل��ي  حم��م��د 
ب�����ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل����ب����ارك د�ع����ني 
�ل�شهر  ه��ذ�  �ن يعيد  �هلل عز وج��ل 
�لعربية  �الم���ت���ني  ع��ل��ى  �ل��ف�����ش��ي��ل 
و�لربكات.  ب��اخل��ري  و�ال���ش��ام��ي��ة 
وقد ��شاد م�شوؤولو قطاع �القت�شاد 

�شاحب  �دى  وق�����د  و�الج���ن���ب���ي���ة. 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�ل�شيوخ 
و�حل�شور �شاة �ملغرب جماعة ثم 
�ىل  �الف��ط��ار  طعام  �جلميع  تناول 
مائدة �شموه �لرم�شانية �لعامرة. 
�ل�شيخ  �شمو  و�مل��اأدب��ة  �للقاء  ح�شر 
ماجد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
رئي�س هيئة �لثقافة و�لفنون بدبي 
حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�آل م��ك��ت��وم وع�����دد من  ر�����ش���د  ب���ن 
�لوزر�ء  �مل��ع��ايل  و��شحاب  �ل�شيوخ 
�مل�شارف  وروؤ�شاء  �مل�شوؤولني  وكبار 

و�مل�شرفيني يف �لدولة.
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
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موؤ�ص�صة خليفة لالأعمال الإن�صانية توا�صل توزيع امل�صاعدات 
على املحتاجني يف ال�صفة الغربية والقد�س

•• رام اهلل-وام:

و��شلت موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لاأعمال �الإن�شانية 
�أ�شبوعها �لثاين يف تنفيذ برناجمها �لرم�شاين يف كافة �أنحاء 
�ل�شفة �لغربية و�لقد�س �ل�شرقية. و�نطلق �لربنامج يف �أول 
�الإمار�ت  متثيل  مكتب  باإ�شر�ف  �ملبارك  رم�شان  �شهر  �أي��ام 
�لعربية �ملتحدة لدى دولة فل�شطني بر�م �هلل و�شمل توزيع 

خميمات  لكافة  غذ�ئي  ط��رد  و500  �الف  �ربعة  يقارب  ما 
وجتمعات �لاجئني و�جلمعيات و�الأفر�د يف خمتلف مناطق 
�إفطار �ىل  تقدمي وجبات  كما مت  و�لقد�س  �لغربية  �ل�شفة 
و�إقامة  �لغربية  �ل�شفة  حمافظات  يف  �ملحتاجة  �لعائات 
توزيع  �ىل  ��شافة  �ل�شريف  �الأق�شى  يف  �لرم�شانية  �ملو�ئد 
ك�شوة �لعيد على �لفئات �ملحتاجة من �ل�شعب �لفل�شطيني. 
كما يغطي برنامج �ملوؤ�ش�شة كافة �شر�ئح �ملجتمع �لفل�شطيني 

�شهد�ء  و�أ���ش��ر  خا�شة  �حتياجات  وذوي  �أي��ت��ام  من  �مل�شتحقة 
و�أ�شرى و�أر�مل وفقر�ء وحمتاجني ومن يعانون من �أمر��س 
من  �الن�شانية  لاعمال  خليفة  موؤ�ش�شة  وتعترب  مزمنة. 
�الإمار�تي  �الإن�شاين  �خل��ريي  �لعمل  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ش�شات 
من  و�ح����د  ه���و  �ل��ربن��ام��ج  ف��ه��ذ�  �لفل�شطينية  �الأر�������س  يف 
�ل�شعب  �حتياجات  معظم  تغطي  الأن  ت�شعى  بر�مج  �شل�شلة 

�لفل�شطيني من �أجل دعم وتعزيز �شموده على �أر�شه. 

�صرطة اأبوظبي توفد قيادات ن�صائية لربنامج تدريبي باململكة املتحدة
•• اأبوظبي-وام:

يف  �ال�شرت�تيجية  فرع  مدير  مناحي  حممد  فاتن  �لنقيب  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أوف��دت 
�إد�رة �خلدمات �لطبية  مكتب مدير عام �ملالية و�خلدمات و�ملازم جميلة عبد�لرحمن يعقوب من 
�إىل  �لتدريب  �إد�رة  يف  �ال�شرت�تيجي  �لتخطيط  فرع  مدير  �لعطا�س  طالب  ب�شمة  رئي�شي  و�الد�ري 
لدول  �لن�شائي  �لعن�شر  من  و�الإ�شر�فية  �لقيادية  �ملهار�ت  تطوير  برنامج  حل�شور  �ملتحدة  �ململكة 
�ململكة  بر�م�شهيل  يف  �ل�شرطة  كلية  مع  بالتعاون  �أ�شابيع   5 ومل��دة  �إفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق 
�ملتحدة و�لهيئة �لوطنية لتطوير �لعمل �ل�شرطي وتاأتي هذه �لبادرة بهدف تطوير �ملهار�ت �لقيادية 
و�الإ�شر�فية للعن�شر �لن�شائي وتعزيز وتطوير �لقادة وتدريبهم على مو�جهة �ل�شعوبات و�لت�شدي 
�أن �لدورة ��شتملت على �لعديد من �لرب�مج و�الأ�شاليب و�لطرق  لها. وذكرت �لنقيب فاتن مناحي 
�جليدة �لتي �إذ� ما �تبعها �ل�شابط �أو �لقائد تفيد يف �إجناح �لعملية �الإد�رية و�الإ�شر�فية و�الإ�شهام يف 

�لتطوير على �مل�شتوى �ل�شخ�شي يف كيفية مو�جهة �مل�شاكل و�ل�شيطرة عليها وحلها.

حاكم راأ�س اخليمة يفتتح م�صجد ال�صيخ حممد بن �صامل القا�صمي بعد �صيانته وترميمه

حمدان بن زايد يتفقد مهرجان ليوا للرطب 2013

•• راأ�س اخليمة-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن 
ر�أ����س �خليمة ظهر  �الأع��ل��ى ح��اك��م 
ل���ه �ل�شيخ  �مل��غ��ف��ور  �م�����س م�����ش��ج��د 
حممد بن �شامل �لقا�شمي  �جلامع 
�لكبري بعد �إعادة �شيانة وترميمه 
 . ر�أ���س �خليمة �لقدمية  يف مدينة 
وقد �أدى �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  و  �خليمة 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 

ر�أ�س �خليمة �شاة �جلمعة.
معايل  ج��ان��ب��ه  �إىل  �ل�����ش��اة  و�أدى 
�ل�شيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�شمي 

ر�أ�س  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شحي 
�ل��ك��رمي وعلومه  ل��ل��ق��ر�آن  �خل��ي��م��ة 
�لذي تطرق يف خطبة �ىل ف�شائل 
����ش���ه���ر رم�������ش���ان �مل������ب������ارك. وق����ال 
�لرتميم  �أع��م��ال  �إن  �لكيت  حممد 
له  �مل��غ��ف��ور  م�شجد  يف  و�ل�����ش��ي��ان��ة 
�لقا�شمي   �شامل  بن  حممد  �ل�شيخ 
�جل���ام���ع �ل��ك��ب��ري  ����ش��ت��م��رت عاما 
ك��ام��ا مت��ت حت��ت �إ����ش���ر�ف خرب�ء 
�لعاملية  للمعايري  ووفقا  �لتنقيب 
خ���ال���ه �حلفاظ  م���ن  ����ش��ت��ه��دف��ت 
 .. �ملهم  �الإ�شامي  �الأث��ر  على هذ� 
م�شري� �إىل �أن ت�شييد �مل�شجد متت 
مربع  م��رت   1600 م�شاحة  على 
وي�شم قاعة رئي�شة لل�شاة حتتل 

�أن  بالذكر  �لد�ئرة. جدير  �إ�شر�ف 
حممد  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  م�شجد 
ب��ن ���ش��امل �ل��ق��ا���ش��م��ي �ل����ذي يطلق 
ع��ل��ي��ه  �جل���ام���ع �ل��ك��ب��ري ي��ع��د �أحد 
�مل�����ش��اج��د يف مدينة  و�أك�����رب  �أق�����دم 
�أق��دم م�شجد  ر�أ���س �خليمة وث��اين 
�ملغفور  بناه  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
له �ل�شيخ �شقر بن ر��شد �لقا�شمي 
�لذي حكم يف �لفرتة �لتاريخية من 
1777 �إىل 1803 ميادية فيما 
وتو�شعة  �شيانة  للم�شجد  �أجريت 
�شلطان  �ل�شيخ  له  �ملغفور  عهد  يف 
يف  حكم  �ل��ذي  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
 1866 �إىل   1803 م��ن  �ل��ف��رتة 
�مل�شجد  جت����دي����د  ومت  م�����ي�����ادي 

�ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �مل�شت�شار 
�حمد  و�ل�شيخ  ر�أ���س �خليمة  حاكم 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب����ن  ����ش���ع���ود  ب����ن 
�شقر  بن  �شعود  بن  خالد  و�ل�شيخ 
�شعود  بن  �شقر  و�ل�شيخ  �لقا�شمي 
�لقا�شمي و�شعادة حممد  بن �شقر 
�أحمد �لكيت مدير عام د�ئرة �الآثار 
و�ل�شيد  �خليمة  ب��ر�أ���س  و�مل��ت��اح��ف 
مكتب  مدير  �خلنبويل  ر��شد  علي 
�الإ�شامية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
و�الأوق�������اف ب���ر�أ����س �خل��ي��م��ة وعدد 
م����ن م�������در�ء �ل�����دو�ئ�����ر �مل��ح��ل��ي��ة و 
وجموع  و�ل�شخ�شيات  �مل�����ش��وؤول��ني 
�مل�شلني  و�أم  و�مل��ق��ي��م��ني.  �مل�شلني 
�أح����م����د حممد  �ل�������ش���ي���خ  ف�����ش��ي��ل��ة 

�ل�����وج�����ه �ل������رت�ث������ي و�ل����ت����اري����خ����ي 
ل��ل��م�����ش��ج��د و�ل�������ذي ي��ع��ك�����س مدى 
�لقدمية  �ملنطقة  وع��ر�ق��ة  �أ���ش��ال��ة 
يف ر�أ�س �خليمة �ل�شاربة بجذورها 
يف ع��م��ق �ل��ت��اري��خ و�ل���ت���ي ك���ان لها 
يف  و�ق��ت�����ش��ادي��ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة  �أدو�ر 
�لتاريخ �لقدمي. كما �أو�شى �شموه 
متخ�ش�شة  ب�����ش��رك��ة  ب��اال���ش��ت��ع��ان��ة 
لدر��شة �الأ�شا�شات �لتكوينة لهيكل 
وم�����دى حتملها  �ل��ك��ب��ري  �جل���ام���ع 
وتوفري  �الف����رت������ش����ي  وع���م���ره���ا 
�شركة متخ�ش�شة الأعمال �لتربيد 
�لكهربائية  و�لتمديد�ت  و�لتكييف 
كمعلم  �مل�������ش���ج���د  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
ت��اري��خ��ي وت���ر�ث���ي ل����اإم����ارة حتت 

ثلثي م�شاحته وتت�شع مع �لر�شيف 
 1000 ل��ن��ح��و  بامل�شجد  �خل��ا���س 
نافذة   28 �إىل  �إ����ش���اف���ة  م�����ش��ل 
مقو�شة على جانبيه وممر مغطى 
ب���اأح���ج���ار ج��ب��ل��ي��ة وث���اث���ة �أب�����و�ب 
كبرية تفتح باجتاه �جلهة �ل�شرقية 
�إىل جانب 60 عمود� يعلوها �شقف 
م��غ��ط��ى ب�����ش��ع��ف �ل���ن���خ���ي���ل. وك����ان 
بن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
�الأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة قد 
بر�أ�س  �الآث��ار و�ملتاحف  د�ئ��رة  وجه 
تاريخية  در����ش��ة  ب���اإج���ر�ء  �خل��ي��م��ة 
و�ال�شتعانة  �ملكت�شفة  �مل�شجد  الآثار 
ب���اخل���رب�ء و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني الإب����ر�ز 

�ملغفور له ل�شيخ  وتو�شعته يف عهد 
خالد بن �شقر بن خالد �لقا�شمي 
ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة م���ا ب���ني عام 
فكانت  1908ميادي   -1900
�آخر تو�شعة للم�شجد يف بد�ية حكم 
�ملغفور له �ل�شيخ �شلطان بن �شامل 
ر�أ�س  �ل��ق��ا���ش��م��ي رح��م��ه �هلل ح��اك��م 
�خليمة 1919- 1948 ميادي 
ب��ي��ن��م��ا ك�����ان �آخ������ر ت���رم���ي���م �أج�����ري 
للم�شجد يف عام 1993م بناء على 
�شقر  �ل�شيخ  له  �ملغفور  توجيهات 
ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رح��م��ه �هلل 
مكانا  ليكون  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م 
للعبادة ورم���ز� م��ن رم���وز �الإم���ارة 

�حل�شارية �لقدمية .

•• املنطقة الغربية – الفجر:

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
�لغربية بالنجاح �لكبري و�لتطور 
مهرجان  ي�شهده  �ل���ذي  �ل��اف��ت 
�لغربية  باملنطقة  للرطب  ل��ي��و� 

للعام �لتا�شع على �لتو�يل.
�ملهرجان  تنظيم  �إن  �شموه  وق��ال 
�شنويا ين�شجم مع توجهات قيادة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة 
و�اله��ت��م��ام �ل��ك��ب��ري �ل���ذي يوليه 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
�شمو  �أول  و�ل��ف��ري��ق  �هلل  حفظه 

�مل�شرفة  �جل���ه���ات  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لعام  ه��ذ�  باملهرجان  و�مل�����ش��ارك��ة 
باأنها �ت�شمت بالتعاون و�الن�شجام 
�الأثر  �أبلغ  له  ك��ان  مما  و�البتكار 
يف ظهور �ملهرجان بهذ� �مل�شتوى 
فعالياته  ت��ر���ش��ي��خ  ويف  �ل����ر�ق����ي 
�لدرجة  ه��ذه  �إىل  ب��ه  و�ل��و���ش��ول 

من �لتطور و�لتجدد و�لتميز.
مو�كبة  �أه��م��ي��ة  �إىل  �شموه  ودع���ا 
�أحدث تطور�ت �لع�شر يف جمال 
����ش���رورة  و�إىل  �ل��ن��خ��ي��ل  زر�ع������ة 
�الأ�شاليب  �أح��������دث  �����ش���ت���خ���د�م 
�لعلمية و�لتقنية لارتقاء باأنو�ع 
ودفعها  �الإم���ار�ت  متور  و�أ�شناف 
�لتميز  و  �جل���������ودة  م�����ن  مل����زي����د 

وحرفية  ي����دوي����ة  وم�������ش���غ���والت 
�لن�شائي  �الحت�����اد  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك 

و�ملر�أة �ملنتجة.
�ل�شركات  �أج��ن��ح��ة  ���ش��م��وه  وز�ر 
�ل����زر�ع����ي����ة و�ج���ن���ح���ة �ل��������وز�ر�ت 
وبلدية  و�مل���ح���ل���ي���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة و�ط���ل���ع على 
م�شروع م�شابقة �حلرف �ليدوية 
فعاليات  ����ش���م���ن  �ق����ي����م  �ل�������ذي 
�ل�شيخ  �شمو  و�ل��ت��ق��ى  �مل��ه��رج��ان. 
�آل نهيان خال  حمد�ن بن ز�يد 
�لتحكيم  جلنة  باأع�شاء  جولته 
�ملختلفة  �ل���رط���ب  م�����ش��اب��ق��ات  يف 
ومعايري  ����ش���روط  ع��ل��ى  وت���ع���رف 
�ملر�شودة  و�جل���و�ئ���ز  �مل�����ش��اب��ق��ات 

�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
�لقائد  ن��ائ��ب  �بوظبي  عهد  ويل 
بدعم  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى 
بالنخلة  و�الع���ت���ن���اء  �مل����ز�رع����ني 

باعتبارها ثروة وطنية.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ملهرجان  حققه  ما  �أن  نهيان  �آل 
ي����وؤك����د �شحة  م����ن جن�����اح الف�����ت 
�ملغفور له  �شار عليه  �لذي  �لنهج 
�لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
ب�شط  من  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب 
�خل�شرة و�لنماء يف كافة �الأنحاء 
�حلياة  رمز  بالنخلة  �لعناية  ويف 

و�لعطاء.
�حلثيثة  �جل��ه��ود  �شموه  وو���ش��ف 

�لرت�ث  على  �ملحافظة  وتاأ�شيل 
�أح��د مكوناته  �ل��ذي يعد �لنخيل 

�الأ�شا�شية.
وك����ان ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ز�يد �آل نهيان قد تفقد يف بد�ية 
�أفر�ح  ب�شالة  للمهرجان  زيارته 
�ملزيرعة بليو� يف �ملنطقة �لغربية 
�ملتنوعة  �ل��رط��ب  ع��ر���س  ���ش��ال��ة 
على  و�طلع  �لكربى  �مل�شابقة  يف 
�ج��م��ل ع��ر���س م���ن ���ش��م��ن فئات 
�مل�������ش���اب���ق���ات وت�����ب�����ادل �حل���دي���ث 
�مل�����ش��ارك��ات يف �ج��م��ل عر�س  م��ع 
�ملعر�س  �ىل  ���ش��م��وه  �ن��ت��ق��ل  ث���م 
�ملهرجان  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل�����ش��اح��ب 
�لرت�ث  �عماال من  ي�شم  و�ل��ذي 

و�ملناف�شة حمليا وعامليا.
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أع���رب 
ز�يد �آل نهيان عن �شعادته بلقائه 
�ملز�رعني و�مل�شاركني يف �لفعاليات 
�شموه  الفتا  للمهرجان  �لرديفة 
�لو��شعة  �مل�����ش��ارك��ة  ه���ذه  �ن  �ىل 
جت�����ش��د م���دى �ه��م��ي��ة �ل��ن��خ��ل��ة يف 

تاريخنا �لعربي و�ال�شامي.
زيارته  خ��ت��ام  يف  ���ش��م��وه  ومت��ن��ى 
�مل����زي����د م����ن �ل���ت���م���ي���ز و�ل���ن���ج���اح 
�لقادمة  دور�ت�����ه  يف  ل��ل��م��ه��رج��ان 
و�أن يكون منا�شبة مهمة لت�شجيع 
�الهتمام  ع��ل��ى  �مل���ز�رع���ني  ودع����م 
�ل��رط��ب وتوعيتهم  �إن��ت��اج  ب��ج��ودة 
�حلديثة  �ل�����زر�ع�����ة  ط�����رق  �إىل 

لها. كما �لتقى �شموه �مل�شاركني يف 
�ملهرجان و�شكرهم على جهودهم 
�لتي  بالنخلة  باالهتمام  �ملتميزة 
ت��ع��ت��رب �ح������دى م���ك���ون���ات ت����ر�ث 
�الم�����ار�ت .  ر�ف����ق ���ش��م��وه خال 
����ش���ع���ادة حم���م���د خلف  �ل�����زي�����ارة 
�لثقافة  م�����ش��ت�����ش��ار  �مل�����زروع�����ي 
و�ل�������رت�ث يف دي������و�ن ���ش��م��و ويل 
�إد�رة  جلنة  رئي�س  �أبوظبي  عهد 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
حمد  حممد  و�شعادة  و�ل��رت�ث��ي��ة 
ب��ن ع���ز�ن �مل��زروع��ي وك��ي��ل ديو�ن 
ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية 
�ملزروعي  عبيد  و�شعادة  باالإنابة 

مدير مهرجان ليو� للرطب.

الهالل الأحمر تبداأ توزيع املواد الغذائية وامل�صاعدات الإن�صانية على املت�صررين يف مالوي
•• ماالوي-وام:

وزع وفد �لهال �الأحمر �ملتو�جد 
يف جمهورية ماالوي 12 طنا من 
�ملت�شررين  ع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د 
من �جلفاف يف حمافظة ما�شنجا 

�ملاالوية.
�أ�����ش����رة   500 �ل����ت����وزي����ع  و����ش���م���ل 
مب��ح��اف��ظ��ة م��ا���ش��ن��ج��ا �ل��ت��ي تبعد 
ع��ن �ل��ع��ا���ش��م��ة ل��ي��ل��ون��غ��وي 285 
حميد  �ل�شيد  بح�شور  كيلومرت� 
ر��شد �ل�شام�شي مدير �إد�رة �الإغاثة 
و�لطو�رئ بالوكالة ورئي�س �لوفد 
�الحمر  ب��ال�����ش��ل��ي��ب  وم�������ش���وؤول���ني 
حكومة  م���ن  ومم��ث��ل��ني  �مل�������االوي 
�ليوم  �ل��وف��د  و�شيقوم  �ملحافظة. 
بتوزيع 12 طنا على �ألف �شخ�س 
طنا  و12  �إن�شاجني  حمافظة  يف 
حمافظة  يف  ���ش��خ�����س  �أل�����ف  ع��ل��ى 
�شكيكو�و� . جدير بالذكر �أن �أكرث 
�شخ�س  �أل���ف  و700  مليون  م��ن 
�لغذ�ء  يف  ح���اد  بنق�س  م���ه���ددون 
مبا يعادل 11 يف �ملائة من جممل 
 15 �شكان م���االوي م��وزع��ني على 

لغذ�ء  ب���ح���اج���ة  وه�����م  حم���اف���ظ���ة 
وزيوت  وبقوليات  ذرة  م��ن  عاجل 
28 مليون  بتكلفة  طعام وغريها 

دوالر.
�ل���ه���ال �الحمر  وف����د  و����ش��ت��ق��ب��ل 
�ملاالوي  ب�شحبة �ل�شليب �الأحمر 
�مل��ت�����ش��رري��ن �لذين  ب��ح��ف��اوة م���ن 
جتمعو� من �لقرى ال�شتقبال وفد 
�أبو�شا  مبنطقة  �الح��م��ر  �ل��ه��ال 

مبحافظة ما�شنجا.
بالتعاون  �ل��ف��ور  �ل��وف��د على  وق��ام 
توزيع  �الح���م���ر يف  �ل�����ش��ل��ي��ب  م���ع 
�لغذ�ئية على  �مل��و�د  13 طنا من 
باملحافظة  مت�شررة  �أ���ش��رة   500
من قمح وذرة وزي��وت طعام وملح 
طعام وذرة رفيعة وبذور ملحا�شيل 
�الأول من  �ليوم  وذل��ك يف  زر�عية 

توزيع �مل�شاعد�ت.
وقال حميد ر��شد �ل�شام�شي رئي�س 
وف��د �ل��ه��ال �الح��م��ر يف كلمة له 
�أمام �ملت�شررين من ن�شاء و�طفال 
وع��ج��زة �إن وج��ود وف��د �ل��ه��ال يف 
�لعون  يد  �إىل مد  يهدف  م��االوي 
�مل���االوي  �ل�شعب  �أط��ي��اف  جلميع 

�ملت�شررين  لكل  �مل�شاعدة  وتقدمي 
�ملتاأثرة  �ملحافظات  و�ملحتاجني يف 
باجلفاف ومدهم بالغذ�ء و�لك�شاء 
����ش��ت��ج��اب��ة لند�ء  و�ل������دو�ء وذل����ك 
و�ل�شليب  �مل�����االوي�����ة  �حل���ك���وم���ة 
الأكرث  �لعون  ملد  �مل���االوي  �الحمر 
مهددين  ���ش��خ�����س  م���ل���ي���ون  م����ن 
ب����اجل����وع و�ل���ع���ط�������س ب�����ش��ب��ب �شح 
�ل�شحي  �لو�شع  وت��ردي  �الم��ط��ار 

�ملر�كز  يف  �حل����اد  �ل��ن��ق�����س  ب�شبب 
�ل�شحية.

م�شاعد�ت  �أن  �ل�����ش��ام�����ش��ي  و�أك�����د 
�ل���ه���ال ل���ن ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى �مل����و�د 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ب���ل ل��دي��ه��ا �ل��رغ��ب��ة يف 
�الن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  يف  �لتو�شع 
وذل�����ك ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات من 
حكومة �المار�ت �لر�شيدة بتوفري 
لل�شعب  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �الإح��ت��ي��اج��ات 

�شحية  م�����ر�ك�����ز  م�����ن  �مل�����������االوي 
وح��ف��ر �آب�����ار �مل���ي���اه و���ش��ي��ان��ة �آب����ار 
�شيانة  �إىل  �إ���ش��اف��ة   .. م��ت��وق��ف��ة 
وجتديد  و�مل�شت�شفيات  �مل���د�ر����س 
م��ب��ان��ي��ه��ا. ووع������د ب���در�����ش���ة هذه 
�ل�شليب  م��ع  �الإن�شانية  �مل�شاريع 
�إم���ك���ان���ي���ة  ل���ل���ب���ح���ث يف  �الأح�����م�����ر 
 .. �لقريب  �مل�شتقبل  يف  تنفيذها 
ع��ن فرحتهم  وع���رب �حل��ا���ش��رون 

�الإمار�تية  �مل�����ش��اع��د�ت  ب��و���ش��ول 
�إل��ي��ه��م يف �ل���وق���ت �مل��ن��ا���ش��ب . من 
ج����ان����ب����ه ع�����رب ي����اي����ا ج����وزي����ف 
بال�شليب  �ل���ط���و�رئ  �د�رة  م��دي��ر 
�أمام  �مل���االوي يف كلمة له  �الأح��م��ر 
���ش��ك��ره جلهود  �مل��ت�����ش��رري��ن ع���ن 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  وم�شاعي 
�ل���ه���ال �الحمر  �مل��ت��ح��دة وه��ي��ئ��ة 
�الإن�شانية مل�شاعدة �ل�شعب �ملاالوي 
ح�شور  �إن  وق��ال  حمنته.  لتجاوز 
�ل��ه��ال �الأح��م��ر �إىل م���االوي هو 
�إن�����ش��اين ي��ه��دف �ىل تقدمي  ع��م��ل 
ه����ذه  ل���ل���م���ح���ت���اج���ني يف  �ل�����ع�����ون 
�ل���ظ���روف �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي ميرون 
بها . و�أعرب �إذ�كيو لوهانقا ممثل 
ح��ك��وم��ة حم��اف��ظ��ة م��ا���ش��ن��ج��ا عن 
ما�شنجا  حمافظة  حكومة  �رتياح 
بتو�جد �لهال �الحمر �المار�تية 
يف ماوي لتقدمي �لعون �الإن�شاين 
�ل�شعب  �أب���ن���اء  م��ن  ل��ل��م��ت�����ش��رري��ن 

�ملاالوي.
�المار�تية جاءت  �ملعونة  �إن  وق��ال 
يف �لوقت �ملنا�شب الإنقاذ ما يقارب 
مت�شرر  �شخ�س  مليون  من  �أك��رث 

يف ���ش��ت حم��اف��ظ��ات مب����االوي من 
�أن  �إىل  .. م�شري�  و�مل��ر���س  �جل��وع 
حم��اف��ظ��ة م��ا���ش��ن��ج��ا ت��ع��ت��م��د على 
�لزر�عة �لتي تاأثرت بتوقف هطول 
�المطار مما �أدى �إىل تدين �النتاج 
م���ن �مل��ح��ا���ش��ي��ل �ل���زر�ع���ي���ة خال 

�ل�شنو�ت �ملا�شية.
�لفرحة عمت ماالوي  �إن  و�أ�شاف 
�إىل  �الأحمر  �لهال  وفد  بو�شول 
بالغذ�ء  �شكانها  �ملحافظة ملد  هذه 
يو��شل  �أن  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  معربا   ..
�ل����ه����ال ج����ه����وده ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
�ملجال  يف  �لتحتية  �لبنية  توفري 
�ملحافظة  يف  و�لتعليمي  �ل�شحي 
وتوفري مياه �ل�شرب .. م�شري� �إىل 
يف  كبري�  تدنيا  ت�شهد  �ملنطقة  �أن 

هذه �ملر�فق �حليوية.
ووجه �ل�شكر و�لتقدير �إىل �لهال 
مقدمة  يف  ل����ت����و�ج����ده  �الأح�����م�����ر 
�مل��ن��ظ��م��ات �الن�����ش��ان��ي��ة يف م���االوي 
مثمنا جهوده �لكبرية يف �لو�شول 
مناطقهم  يف  �مل���ت�������ش���رري���ن  �إىل 
نحوهم  �الن�شاين  �لو�جب  وتاأدية 

ب�شدر مفتوح.
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انطالق م�صابقات الأ�صرة والطفل �صمن فعاليات رم�صان عجمان
مع �الأ�شئلة.

�ت�شمت  و��شعة  م�شاركة  و�لطفل  �الأ���ش��رة  م�شابقات  و�شجلت 
�أجو�ء  و  �الأطفال  بني  �لتناف�شية  و�ل��روح  �حلما�شي  بالطابع 
�يجابية وحفاوة ت�شجيعية كان عنو�نها �الأول جمهور �لفعالية 
�أغلب  يف  �ل��و����ش��ح��ة  وم�شاركته  �مل��ت��و����ش��ل  وح�����ش��وره  �ملتميز 

فقر�ت �الحتفالية �لرم�شانية �ملتنوعة.
يف  ت�شهد  و�إمي���ان  ت��ق��وى  عجمان  رم�شان  فعاليات  �أن  ي��ذك��ر 
وثرية،  متنوعة،  فعاليات  �إط��اق  �لعام  لهذ�  �ل�شابعة  دورتها 
�لدينية و �الجتماعية و  �الأن�شطة  �لعديد من  حيث يت�شمن 
�لريا�شية و �لثقافية مبا ميثله هذ� �ل�شهر يف نفو�س �مل�شلمني 

من ��شت�شقاء �إمياين كبري لف�شائل �لرحمة.

•• عجمان-الفجر :

�نطلقت م�شاء �أم�س، يف �شتي �شنرت عجمان ، م�شابقات �الأ�شرة 
�ل�شابعة  �لدورة  �مل�شابقات �شمن  �لتي تنظمها جلنة  و�لطفل 
لفعاليات رم�شان عجمان تقوى و�إميان وذلك من �جل �ثر�ء 

�الأجو�ء �لعائلية و�لرتويحية يف �ل�شهر �ملبارك.
��شبوعني،  ملدة  جمعة  يوم  كل  تقام  �لتي  �مل�شابقات  وت�شمنت 
جمهور  بح�شور  ع��دة  وترفيهية  وجمتمعية  ثقافية  ف��ق��ر�ت 
كبري من �الأطفال، �إ�شافة �إىل تكرمي �الأطفال و�الأ�شر �لفائزة 
و�لثقافية.  و�لتاريخية  و�لدينية  �لعلمية  �مل�شابقات  باأ�شئلة 
و�ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف ت��ر���ش��ي��خ م��ب��د�أ �ل��ت��ح��دي و�مل��ن��اف�����ش��ة لدى 

�الأطفال بروح ريا�شية عالية.
رم�شان  يف  �مل�شابقات  جلنة  رئي�س  �ل�شام�شي  م���وزة  وذك���رت 
به  تتميز  �ل���ذي  �ل��ت��ن��وع  تعك�س  �مل�����ش��اب��ق��ات  ه���ذه  �أن  ع��ج��م��ان، 
�أنها ال تقت�شر  �إذ   ، فعاليات رم�شان عجمان.. تقوى و�مي��ان 
للكبار  و�لرتفيهية  و�ملجتمعية  �لدينية  �لفعاليات  على  فقط 

فقط و�إمنا ت�شمل كافة �شر�ئح �ملجتمع من بينهم �الطفال.
م��ت��ن��وع��ة من  ت��وف��ري جم��م��وع��ة  �إىل  د�ئ���م���اً  ن�شعى  و�أ���ش��اف��ت 
�أن ي�شتمتع  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �الأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لرتفيهية  �مل�شابقات  �أن  وباعتقادي  �لعائلة،  �أف��ر�د  كافة  بها 
وذلك  حقيقية  �حتفالية  روح  �إيجاد  يف  �أ�شهمت  قد  لاأطفال 
من خال �لتجاوب �لكبري لاأطفال مع �مل�شابقات وتفاعلهم 

دور املوؤ�س�سات الرتبوية يف غر�ش ثقافة احرتام القانون مبجل�ش حمد عبداهلل بن غليطة

القتناع هو الأ�صا�س لحرتام القانون وتاأكيد وجود هذه الثقافة

جمل�ش جا�سم بن دروي�ش براأ�ش اخليمة 

التاأكيد على دور املوؤ�ص�صات التعليمية 
لن�صر ثقافة احرتام القانون

كلية ال�صرطة باأبوظبي تكمل اإجراءات التحاق دفعة جديدة من املر�صحني 

مرور العني ينفذ مبادرة توعية باأ�صباب احلوادث اخلم�صة

العلماء �صيوف رئي�س الدولة يلقون 26 حما�صرة عن تربية الأبناءوفد اإ�صالمية دبي يزور مر�صى م�صت�صفى را�صد

•• عجمان-حممد بدير: 

�مل���وؤ����ش�������ش���ات  دور  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت 
�إحرت�م  ثقافة  غر�س  يف  �لرتبوية 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت   ، �ل��ق��ان��ون 
ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�لقانون  �ح������رت�م  ث��ق��اف��ة  م��ك��ت��ب 
�ملجل�س  �ل�����د�خ�����ل�����ي�����ة  ب��������������وز�رة 
�لرتبوي  �ل��ق��ان��وين  �ل��رم�����ش��اين 
و�ل������ذي ����ش��ت�����ش��اف��ه ���ش��ع��ادة حمد 
�ل�شكرتري  غ��ل��ي��ط��ة،  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �خل��ا���س 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
عجمان،  ح��اك��م  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
عبد�هلل  �الإع��ام��ي  و�أد�ره  وقدمه 
خ�شيف، وقد ت�شمن �ملجل�س عدة 
حماور �رتكزت على ثقافة �حرت�م 
�لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  ودور  �لقانون 
�لقانون  �ح���رت�م  ثقافة  غ��ر���س  يف 
و�مل�شوؤولية  �حلرية  بني  و�لتعبري 

و�إ�شاء�ت قانونية.
وح�����ش��ر �مل��ج��ل�����س ع����دد� ك��ب��ري من 
�لقياد�ت  م���ن  �الم�����ارة  م�����ش��وؤويل 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل���دو�ئ���ر  �ل�شرطية 
�حل���ك���وم���ي���ة ب���ج���ان���ب ع�������دد� من 
�لوطني �الحتادي  �ملجل�س  �ع�شاء 
�ال���ش��ات��ذة �جلامعيني  وع���دد� م��ن 

و�العاميني.
ورح����ب ���ش��ع��ادة ح��م��د ب���ن غليطة 
ب��احل�����ش��ور م����وؤك����د� �أه���م���ي���ة هذه 
�شمو  �لفريق  �أطلقها  �لتي  �ملبادرة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
���ش��ه��ر رم�شان  خ���ال  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
تعزز  �أن  �شاأنها  من  و�لتي  �لكرمي 
�ل����ق����ان����ون لدى  �إح���������رت�م  ث���ق���اف���ة 
�جل��م��ي��ع ،ب��اال���ش��اف��ة ل��ل��ع��دي��د من 
�مل��ب��ادر�ت �لتي تقيمها �ل��وز�رة مع 
كما  و�ل��دو�ئ��ر،  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف 
�ملجال�س  ه���ذه  �أه��م��ي��ة  �ىل  �أ����ش���ار 
ك��ون��ه��ا ت��ع��د ح��ل��ق��ة و����ش���ل مهمة 
�شو�ء  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  ب����ني 

و�لقو�نني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  �ن  ف��اأك��د 
�ل��ت��ط��ور �لكبري  ب��ال��دول��ة و�ك��ب��ت 
مثاال  ����ش���ارب���ا   ، ����ش���ه���دت���ه  �ل������ذي 
ب��ال��ت��ط��ور �ل��ت��ق��ن��ي �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
�أ�شبح  بحيث  ك��ل��ه  ب��ال��ع��امل  ح���دث 
�إر�����ش����ال  ف�����رد  �أي  �����ش���ت���ط���اع���ة  يف 
باأ�شرة  للعامل  ومعلومات  بيانات 
لذلك  �شلبية،  �و  �ي��ج��اب��ي��ة  ���ش��و�ء 
قو�نني  ب�شن  بالدولة  �مل�شرع  ق��ام 
�لتقنية  ه��ذه  ��شتعماالت  ل�شبط 
�لعامة  �مل�شلحة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا 
�إحرت�م  قائا  �الخ��ري��ن،  وحريات 
�لقانون و�جب علينا �شرعا قبل �أن 

يكون و�جب قانوين .
علو�ن  عبد�هلل  علي  �لعميد  و�أك��د 
قائد عام �شرطة عجمان �ىل �لدور 
�لكبري لوز�رة �لد�خلية من خال 
�ملجتمعية  و�حل���م���ات  �ل��ت��وع��ي��ة 
بد�أت  حيث  ذل��ك،  يف  ت�شاهم  �لتي 
�مل��ا���ش��ي مبجل�شا  �ل��ع��ام  �مل��ج��ال�����س 
�أف���رز �ل��ع��دي��د م��ن �لنتائج  و�ح���د� 
�شهر  ي�شهد  �لعام  وهذ�  �اليجابية 
رم�شانية  جمال�س  �أربعة  رم�شان 
، ك��م��ا �أك�����د ع��ل��ى ح���ر����س �ل�����وز�رة 
�لقانون  �ح���رت�م  ثقافة  تعزيز  يف 
�أن  كما   ، و�ملقيمني  �ملو�طنني  عن 
�لوز�رة بالتعاون مع وز�رة �لرتبية 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م ت���ن���ظ���م �ل����ع����دي����د من 
بكافة  و�لندو�ت للطلبة  �حلمات 

�لفئات �لعمرية.
�ملوؤ�ش�شات  دور  حم�����ور  وخ������ال 
�ح�������رت�م  ث����ق����اف����ة  �ل�����رتب�����وي�����ة يف 
مدير  ح�شن  على  فاأ�شار  �لقانون 
منطقة عجمان �لتعليمية، �ىل �ن 
كبري  دور  عليهم  و�ملعلم  �مل��در���ش��ة 
وتاأ�شيل  لتعليم  �ال���ش��رة  ب��ج��ان��ب 
ث���ق���اف���ة �ح��������رت�م �ل����ق����ان����ون لدى 
تعتمد  �مل��د�ر���س  �أن  م��وؤك��د�  �لن�سء 
�لطلبة  على حماية ووقاية عقول 
�إنتهاك  ي�شببه  قد  مبا  وتعريفهم 
هناك  �ن  وم��و���ش��ح��ا  �ل���ق���و�ن���ني، 
ثقافة  للتاأكيد على  ن��دو�ت  بر�مج 

�و  �ل�����رتب�����وي�����ة  �و  �الع�����ام�����ي�����ة 
و�لرت�ثية،  �لثقافية  �و  �لريا�شية 

مع ثقافة �حرت�م �لقانون.
�لتي  �الم���������ار�ت  دول������ة  �ن  وق������ال 
باإذن  ل��ه  �ملغفور  ي��د  على  تاأ�ش�شت 
�هلل �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
�لدول  م�شاف  يف  �أ�شبحت  نهيان 
�مل��ت��ق��دم��ة وح��ق��ق��ت ت��ق��دم��ا كبري� 
�لقيادة  ب��ف�����ش��ل  �الحت������اد  ظ���ل  يف 
�شاحب  ق����ي����ادة  حت����ت  �حل���ك���ي���م���ة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
وقال �لدكتور عارف عبيد �لزعابي 
�أن  ب��امل��ج��ل�����س،  �مل��ت��ح��دث��ني  �أول   ،
�الق���ت���ن���اع ه���و �ال����ش���ا����س الح����رت�م 
�ل����ق����ان����ون وت����اأك����ي����د وج�������ود ه���ذه 
�لثقافة  �أن هذه  ،مو�شحا  �لثقافة 
وحتى  م��ع��ن��ا  ت��ت��ع��اي�����س  و�ن  الب����د 
باال�شرة ود�خل �ملنزل ، م�شري� �ىل 
�لقو�نني  بعد  �ال�شرة لدية  �ن رب 
�مل��ن��زل��ي��ة و�ل���ع���اد�ت �خل��ا���ش��ة �لتي 
الب���د و�ن ي��ح��رتم��ه��ا ك��اف��ة �ف���ر�د 
�ال�شرة ، ومنها هنا جند �ن �ال�شرة 
يهيئ  م�شغر  منوذج  هي  و�شلوكها 
�لثقافة  ه����ذه  ل��ت��اأ���ش��ي��ل  �ل��ن�����ش��ئ 
�حرت�م  ثقافة  �ن  معرفا  لديهم، 
�لقانون، هي خلق ثقافة �جتماعية 
لدى جميع �أفر�د �ملجتمع مبختلف 
و�شر�ئحهم  وف��ئ��ات��ه��م  �أع���م���اره���م 
ب����اأه����م����ي����ة و���������ش��������رورة �ح��������رت�م 
)�لت�شريعات(  �ملكتوبة  �ل��ق��و�ن��ني 
و�لقيم  )�الأع����ر�ف  �ملكتوبة  وغ��ري 
و�لعاد�ت( ملا لهذه �لقو�نني من دور 
�أ�شا�شي ومهم يف حمايتهم وحماية 
ح���ق���وق���ه���م و�أرو�ح�������ه�������م وت���ام���ني 
�شامتهم وحفظ حرياتهم بحيث 
تتولد لدى �الأفر�د قناعة ر��شخة 
باحرت�م �لقانون من منطلق �ملبد�أ 
�لثابت �لقائم على �القتناع ولي�س 
�لعقوبة  م��ن  �خل���وف  م��ن منطلق 

و�جلز�ء �لقانوين.
�م���ا �مل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د ب���ن خليفة 

�ح�����رت�م �ل���ق���ان���ون ل��ت��اأ���ش��ي��ل هذه 
�لثقافة عند طلبة �ملد�ر�س.

�لكعبي،  ن��ا���ش��ر  �ل��دك��ت��ور  و�أ����ش���ار 
عدد  �ن  �أك�����دت  �الح�����ش��ائ��ي��ات  �ن 
بالدولة  �الن���رتن���ت  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
خ��ال �ل��ع��ام 2012 جت��اوز 5،5 
م��ل��ي��ون م�����ش��ت��خ��دم، و�رت���ف���ع عدد 
�لتو��شل  م����وق����ع  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
�الجتماعي في�شبوك �ىل ما يقارب 
م�شتخدم،مو�شحا  م��ل��ي��ون   3،5
�لتطور  مب�����دى  ي��ب�����ش��ر  ه�����ذ�  �ن 
�ل��ت��ق��ن��ي �ل����ذي ت�����ش��ه��ده �ل���دول���ة ، 
و��شتخد�م  �ملعرفة  جمتمع  ولكن 
هذ� �لتطور �شاح ذو حدين البد 
�المثل  �ال���ش��ت��غ��ال  ي�����ش��ت��غ��ل  و�ن 
على  وخ��ي��م��ة  ع��و�ق��ب��ه  ك��ان��ت  و�إال 
�لفرد و�ملجتمع و�لهوية �لوطنية، 

وتر�بط �ال�شرة .
�ملطرو�شي  ���ش��ال��ح  �ل��ع��م��ي��د  وق����ال 
�مل��دين بعجمان  �لدفاع  ع��ام  مدير 
�لتقني جاء بايجابيات  �لتطور  �ن 
وفو�ئد جمة ولي�س ب�شلبيات كبريه 
�أ�شبح  ف��ق��د   ، �لبع�س  ي��ر�ه��ا  ك��م��ا 
ب�شرعة  �مل��ع��ل��وم��ات  نقل  ب��االإم��ك��ان 
كبرية وحت��رق �ل�شدق بها كما �ن 
م���ن �حلكومة  ت��ت��ح��ول  �حل��ك��وم��ة 
�لذكية  �اللكرتونية �ىل �حلكومة 
لذلك وجب �يجاد جيل قادر على 
و�لتي  �لتقنية  ه��ذه  م��ع  �لتعامل 

ترتقي بكافة �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر.
�أن   ، �هلل  عبد  ر��شد  �لنقيب  وق��ال 
ديناميكية  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
ت�����ش��در ق��و�ن��ني وتعدل  م�����ش��ت��م��رة 
قو�نني  وت���ل���غ���ى  �أخ�������رى  ق����و�ن����ني 
غري  �و  مبا�شر  ب�شكل  مت�شنا  وق��د 
مبا�شر، وقد تتعلق فينا كاأ�شخا�س 
�و قد تتعلق مبن هم حولنا ،لكن 
�أحكام  يجهل  منا  �لكثري  �ن  لنقر 
هذه �لقو�نني حتى لو كانت مت�س 
حياته ب�شكل مبا�شر ،وقد ينتهكها 
�أو در�ي��ة ،  ب�شكل يومي دون ق�شد 
لكن �الأجدر به �ن يعرفها حيث قد 

قانونية  مب�شكلة  ما  يوما  يتورط 
دون �أن يعلم �نه قد �رتكب جرمية 
ول��ن ينفعه �آن���ذ�ك ق��ول �ن��ا �جهل 

�لقانون .
ف�شيلة  �أ����ش���ار  �مل��ج��ل�����س  خ��ت��ام  ويف 
�إبر�هيم �حلفناوي،  �ل�شيخ حممد 
�أحد �شيوف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل ، �أهمية �حرت�م 
�ل����ق����ان����ون وت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة ه���ذه 
����ش��ار �ىل �همية  ك��م��ا   ، �الح����رت�م 
�نعقاد �ملجال�س �لرم�شانية ملا لها 
من �ج��ر وث��و�ب من �هلل عز وجل 
، وق��ال �أن �ح���رت�م �ل��ق��ان��ون يوؤكد 
�مرنا  �ل���ذي���ن  �الم����ر  �ويل  ط��اع��ة 
�أن�شئ  وق���د  ه���ذ�  ب��ط��اع��ت��ه��م.   �هلل 
�لقانون  �ح������رت�م  ث��ق��اف��ة  م��ك��ت��ب 
نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  باالأمانة 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
بان  �ل���وز�رة  من  �إمي��ان��اً  �لد�خلية، 
ح�شر �ملوؤ�ش�شات �حلكومية بالدور 
�لتقليدي �ملنوط بها قد ال يحقق 
�لتي  و�ل��ك��ف��اءة  بالفاعلية  دوره����ا 
ب���ال���دور و  �ل��ي��ه��ا، و�مي���ان���اً  تتطلع 
�لتاأثري �لهائل �لذي حتدثه �لقوى 
�الجتماعية من تغري�ت وتطور�ت 
د�خل �ملجتمع ،فقد �نتهجت �لوز�رة 
فيها  �أ�شركت  تقليدية  غري  طرقاً 
�ل��ف��رد ك��ط��رف ف��اع��ل يف �ملنظومة 
�ىل  ت�شعى  �لتي  �ملتكاملة  �الأمنية 
��شرت�تيجي  ك���ه���دف  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
ب��ع��ي��د �مل����دى ،ح��ي��ث ح��ر���ش��ت على 
م��د ج�����ش��ور �ل��ث��ق��ة و�ل��ت��و����ش��ل مع 
�مل���ج���ت���م���ع �خل�����ارج�����ي م����ن خ���ال 
تاأ�شي�س �إد�ر�ت ذ�ت طابع �جتماعي 
�الأفر�د  �إح�شا�س  تنمية  �ىل  ت�شعى 
وتوعيتهم  �ملجتمعية  بامل�شوؤولية 
دع��م موؤ�ش�شات  �ل��ه��ام يف  ب��دوره��م 
�حلقيقية  �أدور�ه���ا  �أد�ء  يف  �لدولة 
يف  ت���دور  بينهما  �ل��ع��اق��ة  لتجعل 
من  ب��دال  و�لتفاعل  �ل��ت��ب��ادل  فلك 

�لتلقي و�لتنفيذ.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ثمن �مل�شاركون يف جمل�س جا�شم بن دروي�س �لرم�شاين 
�لذي نظمه �أم�س مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون بوز�رة 
�لد�خلية بح�شور نخبة من �ملهتمني بال�شاأن �لعام غاليا 
�لطابي  �ملجتمع  معرفة  �ن  موؤكدين  �ملكتب  �أه���د�ف 
ب��ال��ق��ان��ون م��ن ���ش��اأن��ه ت��ع��زي��ز �جل��ه��ود الق��ام��ة جمتمع 
بالعد�لة و�الأم��ن و�ال�شتقر�ر كما ي�شع  متح�شر ينعم 
حد� لكثري من �لت�شرفات �ل�شلبية �لتي تنم عن �جلهل 
دور  �أهمية  على  و���ش��ددو�  ومو�طنيها  للدولة  وت�شيء 
�الأ�شرة و�ملدر�شة معا يف تر�شيخ ثقافة �حرت�م �لقانون 
لدى �الأبناء لكنهم حذرو� يف ذ�ت �لوقت من �نعكا�شات 
�لبيت  من  �لرقابي  �ل��دور  غياب  يف  �ل�شريرة  �ل�شحبة 

�لتي و�شفوها بانها م�شدر هدم لكل �شلوك �يجابي. 
وطالبو� بال�شعي �جلاد لرت�شيخ ثقافة �حرت�م �لقانون 
يف وقت مبكر من �أعمار �الأبناء عما مببد�أ ) �لتعلم يف 
�ل�شغر كالنق�س يف �حلجر ( و�شددو� على �أهمية �ر�شاء 
و�ملدر�شة  �الم��ور  �أول��ي��اء  بني  متو�زنة  �يجابية  عاقة 
تتيح �ل��ف��ر���ش��ة ل��غ��ر���س ث��ق��اف��ة �ح����رت�م �ل��ق��ان��ون لدى 

�لطاب.
�ملجل�س  �مل�����ش��ارك��ني يف  ن��ق��ا���س  �ن�����ش��ب  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 
ب�شورة �أ�شا�شية على حمور مدى جاهزية �ملدر�شة جلعل 
�لطاب حري�شون على �حرت�م �لقانون مو�شحني �ن 
�ملدر�شة متثل ركنا مهما يف �ملجتمع ومطالبني �لقائمني 
عليها بدور فاعل من خال �در�ج �لتوجه �جلديد �شمن 
�الأن�شطة �مل�شاعدة باملر�حل �لدر��شية لكنهم مل يكونو� 
�حرت�م  بثقافة  دة خا�شة  ما  �دخ��ال  بفكرة  قناعة  على 
�لقانون �شمن �ملنهاج �ملدر�شي وبح�شب حممد عبد�هلل 
فانه  )���ش��اب��ق��ا(  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  ف��ار���س 
نتيجة لوجود كم هائل من �ملو�د �الأكادميية �ىل جانب 
غياب �شهية �لقر�ءة لدى �لغالبية �لعظمى من �الأبناء 
جتعل �لفكرة غري ذ�ت جدوى م�شري� �ىل �أن �الأهم من 
ذلك هو �لتو��شل و�لتن�شيق بني وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لقانون لو�شع خطة عمل جاذبة تدعم  ومكتب ثقافة 

جهود ن�شر تلك �ملفاهيم.
وحذر �شعيد �شامل �ل�شرهان من �لغدوة �ل�شيئة م�شدد� 
بن�شبة  لاأبناء  ثقافة  تر�شيخ  �ملعلم يف  دور  �أهمية  على 
�ذ� حدث خلل بني  لكن   30% بن�شبة  %70 مقارنة 

�لبيت و�ملدر�شة فان �لنتائج �ملحتملة تكون �شيئة .
�الم��ور يف غر�س  �أول��ي��اء  دور  �أهمية  �مل�شاركون  وت��ن��اول 
�لغالبية  �ن  مو�شحني  �أبنائهم  ل��دى  �ل��ق��ان��ون  ثقافة 
�ل��ع��ظ��م��ى م���ن ه�����وؤالء ال ي���ب���دون ح��ر���ش��ا ع��ل��ى �لقيام 
�أب��ن��ائ��ه��م �أو حتى  �أم�����ام  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق �ل��ع��م��ل��ي ل��ل��ق��ان��ون 
للمار�شات  متيل  فئة  �ن  �الأ�شو�  بل  و�لتوجيه  بالن�شح 
�أو عدم  �أبنائهم مثل �لتدخني  �أي  �ل�شلبية يف وجودهم 
و�شامة  �لعمالة  وق��و�ن��ني  �مل��روري��ة  بال�شرعة  �لتقيد 
�لبيئة وغ���ري ذل���ك. وق���ال ج��ا���ش��م ب��ن دروي�����س �الأمني 
�لقانون هو  �ح��رت�م  �ن  �لدولة )�شابقا(  لبلديات  �لعام 
�ن  �لطبيعي  لبناء جمتمع متح�شر ومن  �أ�شا�شي  ركن 
ينعك�س ذلك �يجابا على �أبناء �المار�ت حينما ي�شافرون 
�ىل �خلارج حيث يكونون حمل �لتقدير و�الحرت�م لذ� 
فانا �أتفق مع �الر�ء �لتي تنادي بغر�س تلك �لثقافة لدى 

�الأبناء يف �أعمار مبكرة من خال مد�ر�شهم .
�أما د.جمال �شامل بن دروي�س �لذي طالب �جلميع كبار� 
على  موؤكد�  �لقانون  تطبيق  يف  �مل�شاركة  على  و�شغار� 
�ملرئية  �الع���ام  و�شائل  جهود  م��ن  �ال�شتفادة  ���ش��رورة 
للقر�ءة  ميلهم  �أكرث من  مل�شاهدتها  �الأبناء  �لتي مييل 
ل���وز�رة  ت��اب��ع��ة  ك���ون  ق��ن��ات تلفزيونية  �ن�����ش��اء  م��ق��رتح��ا 
لدى  �ل��ق��ان��ون  ثقافة  ���ش��رح  يف  ومتخ�ش�شة  �لد�خلية 

�الأبناء بطريقة مب�شطة و�شهلة .
وق����ال ���ش��امل ب��ن دروي�������س وه���و ع�����ش��و ���ش��اب��ق باملجل�س 
�لوطني �ن �ملدر�شة �ذ� ما تهياأت لها �لظروف �لع�شرية 
�الأبناء  ورغ��ب��ات  خ�شو�شيات  ت�شتوعب  �ل��ت��ي  �مل��و�ت��ي��ة 
فانها تكون بيئة مثالية لرفع م�شتوى �لوعي �لقانوين 
وتر�شيخ ثقافة �حرت�م �لقانون مطالبا �مل�شرع بتطوير 
�لقانون و�شهولة �لتطبيق م�شري� �ىل جمتمع �المار�ت 
جبل على �حرت�م �لقو�نني حت عندما كان يعتمد على 

�الأعر�ف .

•• ابوظبي-وام:

�ل�شرطة  كلية  يف  �ل�شخ�شية  �مل��ق��اب��ات  جلنة  �أن��ه��ت 
باأبوظبي ��شتقبال طاب �لثانوية �لعامة �لناجحني 
�ملتقدمني للت�شجيل �شمن �لدفعة �لثامنة و�لع�شرين 
مدير  �لكتبي  علي  �شيف  �لعقيد  وق���ال  �مل��ر���ش��ح��ني. 
�أع��دت كل ما يلزم  �لكلية  �إد�رة  �إن  �ل�شرطة  عام كلية 
لعملية �ال�شتقبال و�لت�شجيل ووفرت كل �شبل �لر�حة 
لالتحاق  �ملتقدمني  و�أبنائهم  �لطلبة  �أم��ور  الأولياء 
بدفعة �ملر�شحني �لثامنة و�لع�شرين من خال خيمة 
الأماكن  �لطاب  لنقل  �حل��اف��ات  وتوفري  �ل�شيافة 
�أحمد  �شالح  �لعقيد  و�أو���ش��ح  �لكلية.  يف  �لت�شجيل 

�لكلية  �أن  و�لت�شجيل  �ل��ق��ب��ول  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��غ��رب��ي 
�ل�  �ملر�شحني  بدفعة  �الل��ت��ح��اق  طلبات  جميع  �أمت��ت 
28 ..الفتا �إىل �أنه مت ت�شكيل جميع �للجان يف �لكلية 
و�لتي مت �عتمادها من قبل مدير عام كلية �ل�شرطة 
و�إدخ����ال  و�ل��ت��دق��ي��ق  و�لت�شجيل  �ال���ش��ت��ق��ب��ال  ك��ل��ج��ان 
�لذي  بالدور  و�أ�شاد  �لذهنية.  و�الختبار�ت  �لبيانات 
قدمه جمع �أع�شاء �للجان يف عملية ت�شجيل �لطاب 
�ملتقدمني لالتحاق بالدفعة �ل�28 �ملر�شحني وبلجنة 
�ملقابات �ل�شخ�شية مو�شحا �أنه متت مقابلة جميع 
�ل��ط��اب �ل��ذي��ن مت ف��رزه��م و�خ��ت��ي��اره��م للمقابات 
�ملر�شح  �لطالب  �ملطلوبة يف  و�ملعايري  لل�شروط  وفقا 

يف كلية �ل�شرطة. 

•• العني-وام: 

�أبوظبي  نفذ ق�شم م��رور ودوري��ات �لعني مبديرية �مل��رور و�ل��دوري��ات يف �شرطة 
مبادرة توعية حول �أ�شباب �حلو�دث �خلم�شة �شمن حملة �لتوعية �ملرورية �لثالثة 
لعام 2013 يف �إطار مبادر�ت قطاع �ملرور لتح�شني �ل�شامة على �لطرق حتت 
�شعار �شيف با حو�دث وحملة �شامتك �لتي تنفذها �الإد�رة �لعامة للعمليات 
�ل�شرطية ب�شرطة �أبوظبي بالتعاون مع �إد�رة �الإعام �الأمني يف �الأمانة �لعامة 
ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية. وكثف مرور �لعني �شمن 
�حلو�دث  باأ�شباب  �لتوعوية  بعنو�ن  مبحا�شرة  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت  �أن�شطته 

باأ�شباب  للتعريف  نقل  �شركات  �شت  �شائقا من   120 ��شتهدفت  و�لتي  �خلم�شة 
�حلو�دث �خلم�شة وهي �ل�شرعة دون مر�عاة ظروف �لطريق وعدم �إعطاء �أولوية 
لعبور �مل�شاة وعدم �اللتز�م بخط �لطريق وعدم ترك م�شافة كافية وعدم �الملام 
بالقيادة. و�أكد �لر�ئد �شاح عبد�هلل �حلمريي رئي�س ق�شم مرور ودوريات �لعني 
�حلر�س على تعزيز مقومات �ل�شامة �ملرورية باتباع �لقو�نني ومعرفة �ملجتمع 
موؤكد� �شرورة   .. و�قت�شادية  ب�شرية  �ملرورية من خ�شائر  �حل��و�دث  ت�شببه  مبا 
ت�شافر �جلهود للحد من �حلو�دث �ملرورية وما ينتج عنها من وفيات و�إ�شابات 
مطبوعات  �إع���د�د  على  ت�شتمل  للتوعية  متكاملة  خطة  �إع���د�د  �إىل  الفتا  بليغة 

وحما�شر�ت ومعار�س ف�شا عن �لتوعية عرب و�شائل �الإعام �ملختلفة. 

•• دبي-وام:

ق������ام وف������د م�����ن د�ئ���������رة �ل���������ش����وؤون 
�الإ�شامية و�لعمل �خلريي يف دبي 
ر��شد  م�شت�شفى  يف  �ملر�شى  ب��زي��ارة 
رم�شانيات  ب��رن��ام��ج  �شمن  وذل���ك 
رم�شان  �شهر  بد�ية  �أطلقته  �ل��ذي 
�ملبارك وي�شتمر حتى نهايته. وقالت 
عائ�شة �لكا�س مديرة �إد�رة �لتثقيف 
�إن �ل��وف��د �شم  و�ل��ت��وج��ي��ه �ل��دي��ن��ي 
�لذين  �جل���دد  �مل�شلمني  م��ن  ع���دد� 
�أ�شهرو� �إ�شامهم يف �لد�ئرة بهدف 
ومبادئ  ت��ع��ال��ي��م  ع��ل��ى  �إط���اع���ه���م 
ومفاهيم �لدين �الإ�شامي �حلنيف 
وتعريفهم بالو�جبات �لدينية نحو 
�إخو�نهم �مل�شلمني من �ملر�شى وكبار 
�ل�شن و�آد�ب �لزيارة و�إدخال �لبهجة 
نفو�شهم  يف  و�ل�������ش���رور  و�ل�����ش��ع��ادة 
�لرم�شانية  �ل����زي����ار�ت  وت�����ش��ج��ي��ع 

•• اأبوظبي-وام:

�لعلماء  �لف�شيلة  �أ���ش��ح��اب  �أل��ق��ى 
�شيوف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�أك���رث م��ن 62 در���ش��ا وحم��ا���ش��رة يف 
�ملقروءة  �الإع���ام  وو�شائل  �مل�شاجد 
�الأ�شرة  و�مل��رئ��ي��ة ح���ول  و�مل�����ش��م��وع��ة 
و�أث��ر ذلك يف �شاح  �الأبناء  وتربية 
�إ���ش��ر�ف وز�رة  �ملجتمع وذل��ك حت��ت 
�لهيئة  وت��ن��ظ��ي��م  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
�ل����ع����ام����ة ل����ل���������ش����وؤون �الإ����ش���ام���ي���ة 

و�الأوقاف.
�أمانة  �الأب����ن����اء  �أن  �ل��ع��ل��م��اء  و�أك������د 
حتتاج  عظيمة  م�شوؤولية  ورعايتهم 
وخري  وتوجيه  ومتابعة  حكمة  �إىل 
قائمة  ت���ك���ون  �أن  ل��ل��رتب��ي��ة  م���ع���ني 
ديننا  لنا  �أر�شاها  �لتي  �الأ�ش�س  على 
عناية كربى  �أوىل  �لذي  �الإ�شامي 
�شعادتها  ع��ل��ى  وح���ر����س  ل���اأ����ش���رة 
متا�شكها  يكفل  ��شا�س  على  وبنائها 
�ملق�شود  �إذ  وت��ر�ح��م��ه��ا  وتعا�شدها 
�الأ���ش��م��ى م��ن ك��ل ذل���ك ه��و �لعناية 
باالأرحام فقد قال تعاىل و�تقو� �هلل 

�لذي ت�شاءلون به و�الأرحام.
�هلل  �شلى  نبينا  �أن  �لعلماء  و�أو���ش��ح 
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م ق��د �أ���ش��ل ل��ن��ا ذل���ك يف 
وكلكم م�شوؤول عن  ر�ع  كلكم  قوله  
�أه��ل��ه وهو  ر�ع يف  ..و�ل��رج��ل  رعيته 
م�شوؤول عن رعيته ..و�ملر�أة ر�عية يف 
بيت زوجها وم�شوؤولة عن رعيتها .. 

و�شلة �الأرحام و�لتفاعل مع جميع 
�شر�ئح �ملجتمع. من جانبها �أ�شارت 
هدى �لكعبي رئي�شة ق�شم �مل�شلمني 

�جلدد �إىل �أن �لزيارة ��شتملت على 
فيها  �لوفد  وق��دم  ر��شد  م�شت�شفى 
�إ�شافة  للمر�شى  و�ل��ه��د�ي��ا  �ل���ورود 

بلغات  �لد�ئرة  �إ�شد�ر�ت  بع�س  �إىل 
و�ل�شاة  �ل�شوم  كيفية  ت�شرح  عدة 

للمر�شى. 

وقد �أكدت �الأحاديث �أن تربية �لبنات 
وتعليمهن مهما كان عددهن يدخل 
�إن  �لعلماء  وق��ال  �جلنة.  �لو�لدين 
عظيمة  فر�شة  يعد  رم�����ش��ان  �شهر 
خاله  من  �الأه��ل  ي�شتطيع  لاأ�شر 
�ل�شيام  على  �أب��ن��اءه��م  ي�شجعو�  �أن 
وح�������ش���ن �خللق  �ل�����ق�����ر�آن  وق���������ر�ءة 
و�حرت�م �لوقت و�لنظام ونحو ذلك 
�الإ�شامية  و�الآد�ب  �الأح���ك���ام  م��ن 
�لتي رمب��ا ال ي�شعف �لوقت يف غري 
و�أن  وت��ل��ق��ي��ن��ه��ا  لتعليمها  رم�����ش��ان 
ي�شتثمرو� �إقبال �أبنائهم على �ل�شوم 
ل��رتب��ي��ت��ه��م ع��ل��ى �الإخ����ا�����س هلل يف 
�لنف�شي  و�الن�شباط  و�لعلن  �ل�شر 
�أن  �إىل  م�����ش��ريي��ن   .. و�الج��ت��م��اع��ي 

و�لتوجيه  �ل��رتب��ي��ة  يف  ج��ان��ب  �أه���م 
ينبني على �لرفق و�للني الأنه �أدعى 

للتاأثري.
وقد كان ن�شاء �ل�شحابة ي�شطحنب 
�أطفالهن �إىل �مل�شجد �لنبوي لتعلم 
�مل�شاجد  و�آد�ب  �ل�������ش���اة  �أح����ك����ام 
و�ل��ت��ع��وي��د ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ام ح��ت��ى �أن 
�أو  �جل����وع  م���ن  ي��ب��ك��ي  ك���ان  بع�شهم 
�أمه ببع�س �الألعاب  �لعط�س فتعلله 
لت�شليته  ت�����ش��ن��ع��ه��ا  �ل���ت���ي  و�ل���ل���ع���ب 
ب�شحتهم  �الإ���ش��ر�ر  دون  م��ن  ولكن 
�شعر  م��ا  ف���اإذ�  و�لنف�شية  �جل�شدية 
�الأهل باأن �ل�شوم ي�شر ببنية �لطفل 
ومنوه �أو يت�شبب مبر�شه عندها ال 
ي��ج��وز �أن جن��ربه��م ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ام . 

ولفت �لعلماء �إىل �أن �الأطفال �لذين 
�مل�شاجد  �إىل  ن�شطحبهم  �أن  ينبغي 
هم �ملميزون بني �لطهارة و�لنجا�شة 
دون  �ل�شغار  �الأط��ف��ال  ي��رتك��و�  و�أن 
�لبيوت  يف  �خل��ام�����ش��ة  �أو  �ل���ر�ب���ع���ة 
لئا تت�شرر �مل�شاجد و�مل�شلون من 
�مل�شاجد  وتلويث  و�للعب  �لت�شوي�س 
مب��ا ال ي��ج��وز.. لكن ذل��ك ال ينبغي 
�إرت���ي���اد بيوت  �أن مي��ن��ع �ل��ن�����ش��اء م��ن 
�هلل و�شاة �لرت�ويح وتاوة �لذكر 
�حلكيم و�لتفقه يف �لدين من خال 
�لدور�س و�ملحا�شر�ت �لتي يعمر بها 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��وف  �ل��ع��ل��م��اء 
رئ��ي�����س �ل����دول����ة م�����ش��اج��د �ل���دول���ة 

ومنتديات �ملجتمع.
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حاكم اأم القيوين ي�صتقبل �صفراء دول جمل�س التعاون لدى الدولة
•• ام القيوين-وام:

�ملعا ع�شو �ملجل�س  �ل�شيخ �شعود بن ر��شد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�العلى حاكم �م �لقيوين بق�شر �شموه �لليلة قبل �ملا�شية وبح�شور 
�لقيوين  �م  عهد  ويل  �ملعا  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو 
�شفر�ء دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لذين قدمو� لل�شام وتقدمي 
�لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك د�عني �هلل 
�لعلي �لقدير �ن ينعم على �شموه و�لقيادة �لر�شيدة للدولة و�شعب 
�المار�ت و�المتني �لعربية و�ال�شامية بال�شحة �لعافية . فقد تلقى 
�شاحب �ل�شمو حاكم �م �لقيوين بح�شور �شمو ويل عهد �م �لقيوين 
بن  حممد  �شعادة  من  �مل��ب��ارك  رم�شان  ب�شهر  و�لتربيكات  �لتهاين 

حمد �شقر �ملعاودة �شفري مملكة �لبحرين و�شعادة �ل�شيخ حممد بن 
عبد�هلل بن علي �لقتبي �شفري �شلطنة عمان و�شعادة �شاح حممد 
خادم  �شفارة  باعمال  �لقائم  و�شعادة  �لكويت  دول��ة  �شفري  �لبعيجان 
من  �ل��ت��ه��اين  �شموه  وتلقى  �ل��دول��ة.  ل��دى  �ل�شريفيني  �حل��رم��ي��ني 
�ل�شركات  و��شحاب  �الع��م��ال  ورج��ال  و�ملو�طنني  �ل�شيوخ  من  ع��دد 
و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية بالدولة و�بناء �جلاليات �لعربية و�ال�شامية 
ر��شد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �ال�شتقباالت  ح�شر  ب��ال��دول��ة.  و�الج��ن��ب��ي��ة 
�لقيوين و�ل�شيخ �حمد  بام  �لتنمية �القت�شادية  د�ئرة  �ملعا رئي�س 
�م  �لتنفيذي الم��ارة  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعا  ر��شد  بن  �شعود  بن 
�لقيوين و�ل�شيخ حممد بن �شعود بن ر��شد �ملعا و�ل�شيخ �شقر بن 

�شعود بن ر��شد �ملعا وعدد من �ل�شيوخ و�مل�شوؤولني. 

بح�سور 150 متطوعًا 

�صاند ينظم فعاليات لت�صجيع املتطوعني خالل العام 2013

�سمن الدورة الثالثة من مبادرة الأجر

خطب اجلمعة تذكر باأهمية الإح�صان وجزاوؤه

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملتطوعني  ل������دور  م���ن���ه  ت���ق���دي���ر�ً 
خدمة  يف  �مل���ت���م���ي���زة  وج����ه����وده����م 
�ملجتمع �الإمار�تي، نظم �لربنامج 
يف  لا�شتجابة  �لتطوعي  �لوطني 
�ل���ط���و�رئ )���ش��ان��د( �لتابع  ح���االت 
�ل�شباب  لتنمية  �الإم���ار�ت  ملوؤ�ش�شة 
�لوطنية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة 
الإد�رة �لطو�رئ و�الأزمات باأبوظبي 
كبرية  ف��ع��ال��ي��ة  �الول  �أم�������س  ي����وم 
يف  �ملتميزين  �ملتطوعني  لت�شجيع 
وجهودهم  مل�شاركتهم  �ل��ربن��ام��ج 
�الأول  �لن�شف  خ���ال  �لتطوعية 

من �لعام 2013. 
�ملتطوعني  ت�شجيع  حفل  وح�شر 
متطوعاً   150 ع����ن  ي����زي����د  م����ا 
وم���ت���ط���وع���ة م����ن �مل���ت���ط���وع���ني يف 
�لتطوعي  �ل���وط���ن���ي  �ل����ربن����ام����ج 
�لطو�رئ،  ح���االت  يف  لا�شتجابة 
باالإ�شافة �إىل فريق عمل موؤ�ش�شة 

�الإمار�ت لتنمية �ل�شباب. 
�أن�شطة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  وت�����ش��م��ن��ت 
ت��رف��ي��ه��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ه���دف���ت �إىل 
�ملتطوعني  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  ت��ع��زي��ز 

•• دبي-الفجر:

�لثانية  �جل��م��ع��ة  خ��ط��ب��ة  ت��ن��اول��ت 
�مل�����ش��اج��د �حل��دي��ث ع��ن مبادرة  يف 
�شمو  م�����ب�����ادر�ت  �إح�������دى  �الأج��������ر، 
ر��شد  �ل�شيخ ماجد بن حممد بن 
�آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة 
و�لفنون، و�لتي مت �طاقها بد�ية 
�شعار  حت��ت  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
لغريك..  �أح�ِشن   ، �الإح�شان  ج��ز�ء 

ت�شمن �أجرك .
د�ئرة  مع  بالتعاون  ذلك  كان  وقد 
و�لعمل  �الإ����ش���ام���ي���ة  �ل���������ش����وؤون 
�خلريي بدبي، حيث حثت �خلطبة 
�الإح�شان  ع��ل��ى  �مل�����ش��ل��ني  ج���م���وع 
�لعظيم  و�أج�����ره  ون��وه��ت جل����ز�ءه 
�ملبارك  رم�شان  �شهر  يف  خ�شو�شاً 

�لذي تت�شاعف فيه �الأجور. 
�لدكتور قطب عبد �حلميد  وقال 
م�����ش��ج��د حمزة  خ���ط���ي���ب  ق����ط����ب، 
�أن هذه  ب���دب���ي،  �مل��ط��ل��ب  ب���ن ع��ب��د 
�ملبادرة تهدف �إىل �لتذكري و�حلث 
ع��ل��ى �ل��ق��ي��م و�الأخ�����اق �ل��ت��ي جاء 
ب��ه��ا دي��ن��ن��ا �حل��ن��ي��ف، وم��ن��ه��ا ُخلق 
�الإح�شان، قال تعاىل )�إن �هلل ياأمر 

و�لثانية  �أج���رك(،  ت�شمن  �شلتك 
���ِف قلبك  �ل��ع��ف��و و�ل��ت�����ش��ام��ح )����شَ
�أج��������رك(، وذل�����ك بهدف  ت�����ش��م��ن 
�أف�����ر�د �ملجتمع  ب���ني  �ل���وع���ي  ن�����ش��ر 
�الإم����ار�ت����ي ح���ول م��ف��ات��ي��ح �الأج���ر 
و�لعاد�ت  �لقيم  باأهمية  و�لتذكري 
بني  مهجورة  باتت  �لتي  �حلميدة 

�الأفر�د. 
مبعرفة  ل���ل���ر�غ���ب���ني  مي���ك���ن  ك���م���ا 
�ملزيد من �لتفا�شيل حول فعاليات 
و�أن�شطة �لدورة �لثالثة من مبادرة 
�ملبادرة على  زيارة �شفحات  �الأجر 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي تويرت 

.al_ajer@ و�ن�شتغر�م
�لثالثة  م��ب��ادرة �الج���ر يف دورت��ه��ا 
ت���اأت���ي ب���رع���اي���ة ���ش��رك��ة �الإم�������ار�ت 
دو وم�شرف  �ملتكاملة  لات�شاالت 
و�شر�كة  �الإ�����ش����ام����ي  �الإم����������ار�ت 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع ك���ل م���ن د�ئ���رة 
و�لعمل  �ال����ش���ام���ي���ة  �ل���������ش����وؤون 
�لري�س  �ي���ن���وك،  ب���دب���ي،  �خل����ريي 
ل����ل����ع����ط����ات، جم����م����وع����ة ب���ري���د 
�لذكية.  دب���ي  ح��ك��وم��ة  �الإم�������ار�ت، 
�ل�شريك  لاإعام،  دبي  وموؤ�ش�شة 

�الإعامي للمبادرة. 

م���ن م��ت��ط��وع��ي ب��رن��ام��ج ���ش��ان��د يف 
�أبوظبي. 

�لرئي�س  �حلب�شي،  ميثاء  و�أعربت 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل����د�ئ����رة �ل����رب�م����ج يف 
�ل�شباب  لتنمية  �الإم��ار�ت  موؤ�ش�شة 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة هذه 
م��ن متطوعي  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ك��وك��ب��ة 
لا�شتجابة  �ل��وط��ن��ي  �ل���ربن���ام���ج 
�ل�����ط�����و�رئ )����ش���ان���د(،  يف ح������االت 
�شاند  برنامج  �أن متطوعي  وقالت 
لا�شتجابة  مهماً  م���ورد�ً  ميثلون 
يف ح��االت �ل��ط��و�رئ، الفتة �إىل �أن 
فر�شة  متثل  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  مثل 

عن  و�ل�����ت�����ع�����رف  �ل�����ربن�����ام�����ج،  يف 
�ملختلفة،  �إم��ك��ان��ي��ات��ه��م  ع��ل��ى  ق���رب 
يف  منها  �ال�شتفادة  �شبل  ومعرفة 
�لتي  �ملختلفة  �لتطوعية  �مل�شاريع 
خلدمة  بتنفيذها  �لربنامج  يقوم 

�ملجتمع. 
ويعترب �للقاء �لذي عقد يوم �أم�س 
�خلمي�س يف فندق �نرتكونتينينتال 
�للقاء  ه��و  دب���ي  �شيتي  ف�شتيفال 
يف  �لربنامج  ينظمه  �ل��ذي  �لثاين 
عقد  حيث  �ل��ك��رمي،  رم�شان  �شهر 
ومنتجع  ن����ادي  يف  �الأول  �ل��ل��ق��اء 
�أب���وظ���ب���ي و���ش��م نخبة  �ل��ف��ر���ش��ان 

وج����رى م��ع ن��ه��اي��ة �حل��ف��ل �شحب 
�ملتطوعني  الخ����ت����ي����ار  �ل����ق����رع����ة 
�لت�شجيعية  ب��اجل��و�ئ��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�ل����ت����ي ق����دم����ه����ا ل����ه����م �ل����ربن����ام����ج 
لا�شتجابة  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��وط��ن��ي 
ت�شمن  كما  �ل���ط���و�رئ،  ح���االت  يف 
لكافة  ج��م��اع��ي��ة  �����ش����ورة  �حل���ف���ل 
بدورها  �ل���ف���ائ���زي���ن.   �مل��ت��ط��وع��ني 
�أ�شارت �ملتطوعة ب�شرى �لرحومي 
متثل  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  مثل  �أن  �إىل 
معنوية،  دف����ع����ة  ل���ن���ا  ب���ال���ن�������ش���ب���ة 
وحتفزنا ملو��شلة عملنا �لتطوعي، 
�ملزيد خلدمة  بذل  على  وت�شجعنا 
�لتطوع  �أهمية  �إىل  الفتاً  �ملجتمع، 
جديدة  مهار�ت  على  �حل�شول  يف 
�الأولية  �ال���ش��ع��اف��ات  جم����االت  يف 
و�إد�رة �جلماهري و�الإنعا�س �لرئوي 
وغ��ريه��ا م��ن �مل���ه���ار�ت و�خل����رب�ت 
يف  �ال�شتجابة  جم��ال  يف  �ل��ازم��ة 

حاالت �لطو�رئ. 
هو  ���ش��ان��د  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
لا�شتجابة  ت���ط���وع���ي  ب���رن���ام���ج 
توحيد  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  ل����ل����ط����و�رئ؛ 
�ل�شعور  م���ن  ب���د�ف���ع  �مل��ت��ط��وع��ني 
بامل�شوؤولية �ملدنية، وتدريبهم على 

�ملتطوعني و�لتعرف  للتو��شل مع 
�إمكانياتهم  عليهم عن قرب وعلى 
�ملبادرة  روح  وتعزيز  وطموحاتهم، 

لديهم و�لعمل بروح �لفريق. 
�لربنامج  �أن  �حل��ب�����ش��ي  و����ش��اف��ت 
يف  لا�شتجابة  �لتطوعي  �لوطني 
ح����االت �ل���ط���و�رئ )���ش��ان��د( متكن 
من حتقيق �لعديد من �الإجناز�ت، 
وهي �إجناز�ت مل تكن لتتحقق لوال 
ج��ه��ود �مل��ت��ط��وع��ني �مل��ت��م��ي��زة �لتي 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خ��ال  بذلوها 
تعزيز  يف  �لف�شل  لها  ك��ان  و�ل��ت��ي 
خدمة  يف  ودوره  �لربنامج  مكانة 

�ملجتمع.
و�أ�شارت �لرئي�س �لتنفيذي لد�ئرة 
وخا�شة  �لتطوع  �أن  �إىل  �ل��رب�م��ج 
للطو�رئ  �ال���ش��ت��ج��اب��ة  جم����ال  يف 
م���ث���ال���ي���ة خلدمة  ف���ر����ش���ة  ي����ق����دم 
�إىل  و�ل��وق��وف  �الإم�����ار�ت،  جمتمع 
�أوق����ات �ل�شيق،  �إخ��وت��ن��ا يف  ج��ان��ب 
فر�شة  مينحنا  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 
خمتلفة  ����ش���ر�ئ���ح  م����ع  �ل���ت���ف���اع���ل 
يف  و�مل�شاهمة  �ملجتمع،  �أب��ن��اء  م��ن 
و���ش��ع �خل��ط��ط و�حل��ل��ول ملو�جهة 
�لتحديات �لتي يو�جهها �ملجتمع. 

باإح�شان �إىل يوم �لدين.
ي��ذك��ر �أن���ه ق��د مت �ل��ت��ط��رق جلز�ء 
�الإح�شان يف �أول جمعة من �ل�شهر 
�للجنة  �أعدت  �أي�شاً. كما  �لف�شيل 
�ملنظمة بالتعاون مع د�ئرة �ل�شوؤون 
�الإ�شامية و�لعمل �خلريي بدبي 
�لتوعوية  �ملحا�شر�ت  من  �لعديد 
لفئات خمتلفة من بينها �ملوظفني 
�ل���������ش����رك����ات  م������ن  جم����م����وع����ة  يف 

�أمرنا  ف��ق��د  و�الإح�������ش���ان(  ب��ال��ع��دل 
نح�شن  �أن  وت��ع��اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  �هلل 
فقال  �إلينا  �أح�شن  كما  عبده  �إىل 
�إليك(  �هلل  �أح�شن  كما  و�أح�شن   (
ووع�����د ب���ج���ز�ء م���ن �أح�����ش��ن فقال 
)�إن �هلل ال ي�شيع �أجر �ملح�شنني(، 
جماالته  �الإح�شان  �أن  �إىل  م�شري�ً 
كثرية وميادينه و��شعة، فاالإح�شان 
�تبعهم  �الأن���ب���ي���اء وم����ن  ًخ��ل��ق  ه���و 

�لوعي  ن�����ش��ر  ب��ه��دف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ح��ول �أه��م��ي��ة �الإح�����ش��ان م��ع �لغري 
م���ع �جلميع  �حل�����ش��ن��ة  و�مل��ع��ام��ل��ة 

و�لتقارب بني �أفر�د �ملجتمع.
�أن �ملبادرة يف دورتها �لثالثة  يذكر 
جاءت  �الإح�شان  ج��ز�ء  �شعار  حتت 
لتكمل م�����ش��رية م��ب��ادرة �الأج����ر يف 
حملت  �إذ  �ل�����ش��اب��ق��ت��ني،  دورت���ي���ه���ا 
ل وتو��شل)�حفظ  �الأوىل �شعار �شِ

�لتعامل مع �الأزمات. ويدعم �شاند 
للطو�رئ  �ل��وط��ن��ي��ة  �ال���ش��ت��ج��اب��ة 
خ����ال ح����االت �ل����ط����و�رئ، وي����زود 
�ل�شباب باملهار�ت �لازمة حلماية 

�إخو�نهم �ملو�طنني.
قبل  م������ن  �����ش����ان����د  ت����ط����وي����ر  مت 
م��وؤ���ش�����ش��ة �الإم������ار�ت ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لطو�رئ  الإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
و�الأزم���ات، وهو برنامج فريد من 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ن��وع��ه يف 
�مل��ت��ح��دة. وي���ق���وم �ل��ربن��ام��ج على 
�ل���ب���ن���اء ع��ل��ى ن���ق���اط �ل���ق���وة لدى 
على  �ملعروفة  �لتطوعية  �لنماذج 

�مل�����ش��ت��وى �ل����دويل، وخ��ا���ش��ة هيئة 
�ل��دف��اع �مل���دين �ل�����ش��وي��دي��ة، وفرق 
للطو�رئ يف  �ملجتمعية  �ال�شتجابة 
�شاند على توحيد  ويعمل  �أمريكا. 
دولة  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ملتطوعني 
�لذين  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت 
بامل�شوؤولية  و�ح���د�ً  ح�شاً  ميتلكون 
�الج���ت���م���اع���ي���ة و�مل����دن����ي����ة. وي����ِع����دٌّ 
ملو�جهة  �مل���ت���ط���وع���ني  �ل���ربن���ام���ج 
حاالت �لطو�رئ �لوطنية و�ملحلية، 
مما ي�شهم يف رفع جاهزية �لدولة 
الإد�رة حاالت �الأزمات. ويدعم �شاند 
يف  ل��اإغ��اث��ة  �لوطنية  �ال�شتجابة 

حاالت �لطو�رئ على نطاق و��شع، 
خ��ال ح��االت �الأزم���ات و�لكو�رث، 
وي��وف��ر م��ت��ط��وع��ني م��درب��ني على 
حلاالت  لا�شتجابة  ع��اٍل  م�شتوى 
قادرين  يكونون  بحيث  �ل��ط��و�رئ، 
�ملحلية  �ل��ه��ي��ئ��ات  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى 
و�ل��وط��ن��ي��ة يف ح���االت �الأزم�����ات �أو 
�لربنامج  ي�����زود  ك��م��ا  �ل����ط����و�رئ. 
�مل����و�ط����ن����ني و�مل���ق���ي���م���ني يف دول����ة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، باملعارف 
للم�شاركة  �ل����ازم����ة،  و�مل����ه����ار�ت 
يف  و�مل�شاهمة  �الأزم����ات  ح���االت  يف 

�شامة �إخو�نهم �ملو�طنني.

�سمن فعاليات املهرجان الرم�ساين 

فرقة اآ�صف علي خان تتاألق على �صاطئ الكا�صر 
•• ابوظبي-الفجر:

�نفرد نادي تر�ث �الم��ار�ت �أم�س 
غفري  جمهور  با�شتقطاب  �الأول 
من �ملو�طنني و�لو�فدين ،�شاقت 
�أبوظبي،  م�����ش��رح  م��ق��اع��د  ب��ه��م 
�آ�شف  لفرقة  با�شت�شافته  وذل��ك 
ع��ل��ي خ���ان �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة، �شمن 
�لثامن،  �ل��رم�����ش��اين  �مل��ه��رج��ان 
بتوجيه  �ل���ن���ادي  ي��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي 
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  كرمية  ورع��اي��ة 

ت�شبهان  مو�شيقيتني  �آلتني  علي 
�ل�شندوق .        

�أن �الإن�شاد كان  وعلي �لرغم من 
حاجز  �أن  ،�إال  �لعربية  غري  بلغة 
و�أد�ء  �ملو�شيقي  مي��ن��ع  مل  �ل��ل��غ��ة 
،من  و�لبديع  �ل�شادق  �ملن�شدين 
�لطرفني  �أح���ا����ش���ي�������س  ت���رج���م���ة 
�إبهار�  �أ���ش��اع  ،م��ا  و�ملتلقى  �ملن�شد 
�لتعبري  ق��وة  �أ�شعلته  �ل��ق��اع��ة  يف 
�مل�شاعر وهزت  �لتي هيمنت على 

�لقلوب .            

�شلطان بن ز�يد �آل نهيان ،ممثل 
�لدولة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رئي�س نادي تر�ث �الإمار�ت .       

وفرقة �آ�شف خان فرقة معروفة 
وتقدم  �ل���ع���امل���ي،  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لبنقالية  ب��ال��ل��غ��ة  دي��ن��ي��ا  �إن�����ش��اد� 
�أف����ر�ده����ا  وع������دد  �الأردو،  ول���غ���ة 
من�شدين   2 بقيدة  ق��و�يل  ت�شعة 
بهذ�  وي�شمى  �ل��ق��و�ل  يتقدمهم 
ماثورة  �أق�������و�ال  ل�������ش���رده  �ال����ش���م 
�لعازفني  م���ن  �إث���ن���ني  ،ي�����ش��ح��ب��ه 

�جلدير بالذكر �أن بد�ية �الإن�شاد 
�الآذ�ن  ب��د�ي��ة  م��ع  ،ك��ان��ت  �لديني 
،ك��م��ا �أك���دت���ه ك��ت��ب �ل����رت�ث بدء� 
�هلل  �شلى  �لر�شول  م��وؤذن  ببال 
ب���ن ثابت  ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م،وح�����ش��ان 
�إىل  �لتابعني  م��ن  جمموعة  ،ث��م 
�لتغني  �ىل  �الأم������ر  ت��ت��ط��ور  �أن 
باالأ�شعار �الإ�شامية ، و�أ�شبح له 
قو�لب متعددة وطر�ئق �شتى .        
ج����ان����ب  �إىل  �حل������ف������ل  ح���������ش����ر 
�لرميثي  ع��ل��ي  ���ش��ع��ادة  �جل��م��ه��ور 

�ملدير �لتنفيذي لاأن�شطة بنادي 
رئي�س  �لنعيمي،  وعو�س  �ل��رت�ث 
،ور��شد  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��اق��ات  ق�شم 
�لقبي�شي �ملن�شق �الإعامي، وعدد 
�مل�شوؤلني بالنادي وجمع من  من 

�الإعاميني .                    
بتقدمي  �حلفل  �ختتم  وك��ال��ع��ادة 
للفائزين  وعينية  نقدية  جو�ئز 
،على وعد باللقاء يف �ليوم �لتايل 
مع نف�س �لفرقة �الن�شادية �لتي 

�نتزعت �الإعجاب .    

طوارئ �صرطة اأبوظبي ع�صوًا يف الحتاد الدويل ملنظمات الإنقاذ البحري

الهالل يوا�صل توزيع م�صاعدات حملة حممد بن 
را�صد اآل مكتوم لك�صوة مليون طفل يف لبنان 

•• ابوظبي-وام:

ب���االإد�رة  �لعامة  و�ل�شامة  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  ح�شلت 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �ملركزية يف  للعمليات  �لعامة 
�لدويل  �الحت���اد  يف  �لع�شوية  ���ش��ه��ادة  على  �أب��وظ��ب��ي 
نا�شر  �أحمد  �للو�ء  و�أك��د  �لبحري.  �الإن��ق��اذ  ملنظمات 
�لري�شي مدير عام �لعمليات �ملركزية �أن ح�شول �إد�رة 
�لطو�رئ و�ل�شامة �لعامة على هذه �لع�شوية يعك�س 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ع��ايل �ل���ذي و���ش��ل��ت �إل��ي��ه ف���رق �ل��ع��م��ل يف 
�الإد�رة الفتا �إىل �أن قبول �الإد�رة يف ع�شوية �الحتاد 

جاء بعد ��شتيفاء �ملتطلبات �لازمة لفريق �مل�شطحات 
�ملائية و�لذي خ�شع ملجموعة من �لدور�ت �لد�خلية 
و�خلارجية باالإ�شافة للم�شاركات �مليد�نية يف �الإنقاذ 
بحو�دث �مل�شطحات �ملائية د�خل �لدولة وخارجها من 
�لعامري مدير  �إب��ر�ه��ي��م  �مل��ق��دم حممد  �أ���ش��ار  جانبه 
�ن�شمام  �أهمية  �إىل  �لعامة  �إد�رة �لطو�رئ و�ل�شامة 
�لبحري  �الإن��ق��اذ  ملنظمات  �ل���دويل  ل��احت��اد  �الإد�رة 
�ملائية  �مل�شطحات  عن  و�ملعلومات  �خل��رب�ت  تبادل  يف 
وتنفيذ �لتمارين �مل�شرتكة مما يرفع من كفاءة فرق 

�لعمل �لوطنية.

•• دبي-وام:

و����ش��ل��ت ه��ي��ئ��ة �ل��ه��ال �الأح���م���ر ل��ل��ي��وم �ل��ث��اين على 
�آل  ر��شد  بن  حممد  حملة  م�شاعد�ت  توزيع  �لتو�يل 
�ل��ع��امل يف  ح��ول  مليون طفل حم��روم  لك�شوة  مكتوم 
وت�شتهدف  ط��ف��ل.  �أل���ف   50 ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  لبنان 
�حل��م��ل��ة يف ل��ب��ن��ان �الأط���ف���ال �مل��ح��روم��ني يف خمتلف 
�ل�شوريني  �الأط��ف��ال  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �للبنانية  �مل��ن��اط��ق 
�للبنانية.  �ملخيمات  يف  �ملتو�جدين  و�لفل�شطينيني 
�ل��ك�����ش��وة على  ت���وزي���ع  �أم�������س �الول  �ل��ه��ي��ئ��ة  وب������د�أت 

�للبنانية  و�ملخيمات  �ملناطق  خمتلف  يف  م�شتحقيها 
�ل�����ش��م��ايل ومركزها  ل��ب��ن��ان  ت�����ش��م��ل م��ن��ط��ق��ة  و�ل���ت���ي 
طر�بل�س ومنطقة �لبقاع �ل�شمايل ومركزها عر�شال 
وم��ن��ط��ق��ة �ل��ب��ق��اع �ل��غ��رب��ي وم��رك��زه��ا جم���دل عنجر 
جبل  ومنطقة  ���ش��ي��د�  وم��رك��زه��ا  �جل��ن��وب  ومنطقة 
�الإ�شامية  �الأي���ت���ام  ود�ر  ك��رتم��اي��ا  م��رك��زه��ا  ل��ب��ن��ان 
�ل�شوريون  �لاجئني  �أط��ف��ال  �إىل  �إ�شافة  ب��ريوت  يف 
و�لفل�شطينيني يف �ملخيمات �للبنانية مثل خميم عني 
وخميم  �لبارد  نهر  وخميم  �لبد�وي  وخميم  �حللوة 

�شرب� و�شاتيا و خميم �جلليل.
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اإعالن تعليق رخ�سه
�لتجارية  �ل�شوؤون  قطاع   - �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
بان �لرخ�شة �لتجارية رقم CN 1004033 باال�شم �لتجاري 
:موؤ�ش�شة بخيت �شويد�ن لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة وميلكها 
تعليق  تقرر  فقد  �لنعيمي.  بخيت  �شويد�ن  بخيت  �ل�شيد/ 
�لرخ�شة �لتجارية �ملذكورة �عاه ملدة عام �بتد�ء� من تاريخ 

�العان وذلك بناء على طلب �شاحب �لرتخي�س
�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان 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 10848 بتاريخ 2013/7/20   

تنويه
رقم  �لعدد  يف  �لفجر  بجريدة  �ل�شادر  �العان  �ىل  باال�شارة 
رقم   �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س   2013/5/21 بتاريخ   597
CN 1126443 باال�شم �لتجاري :موؤ�ش�شة �شهام �ل�شحر�ء 
للمقاوالت �لعامة . تعديل �ال�شم �لتجاري �ىل/موؤ�ش�شة يا�شر 
مطر لتاأجري �ل�شيار�ت و�ل�شحيح هو تعديل �ال�شم �لتجاري 

�ىل / يا�شر مطر لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة.
باال�شافة �ىل �لتعديات �لو�ردة يف �العان �ل�شابق

�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان 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 10848 بتاريخ 2013/7/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شر�ع لتنظيم �ملعار�س 

رخ�شة رقم:CN 1289215 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.10*0.30

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شر�ع لتنظيم �ملعار�س
AL SHERA EXHIBITIONS ORGANIZING

�ىل/بر�شتيج لتمثيل �ل�شركات 
PRESTIGE REPRESENTATION OF COMPANIES

تعديل ن�شاط/��شافة متثيل �شركات )7010004(
تعديل ن�شاط/حذف تنظيم �ملعار�س و�د�رتها )8230001(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 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(
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اإعــــــــــالن
�لبطني  �ل�ش�����ادة/�شما  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمو�د �لغذ�ئية و�خل�شار و�لفو�كه 
رخ�شة رقم:CN 1135280 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شه �شامل حممد �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مكتوم �شعيد حممد �شعيد ر��شد هميله �ملزروعي 

�العان مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خال  �لتنمية  د�ئرة 
�العان 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(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كا�شيك ديز�ين 

CN 1024177:للخياطة �لن�شائية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عثمان دروي�س ح�شن خمي�س �حلو�شني )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف �شالح حممد عبد�هلل �بوبكر باعباد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن بار�مال 
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة 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/مرطبات �بو �شعود 

رخ�شة رقم:CN 1018707 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هال عبد�هلل �شليمان �شامل �لهنائي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد�هلل �شليمان �شامل �لهنائي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ماتو ماند�فيد� عارف جمال
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية �ىل موؤ�ش�شة فردية 

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة 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/�شوبر ماركت طريق �ل�شرق 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1174057 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة في�شل �حمد نا�شر �حلارثي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فكي �شينغ موهان �شينغ )%25(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ناو�شاد علي بارياثكار�ند� عليم )%24(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم ثيكي كار�بيل عبد�هلل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف باالبيتي عبد �لكرمي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ج�شاد كادو جنوتايل فيتيا
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل مبارك �شحي �بو مقريعه �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �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)اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبا ��شن�س مركز 

CN 1154743:للتجميل و�لعناية بالب�شرة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حممد جمرن بطي �ملرر من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد جمرن بطي �ملرر من 100% �ىل %0

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �مين ه�شام �ملعلم )%100( 

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة 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/ال بريو�س 
)�خلا�شة(  �لعامة  للتجارة  �الهليه  لل�شركة  مملوكة   -

CN 1014195-12:ملحدودة - فرع 11 رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان 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/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ب�شائر �لقوع لت�شليح �الطار�ت وتبديل �لزيوت
 رخ�شة رقم:CN 1130082 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خال  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  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(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي �خلروف �لذهبي

رخ�شة رقم:CN 1103602 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد ربيع �شامل ربيع �لظاهري )%50(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ربيع �شامل ربيع �لظاهري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ربيع �شامل ربيع �لظاهري من 100% �ىل %50

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

تعديل ��شم جتاري:من/مطعم وم�شاوي �خلروف �لذهبي
GOLDEN SHEEP RESTAURANT

�ىل/مطعم وم�شاوي �خلروف �لذهبي ذ.م.م 
GOLDEN SHEEP RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 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 10848 بتاريخ 2013/7/20   

اإعــــــــــالن
لا�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/�ال�شالة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهند�شية رخ�شة رقم:CN 1130345 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 150000

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

تعديل ��شم جتاري:من/�ال�شالة لا�شت�شار�ت �لهند�شية
AL ASALA ENGINEERING CONSULTING

�ىل/�ال�شالة لا�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م 
AL ASALA ENGINEERING CONSULTING LLC

تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت يف �لهند�شية �مليكانيكية )7110106(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خال  �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(

العدد 10848 بتاريخ 2013/7/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ملهى للمقاوالت �لكهربائية 

و�مليكانيكية رخ�شة رقم:CN 1033394 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد عامر عمر �شالح عمر )%50(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/طه عبد�جلليل حممد �لفهيم من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ طه عبد�جلليل حممد �لفهيم من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �ملهى للمقاوالت �لكهربائية و�مليكانيكية

AL MAHA ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTING ESTABLISHMENT
�ىل/�ملهى للمقاوالت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م 

AL MAHA ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 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 10848 بتاريخ 2013/7/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد ��شعد للحد�دة و�لنجارة 

�مل�شلحة رخ�شة رقم:CN 1145820 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد ��شعد �لعلي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد ��شعد �لعلي من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد جعفر �حمد �لدجح �ل�شيباين من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد جعفر �حمد �لدجح �ل�شيباين من 0% �ىل %51
تعديل لوحة �العان / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.60*0.30

تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حممد ��شعد للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
MOHAMMED ASAAD RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH EST

�ىل/حممد ��شعد للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة ذ.م.م 
MOHAMMED ASAAD RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 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 10848 بتاريخ 2013/7/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد �ل�شايغ العمال �ال�شباغ 

رخ�شة رقم:CN 1135696 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/وليد خمي�س مطر �لعزيزي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ وليد خمي�س مطر �لعزيزي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد حممد �شعد�لدين �لد�شوقي �ل�شايغ من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد حممد �شعد�لدين �لد�شوقي �ل�شايغ من 100% �ىل %49

تعديل ر�أ�س �ملال �ىل 50000 درهم
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة حممد �ل�شايغ العمال �ال�شباغ
�ىل/�ل�شلوى العمال �ال�شباغ ذ.م.م 

AL SALWA PAINTING WORKS LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العان 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(

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية
 طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:

 ciationEIPA Emirates Intellectual Property Asso جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية

�ملودعة بالرقم:193478       بتاريخ:2013/6/18 م
با�ش��م:جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية

وعنو�نه: دبي ، ديرة � �س.ب:555599 ، هاتف: 044334156 ، فاك�س: 043861011 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة. 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:45 تقدمي �ال�شت�شار�ت �لقانونية و�لفنية و�الد�رية يف جمال 

�مللكية �لفكرية .
 ciationEIPA Emirates Intellectual �الوىل ال�شم  �لعامة:�ل�شعار مكون من �الحرف  و�شف 
Property Asso جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية ويرمز لون كل حرف �ىل �ألو�ن علم دولة �المار�ت 
�النتاج  بد�ية  عن  كناية  وهي   Intellectual كلمة  من   I حرف  �ىل  �لري�شة  وترمز  �ملتحدة  �لعربية 

�لفكري مكتوب باأ�شفل �ل�شعار ��شم �جلمعية باللغتني �لعربية و�الجنليزية.
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية
 طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية:

 ciationEIPA Emirates Intellectual Property Asso جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية

�ملودعة بالرقم:193814       بتاريخ:2013/6/24 م
با�ش��م:جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية

وعنو�نه: دبي ، ديرة � �س.ب:555599 ، هاتف: 044334156 ، فاك�س: 043861011 ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة. 
و��شد�ر  و�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت  �ل��دور�ت  وتنظيم  �قامة  بالفئة:41  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 

ون�شر �لكتب و�ملجات �خلا�شة بامللكية �لفكرية وتقدمي �لت�شهيات ب�شاأنها .
 ciationEIPA Emirates Intellectual �الوىل ال�شم  �لعامة:�ل�شعار مكون من �الحرف  و�شف 
Property Asso جمعية �المار�ت للملكية �لفكرية ويرمز لون كل حرف �ىل �ألو�ن علم دولة �المار�ت 
�النتاج  بد�ية  عن  كناية  وهي   Intellectual كلمة  من   I حرف  �ىل  �لري�شة  وترمز  �ملتحدة  �لعربية 

�لفكري مكتوب باأ�شفل �ل�شعار ��شم �جلمعية باللغتني �لعربية و�الجنليزية.
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�وربان �نترييورز ذ.م.م
 urban interiors  :طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:193790       بتاريخ:2013/6/23 م
با�ش��م:�وربان �نترييورز ذ.م.م

وعنو�نه: �بوظبي �لنادي �ل�شياحي ، �س.ب:121 هاتف: 026778077 ، فاك�س: 026776602 ، �لربيد �اللكرتوين 
 .  emad@electra.ae:

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 ت�شميم �لديكور �لد�خلي .
و�شف �لعامة:�ربع مثلثات على �شكل ن�شف د�ئرة �ولها باللون �لبنف�شجي و�لثاين باللون �ال�شفر و�لثالث 
باللون �الحمر �لفاحت و�لر�بع باللون �الخ�شر �لفاحت وبني كل مثلث فا�شل باللون �لر�شا�شي يتو�شطهم 

.urban interiors د�ئرة باللون �لبني �لفاحت ومقابل �لعامة كلمة باحلروف �الجنليزية
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/04 �ملودعة حتت رقم : 174676  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : نيكوفنت�شرز ليمتد

وعنو�نه : 1 و�تر �شرتيت ، لندن  دبليو �شي2�آر 3�ل �يه  ، �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�أجهزة طبية حتديد�ً �أجهزة طبية لا�شتخد�م �لب�شري مبا يف ذلك ، دون �حل�شر ، �أجهزة بخاخ �لفم و�أجهزة 
بخاخ �الأنف و�أجهزة ��شتن�شاق.

�لو�قعة بالفئة : 10
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة KUJU باللغة �الإجنليزية. 

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/04 �ملودعة حتت رقم : 174674  

تاريخ �إيد�ع �الأولوية : 2011/12/15
با�شم : نيكوفنت�شرز ليمتد

وعنو�نه : 1 و�تر �شرتيت ، لندن  دبليو �شي2�آر 3�ل �يه  ، �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

بد�ئل �لتبغ ، �شجائر حتتوي على بد�ئل �لتبغ و�أجهزة حتتوي على نيكوتني )لي�شت لغايات طبية( ، �شجائر ، 
تبغ ، منتجات �لتبغ ، والعات ، �أعو�د ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.

�لو�قعة بالفئة : 34
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة KUJU باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848
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•• وا�صنطن-وكاالت:

ي�����ش��ت��ع��د وف���د ���ش��ي��ا���ش��ي وع�����ش��ك��ري م���ن �ئتاف 
�أع�شاء  م��ع  �جتماع  لعقد   ، �ل�شورية  �ملعار�شة 
جمل�س �الأمن ، لبحث �الأزمة يف �شوريا وموؤمتر 

�لقادم. جينيف 2 
دبلو�شية  م�����ش��ادر  ع���ن  �ل��ع��رب��ي��ة  ق���ن���اة  ون��ق��ل��ت 
و�شيا�شيا  ع�شكريا  وف���د�  �ن  باملطلعة  و�شفتها 
من �ملعار�شة �ل�شورية يعد �لعدة لزيارة باري�س 
ول��ن��دن ون��ي��وي��ورك �ل��ت��ي ���ش��ي��ع��ق��دون ف��ي��ه��ا يوم 
�جل��م��ع��ة �ل��ق��ادم �ل�����ش��اد���س و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن هذ� 

�ل�شهر، ، �جتماعا من �أع�شاء جمل�س �الأمن. 
�الإبر�هيمي يف مقر �الأمم  و�أث��ار ظهور الأخ�شر 
�مل���ت���ح���دة �خل��م��ي�����س، ل��اح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د مياد 
نيل�شون مانديا، �شجة بني  �الإفريقي  �ملنا�شل 
�الإعاميني �ملتلهفني الأنباء عن �الأزمة �ل�شورية 
خال  جنيف2  م���وؤمت���ر  �ن���ع���ق���اد  و�ح���ت���م���االت 
�شبتمرب- �شهر  م��ن  �الأوىل  �ل��ث��اث��ة  �الأ���ش��اب��ي��ع 
�أيلول �لقادم، و�إن كانت �الآمال ب�شاأن �نعقاد هذ� 

�ملوؤمتر يف موعده ال ميكن و�شفها بالتفاوؤل.
ومن جانبه، قال ب�شار �جلعفري، مندوب �شوريا 
�ل�شوري  �ل�����ش��ع��ب  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ل���دى  �ل���د�ئ���م 
ل��ل��ع��ن��ف يف جميع  �ل���ف���وري  �ل���وق���ف  �إىل  ي��ح��ت��اج 
للمعار�شة  �لكامل  و�الن��خ��ر�ط  �ل��ب��اد،  �أن��ح��اء 
��شتعد�دها  عن  و�إعانها  �ل�شلمية،  �لعملية  يف 
�لتفاهمات  على  بناء  جنيف2  موؤمتر  حل�شور 

�الأمريكية �لرو�شية �الأممية .
باأي  �مل�شرتك �خلا�س ل�شوريا  �ملبعوث  ومل يدل 
ت�شريحات حول موؤمتر جنيف2، �أو ما �آلت �إليه 
مل�شادر  و��شتناد�  �ل�شورية،  �الأزم��ة  حلل  جهوده 
�ملتحدة  �الأمم  يف  وموثوقة  مطلعة  دبلوما�شية 
ح�شب �لعربية ، فاإن وفد� �شيا�شيا وع�شكريا رفيع 
�شيقوم  �ل�شورية،  �ملعار�شة  �ئتاف  �مل�شتوى من 
بزيارة باري�س ولندن ونيويورك، و�شيعقد والأول 
�ل�شاد�س  يف  ومغلق  ر�شمي  غ��ري  �ج��ت��م��اع��اً  م��رة 
جمل�س  �أع�شاء  مع  �ل�شهر  ه��ذ�  من  و�لع�شرين 

�الأمن.
و�لع�شرين  �ل�شاد�س  �جتماع  �نعقاد  يتاأخر  وقد 
�أع�شاء  ت���اأخ���ر ح�����ش��ول  ن��ت��ي��ج��ة  �أي������ام  ل��ب�����ش��ع��ة 
وبريطانيا  فرن�شا  لدخول  تاأ�شري�ت  على  �لوفد 
حتمية  توؤكد  �مل�شادر  ولكن  �ملتحدة،  و�ل��والي��ات 
و�إن  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  م��ع  �جلل�شة  ه���ذه  �ن��ع��ق��اد 

تاأخرت لب�شعة �أيام.
�ىل ذلك، قال �ملتحدث با�شم �لبيت �الأبي�س جاي 
كارين �ن ما من ظروف ت�شمح للرئي�س �ل�شوري 
بقب�شة من حديد  با�شتعادة �حلكم  �الأ�شد  ب�شار 
�ل�شوري  �ل�شعب  �ن  على  م�����ش��دد�ً  ���ش��وري��ا،  على 

يريد قيادة وحكومة جديدة.
وذكر كارين، خال موؤمتر �شحايف، �ن �لواليات 
للمجل�س  تقدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  تعزز  �ملتحدة 
�ل��ع�����ش��ك��ري �ل�������ش���وري، وت���ق���دم �أك����رث ك��م��ي��ة من 
�مل�����ش��اع��د�ت �الإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل�����ش��وري��ني وت��ن�����ش��ق مع 

�حللفاء و�ل�شركاء و�ملعار�شة للم�شاعدة يف تعزيز 
قوة �ملعار�شة فيما تتحمل �عتد�ء �الأ�شد وقو�ته 

مب�شاعدة من حزب �هلل و�إير�ن.
بار�ك  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  �ن  �إىل  ك��ارين  و�أ���ش��ار 
�أوباما ي�شاأل �لقادة �لع�شكريني �الأمريكيني عن 
�إر�شال  �نه لن يتم  و�أو�شح  �خليار�ت، لكنه �شبق 

�أي جنود �إىل �الأر�س يف �شوريا.
ل��ك��ن��ه ق����ال �ن �أوب����ام����ا ب�����ش��ك��ل ع����ام ي���ر�ج���ع كل 
�خليار�ت يف �شوريا الأن عدم �لقيام بذلك يعني 
�لتي ير�ها وهي تقييم  �لوفاء مب�شوؤوليته  عدم 
�ل��و���ش��ع �مل��ت��غ��ري ه��ن��اك ب��ا���ش��ت��م��ر�ر يف م��ا يتعلق 
مل�شاعدة  �أف�����ش��ل  ه��و  وم���ا  �ل��ق��وم��ي��ة  مب�شلحتنا 

بلوغ  على  �ل�شورية  و�ملعار�شة  �ل�شوري  �ل�شعب 
�الأ�شد  ح��ك��م  م��ن  ف��ي��ه  يتخل�شون  �ل����ذي  �ل��ي��وم 
�ال�شتبد�دي ويبد�أ �لعمل على �إعادة بناء بادهم 
وقيام حكومة حترتم حقوق كل �ل�شوريني وتوفر 

لهم �لفر�س مب�شتقبل �أف�شل .
و�أق��ر ك��ارين ب��اأن �لو�شع على �الأر���س يف �شوريا 

خطري، م�شري�ً �إىل �ن �الأ�شد ي�شتمر يف قتل �شعبه، 
و�ملعار�شة م�شتمرة يف �لقتال �شده ومقاومته . 
وذكر �ن ب�شار �الأ�شد لن يحكم �شوريا من جديد 
عن  يطالب  �ل�شوري  و�ل�شعب  عينها  بالطريقة 

حق بقيادة وحكومة جديدة .
على  ين�شب  �الأم��ريك��ي  �لرتكيز  �ن  على  و�شدد 
�لو�شول �إىل �ليوم �لذي تتم فيه عملية �نتقالية 

ت�شاعد �شوريا على وقف �لعنف و�مل�شاحلة.
بالقول  يق�شده  م��ا  تو�شيح  ك���ارين  م��ن  وط��ل��ب 
عينها،  بالطريقة  ���ش��وري��ا  يحكم  ل��ن  �الأ���ش��د  �ن 
فاأو�شح �ن ما يق�شده هو �ن ما من ظرف ميكن 
�حلكم  ي�شتعيد  �أو  �الأ���ش��د  ب�شار  يتمتع  �أن  فيه 
بقب�شة من حديد على �شوريا و�أ�شاف �ن �ل�شعب 
ب��اأن ما من دور لاأ�شد يف  �ل�شوري كان و��شحاً 
�شوريا بامل�شتقبل . وتابع �ن �الأ�شد فقد �شرعيته 
يف  وي�شتمر  �شعبه  ب��دم��اء  ت�����ش��رج  وق���د  ك��ح��اك��م 
���ش��ن ح���رب ���ش��ده، ل���ذ� ال ���ش��ك ل��دي��ن��ا يف �ن���ه مل 
يعد قائد�ً �شرعياً لذ�ك �لبلد ولل�شعب �ل�شوري 
و�شدد على �ن �شوريا تعي�س نز�عاً رهيباً وعنيفاً 
ودموياً، و�الأ�شد هو �مل�شوؤول ، موؤكد�ً �ن م�شتقبل 
�شوريا و�آمالها تقوم على حكومة ما بعد �الأ�شد 
�الأ�شد  �إن كان  . و�شئل  �شعبها  حترتم حقوق كل 
قد يح�شل على دور يف �شوريا �إن غري ت�شرفاته، 
ل��ن يحكم  �الأ���ش��د  ب�����ش��ار  �ن  ك���ارين وق���ال  فنفى 
�شوريا من جديد بر�أينا، وال نعتقد �ن لديه �أي 

حق �أو �شرعية لذلك .

•• القد�س -عمان-وكاالت:

طالب �لفل�شطينيون ب�شمانات قبل ��شتئناف 
مباحثات �ل�شام مع �الإ�شر�ئيليني، وذلك يف 
�هلل  ر�م  يف  ع��ق��دوه  �ل���ذي  �جتماعهم  ن��ه��اي��ة 
�الأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �ق���رت�ح  ملناق�شة 
ج�����ون ك�����ريي ال���ش��ت��ئ��ن��اف �مل���ف���او����ش���ات بني 

�جلانبني.
�لفل�شطينيني  �ملفاو�شني  كبري  �جتمع  وق��د 
عمان  يف  �جلمعة  كريي  مع  عريقات  �شائب 
زيارته  وك��ان كريي قد مدد  45 دقيقة  ملدة 
�إىل  وي��ع��ود  ي���وم  مل���دة  �خلمي�س  �ملنطقة  �إىل 

�لواليات �ملتحدة .
وي��ل��ق��ي ه����ذ� �مل���وق���ف �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي بظال 
الحياء  �الأمريكية  �جلهود  ح��ول  �ل�شك  من 
ثاث  نحو  منذ  �ملجمدة  �ل�شام  مفاو�شات 

�شنو�ت بني �لفل�شطينيني و�الإ�شر�ئيليني.
يف غ�شون ذلك حث �لرئي�س �الأمريكي بار�ك 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ع��ل��ى ����ش��ت��ئ��ن��اف حمادثات  �أوب���ام���ا 
وقت  �أ����ش���رع  يف  �لفل�شطينيني  م��ع  �ل�����ش��ام 
�أجر�ها  هاتفية  مكاملة  يف  ذل��ك  ج��اء  ممكن. 
�أوباما مع رئي�س �لوزر�ء �ال�شر�ئيلي بنيامني 

نتنياهو.
�ملجل�س  ����ش���ر  �أم������ني  م���ق���ب���ول  �أم������ني  وك������ان 
�ل��ث��وري حل��رك��ة فتح ق��د ق��ال يف وق��ت �شابق 

�إن ح��رك��ت��ه ال تز�ل  �خل��م��ي�����س ل��ب��ي ب��ي ���ش��ي 
�إ�شر�ئيل  م��ع  �مل��ف��او���ش��ات  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ت��رب��ط 
باعرت�ف �لواليات �ملتحدة باأن حدود �لر�بع 
م���ن ي��ون��ي��و-ح��زي��ر�ن ���ش��ت��ك��ون ح�����دود� الأي 
بوقف  وكذلك  م�شتقبلية،  فل�شطينية  دول��ة 
�لن�شاط �ال�شتيطاين و�إطاق �شر�ح �ملعتقلني 

�لفل�شطينيني.
�لفل�شطيني  �لت�شريعي  �ملجل�س  ع�شو  وق��ال 
يف  �لف�شائل  معظم  �إن  �لربغوثي  م�شطفى 
رف�شت  ق��د  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة 

خطة كريي.
حما�س  حكومة  رئي�س  هنية  �إ�شماعيل  وق��ال 

�ملقالة يف قطاع غزة �إن حركته تعترب �ملبادرة 
�الأمريكية �الأخرية م�شيعة للوقت.

وعلق م�شوؤول فيع �مل�شتوى يف وز�رة �خلارجية 
�أن  وم�شجع  جيد  �شيء  هو  قائا  �المريكية 

جدال جاد� يدور حول هذه �لق�شايا .
تعهد�  �إ�شر�ئيل  تتعهد  ك��ريي  خلطة  ووفقا 

�شمنيا باإبطاء �لبناء �ال�شتيطاين يف �الأر��شي 
للن�شاطات  جت��م��ي��د�  تت�شمن  وال  �مل��ح��ت��ل��ة، 

�ال�شتيطانية كما يطالب �لفل�شطينيون.
وك��ان ك��ريي قد عرب عن تفاوؤل ح��ذر بتقدم 
بني  �مل��ف��او���ش��ات  �ىل  لللعودة  خطته  حت���رزه 
�جلانب �لفل�شطيني و�الإ�شر�ئيلي بعد �أن �أقر 
�الأمني �لعام للجامعة �لعربية نبيل �لعربي 
خطته وهذه هي �لزيارة �ل�شاد�شة لكريي �إىل 
�ملنطقة منذ توليه من�شب وزير �خلارجية يف 

�شهر فرب�ير-�شباط �ملا�شي.
وكانت �ملفاو�شات �لتي �شهدت مر�حل �شعود 
وهبوط على مدى ع�شرين عاما قد �نهارت 
�مل�شتوطنات  ب�����ش��ب��ب   2010 ع����ام  �أو�خ�������ر 
�ملحتلة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  يف  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

وق�شايا �شائكة �أخرى.
وم��ن��ذ ذل����ك �حل����ني �أ����ش���ر ع��ب��ا���س يف بع�س 
قبل  �ال�شتيطاين  �لبناء  وقف  على  �الأحيان 
�إ�شر�ئيل  ورف�شت  جديدة  حمادثات  �أي  بدء 

ذلك.
باأ�شلوب  در�ي����ة  ع��ل��ى  فل�شطينيون  وي��ت��وق��ع 
تفكري عبا�س �نه قد يتخلى عن مطلب وقف 
ت�شاريح  تر�جع  �إىل  نظر�  �مل�شتوطنات  بناء 
�الإ�شر�ئيلية  �حلكومة  ت�شدرها  �لتي  �لبناء 
�الأخ��رية لكن �شيظل تر�جعه عن  يف �لفرتة 

مطلبه �ل�شابق موؤملا.

•• بريوت-ا ف ب:

منزل  يف  �شب  حريق  يف  �شوريان  طفان  ق�شى 
�فادت  ما  بح�شب  لبنان،  جنوب  يف  فيه  يقيمان 

�لوكالة �لوطنية لاعام �لر�شمية �جلمعة.
و�وردت �لوكالة �ن حريقا �شب يف منزل علي �مني 
)جنوب(  كفررمان  يف  �لتابلني  منطقة  يف  رزق 
�دى �ىل  ، ما  نازحة  �شورية  �ل��ذي تقطنه عائلة 

�شنو�ت(  )ث���اث  ح�شون  �ح��م��د  �لطفل  �خ��ت��ن��اق 
�للذين  ���ش��ن��و�ت(،  )�رب���ع  ح�شون  منى  و�شقيقته 
�شقيقهما  �ن  �ىل  و�����ش���ارت   . �ل��ف��ور  ع��ل��ى  ت��وف��ي��ا 
�ن  مو�شحة  �حل���ادث،  يف  كذلك  ��شيب  حممود 
�نقطاع  حلظة  �ملنزل  يف  كانو�  �لثاثة  �الطفال 
��شعال  �ىل  ف��ع��م��دو�  ع��ن��ه،  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي  �ل��ت��ي��ار 
�لذين  �ل��ف��ر����س  با�شعال  ت�شببت  �ل��ت��ي  �ل�شمعة 
�لو�لدين كانا خارج  . و��شافت �ن  ينامون عليه 

�ملنزل وقد علما مبا ح�شل من �جلري�ن، وتوجها 
�جلامعي  ب��ري  نبيه  م�شت�شفى  �ىل  �ل��ف��ور  على 
)�ل����ذي ن��ق��ل �ل��ي��ه �الط���ف���ال(، و����ش��ي��ب��ا بانهيار 
ع�شبي وتقيم �لعائلة، كما �لكثري من �لنازحني 
�ل�شوريني �ىل لبنان، يف منزل يعود �ىل لبناين. 
وبح�شب �أرقام �المم �ملتحدة، نزح �ىل لبنان �كرث 
من 600 �لف �شوري هربا من �لنز�ع �مل�شتمر يف 

بادهم منذ منت�شف �آذ�ر-مار�س 2011.

�جلانب  من  قذيفة  ب�شقوط  �م�س  ب��ج��روح،  لبنانية  مو�طنة  �أ�شيبت 
�حلدود  �لقريبة من  لبنان  �شمال  عكار  بلدة يف منطقة  على  �ل�شوري 

�ل�شورية.
�لثالثة  �ل�شاعة  �إنه قر�بة  �لر�شمية،  �لوطنية لاإعام  �لوكالة  وقالت 
فجر�ً )بالتوقيت �ملحلي( �شقطت قذيفتان م�شدرهما �جلانب �ل�شوري، 
�إحد�ها يف و�شط بلدة �لكو��شرة يف عكار، ما �أّدى �ىل �إ�شابة �شّيدة بجروح 

مت نقلها �ىل �مل�شت�شفى.
وكان لبنان �أبلغ جمل�س �الأمن �لدويل عن �شقوط قذ�ئف على �أر��شيه 
و�إطاق طائر�ت ع�شكرية  �ل�شورية،  �الأر��شي  د�خل  �ال�شتباكات  جر�ّء 

�شورية �شو�ريخ باجتاه مناطق لبنانية حماذية للحدود.

قتل 3 م�شّلحني من �ملتمردين �ملاويني با�شتباكات مع �لقوى �الأمنية 
يف والية �أودي�شا �شرق �لهند ونقلت و�شائل �إعام هندية عن �ل�شرطة، 
�الأمن  ق��و�ت  تنفذها  كانت  عملية  خ��ال  وقعت  �ال�شتباكات  �أن  �م�س 

د�خل غابات توريغات بالقرب من قرية كري�م بادونغوري .
وقال �مل�شوؤول يف �ل�شرطة ر�جي�س بانديت �إنه مت �لعثور على 3 جثث 
للماويني بعد �نتهاء �ال�شتباكات �لتي تو��شلت خال �لليل، كما عرث 

على بع�س �الأ�شلحة و�لذخائر �حلربية.
بعد  �مل���ذك���ورة  �ل��غ��اب��ات  يف  ج���رت  مكثفة  �أم��ن��ي��ة  عملية  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

�ال�شتباكات يف حماولة الإلقاء �لقب�س على �مل�شّلحني �لفارين.
�لهند،  28 والي���ة يف  �أ���ش��ل  م��ن   20 �مل���اوي���ون يف  �مل��ت��م��ردون  وين�شط 

ويطالبون مبنح �ملز�رعني و�لفقر�ء �الأر��شي وفر�س �لعمل.

�علن م�شوؤول باك�شتاين كبري �م�س �ن �برز م�شوؤول عن �ل�شوؤون �لدولية 
كابول  �الفغاين حميد كرز�ي �الحد يف  �لرئي�س  �شيلتقي  �لباك�شتانية 
لبحث �جلهود �ملجمدة لبدء حمادثات مع حركة طالبان يف قطر وتاتي 
زيارة �شرتاج عزيز بعدما �عترب �حد كبار م�شاعدي �لرئي�س �الفغاين 
�ن مكتب طالبان يف �لدوحة هو موؤ�مرة لتفكيك �فغان�شتان بتدبري من 

باك�شتان �و �لواليات �ملتحدة.
ويعترب دعم باك�شتان �مر� حيويا للتو�شل �ىل �تفاق د�ئم مع طالبان 
يف �فغان�شتان. لكن �لعاقات بني �لبلدين �جلارين �شائكة حيث تتهم 

كابول بانتظام ��شام �باد بدعم �ملتمردين.
�شريف حقيبة �خلارجية حتت  نو�ز  �لباك�شتاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�بقى 
�شيطرته بعد فوزه يف �النتخابات �لعامة يف �يار-مايو لكن عزيز رجل 
�لدولة �لباك�شتاين �لذي �شغل من�شب وزير يف �لت�شعينيات يعترب فعليا 

وزير �خلارجية.
وقال م�شوؤول كبري لوكالة فر�ن�س بر�س �ن عزيز �شيقوم بزيارة ت�شتغرق 
يوما و�حد� �ىل كابول �الحد الجر�ء حمادثات مع كرز�ي وم�شوؤولني 

�فغان �خرين.
و��شاف �ن �ملحادثات �شرتكز ب�شكل ��شا�شي على طريق ت�شجيع �مل�شاحلة 

يف �فغان�شتان مبا يتعلق بعملية �لدوحة .
ونريد  �فغان�شتان  يف  �مل�شاحلة  لعملية  د�عمني  �شنبقى  �مل�شوؤول  وتابع 
�ن تقرر ما  �لية بقيادة �الفغان تخول كل �ملجموعات �الفغانية  و�شع 

يتعلق مب�شتقبلها .

بريوت

نيودلهي

ا�سالم اباد

عوا�صم

لبنان ينفي وجود دوافع �صيا�صية لغتيال جمو  مقتل طفلني �صوريني نازحني يف لبنان 
•• بريوت-وكاالت:

قال �جلي�س �للبناين �إن �لتحقيق �أظهر عدم وجود دو�فع �شيا�شية 
ور�ء عملية �غتيال �ل�شيا�شي �ل�شوري �ملوؤيد للنظام حممد �شر�ر 
و�شبط  �لفاعلني  هوية  حتديد  من  متكن  �أن��ه  �إىل  م�شري�  جمو، 
�ملا�شي  �ل��ث��اث��اء  فجر  جمو  و�غتيل  ��شتخدموه  �ل���ذي  �ل�شاح 
�إعام  و�شائل  و�تهمت  لبنان،  �ل�شرفند جنوب  بلدة  منزله يف  يف 
�شورية حكومية من �شمتها جمموعات �إرهابية م�شلحة باغتياله.

ل��ه تو��شل  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��خ��اب��ر�ت  م��دي��ري��ة  �إن  ب��ي��ان للجي�س  وق���ال 
حترياتها لك�شف كافة �ملاب�شات �ملتعلقة باملو�شوع وتوقيف باقي 

�ملتورطني.
و�شبق لزوجة جمو �لذي كان رئي�س �لد�ئرة �ل�شيا�شية و�لعاقات 
�إن  ق��ال��ت  �أن  �ل���ع���رب،  للمغرتبني  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  يف  �ل��دول��ي��ة 
م�����ش��وؤول��ني م��ن ح���زب �ل��ب��ع��ث �حل��اك��م يف ���ش��وري��ا �ت�����ش��ل��و� ب��ه يوم 

�لثاثاء وطلبو� منه توخي �حلذر.
وكان  �ل�شرفند مدة ع�شرين عاما،  �شوري كردي عا�س يف  وجمو 
يظهر ب�شورة متكررة يف و�شائل �الإعام �ملرئية و�مل�شموعة �ملوؤيدة 
يف  ��شتهدفت  هجمات  �شل�شلة  بعد  �غتياله  وياأتي  �الأ���ش��د،  لنظام 
�لنظام  ي�شاند  �لذي  �للبناين  �ملا�شية حزب �هلل  �لقليلة  �الأ�شابيع 

�ل�شوري يف �حلرب �لتي يخو�شها �شد �ملعار�شة.

كريي يلتقي �سائب عريقات يف عمان

الفل�صطينيون يطالبون ب�صمانات قبل ا�صتئناف املفاو�صات

البيت الأبي�ش: ل ظروف ت�سمح لالأ�سد با�ستعادة احلكم 

وفد من املعار�صة ال�صورية يجتمع مع اأع�صاء جمل�س الأمن

حتذير حقوقي من تدهور الأو�صاع يف غزة 
•• غزة-وكاالت:

�أكد �ملركز �لفل�شطيني حلقوق �الإن�شان تدهور �الأو�شاع 
كمية  نتيجة حم���دودي���ة  غ���زة  ق��ط��اع  �الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�الإ�شر�ئيلي  �الح��ت��ال  ي�شمح  �ل��ت��ي  �ل�شلع  و�أ���ش��ن��اف 
�ملفرو�شة  �لعر�قيل  �إىل  �إ�شافة  �لقطاع،  �إىل  باإدخالها 

على حركة �لتجارة و�الأفر�د.
�لتجارية  �مل��ع��اب��ر  �أو���ش��اع  وحتليل  لر�شد  تقرير  ويف 
��شتمر�ر  �إن  �ملركز  قال  �ملا�شي،  يونيو-حزير�ن  خال 
�حل�شار �الإ�شر�ئيلي �ملفرو�س على �شكان غزة ال يز�ل 

يوؤثر يف �الأو�شاع �القت�شادية و�الجتماعية لل�شكان.
و�شهد �ل�شهر �ملا�شي نق�شاً يف معظم �ل�شلع �الأ�شا�شية، 
�أ�شناف  �أن��و�ع �لوقود وع��دد من  كما �شهد نفاد معظم 
ت�شمح  �لتي  �مل��و�د  �أن  �إىل  �لتقرير  ولفت  �لبناء،  م��و�د 
ال  عليها  ت�شيطر  �لتي  �ملعابر  عرب  بدخولها  �إ�شر�ئيل 

ت�شد �أدنى �حتياجات �لقطاع.
خال  �شمحت  �الح��ت��ال  �شلطات  �أن  �لتقرير  وذك���ر 
 181 مبعدل  �شاحنة   5424 بتوريد  �ملا�شي  �ل�شهر 

���ش��اح��ن��ة ي��وم��ي��اً، ومي��ث��ل ع���دد �ل�����ش��اح��ن��ات �ل��ت��ي �شمح 
مبرورها %7.31 من �لعدد �لذي كان يدخل �لقطاع 

قبل فر�س �حل�شار و�لبالغ 570 �شاحنة يومياً.
�لقطاع  �إىل  وردت  �ل���ت���ي  �مل�����و�د  م��ع��ظ��م  �أن  و�أو�����ش����ح 
�أ�شناف  م��ن  �لعديد  ��شتري�د  ظ��ل  بينما  ��شتهاكية، 
�لقطاع  ���ش��ك��ان  �أن  �إىل  �خل����ام حم���ظ���ور�ً، الف��ت��ا  �مل����و�د 
�حتياجاتهم  �شد  يف  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��ال  �عتمدو� 

�الأ�شا�شية على �ل�شلع �لتي كانت ترد عرب �الأنفاق.
و�أ�شار �لتقرير �إىل نفاد معظم �أنو�ع �لوقود من قطاع 
غزة خال �ل�شهر �ملا�شي، مبا يف ذلك نفاد غاز �لطهي 
�أدى �إىل تكد�س �آالف  من جميع حمطات �لقطاع مما 
�لتي  �ل��غ��از  ب�شبب حم��دودي��ة كمية  �ل��غ��از  �أ���ش��ط��و�ن��ات 

�شمحت �شلطات �الحتال بتوريدها.
وبلغت كمية �لغاز �لتي و�شلت غزة خال �ل�شهر �ملا�شي 
105.3 �أطنان.  3160 طناً فقط مبعدل يومي بلغ 
�ل�شكان  �حتياجات  %6.52 من  �لكمية  وتعادل هذه 

�ليومية �لتي ت�شل �إىل 200 طن.
و�رد�ت  ن�شبة  فاإن  �حلقوقي  �ملركز  �إح�شائية  وبح�شب 

�لقطاع �لفعلية ما ز�لت متدنية وال تلبي �أدنى �حتياجات 
�ل�شكان، عاوة على كون معظمها ��شتهاكية، بينما ال 

يز�ل ��شتري�د �لعديد من �أ�شناف �ملو�د �خلام حمظور�ً 
با�شتثناء عدد حمدود منها ويف �أ�شيق نطاق.
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العمال الكرد�صتاين يوجه اإنذارًا اأخريًا لأنقرة 

اأمريكا تعرب عن قلقها من الو�سع الأمني 

اجلي�س امل�صري يعتقل اإرهابيني ويوا�صل حملته يف �صيناء 

الأمم املتحدة م�صتعدة ملواجهة املتمردين يف الكونغو 

•• ا�صطنبول-ا ف ب:

وجه �ملتمردون �الكر�د يف تركيا �م�س حتذير� �خري� للحكومة �لرتكية لتتخذ �جر�ء�ت 
عن  م�شوؤولة  تكون  �ن  تريد  تكن  مل  �ذ�  قدما  �جل��اري��ة  �ل�شام  عملية  دف��ع  �ج��ل  من 
فر�ت  �لكردية  �الن��ب��اء  وكالة  نقلته  بيان  يف  �لكرد�شتاين  �لعمال  ح��زب  وق��ال  توقفها 
�ذ� مل تتخذ  ب�شفتنا حركة، نوجه حتذير� �خري� �ىل حكومة حزب �لعد�لة و�لتنمية 
�جر�ء�ت ملمو�شة يف ��شرع وقت ممكن يف �ملجاالت �لتي حددها �شعبها و�لر�أي �لعام، فان 
�لعملية لن تتقدم بعد �الن و�شيتكون م�شوؤولة عن ذلك و��شاف من �لو��شح �ن حكومة 
حزب �لعد�لة و�لتنمية تقوم باعمال لن�شف �لعملية و�نتقد خ�شو�شا �ل�شلطات على بناء 

ثكنات جديدة و�بقاء ميلي�شيات كردية تابعة للجي�س.

زعيم حزب  مع  �شام  �ملا�شية حمادثات  �ل�شنة  نهاية  منذ  �لرتكية  �ل�شلطات  وجتري 
�لعمال �لكرد�شتاين �مل�شجون عبد �هلل �وجان يف حماولة النهاء �لنز�ع �لكردي �لذي 

�وقع �كرث من 40 �لف قتيل منذ 1984.
ويف �طار هذه �لعملية �علن �ملتمردون �الكر�د وقفا الطاق �لنار يف �ذ�ر-مار�س وبد�أو� 
ببادر�ت من  �ملقابل  يطالبون يف  وهم  �لرتكية.  �الر��شي  �الن�شحاب من  �يار-مايو  يف 

�حلكومة يف �شبيل �القلية �لكردية �لرتكية.
وذكر �ملتمردون بانهم ينتظرون من �حلكومة �ن تعطي �ذنا لوفد م�شتقل من �الطباء 
بالتوجه لزيارة �وج��ان يف جزيرة �مي��ر�يل حيث هو م�شجون )�شمال غرب( وب�شكل 
�لكردي معتربة ذلك �شروريا يف �طار عملية  عام �حلق بزيار�ت منتظمة �ىل �لزعيم 

�ل�شام .

الدعاء على �صتة 
من جبهة الن�صرة يف لبنان

•• بريوت-يو بي اأي:

�ّدعت �لنيابة �لعامة �لع�شكرية يف لبنان �جلمعة، على 6 موقوفني من جبهة �لن�شرة بتهمة �لتخطيط للقيام 
باأعمال �إرهابية ، مبوجب مو�د ت�شل عقوبتها �ىل �الإعد�م وقال م�شدر ق�شائي لبناين �إن �لنيابة �لعامة �لع�شكرية 
�ّدعت على 6 موقوفني من جبهة �لن�شرة بجرم تاأليف ع�شابة م�شّلحة بق�شد �لقيام باأعمال �إرهابية، و�رتكاب 

�جلنايات على �لنا�س و�الأمو�ل، و�لنيل من �شلطة �لدولة وهيبتها .
و�أو�شح �أن �الّدعاء على �ملوقوفني �ل�شتة مت مبوجب مو�د قانونية ت�شل عقوبتها �ىل حد �الإعد�م.

يذكر �أنه عرث بحوزة �ملوقوفني �ل�شتة من جبهة �لن�شرة على �أ�شلحة وذخائر و�شو�عق ومتفجر�ت.

اأوباما يدر�س خيارات
 دعم املعار�صة ال�صورية

باملنا�سبة

نقطة نظام م�صرّية يف 
وجه معزوفة تركّية ن�صاز..!

�مل�شري  �الإ���ش��ام��ي  �ل��ت��ي��ار  م��ع  طبيعي  وت�شامن 
�أّن �حل���زب �حل��اك��م يف ت��رك��ي��ا من  ، �ن��ط��اق��ا م��ن 
�آخرون  وظ���ّن   ، �لطينة  نف�س  وم��ن  �ل�ّشالة  ذ�ت 
يتمثل  مبدئي  �إىل موقف  ذلك  تتجاوز  �مل�شالة  �أّن 
ورف�شهم   ، لل�شرعية  �لدميقر�طيني  �ح���رت�م  يف 
 ، �ملعلن  �ملوقف  ح��ّدة  ولكن  �لع�شكرية،  �النقابات 
وفظاظة لغته وتعاليها، تك�شف �أّن ما �شبق لي�س كل 

�حلقيقة و�إمّنا جزء فرعي منها.
�إّن �ردوغ��ان ، ويف كل �الأح��و�ل ، ال ميكنه �أن يكون 
�مل�شريني  م��ن  و�ح��ر���س   ، �مل��ل��ك  م��ن  �أك���رث  ملكّيا 
على م�شر،  كما �نه مل يثبت يف تعاطيه �ل�شيا�شي 
ما  ول��ع��ّل  �مل��ث��ايل.  �لدميقر�طي  ذ�ك  �ن��ه  �لد�خلي 
��شطنبول  تق�شيم يف  �شاحة  �أح��د�ث  عليه يف  �أق��دم 
، وك��ي��ف��ّي��ة ت��ع��ام��ل��ه م��ع ح��رك��ة �ح��ت��ج��اج��ي��ة �شلمية 
 ، الإر�دت����ه  ميتثلو�  مل  �إذ�  للمحتجني  وت��ه��دي��ده   ،
تنفي عنه تلك �ل�شفة ، �إذ هو ��شتخدم يف خماطبة 
�شعبه ذ�ت �خلطاب �الخو�ين �ملتعايل جتاه �ل�شعب 

�مل�شري .
ي��ت��ب��اك��ى على  �أن  ي��ح��ق الردوغ��������ان  ال   ، ه��ن��ا  م���ن 
�لدميقر�طية �مل�شرية �أو �أن ينت�شب ل�شان �لدفاع 
عنها ، خا�شة �أّن �لقمع �لذي مار�شه رئي�س �لوزر�ء 
�لرتكي على �شعبه يف �شاحة تق�شيم ، هو ما رف�شت 
و�ختارت   ، �مل�شرية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  ممار�شته 
�إىل  �لر�شوخ  وع��دم  �شعبها  �إىل  �النحياز  بدال عنه 
جمزرة  �رت��ك��اب  ورف�����ش��ت  و�الإخ�����و�ن  مر�شي  �إر�دة 
با�شم �شرعّية �نتفت عنا�شرها وعو�مل �حرت�مها.

�خللفّية  على  �لعثور  ميكننا   ، تق�شيم  ب��ّو�ب��ة  وم��ن 
�حلقيقية ملوقف �ردوغان من تطور�ت �الأو�شاع يف 

م�شر.
ل��ق��د ق����ّدم �مل�����ش��ري��ون من��وذج��ا ر�ئ��ع��ا ل��ل�����ش��ع��وب يف 
�لفا�شلني  وحكم  �ل�شيا�شية  �ل��رد�ءة  من  �خلا�س 
�مل�شريني  �أّن  ورغ��م  �شلمية.  بو�شائل  و�ملغامرين 
�أّن تطور�ت  �إاّل  مل يعملو� على ت�شدير منوذجهم، 
تكر�ر  �أّن  �أك���دت  �مل�شابهة،  �ل�����ش��اح��ات  يف  �الأو����ش���اع 
�أم���ر و�رد. وت��رك��ي��ا م��ن هذه  �ل�����ش��ي��ن��اري��و �مل�����ش��ري 
�ل��ز�وي��ة ، لي�شت يف م��ن��اأى ع��ن �ل��ت��اأث��ري �مل�����ش��ري ، 
�ل�شلمّية  �لرتكية  �الحتجاجية  �حلركة  جتد  وقد 
به  ت��ق��ت��دي  �مل�����ش��ري من��وذج��ا  �مل��ث��ال  ، يف  �ملتنامية 
، وت�����ش��ت��م��ّد م��ن��ه ع��ن��ا���ش��ر �ل��ن��ج��اح ، وق���د ال يغيب 
�أّن  �مل�شهد ، مبا يعني  �جلي�س �لرتكي عن �شناعة 
عر�س �ردوغ��ان قد يهتّز ، وهو �لطامح �إىل كر�شي 

�لرئا�شة.
�إّن �خل��وف، هو �ل��ذي �شاغ موقف �ردوغ��ان ودفعه 
 ، �مل�شري  �ل�شعب  �أغلبّية  مبوقف  �ال�شتهانة  �إىل 
 ، �ملر�شد  حكم  باإز�حة  �ل�شيادي  ق��ر�ره  يف  و�لّطعن 

و�ختياره �النحياز الأقلّية منبوذة.
�شابهه  وم��ا   ، �لرتكي  �ملوقف  �إّن   ، �لقول  خا�شة 
من مو�قف �لعائلة �الخو�نية ، هو يف جوهره لي�س 
دفاعا عن �شرعّية مر�شي و�إمّنا حماية ل�شرعّية بات 
مو�شع  بدورها  و�أ�شبحت   ، م�شريها  على  ُيخ�شى 

�شوؤ�ل بل يف خطر.
و�إذ� كان �خلوف من �نتكا�شة د�خلية �أملى مفرد�ت 
�ملوقف �لرتكي من �حلالة �مل�شرية و�شقوط حكم 
�الإخو�ن فيها، فان �الأبعاد �خلارجية ال تقل �أهمية 
ب��ق��ي��ادة �حلزب  �أن��ق��رة  م��وق��ف ح��ك��وم��ة  يف �شياغة 

�الإ�شامي حزب �لعد�لة و�لتنمية. 
ل��ق��د ب����ات ج��ل��ّي��ا �ن����ه ب�����ش��ق��وط �الإخ�������و�ن يف �ر�س 
�لكنانة ، �شقط حلم �الأتر�ك بتعميم منوذجهم يف 
�ملنطقة �نطاقا من م�شر ، وما تعنيه من تاأثري 
و��شتعادتها  م�شر  �شحوة  �أّن  كما    ، حميطها  يف 
يعني،  ما  يف  يعني   ، و�لقومية  �لوطنية  ملفرد�تها 
نقل  مل  �إن   ، �ملنطقة  يف  �ل��رتك��ي  �ل����دور  �ن��ح�����ش��ار 

نهايته.
ويف هذ� �ل�شياق ، نرى �أّن �لّدعم �لعربي مل�شر، ��ّشر 
الإمكانّية ��شتعادة �لنظام �الإقليمي �لعربي لعافيته 
�إىل دفع حتى  وبد�ية ترميمه، وهي خطوة حتتاج 
�لعربية  للمنطقة  تعيد  �إ�شرت�تيجية  �إىل  تتحّول 
�ملفقودة،  فاعلّيته  �لعربي  ل��ل��دور  وتعيد  ت��و�زن��ه��ا، 
�ن���ه لي�س ق���در �لعرب  �ل��ق��وى �الإق��ل��ي��م��ي��ة  وُت��ف��ه��م 
و�إمّنا  ذ�ك،  �أو  �لاعب  لهذ�  نفوذ  �شاحة  يبقو�  �أن 
رئي�شي يف حتديد  لها ح�شاب، والعب  قوة يح�شب 

خارطة �ملنطقة وتوزيع �الأدو�ر فيها.
هي  ما  بقدر  �أي�شا  عربية  حاجة  م�شر  عافية  �إّن 
�إ�شر�ع �لعرب �إىل م�شاعدتها ُيغ�شب  م�شرية، و�إّن 
�خل�شوم وكل �لذين ��شتفادو� من غياب م�شر ومن 
�أر�شهم ويف ق�شاياهم  فقد�ن �لعرب لدورهم على 
ت�شّنج  منه،  جانب  يف  ه��ذ�،  ُيف�ّشر  وق��د  �مل�شريية، 
�للغة �لرتكية حيال �لتغيري يف م�شر، و�حت�شانها 
الج��ت��م��اع �ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل�����دويل ل����اإخ����و�ن م���ن �جل 
لغايات  �ملحرو�شة،  �الأو���ش��اع يف  الإرب��اك  �لتخطيط 
باتت معلومة ومن �أهّمها ��شتمر�ر �لنفوذ �لرتكي 
بناء  وبالنتيجة  م�شر  بناء  �إع���ادة  دون  و�حليلولة 

�لّنظام �الإقليمي �لعربي.
�أن من  �الأو�ن،  ف���و�ت  ق��ب��ل  �الأت�����ر�ك،  ي���درك  ف��ه��ل 
م�شلحتهم �أن يغُلبو� �لعاقات �لتاريخية و�مل�شالح 
�لد�خلية  �العتبار�ت  على  �لبلدين  بني  �مل�شرتكة 
و�مل�شالح �حلزبية �ل�شيقة، على �أ�شا�س �أّن ذلك هو 
�ملدخل �ل�شليم لعاقات �أعمق و�منت مع جري�نها 

�لعرب..؟

•• الفجر – ابوظبي

عن  �مل�شرية  �خل��ارج��ي��ة  ووز�رة  �ل��رئ��ا���ش��ة  �أع��رب��ت 
�مل�شوؤولني  ت�����ش��ري��ح��ات  جت���اه  �ل�����ش��دي��د  �ال���ش��ت��ي��اء 
�الأتر�ك حول م�شر و�لذي �عتربته �لقاهرة تدخا 
�شريحا يف �ل�شاأن �مل�شري، بعد �عتبار رئي�س وزر�ء 
تركيا �إز�حة حممد مر�شي �نقابا وعدم �العرت�ف 

�شوى به رئي�شا �شرعيا مل�شر. 
و�أكد �حمد �مل�شلماين �مل�شت�شار �الإعامي للرئي�س 
�مل�شري �ملوؤقت ، �إن على �أنقرة �أن تعلم وتنتبه وهي 
تتكلم ، �أنها تتكلم عن دولة كبرية مثل م�شر ولها 

تاريخ ولن تقبل تدخلها يف �شوؤونها. 
�ردوغان  �ل��وزر�ء �لرتكي رجب طيب  وك��ان رئي�س 
�لدولة  رئي�س  ه��و  ع��زل��ه،  بعد  مر�شي  �أّن  �ع��ت��رب   ،
وُنقل عنه قوله حاليا  �لوحيد يف م�شر.  �ل�شرعي 
رئي�شي يف م�شر هو مر�شي الأنه �نتخب من �ل�شعب، 

و��شفا عزل مر�شي باأّنه �نقاب ع�شكري.
و�ل�شوؤ�ل، ما �لذي يجعل تركيا تقف �شّد �إر�دة �كرب 
�لعد�لة  ح��زب  خلفية  �إّن  وه��ل  �لعربية؟  �ل�شعوب 
و�لتنمية �حلاكم و�أيديولوجية �ردوغان، هي �لتي 
تدفع تركيا �إىل �أن تقف يف �شف �لرئي�س �الإخو�ين 
هي  فقط  �الأيديولوجية  �ل�شر�كة  �أّن  �أي  �ملعزول، 
�ل��ت��ي �أم��ل��ت مثل ه��ذ� �مل��وق��ف، �أم ه��و �خل���وف على 
و�ح���رت�م  ف��ي��ه��ا،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  وم�شتقبل  م�شر 
�لفروع  من  وغريها   ، تركيا  تزعم  كما  لل�شرعية 

�الخو�نية على �خلارطة �لعربية و�لعاملية؟
�أّن �شعود  �إىل  �الإ����ش���ارة  م��ن  ب��د  ، ال  �الإج��اب��ة  قبل 
�لعربية  �ل��ب��اد  بع�س  يف  �ل�شلطة  �إىل  �الإخ�����و�ن 
ب��ال��ّن��م��وذج �ل��رتك��ي ، ودع����و�ت �إىل  ، و�ك��ب��ه تب�شري 
�إىل  �ل�شاحات  تلك  يف  �مل�شاعي  وتكّثفت   ، �عتماده 
مت��ت��ني �ل����رو�ب����ط �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�الق��ت�����ش��ادي��ة مع 
��شُتقبل  وقد  �لعرب  عن  بها  و�ال�شتعا�شة   ، تركيا 
�ردوغان يف بع�س تلك �ل�شاحات ، ��شتقبال �الأبطال 

و�لفاحتني.
�عتربه   ، و�مل��ع��ل��ن  �مل�شمر  �ل����والء  ه���ذ�  �أّن  وي��ب��دو 
رئي�س �حلكومة �لرتكي �شكا من �أ�شكال �ملبايعة ، 
ورمبا �قتنع �أّن �لفر�شة موؤ�تية لب�شط نفوذ باده 
، و�نه فد تكون حانت �شاعة �إعان نف�شه �خلليفة 
�لعثماين �جلديد ، و��شتعادة �شطوة �إمرب�طوريته 
على �لعرب عرب بّو�بة �الإخو�ن و�الأحز�ب �الإ�شامية 
، و�إدخالهم بيت �لطاعة جمدد� ، و�إحياء دور غابر 
�إىل  �ملنطقة  ُيحّول  ، دور  تاريخ م�شى  �نتقاما من 

حميط يدور حول �ملركز �لرتكي .
و�حلقيقة، �أّن هذ� �حللم جتّلت ماحمه مع �شقوط 
�إىل  �الإقليمي،  �لنفوذ  د�ئ��رة  من  و�إخر�جها  بغد�د 
جانب ترهّل �لّدور �مل�شري و�شبه غيابه يف �ل�شنو�ت 
�الأخرية، و�نهيار �لنظام �الإقليمي �لعربي وفقد�نه 

الأب�شط �شروط �لفاعلّية و�لبقاء.
وقد �زد�د هذ� �لطموح �لرتكي ح�شور� مع �شعود 
�الإخو�ن �إىل �حلكم، و�شطو �جلماعة على �ل�شلطة، 
و�حتكار مفا�شلها يف �أكرث من بلد عربي، وتنامي 

تهديدها يف �شاحات �أخرى.
للنموذج  �الإ���ش��ام��ي��ني  تهليل  �أّن  خافيا  يكن  ومل 
�ل��رتك��ي ، وت��و���ّش��ل م�����ش��اع��دت��ه ، ق��د غ����ّذى �أوه����ام 
م�شتثمرة   ، �ملنطقة  يف  �لرتكية  و�ل��ّري��ادة  �لعظمة 
جلوء هوؤالء �إليها و�حتمائهم مبظلتها يف حماولة 
�لدميقر�طي  ث��وب  يف  و�لظهور   ، �ل��غ��رب  لطماأنة 

على �ل�شاكلة �لرتكية.
ولكن ، مل يح�شب ال �الأتر�ك وال �الإخو�ن ، يف ن�شوة 
لديناميكية  ح�شاب  �أّي   ، وغطر�شتهم  �نت�شارهم 
م�شر وح��ي��وّي��ة ���ش��ارع��ه��ا ، �ل���ذي ���ش��رع��ان م��ا قلب 
و�أعاد   ، �عتربه غريبا عنه  ، ولفظ ج�شما  �ملعادلة 
للف�شول دورتها ، وللربيع معناه �الأ�شيل ، موؤكد� 
بذلك ��شتحالة حتويل م�شر �إىل جمّرد كومبار�س 
يف ح�شرة �ل�شلطان �لعثماين �جلديد �أو غريه من 
ح�شابات  �أرب���ك  مم��ا   ، �لعاملية  �الخ��و�ن��ي��ة  توليفات 
�أثار  وبالتايل   ، �الأور�ق من جديد  وبعرث  كثريين 
ح��ن��ق �حل��امل��ني و�ل��ط��ام��ع��ني و�ل�����ش��اع��ني �إىل �شرق 
�أو���ش��ط ج��دي��د ي��ك��ون فيه �ل��ع��رب جم���ّرد رق��م على 

�لهام�س حتى و�ن كان �لغطاء �إ�شاموّيا.
هذ� �الإرب��اك، و�شل باأ�شحابه حّد جتاوز �الأعر�ف 
�ل��دول��ي��ة و�مل��و�ث��ي��ق �الأمم��ي��ة، و�ل��ت��دّخ��ل �ل��ف��ّج قي 
���ش��وؤون م�شر �ل��د�خ��ل��ي��ة، و�ل��ّن��ي��ل م��ن ���ش��ي��ادة قر�ر 

�شعبها وموؤ�ش�شتها �لع�شكرية �لوطنية.
و�لو�شوح، يف نقطة  �ل�شر�مة  �أبعاد  نفهم  من هنا 
و�خلارجية  �لرئا�شة  �لتي جاءت يف موقف  �لنظام 
م�شر  تخاطب  �أّن��ه��ا  �أن��ق��رة  ذّك��رت  و�لتي  �مل�شرية، 
�لعظيمة ب�شعبها وتاريخها ومكانتها، وال تخاطب 

جمهورية من جمهوريات �ملوز.
لهم  ورّد  �مل�����ش��ري��ني  �أن���ع�������س  م���ا  ب���ق���در   ، ت���ذك���ري 
�أّن  للعرب مفادها  ر�شالة  �شكل  �عتبارهم، بقدر ما 
�مل�شريني مل ي�شتعيدو� بثورة �لثاثني من يونيو 
دولتهم و�شلطتهم فقط ، و�إمّنا ��شتعادو� دور م�شر 
للعرب يف  �شّد  وكجد�ر  �لعربية،  للفكرة  كحا�شنة 
تلك يف  �أو  �لقوة  لهذه  �الإقليمية  �لطموحات  وجه 
�لتي  �الأر���س  م�شر  ��شتعادة  �آخ��ر  مبعنى  �ملنطقة، 

بتتكلم عربي.
�لفعل  رّد  �أّن   ، �الأوىل  �لوهلة  يف  للبع�س  ب��د�  لقد 
�ل��رتك��ي، وحت��دي��د� م��وق��ف �ردوغ�����ان، ه��و تعاطف 

•• وا�صنطن-القاهرة-وكاالت:

�أكد �ملحلل �ال�شرت�تيجي �مل�شري، 
�للو�ء ح�شام �شويلم، لقناة �لعربية 
��شتطاع  �مل�������ش���ري  �جل���ي�������س  �أن 
قيادية  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����س 
ل���اإره���اب���ي���ني يف ���ش��ي��ن��اء، �أب���رزه���ا 
رم�����زي م������و�يف، �ل�����ذي ك����ان يعمل 
م�شاعد�ً الأحد �أطباء زعيم �لقاعدة 
�أ�شامة بن الدن، و�ليمني  �لر�حل، 
�إبر�هيم �شنجاب �مللقب بي �شعبان 
، و�لفل�شطيني خليل �أبو �ملر، �لذي 

يتوىل تدريب �الإرهابيني.
�جلي�س  ي�شتعد  فيما  ذل��ك  وي��اأت��ي 
ع�شكرية  عملية  لتنفيذ  �مل�����ش��ري 
ظل  يف  �شيناء،  يف  �لنطاق  و��شعة 
�ل�شرطة  م����ن  ع��ن��ا���ش��ر  ت���ع���ر����س 
لهجمات  ب���امل���ن���ط���ق���ة  و�جل����ي���������س 
وقوع  عن  �أ�شفرت  متتالية  يومية 
�إن  �شويلم،  وق���ال  وج��رح��ى.  قتلى 
�جلي�س �مل�شري عرث مع �لقياد�ت 
�حلال  جبل  منطقة  يف  �ملعتقلة، 
ب�شمال �شيناء، على جهاز الب توب 
�لعنا�شر  مت��رك��ز  م���و�ق���ع  ي��و���ش��ح 
�مل�شلحة يف �شيناء، و�الأهد�ف �لتي 
مو�قع  من  عليها  للهجوم  ي�شعون 
ل��ل��ج��ي�����س و�ل�����ش��رط��ة، ف�����ش��ًا عن 
�لقاهرة،  يف  ��شرت�تيجية  �أه���د�ف 
�ملجموعة  �شبط  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
�عتقال  �إىل  �ملذكورة، قاد  �لقيادية 
تنظيم  ق��ي��اد�ت  م��ن  �آخ��ري��ن   13

•• وا�صنطن-وكاالت:

ك�������ش���ف رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �الأرك���������ان 
�الأم����ريك����ي����ة �مل�������ش���رتك���ة م���ارت���ن 
�أوباما  بارك  �لرئي�س  �أن  دميب�شي 
بالتدخل  تتعلق  خ��ي��ار�ت  ي��در���س 
�مل�شتعلة  �الأزم��ة  الإنهاء  �لع�شكري 
يف ���ش��وري��ا م��ن��ذ �أك���رث م��ن عامني 
�ألف   93 ن��ح��و  م��ق��ت��ل  �إىل  و�أدت 
�شخ�س، بينما �أكد �لبيت �الأبي�س 
�إر�شال  ي��و�ف��ق على  ل��ن  �أوب��ام��ا  �أن 

جنود �إىل �شوريا.
�أمام  له  �شهادة  يف  دميب�شي  وق��ال 
�إنه  �لكونغر�س  هيئة  يف  �أع�����ش��اء 
و���ش��ع �أم����ام �أوب���ام���ا ع���دة خيار�ت 
لكنه  �شوريا،  يف  �لقوة  ال�شتخد�م 

رف�س �خلو�س يف تفا�شيلها.
�أف�شل  ب�����اأن  ق��ن��اع��ت��ه  ع���ن  وع����رب 
�لرئي�س  �شد  �ل��ث��ورة  لدعم  خيار 
�ل�������ش���وري ب�����ش��ار �الأ����ش���د ه���و بناء 
م����ع����ار�����ش����ة م���ع���ت���دل���ة ودع���م���ه���ا 

•• نيويورك-ا ف ب:

��شتعد�دها  �مل��ت��ح��دة  �المم  �ب����دت 
الر����ش���ال ق����و�ت م��ن �ج���ل حماربة 
�لقو�ت �ملتمردة يف �شرق جمهورية 
�لكونغو �لدميوقر�طية حيث كانت 
لتظاهر�ت  م�شرحا  غوما  مدينة 
�ملتحدة  ق��و�ت �المم  �لتزمت  وق��د 
�ل��ذي �شنه  �حل��ي��اد خ��ال �لهجوم 
)�م23(  �ذ�ر   23 حركة  متمردو 
حول غوما و�قليم �شمال كيفو يف 

�اليام �الخرية.
�ملتحدة  �المم  مهمة  تتدخل  ومل 
)موني�شكو( يف �العمال �لع�شكرية 
، كما �كد مارتن ني�شريكي �ملتحدث 

با�شم �ملنظمة.
و��شاف �ن �ملهمة ما ز�لت يف حالة 
��شتنفتار وهي على �هبة �ال�شتعد�د 
لو�ء  بو��شطة  خ�شو�شا  للتدخل 
�ملعارك  ه�����ددت  م���ا  �ذ�  �ل���ت���دخ���ل 
ويف  غ��وم��ا  يف  وخ�شو�شا  �ملدنيني 
خم��ي��م��ات �مل��ه��ج��ري��ن �مل���وج���ودة يف 

هذه �ملنطقة .

�لتوحيد و�جلهاد وجمل�س �شورى 
�جلي�س  �أن  وذك������ر  �مل���ج���اه���دي���ن. 
ب����ال����ت����و�زي م����ع جمع  �مل���������ش����ري، 
�ملعلومات �ملهمة، �أكمل عملية ح�شد 
ع�شكري لتطهري �شيناء، ت�شم 30 
ون�شف  ول����و�ءي����ن  ج���ن���دي،  �أل�����ف 
وجمموعة  ميكانيكي،  م�شاة  ل��و�ء 
مظات،  وجم���م���وع���ة  ����ش���اع���ق���ة، 
ع�شكريني،  م��ه��ن��د���ش��ني  ووح������دة 
ووح�����دة م��دف��ع��ي��ة، ف�����ش��ًا ع���ن 5 
ط���ائ���ر�ت �أب��ات�����ش��ي وط����ائ����ر�ت �إف 
بحرية  لن�شات  ع��ن  ف�شًا   ،16
�الإقليمية  �مل��ي��اه  مبر�قبة  �شتقوم 
�لفل�شطينية  رف���ح  ب��ني  �ل��ف��ا���ش��ل��ة 
�إن  �شويلم  وق���ال  �مل�����ش��ري��ة.  ورف���ح 
ت�����ش��دي��د بع�س  �إىل  ع��م��د  �جل��ي�����س 
مر�كز  �إىل  �ال�شتباقية  �ل�شربات 
�الإرهابيني، و�إن ثمة معلومات عن 
هروب تلك �لعنا�شر من مو�قعها، 
تاركة ور�ءها �أ�شلحتها، وحماولتها 
�إي��ج��اد م����اأوى ل���دى ق��ب��ائ��ل �شيناء 
و�أملح  معها  �ل��ت��ع��اون  ترف�س  �لتي 
يعتزم  �مل�����ش��ري  �جل��ي�����س  �أن  �إىل 
��شتخد�م عن�شر �لردع بتقدمي �أي 
معتقل خال �لعمليات للمحاكمة 
�أعربت  ذل�����ك،  غ�����ش��ون  يف  ف������ور�ً. 
�مل��ت��ح��دة ع��ن قلقها من  �ل���والي���ات 
معتربة  �شيناء،  يف  �الأمني  �لو�شع 
�ن �شمان �أمن هذه �ملنطقة حيوي 

مل�شتقبل م�شر و�الأمن �الأقليمي.
وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  و���ش��ئ��ل��ت 

�شوؤ�ل  ع��ل��ى  رد�  وذل���ك  ب��ال�����ش��اح، 
�جل����م����ه����وري جون  ل��ل�����ش��ي��ن��ات��ور 
�أف�شل  �أيهما  �شاأله  �ل��ذي  ماكني 
�إقامة  �ل�شورية:  �ملعار�شة  لدعم 
دعم  �أم  ع�شكريا  معزولة  منطقة 

�ملقاتلني بال�شاح؟
�لبيت  با�شم  �ملتحدث  ق��ال  ب��دوره 
�لرئي�س  �إن  ك��ارين  جون  �الأبي�س 
�لع�شكريني  �ل��ق��ادة  ي�شاأل  �أوب��ام��ا 
�الأم��ريك��ي��ني ع��ن �خل��ي��ار�ت، لكنه 
�إر�شال  �أنه لن يتم  �أو�شح  �أن  �شبق 

�أي جنود �إىل �شوريا.
�أوب��ام��ا يقوم  ف���اإن  ك���ارين  وح�شب 
ب�شكل عام مبر�جعة كل �خليار�ت 
بذلك  �لقيام  عدم  الأن  �شوريا،  يف 
مب�شوؤولياته  �ل��وف��اء  ع���دم  يعني 
�لو�شع  تقييم  وه��ي  ي��ر�ه��ا،  �لتي 
على  بناء  با�شتمر�ر  هناك  �ملتغري 
م�شلحة �أمريكا �لقومية، و�أف�شل 
�لطرق مل�شاعدة �ل�شعب و�ملعار�شة 
نظام  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س  ����ش���وري���ا  يف 

وف���ر����ش���ت ه���دن���ة �خل��م��ي�����س بعد 
م���و�ج���ه���ات �����ش���ت���م���رت �ي����ام����ا بني 
�م23.  وح��رك��ة  �لنظامي  �جلي�س 
����ش���ارت يف غوما  ت���ظ���اه���ر�ت  ل��ك��ن 
�حد  ��شتدعاء  �شائعة عن  رد� على 
���ش��ب��اط �ل���ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام��ي��ة �لذي 
يخو�س �ملعارك �شد حركة �م 23 
�لكولونيل مامادو م�شطفى ند�ال 
و�ت���ه���م م��ت��ظ��اه��رون �ي�����ش��ا مهمة 
�المم �ملتحدة باأنها مل تقدم �لدعم 

�لكايف �ىل �لقو�ت �لنظامية.
�ن�������ش���اأت  �الخ���������رية،  �ل����ف����رتة  ويف 
تن�شر  �ل�����ت�����ي  �مل�����ت�����ح�����دة  �المم 
جمهورية  يف  ع��ن�����ش��ر  �ل����ف   17
�ل��ك��ون��غ��و �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة، ل���و�ء 
�ل��ت��دخ��ل �مل��وؤل��ف م��ن ث��اث��ة �الف 
مبحاربة  مهمتهم  تق�شي  رج���ل 
�ملجموعات �مل�شلحة ونزع ��شلحتها 
�للو�ء  وه��ذ�   23 �م  حركة  ومنها 
�ل������ذي ���ش��ي��ت��األ��ف م����ن ج���ن���ود من 
وماالوي،  �فريقيا  تنز�نيا وجنوب 
على  ي��ك��ون  ول��ن  تدريجيا  يت�شكل 
�هبة �ال�شتعد�د �لعماين �لتام �ال 

�خلارجية �الأمريكية ماري هارف 
عن تعليق على �ملو�جهة �لتي جرت 
موؤخر�ً بني �جلي�س �مل�شري وبع�س 
�مل�شلحني يف �شمال �شيناء ما �أ�شفر 
م�شلحاً،   12 ح����و�يل  م��ق��ت��ل  ع���ن 
فاأجابت نحن ندين ب�شدة �لهجوم 
�الأمنية  �ل��ق��و�ت  ي�شتهدف  �ل���ذي 
�شبق  ه���ارف  و�أ���ش��اف��ت   . �شيناء  يف 
�لتو�شيح  يف  و�شن�شتمر  و�أو�شحنا 
�لنوع  لهذ�  م�شر  يف  مكان  ال  ب��اأن 
قلقني  زلنا  ما  ونحن  �لعنف،  من 

ب�شاأن �لو�شع �الأمني يف �شيناء .
�شمان  �ن  ن��ع��ت��ق��د  ن��ح��ن  وت��اب��ع��ت 

�أمن �شيناء هو �أمر حيوي مل�شتقبل 
م�شر و�الأمن �الإقليمي �أي�شاً .

�أم���ريك���ا  ب����ني  و�أك��������دت ه������ارف �ن 
و�شت�شتمر  و��شعة  ع��اق��ة  وم�شر 
�لعاقات،  ب���ه���ذه  �الح���ت���ف���اظ  يف 
م�����ش��ي��ف��ة �ن ب���اده���ا ���ش��ت��ع��م��ل مع 
على  لت�شجيعهم  �الأط���ر�ف  جميع 
�لعودة �إىل طاولة �ملفاو�شات.. لذ� 
من �لو��شح �ن لدينا دور�ً نقوم به، 
ولكنني ال �أريد �لتكهن ب�شاأن �شكل 
ه��ذ� �ل����دور. وق��ال��ت �ن م��ا تريده 
ت��ك��ون يف م�شر  �أن  ه��و  و����ش��ن��ط��ن 
�الأطر�ف  كل  ت�شم  �شاملة  عملية 

�لتحرك  ظ����ل  يف  و�مل���ج���م���وع���ات، 
م�شتد�مة  دمي���ق���ر�ط���ي���ة  ب���اجت���اه 
و�شاملة. وكررت �ملوقف �الأمريكي 
�لع�شو�ئية  لاعتقاالت  �لر�ف�س 
ذلك  يف  مب��ا  �شيا�شية،  دو�ف���ع  ذ�ت 
حممد  �مل��ع��زول  �مل�����ش��ري  �لرئي�س 
هذ�  �ن  ع���ل���ى  م�������ش���ددة  م���ر����ش���ي، 
�شوؤ�ل  على  ورد�ً  يتغري  مل  �ملوقف 
�ل�شفرية  مب���غ���ادرة  �مل��ط��ال��ب��ة  ع���ن 
�الأم���ريك���ي���ة مل�����ش��ر، ق���ال���ت ه���ارف 
ب��دع��م وز�رة  �ل�����ش��ف��رية حت��ظ��ى  �ن 
�الأمريكية  و�الإد�ري������ة  �خل��ارج��ي��ة 

�لتام.

�الأ�شد.
يف  �لو�شع  بخطورة  ك��ارين  و�أق���ر 
مبو��شلة  �الأ���ش��د  متهما  ���ش��وري��ا، 
�أن  �أنه �شدد على  قتل �شعبه، غري 
بقب�شة  �شوريا  يحكم  ل��ن  �الأ���ش��د 
�ل�شوري  �ل�شعب  و�أن  حديد،  من 
جديدة،  وحكومة  بقيادة  يطالب 
�الأمريكي  �ل��رتك��ي��ز  �أن  م���وؤك���د� 
�ليوم  �إىل  �ل��و���ش��ول  على  ين�شب 

�لذي تتحقق فيه عملية �نتقالية 
�لعنف  وق��ف  على  �شوريا  ت�شاعد 
�الأ�شد  �إن  �أي�شا  وقال  و�مل�شاحلة. 
فقد �شرعيته كحاكم، وقد ت�شرج 
ب���دم���اء ���ش��ع��ب��ه، وي�����ش��ت��م��ر يف �شن 
���ش��ك لدينا  ل���ذ� ال  ح���رب ����ش���ده، 
لذلك  �شرعيا  ق��ائ��د�  يعد  مل  �أن���ه 
�لك�شف   . �ل�شوري  ولل�شعب  �لبلد 
عن خيار�ت �أوباما جاء بعد تاأكيد 

�حلكومة  �أن  بريطانية  م�����ش��ادر 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت��خ��ل��ت ع���ن خطط 
و�أن  �ل�شورية،  �ملعار�شة  لت�شليح 
�شي�شتمر  �الأ���ش��د  �أن  تعتقد  لندن 
و��شتبعدت  ل�����ش��ن��و�ت  من�شبه  يف 
لل�شام  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  �مل�������ش���ادر 
�ل�����ش��ر�ع يف ���ش��وري��ا قبل  الإن���ه���اء 
�ل���ع���ام �ل����ق����ادم، م���ع �ل��ت��ق��ل��ي��ل من 

�حتمال عقده.

�آب-�غ�شط�س، كما تقول  �و�خر  يف 
م�شادر غربية.

بد�أت  �لتي  �لع�شكرية  و�ملو�جهات 
�الحد هي �الخطر منذ ت�شعة ��شهر 

و��شاف ني�شريكي �ن �المني �لعام 
لامم �ملتحدة بان كي مون ي�شعر 
�ملعارك  ت��ل��ك  ب��ق��ل��ق ع��م��ي��ق ج����ر�ء 
وخل�س �ىل �لقول �ن �المني �لعام 

يدعو جميع �الط��ر�ف �ىل �ق�شى 
للحوؤول  �ل��ن��ف�����س  ���ش��ب��ط  درج�����ات 
دون ت�شعيد �لنز�ع وتفاقم �الزمة 

�الن�شانية .
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•• كراكا�س-رويرتز:

مادورو  نيكوال�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  طالب 
ب��ع��د �ن قالت  ب���االع���ت���ذ�ر  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 
�شامانتا باور �لتي ر�شحتها �د�رة �وباما لت�شبح 
حملة  توجد  �ن��ه  �ملتحدة  �المم  ل��دى  �شفرية 

لقمع �ملجتمع �ملدين يف فنزويا.
وكثري� ما ��شطدم م��ادورو مع و��شنطن منذ 
�ن فاز يف �نتخابات يف �بريل ني�شان يف �عقاب 
وفاة معلمه �لزعيم �ال�شرت�كي هوجو ت�شافيز. 
وقال �ن تعليقات باور �لتي �أدلت بها يف جل�شة 
عد�ئية  �المريكي  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  ��شتماع 
تعليقات  يف  ق��ائ��ا  و�����ش���اف  م��ن�����ش��ف��ة  وغ����ري 
�أريد  �ذ�عها �لتلفزيون �لفنزويلي على �لهو�ء 
ت�شحيحا فوريا من حكومة �لواليات �ملتحدة.
فنزويا.. يف  �لقمع  �شتكافح  �نها  تقول  ب��اور 
�أي قمع.. هناك قمع يف �لواليات �ملتحدة حيث 
دون  �فريقية  ��شول  من  �المريكيني  يقتلون 
�شنودن  �د�ورد  �ل�شاب  ياحقون  وحيث  عقاب 

ملجرد �نه يقول �حلقيقة وت�شري تعليقاته فيما 
يبدو �ىل حكم بعدم �الد�ن��ة �شدر يوم �ل�شبت 
يف حماكمة يف والية فلوريد� �تهم فيها جورج 
زميرمان بقتل �ملر�هق �ال�شود �العزل تر�يفون 
مارتن. وم��ادورو هو �الب��رز بني ثاثة زعماء 
يف �مريكا �لاتينية عر�شو� منح حق �للجوء 

�ل�����ش��اب��ق بوكالة  �مل��وظ��ف  39 ع��ام��ا  ل�����ش��ن��ودن 
�المن �لقومي �المريكية �لذي تريد و��شنطن 
�شرية  بر�مج  تفا�شيل  ت�شريب  عن  حماكمته 

للمر�قبة.
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  يف  ����ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ة  و�ث���ن���اء 
ي��وم �الرب��ع��اء تعهدت ب���اور ب��ال��وق��وف يف وجه 

بذلك  ت��ع��ن��ي  �ن��ه��ا  وق��ال��ت  �لقمعية  �الن��ظ��م��ة 
�لتي  �مل���دين  �مل��ج��ت��م��ع  ق��م��ع  �ل��ت�����ش��دي حلملة 
ي��ج��ري ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف دول م��ث��ل ك��وب��ا و�ي����ر�ن 
ورو���ش��ي��ا وف��ن��زوي��ا وق���ال م����ادورو �ن �ليمني 
�لفا�ش�شتي يف فنزويا رحب ب�شعادة بتعليقات 
حكومة  �شخرية  بلهجة  قائا  و����ش��اف  ب���اور. 
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ت��ق��ول �ن��ه��ا ت��ري��د عاقات 

طيبة.
 يا لها من عاقات هائلة تلك �لتي يريدونها. 
�ج��ت��م��ع وزي���ر �خلارجية  ي��ون��ي��و ح��زي��ر�ن  ويف 
�المريكي  نظريه  مع  خ��او�  �ليا�س  �لفنزويلي 

جون كريي على هام�س قمة �قليمية.
 و�عترب ذلك �للقاء عامة على حت�شن �لرو�بط 
ب��ع��د ���ش��ن��و�ت م��ن �ل��ع��د�ء �ث��ن��اء ح��ك��م ت�شافيز 
�لذي ��شتمر 14 عاما. لكن �أحدث �شد�م جاء 
يقول  �أجنبي  زعيم  �أول  م��ادورو  ��شبح  عندما 
�شر�حة �نه يعر�س منح حق �للجوء ل�شنودن 
�ملح�شور يف منطقة �لرت�نزيت مبطار مو�شكو 

منذ �كرث من ثاثة ��شابيع.

الق�صاء الرو�صي يفرج عن املعار�س نافالني 
•• كريوف-ا ف ب:

�فرج �لق�شاء �لرو�شي �م�س عن �ملعار�س �لك�شي نافالني وو�شعه حتت 
�شنو�ت.  خم�س  ب�شجنه  �حلكم  ��شتئناف  طلب  يف  �لنظر  حتى  �ملر�قبة 
 900 بعد  على  �لو�قعة  �ملدينة  ك��ريوف  حمكمة  قا�شي  ق��ال  وبعدما 
نافالني  �شر�ح  �طلق   ، �لنيابة  تلبية طلب  �نه يجب  �شرق مو�شكو  كلم 
بيوتر  معه  و�ملتهم  نافالني  �لك�شي  عن  ف��ور�  �الف��رج  ومت  �ملحكمة.  يف 
 37( نافالني  و���ش��ارع  �حلجز  قيد  ليلة  �م�شيا  �ن  بعد  �وفيت�شريوف 
�ن  حكمه  يف  �لقا�شي  وق��ال  ملعانقتها  يوليا  زوجته  �ىل  للتوجه  عاما( 
كان  نافالني  �ن  و�ق���ع  �الع��ت��ب��ار  يف  ت��اخ��ذ  مل  �الوىل  �ل��ب��د�ي��ة  حمكمة 
م�شجا كمر�شح النتخابات بلدية مو�شكو و�ن �بقائه قيد �حلجز ي�شعه 

يف موقع غري مت�شاو يف مو�جهة �ملر�شحني �الخرين .
وك���ان �ل��ك�����ش��ي ن��اف��ال��ن��ي م��ر���ش��ح��ا ل��ه��ذه �الن��ت��خ��اب��ات فيما ك���ان رئي�س 
�لبلدية �ملنتهية واليته �شريغي �شوبيانني �ملقرب من �لرئي�س �لرو�شي 
فادميري بوتني و�لذي عني مبوجب مر�شوم يف 2010، يعتزم تر�شيخ 
لل�شحافيني  ت�شريح  نافالني يف  وندد  �النتخابات.  �شرعيته عرب هذه 
و�شنقرر  مو�شكو  �ىل  �شاعود  قائا  تر�شيحه  م�شالة  يف  به  بالتاعب 
م�شري� �ىل �نه �شيقوم بحملة �نتخابية يف مطلق �الحو�ل و��شاف حتت 
�ي �شعار �ملقاطعة �و �مل�شاركة يف �القرت�ع �شنقرر حول ذلك . وكان حكم 
ثم  �الختا�س.  بتهمة  �شنو�ت  خم�س  بال�شجن  �خلمي�س  نافالني  على 
طلبت �لنيابة ب�شكل مفاجىء م�شاء �خلمي�س �الفر�ج عنه حتت �لرقابة 

�ىل حني �لنظر يف �حلكم عليه يف �ال�شتئناف.

زعيم املعار�صة الكمبودية يعود من املنفى 

فنزويال تطلب اعتذار وا�صنطن عن اتهامات بالقمع 

فرن�صا تطلق نرويجيًا متهم مبخطط اإرهابيتخفيف عقوبة �صابط رو�صي دبر انقالبًا

وا�صنطن تراجع اإجراءاتها بعد ت�صريبات �صنودن 
•• كولورادو-رويرتز:

ق��ال م�����ش��وؤول��ون �أم��ري��ك��ي��ون ك��ب��ار �ن �ل��والي��ات �ملتحدة 
تر�جع �جر�ء�تها لت�شدد قيود �لو�شول 

�ىل معلومات خمابر�تية هامة حتى 
�لتي  ت�شريب مثل  تتكرر ف�شيحة  ال 
ن��ف��ذه��ا �مل��ت��ع��اق��د �ل�����ش��اب��ق م���ع وكالة 
�دو�رد  �الم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��وم��ي  �الم����ن 
�شنودن. وقالت وكالة �المن �لقومي 
ل��ه��ا �شنودن  �ل��ت��ي ع��م��ل  �الم��ري��ك��ي��ة 
كمتعاقد يف هاو�ي �نها �شتقود �جلهود 
�ملعلومات  حت�شني  �ىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
مو�فقة  م��ب��د�أ  و�شتطبق  �ملخابر�تية 
�ي  بتحميل  �ل�شماح  قبل  �شخ�شني 
وكلها  �الن��رتن��ت  على  م��ن  معلومات 
لتاأمني  ب��ال��ف��ع��ل  م��ط��ب��ق��ة  �ج�������ر�ء�ت 

�ال�شلحة �لنووية.
وق��ال��ت ن��ائ��ب��ة وزي���ر �ل���دف���اع �الم��ري��ك��ي ����ش��ت��ون كارتر 
�شنتخذ  متى  ك��ول��ور�دو  بوالية  ��شبني  يف  �أمني  ملنتدى 

ه��ذه �الج����ر�ء�ت �مل�����ش��ادة.. �ل��رد ه��و �الن. وق��ال �ملدير 
كيث  نا�شا  �المريكية  و�لف�شاء  �ل��ط��ري�ن  الد�رة  �لعام 
�شيطبق  �شخ�شني  مو�فقة  مبد�أ  �ن  للمنتدى  �لك�شندر 
�شنودن  مثل  لانظمة  �مل�شغلني  على 
و�ي �شخ�س يحق له دخول حجر�ت 

خو�دم �لكمبيوتر �حل�شا�شة.
و�أل���ق���ت ك��ارت��ر �ل��ل��وم ج��زئ��ي��ا يف هذ� 
�الخرت�ق �المني على �لرتكيز �لذي 
حدث على مبد�أ تبادل �ملعلومات بعد 
و�لذي  �يلول  �شبتمرب   11 هجمات 
�شمح يف نهاية �ملطاف ل�شخ�س مثل 
من  هائل  كم  �ىل  بالو�شول  �شنودن 

�لوثائق يف �شرعة فائقة.
نق�شم  ع������ادة  ن���ح���ن  ك����ارت����ر  وق����ال����ت 
�مل��ع��ل��وم��ات ل�����ش��ب��ب وج���ي���ه.. ح��ت��ى ال 
ي�شتطيع �شخ�س و�حد �يقاع �لكثري 
�ل�����ش��رر. حتميل ك��ل ���ش��يء على  م��ن 
خادم و�حد.. �شيء ال ن�شتطيع �لقيام به. الن هذ� ي�شع 

كما هائا من �ملعلومات يف مكان و�حد.

•• بنوم بنه-ا ف ب:

ملكيا، من  عفو�  نال  �ل��ذي  رين�شي  �شام  �لكمبودية  �ملعار�شة  زعيم  عاد 
�ملنفى �م�س مل�شاعدة حزبه على حماولة �لتغلب على رئي�س �لوزر�ء هون 
�فاد حزبه لوكالة فر�ن�س  28 متوز-يوليو، وفق ما  �نتخابات  �شني يف 
بر�س. وقال �المري �شي�شو�ت ثوميكو �مل�شوؤول يف حزب �النقاذ �لوطني 
لكمبوديا خال �نتظاره يف �ملطار �ن رين�شي و�شل. وجتمع �الالف من 
�ن�شاره �شباح �جلمعة ال�شتقبال زعيمهم هاتفني تغيري، تغيري و حتيا 
�لدميوقر�طية . و�شرحت �شوك كان )64 عاما( مرتدية قمي�شا وقبعة 
��شتطيع �النتظار �كرث لروؤية  �نا �شعيدة جد� وال  بالو�ن حزب رين�شي 
زعيم �لدميوقر�طية يعود �ىل �لباد وكان زعيم حزب �النقاذ �لوطني 

يف  كمبوديا  من  فر  �لفرن�شية،  �جلن�شية  �ي�شا  يحمل  �ل��ذي  لكمبوديا 
�لعام 2009 وعا�س يف فرن�شا لافات من ثاثة �حكام بال�شجن ي�شل 

جمموعها �ىل 11 عاما وي�شفها �ن�شاره بانها �شيا�شية.
�ال �ن رين�شي وهو م�شريف �شابق نال عفو� من �مللك نورودوم �شيهاموين 
ملمار�شة  بالعودة  ل��ه  ي�شمح  م��ا  �شني،  ه��ون  م��ن  بطلب  �ملا�شي  �جلمعة 
ن�����ش��اط��ه �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف ����ش��ب��وع �خ���ري م���ن �حل���م���ات �الن��ت��خ��اب��ي��ة قبل 
ال  �ل��وزر�ء  رئي�س  �ن  �ىل  �لتوقعات  ت�شري  �لتي  �لت�شريعية  �النتخابات 
�ن وجود  �ل�شلطة كما  28 عاما يف  بعد  بها  بالفوز  �الوف��ر حظا  ي��ز�ل 
تعبئة  ين�شئ حال  �ن  كمبوديا ميكن  �لقوي يف  للرجل  �الب��رز  �ملعار�س 
لدى �ن�شاره كما �ن حمللني يرون �ن من �شاأن ذلك �عطاء دفع كبري 

للمعار�شة يف هذه �حلملة �النتخابية.

•• مو�صكو-يو بي اأي:

�ل�شادرة  �لعقوبة  �لرو�شية  �لعليا  �ملحكمة  خّففت 
بحق �ل�شابط �ل�شابق يف خمابر�ت �جلي�س �لرو�شي، 
فادميري كفات�شكوف، �لذي �أُدين مبحاولة تدبري 
�نقاب ع�شكري، بعد �أن �ألغت تهمته �الإرهاب، من 
�لتاآمر  تهمة  على  و�أبقت  �أعو�م،   8 �إىل  عاماً   13

)نوفو�شتي(  وك���ال���ة  وذك�����رت  �حل���ك���م.  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
�لعليا  �مل��ح��ك��م��ة  �أن  �جل��م��ع��ة،  ل��اأن��ب��اء،  �ل��رو���ش��ي��ة 
كفات�شكوف  بحق  �ل�شجن  عقوبة  تخفيف  ق���ّررت 
من 13 عاماً �إىل 8 �أعو�م، ورف�شت طلب حمامي 
�مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه ت��ربئ��ت��ه و�إط�����اق ���ش��ر�ح��ه وكانت 
حمكمة مدينة مو�شكو �أد�نت كفات�شكوف، مبعاونة 
�الإره��اب وتدبري متّرد م�شّلح . وقد �ألغت �ملحكمة 

�لعليا تهمة �الإرهاب و�أبقت على تهمة �لتمّرد وكان 
�الّدعاء طالب باإد�نته بتهمة �لتاآمر على قلب نظام 
�حلكم يف رو�شيا، و�أنكر كفات�شكوف �لتهمة، قائا 
�إن حركة �ملقاومة �ل�شعبية �لتي يقودها مل تخطط 
�نتفا�شة �شد نظام �حلكم يف رو�شيا  �أي��ة  الإح��د�ث 
وكانت تنظم �لتدريبات الأع�شائها لي�شتطيعو� �شد 

هجوم �الأعد�ء على رو�شيا.

•• بريف الغايارد-ا ف ب:

 40 �لبالغ  فيكريني�س  كري�س  �ملتطرف  �ليميني  �لرنوجي  �شر�ح  �ط��اق  مت 
عاما بعد يومني على و�شعه قيد �لتوقيف �الحتياطي يف فرن�شا، وذلك بعد 
عازف  وه��و  فيكريني�س  �عتقال  ومت  �ره��اب��ي  عمل  الي  تخطيطه  ثبات  ع��دم 
مو�شيقى باك ميتال ، �شباح �لثاثاء مع زوجته �لفرن�شية �لبالغة 25 عاما 
يف منزلهما يف منطقة كوريز و�شط فرن�شا يف �طار �لتحقيق ب�شبهات �رهاب. 

و�طلق �شر�ح �لزوجة م�شاء �الربعاء يف حني مت �طاق �شر�ح فيكريني�س م�شاء 
�خلمي�س بعد 48 �شاعة من جل�شات لا�شتماع القو�له مل تف�س �ىل تاأكيد 
�ي تخطيط العمال �رهابية، وفق ما �فاد م�شدر ق�شائي. �ىل ذلك، من �ملقرر 
�ن ميثل قريبا �مام حمكمة �جلنايات يف باري�س للرد على �تهامات مت و�شفها 
بالتحري�س على �لكر�هية �لعرقية ب�شبب كتاباته على مدونته وعنا�شر مت 
�خذها من �جهزة كمبيوتر خا�شة به خال �لتحقيق وبح�شب وز�رة �لد�خلية 

�لفرن�شية فاإن فيكريني�س قد ياحق بتهمة متجيد جر�ئم �حلرب.

و�سط غيوم �سيا�سية يف حّر ال�سيف

ا�صتئناف احلوار الوطني بداية الأ�صبوع املقبل

و�أ���ش��اف �ل��ق��ي��ادي يف ن���د�ء تون�س، 
ب��ن علي  ق��و�ن��ني  �أردن���ا تطويع  �إذ� 
�ل����ث����ورة فت�شري  ب��ع��د  ل��و���ش��ع م���ا 
�أن يحاكم  �لرتويكا هي من يجب 
�نقلبت  الأن���ه���ا  �الن���ق���اب  ب��ت��ه��م��ة 
على �لتفوي�س �ل�شعبي �النتخابي 
فانقلبت على مدة �ملجل�س �لوطني 

�لتاأ�شي�شي ومهامه.
له،  بيان  يف  �ل�شعبي،  �لتيار  وع��رّب 
عن رف�شه ل�شيا�شة �لرتهيب �لتي 
تنتهجها �حلكومة �شد �لتون�شيني 
�ملوؤقت  �لرئي�س  لقر�ر  �إد�نته  وعن 
للنيابة  ب���االإذن  �مل��رزوق��ي  من�شف 
�لعمومية بفتح حتقيق مع كل من 

يدعو �إىل �إ�شقاط �لنظام.
ك���م���ا دع������ا �ل���ت���ي���ار �ل�������ش���ع���ب���ي �إىل 
ل���اإن���ق���اذ يحدد  م����وؤمت����ر وط���ن���ي 
�ملرحلة  �إد�رة  م�شتقبل  خ���ارط���ة 
حا�شمة  �إج���ر�ء�ت  و�تخاذ  �حلالية 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا �أن ت��خ��رج �ل��ب��اد من 
�الأزمة �لر�هنة. ويف رد على �شكاية 
من  ع��دد  ق��ام  �جلمهورية،  رئا�شة 
بن�شر  �الج��ت��م��اع��ي��ني  �ل��ن��ا���ش��ط��ني 
�النرتنت  �شفحات  على  عري�شة 
جل����م����ع �أك���������رب ع�������دد مم����ك����ن من 

�لد�عني �إىل �إ�شقاط �لنظام.
من  ك���ل  �أن  �ل��ع��ري�����ش��ة  يف  وج�����اء 
مي�شي فيها يعلن دعوته الإ�شقاط 
�لوطني  �ملجل�س  حّل  و�إىل  �لنظام 
�ملنبثقة  �ملوؤ�ش�شات  وكل  �لتاأ�شي�شي 

عنه رئا�شة وحكومة.
�لعري�شة  يف  �ملم�شون  يدعو  كما 
لاإنقاذ  وط��ن��ي  م��وؤمت��ر  ع��ق��د  �إىل 
يف �أق�����رب �الآج������ال ي���اأخ���ذ ق����ر�ر�ت 
وي�شع  وفا�شلة  حا�شمة  �شيا�شية 
�مللمو�شة  �لن�شال  و�أدو�ت  �أج��ن��دة 
لتحقيقها ق�شد و�شع �لباد على 
�شكة �لبناء �لوطني و�لدميقر�طي 

�ملن�شود.
ويبقى �ل�شوؤ�ل، هل �شتتوج �جلولة 
�جلديدة �ملعلنة من �حلو�ر �لوطني 
كل �مل�شاعي �ملبذولة لتجاوز �ملاأزق 
�لزلز�ل  �رت���د�د�ت  وتفادي  �لقائم 
�مل�شري، �أم �شتكون حمطة تنفي�س 
�مل�شّلط  �ل�شغط  تخفف  ج��دي��دة 
ومتّكنها  �حلاكمة  �ل��رتوي��ك��ا  على 
م��ن ك�شب م��زي��د م��ن �ل��وق��ت، كما 
�ل�شابقة،  ك��ان �حل��ال يف �جل���والت 
لدى  تر�ّشخت  ق��د  �لقناعة  �أّن  �أم 
ج���م���ي���ع �ل����ف����رق����اء، ب���ع���د �ل����در�����س 
بديل عن �حلو�ر  باأّنه ال  �مل�شري، 
ج�����ش��ر� الإخ�����ر�ج �ل��ب��اد م��ن حالة 

�لتوتر و�الحتقان..؟
و�لّريبة، و�حل�شابات  �ل�شّك  �أجو�ء 
�ل�شيا�شية �لطاغية، ترتك م�شاحة 
�شغرية للتفاوؤل.. ولكن من يدري 
�ل�شعبي  �ملثل  �ل�شا�شة  يرتجم  قد 
�لّزنقة  وق��ف��ت  �لقائل"  �لتون�شي 

بالهارب"..!

�لنظام الأن��ه مل يعد لديه  �إ�شقاط 
ثقة فيه؟ �إىل �أين نحن ما�شون؟.

وقالت �ّنه كان على قا�شي �لتحقيق 
يتمّعنا  �أن  �جل��م��ه��وري��ة  ورئ��ا���ش��ة 
�ل�شحبي  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ج���ي���د� 
عتيق �الأك���رث خ��ط��ورة و�ل���ذي من 
�ملفرو�س �أن ياحق ق�شائيا،وذلك 
يف  �لقيادي  ت�شريح  �إىل  �إ���ش��ارة  يف 
�ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ح��ب��ي ع��ت��ي��ق �لذي 
هّدد فيه �أّن من ي�شتبيح �ل�شرعية 

�شُي�شتباح يف �شو�رع تون�س.
ليلى  �ملحامية  كتبت  جهتها،  م��ن 
�خلا�شة  �شفحتها  ع��ل��ى  دب���ة  ب���ن 
وجهته  خطابا  �لفاي�شبوك،  على 
�ملوؤقت،  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  �إىل 
الأنني ال  و�شاألته:�أتريد مقا�شاتي 
�أريدك رئي�شا يل؟ �أتريد مقا�شاتي 

الأين �أقول �أنه ال �شرعية لك؟؟
توؤمن  كنت  �ملحامية:لو  و�أ�شافت 
بطلب  ت���ق���دم���ت  مل����ا  ب�����ش��رع��ي��ت��ك 
مل��ق��ا���ش��اة م���ن ال ي���ردون���ك، ل���و مل 
ك��ن��ا �شككنا يف  م���ا  ت��خ��ن م��ا���ش��ي��ك 
رئي�شا  ننتخبك  مل  نحن  ن�شالك، 
لنا، �أنت و�شركاوؤك ق�ّشمتم �لكعكة 
و  و نحن ال نريدكم،  بينكم  يف ما 

هذ� حقنا �لذي من �أجله ثرنا. 
و�ع����ت����ربت �مل��ح��ام��ي��ة ب���ن دب�����ة، يف 
�أّن  �جلمعة،  �أم�س  �إذ�ع���ي  ت�شريح 
�خل��ط��وة، حم��اول��ة الإي��ق��اف حملة 
�شفوف  يف  و�ل��ت��م��ل��م��ل  �ل���ت���م���رد  
�ل��ت��ون�����ش��ي وع��ل��ى مو�قع  �ل�����ش��ع��ب 

�لتو��شل �الجتماعي.
و�شّددت على �أن �إحالة كل من يعرّب 
�أو  �أو �حلكومة  للنظام  رف�شه  عن 
�لعمومية ال  �لنيابة  �لرئي�س على 

يحتكم �إىل �أّي  تكييف قانوين.
رئي�س  ب��������اأن  دب�������ة  ب�����ن  وذّك������������رت 
�جلمهورية �حلايل حممد �ملن�شف 
بالع�شيان  ي��ن��ادي  ك���ان  �مل���رزوق���ي 
�ملهجر  يف  ك������ان  ع���ن���دم���ا  �مل�������دين 
وخارج �ل�شلطة. من جانبه، �عترب 
�لقيادي بحزب ند�ء تون�س حم�شن 
مرحلة  تعي�س  تون�س  �أّن  م���رزوق، 
فيها  ي��وؤدي  �أن  �ملفرو�س  �نتقالية 
�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  عمل 
للباد،  �شيا�شي  ن��ظ��ام  و���ش��ع  �إىل 
لي�س  �الآن  �لتون�شيني  �أّن  مبعنى 

لهم نظام �شيا�شي.
وت�شاءل حم�شن مرزوق، "ما معنى 
ملقا�شاة  �جلمهورية  رئا�شة  دع��وة 
ن���ظ���ام �حلكم؟  ق���ل���ب  ي���ري���د  م����ن 
قو�نني)�لرئي�س  ع��ل��ى  �ع���ت���م���اد� 
�الأ����ش���ب���ق( ب���ن ع��ل��ي؟ �إم����ا �أن���ه���م ال 
ع��ل��ي قد  ب���ن  ن���ظ���ام  �أن  ي���ع���رف���ون 
�لتون�شيني  �أغ��ل��ب  و�أن  قلبه  وق��ع 
وبقية  �ل�����رتوي�����ك�����ا  ف���ي���ه���م  مب������ا 
هم  �لتاأ�شي�شي  و�ملجل�س  �الأح���ز�ب 
�نقابيون  علي  ب��ن  ق��و�ن��ني  وف��ق 

وي�شتحقون �ملحاكمة؟.

�حلالية، �لتي �غت�شبت �ل�شرعية، 
خائنا لوطنه. 

و�سمة عار واإجها�ش متّرد
ردود  �الآن  �إىل  ت�����ش��ج��ل  مل  ول��ئ��ن 
�ل�شيا�شية على هذ�  �الأح��ز�ب  فعل 
�الإج���ر�ء �ل��رئ��ا���ش��ي،  فقد �عتربت 
ورفيقة  �حل���ق���وق���ي���ة،  �ل��ن��ا���ش��ط��ة 
ت�شتقيل  �أن  ق��ب��ل  �مل���رزوق���ي  درب 
نزيهة رجيبة  �مل��وؤمت��ر،  ح��زب  م��ن 
و�ملعروفة با�شم �أم زياد يف تعليقها 
�أّن م��ا قامت  ع��ل��ى ه���ذه �خل��ط��وة، 
عار  و�شمة  �جلمهورية  رئا�شة  به 
�أّن  �إىل  م�شرية  تون�س  جبني  على 
جمدد�  �لعي�س  ب�شدد  �لتون�شيني 
باعتبار  ن��ا���ش��ئ��ة  دي���ك���ت���ات���وري���ة  يف 
برفعها  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة  �أّن 
�لتون�شيني  �شلبت  �لق�شية  لهذه 
لهم  حتقق  �ل��ذي  �لوحيد  �ملك�شب 
وه�����و ح���ري���ة �ل��ت��ع��ب��ري ح���ت���ى و�ن 
ك��ان ���ش��ادر ع��ن �أ���ش��خ��ا���س خدمو� 
�إّن رئا�شة  ب��ن ع��ل��ي. وق��ال��ت  ن��ظ��ام 
�لق�شية  ت���رف���ع  مل  �جل���م���ه���وري���ة 
منذ ماي �ملا�شي كما تّدعي، و�إمنا 
ت����ربي����ر�ت الأنها  ت��ب��ح��ث ع���ن  ه���ي 
وهذ�  �شديدة  الن��ت��ق��اد�ت  تعر�شت 
�أّن  موؤكدة  �أخطاأت،  �أنها  على  يدل 
�لتربير  بهذ�  �جلمهورية  رئا�شة 
غ��ري �ل�����ش��ادق �أث��ب��ت��ت �رت��ب��اك من 
�إىل  زي���اد  �أم  و�أ���ش��ارت  �ل�شلطة.  يف 
�ّنه من غري �مل�شموح �ليوم جترمي 
�لتعبري، وت�شاءلت  و�نتهاك حرية 
�إىل  دع���ا  �شخ�شا  ح��ق جت����ّرم  ب����اأي 

�حلكم �ملدين و�ملوؤ�ش�شات �ملنتخبة.
و�أك�������دت رئ���ا����ش���ة �جل���م���ه���وري���ة �أن 
لهما  عاقة  ال  �ل�شكايتنّي  هذين 
�ل����ت����ي ج�������ّدت على  ب����ال����ت����ط����ور�ت 
و�الإقليمية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شاحتني 
�أن  �الأخ����رية، خا�شة  �الأ���ش��اب��ي��ع  يف 
رئا�شة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق 
�جل���م���ه���وري���ة ك�����ان ق����د �أ������ش�����ار يف 
)�أكتوبر  ���ش��اب��ق��ت��ني  م��ن��ا���ش��ب��ت��ني 
�إىل   )2013 وف��ي��ف��ري   2012
�ع��ت��ز�م رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة �إث���ارة 

�لتتبعات �ملذكورة. 
�مل�شت�شار  م�������ش���ال���ح  و�ع������ت������ربت 
�أّن  �جلمهورية  برئا�شة  �الإعامي 
رئا�شة  بها  تقّدمت  �لتي  �ل�شكاية 
�جل��م��ه��وري��ة ���ش��د ك���ل م���ن يدعو 
�ل�شرعية  �ل�شلطة  على  لانقاب 
�حلالية  بالفرتة  مرتبطة  لي�شت 
�أو بحركة مترد �أو باأحد�ث م�شر.

�لرئا�شة  م����ن  م�������ش���ادر  وق����ال����ت 
�لتون�شية �إن �ل�شيا�شيني �ملعار�شني 
�ملازري حد�د  �ل�شابق  �لدبلوما�شي 
و�الإعامي و�لنا�شط يف حزب ند�ء 
م��ن بني  ب��ن ح�شني  تون�س ط��اه��ر 

�مل�شتكى بهم . 
ح�شني  ب�����ن  ق������ال  ت���ع���ق���ي���ب���ه،  ويف 
�لتو��شل  مب��وق��ع  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى 
�أنه  �أوؤك���د  فاي�شبوك،  �الجتماعي 
�ل���دع���وة فح�شب  ل��ي�����س  ي�����ش��رف��ن��ي 
و�إمنا �لعمل بقوة من �أجل �الإطاحة 

باحلكومة غري �ل�شرعية. 
و�أ����ش���اف ب��ل �ع��ت��رب �أن ك��ل م��ن ال 
باحلكومة  �الإط����اح����ة  �إىل  ي���دع���و 

مبنا�شبة مرور �شنة على �نتخابات 
حادثة  وب��ع��د   2011 �أك��ت��وب��ر   23
�ل���ب���ارز �شكري  �مل��ع��ار���س  �غ��ت��ي��ال 
بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وذلك 
70 من  �ل��ف�����ش��ل  ط��ب��ق��ا الأح����ك����ام 

�ملجلة �جلز�ئية �لتون�شية.
وكيل  �إىل  مم��اث��ا  طلبا  ووج��ه��ت 
�لع�شكرية  باملحكمة  �جل��م��ه��وري��ة 
�ل���د�ئ���م���ة ب��ت��ون�����س ل��ت��ت��ب��ع ك���ل من 
ح����ّر�����س �ل��ع�����ش��ك��ري��ني ع���ل���ى عدم 
�ل�شلطة  ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  �الم����ت����ث����ال 
 81 �لف�شل  الأح��ك��ام  طبقا  �ملدنية 
و�لعقوبات  �مل��ر�ف��ع��ات  جم��ل��ة  م��ن 

�لع�شكرية �لتون�شية.
�جلمهورية  وكيل  �أن  �لباغ  و�أك��د 
14 ماي  ب���ت���اري���خ  ق����ام  ب��امل��ح��ك��م��ة 
�جلمهورية  رئا�شة  باإعام   2013
�شد  حتقيقي  ب��ح��ث  ف��ت��ح  ب��ت��ول��ي��ه 
بع�س �الأ�شخا�س وكل من �شيك�شف 
�إب��د�ء �لر�أي  �أج��ل  عنه �لبحث من 
�رتكاب  بق�شد  م���وؤ�م���رة  ل��ت��ك��وي��ن 
�لدولة  �أمن  �شد  �العتد�ء�ت  �أحد 
من  و72  و64   63 �لف�شول  طبق 

�ملجلة �جلز�ئية �لتون�شية.
رئ���ا����ش���ة  �أن  �ل������ب������اغ،  و�أ��������ش�������اف 
�جلمهورية �تخذت هذه �خلطو�ت 
لتعمد  �جل��ن��ائ��ي��ة  لل�شبغة  ن��ظ��ر� 
باجلي�س  �ل�����زج  �الأط�������ر�ف  ب��ع�����س 
�ل�شيا�شية  �لتجاذبات  يف  �لوطني 
�لدولة  هيئة  تغيري  وحم��اول��ت��ه��م 
كليا حيث تولت م�شاحلها تقدمي 
دعاوى ق�شائية يف حق كل من دعا 
على  �لوطني  �جلي�س  �نقاب  �إىل 

وك��ت��ب ح��اف��ظ ق��اي��د �ل�����ش��ب�����ش��ي يف 
�لتو��شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  ���ش��ف��ح��ت��ه 
"ند�ء  ف��اي�����ش��ب��وك،  �الج���ت���م���اع���ي 
��شتقيلو�   : �مل���ع���ار����ش���ة  ل����ن����و�ب 
�لتاأ�شي�شي"  �ملجل�س  من  باجلملة 
�ل�شيناريو  ����ش��ت��ن�����ش��اخ  �إىل  د�ع���ي���ا 
�ملجل�س  ب��ح��ل  ت��ون�����س  �مل�����ش��ري يف 

�لتاأ�شي�شي.
تاأّخر  م�شوؤولية  �لنه�شة  وح��ّم��ل 
كتابة �لد�شتور، و�تهمها باملماطلة 
�ملجل�س  �ف���ق���د  مم����ا  و�ل����ت����اع����ب 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ك���ل م�����ش��د�ق��ي��ة لدى 

�ل�شعب.

تتّبع ق�سائي
�شوكة �أخرى يف خا�شرة هذ� �حلو�ر 
تد�عياتها،  م���دى  ب��ع��د  ُي��ع��رف  مل 
�شي�شتاأنف يف  �أّن هذ� �حل��و�ر  وهي 
تطال  ق��د  ق�شائية  ماحقة  ظ��ل 
ب��ع�����س رم������وز وزع����م����اء وق����ي����اد�ت 
على  و�إعامية معار�شة   �شيا�شية 
رئا�شة  رفعتها  �لتي  �ل�شكاية  �ث��ر 
�جلمهورية �لتون�شية �شّد كّل من 

دعا �إىل �النقاب على �ل�شلطة.
�لتون�شية  �ل��رئ��ا���ش��ة  �أف�����ادت  وق���د 
�أن����ه����ا وج���ه���ت طلبا  ل���ه���ا  ب�����اغ  يف 
2013، �إىل وكيل  10 ماي  بتاريخ 
�البتد�ئية  باملحكمة  �جلمهورية 
�الأ�شخا�س  ك����ل  ل��ت��ت��ب��ع  ب��ت��ون�����س 
ت�شريحات  عنهم  ���ش��درت  �ل��ذي��ن 
قلب  �إىل  �جل��ي�����س  دع���وة  تت�شمن 
�ل�شلطة  و�����ش���ت���ام  �حل��ك��م  ن��ظ��ام 
من �ل�شلطة �ملدنية �لقائمة وذلك 

و�لت�شريعية  �لرئا�شية  �النتخابات 
�لقادمة بعد �نتخاب �لهيئة �لعليا 
�الأ�شبوع  ل��ان��ت��خ��اب��ات  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة 
�ل��ق��ادم.  و�أع���رب ع��ن �الأم���ل يف �أن 
تقدم �الأطر�ف �ملعنية تنازالت من 
�حلو�ر  ��شتئناف  ت�شهل  �أن  �شاأنها 
ظروف  �أف�شل  له  وتهيئ  �لوطني 
�ل���ن���ج���اح ومت���ّك���ن م���ن جت���ّن���ب كل 
للم�شالح  تخ�شع  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت 

�لفئوّية �ل�شّيقة.
وياأتي هذ� �الإعان يف وقت ت�شهد 
�لتون�شية  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة  فيه 
�لتم�ّشك  دع��اة  ب��ني  ح���اّد�  �نق�شاما 
وحمايتها،  �ل��ق��ائ��م��ة  ب��ال�����ش��رع��ي��ة 
من  �إ�شقاطها  �إىل  �ل��د�ع��ني  وب��ني 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  ح����ّل  خ����ال 
موؤ�ش�شتي  �أي  عنه  �نبثق  م��ا  وك��ل 

�لرئا�شة و�حلكومة.
�لوجه  �أك������د  �ل�������ش���ي���اق،  ه�����ذ�  ويف 
�مل����ع����ار�����س �ل�����ب�����ارز �ح���م���د جنيب 
�ل�شيا�شية  �لهيئة  رئي�س  �ل�شابي 
وع�شو  �جلمهوري  للحزب  �لعليا 
�الحت����اد م��ن �ج���ل ت��ون�����س، �أن حل 
�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي وتغيري 
�حلكومة يكون عن طريق �شندوق 
�لنزول  ط���ري���ق  ع���ن  ال  �الق������رت�ع 
�إىل �ل�����ش��ارع، د�ع��ي��ا ك��ل �الأط����ر�ف 
�إ�شر�ع  هيئة  تكوين  �إىل  �ل�شيا�شية 
�إن���ه���اء  يف  �ل��ت�����ش��ري��ع  �إىل  ت���ه���دف 
�مل��رح��ل��ة �الن��ت��ق��ال��ي��ة و ت��ك��ون ذ�ت 

�شبغة تقريرية.
يف حني �أعلن حّمة �لهمامي زعيم 
�لر�شمي  و�ل��ن��اط��ق  �ل��ع��م��ال  ح���زب 
با�شم �جلبهة �ل�شعبية، �إّن �جلبهة 
�الن�شحاب  م�شاألة  مناق�شة  ب�شدد 
من �ملجل�س �لتاأ�شي�شي، م�شري� �إىل 
وجود �أطر�ف تدعو �إىل �ال�شتقالة 
باأحمد  �أ�����ش����وة  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  م����ن 
بحركة  �ل��ق��ي��ادي  �خل�����ش��خ��و���ش��ي 

�لدميقر�طيني �ال�شرت�كيني.
حّل  �إىل  �ل�����دع�����وة  وب���خ�������ش���و����س 
�أو�شح  و�حل���ك���وم���ة،  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�لطريق  خ���ارط���ة  �أّن  �ل��ه��م��ام��ي 
�ل�شلطتني تكمن  عقب حّل هذين 
يف م��وؤمت��ر وط��ن��ي ل��اإن��ق��اذ تنبثق 
ع��ن��ه ح��ك��وم��ة �إن����ق����اذ وط���ن���ي، �أم���ا 
ت�شكيل  فيتم  �لد�شتور  بخ�شو�س 
�لتاأ�شي�شي  عمل  يف  للنظر  جلنة 
وت�شويب �لف�شول �لتي مل تتو�فق 

عليها �الأحز�ب.
�لهمامي  �أّك���د  مّت�شل،  �شياق  ويف 
�ملجل�س  ����ش���رع���ي���ة  �أّن  جم���������ّدد� 
 23 �لتاأ�شي�شي قد �نتهت منذ يوم 

�أكتوبر �ملا�شي.
جنل  �ل�شب�شي،  قايد  حافظ  ودع��ا 
�لباجي  تون�س  ن��د�ء  حركة  رئي�س 
�إىل  قايد �ل�شب�شي، نو�ب �ملعار�شة 
�ملجل�س  م���ن  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه��م  ت��ق��دمي 

�لتاأ�شي�شي.

  •• الفجر – تون�س - خا�س      

منذ �شقوط نظام �الإخو�ن يف م�شر، 
�الرتباك  م��ن  حالة  تون�س  ت�شهد 
�أّنها  ي���رى م��ر�ق��ب��ون  و�الح��ت��ق��ان، 
�الحتماالت  ك���ل  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��ة 
خ��ا���ش��ة م��ع ظ��ه��ور دع����و�ت تنادي 
ب���ح���ّل �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وكل 

�ل�شلطات �ملنبثقة عنه.
�ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي مل  �مل��ج��ل�����س  �أّن  ك��م��ا 
ي�شلم بدوره من تد�عيات �حلر�ك 
��شتقالة  ب��ع��د  د�خ���ل���ه،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ن��ائ��ب، �ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م��ا ��شماه 
حركة  وهيمنة  �مل��دل�����س  �ل��د���ش��ت��ور 
�لنه�شة، وتلويح �آخرين با�شتقالة 

جماعّية.
��شتياء  ه�����ذ�  ك����ل  �إىل  وي�������ش���اف 
�الجتماعية  �الأو���ش��اع  م��ن  �شعبي 
ت�شكل  وب����د�ي����ة  و�الق���ت�������ش���ادي���ة، 
حركة مترد على �ل�شاكلة �مل�شرية 
�شيا�شيني  ف��اع��ل��ني  ت��اأك��ي��د  و���ش��ط 
و�ج��ت��م��اع��ي��ني وم���اح���ظ���ني على 
�مل�شري  �ل�شيناريو  تكر�ر  �إمكانية 
�لرتويكا  ��شتبعاد  رغ��م  تون�س  يف 
�حلاكمة ذل���ك، وت��وّع��ده��ا ك��ل من 

قد ي�شعى يف هذ� �الجتاه.

العودة اإىل احلّل الأن�سب
و�شط هذه �لغيوم يف �شيف تون�شي 
�لعام لاحتاد  �الأم��ني  ح��ار، �شرح 
ل��ل�����ش��غ��ل ح�شني  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام 
برئي�س  ل���ق���ائ���ه  ع���ق���ب  �ل��ع��ب��ا���ش��ي 
�حلكومة �ملوؤقتة علي �لعري�س �أن 
�شيكون  �لوطني  �حل��و�ر  ��شتئناف 

مع بد�ية �الأ�شبوع �ملقبل.
للحو�ر  �جلديدة  �جلولة  �أن  وبنّي 
على  باخل�شو�س  �شرتكز  �لوطني 
�لو�شع �الأمني يف �لباد، وحتييد 
�لذي  �ل��ع��ن��ف  ج��ان��ب  �إىل  �الإد�رة 
�لثورة  ح��م��اي��ة  ر�ب���ط���ات  مت��ار���ش��ه 
ر�بطات  ظ��ه��ور  ب��د�ي��ة  م��ع  خا�شة 

�أخرى على حد قوله.
ل��ق��اءه مع  �أن  �ل��ع��ّب��ا���ش��ي  و�أ����ش���اف 
�لو�شع  ت���ن���اول  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
به  مت��ر  �ل���ذي  �ل��دق��ي��ق  �ل�شيا�شي 
ال�شيما  �لر�هنة  �ملرحلة  يف  تون�س 
بعد �الأحد�ث �لتي �شهدتها موؤخر� 
م�����ش��ر ح�����ش��ب ر�أي�������ه، م��ع��ت��رب� �أن 
�لعودة �إىل حو�ر وطني جاد ميثل 
�حلل �الأن�شب لتاأمني بقية �ملرحلة 
�النتقالية وتقريب وجهات �لنظر 
حول  ت���و�ف���ق���ات  �إىل  و�ل����و�����ش����ول 

�مل�شاكل و�خلافات �ملطروحة.
و�أو�شح �الأمني �لعام لاحتاد �لعام 
�لتاأكيد  مت  �أن��ه  لل�شغل،  �لتون�شي 
�أي�����ش��ا ع��ل��ى ����ش���رورة �ل��ت�����ش��ري��ع يف 
�لد�شتور  ���ش��ي��اغ��ة  م���ن  �الن���ت���ه���اء 
�شهر  ن��ه��اي��ة  ي��ت��ج��اوز  ال  �أج�����ل  يف 
مو�عيد  وحتديد   2013 �شبتمرب 

�لعبا�شي و�لعري�س وعودة لطاولة �حلو�ر
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�ملوت وما يتعلق به علم �خت�س �هلل � عز وجل � به نف�شه، فهو وحده 
من يعرف �أعمار �لب�شر و�أماكن قب�س �أرو�حهم وطريقة موتهم، 
ِكَتاباً   ِ ِب���اإِْذِن �هللهَّ �إِالهَّ  ��وَت  مَتُ �أَْن  ِلَنْف�ٍس  َك��اَن  )َوَم��ا   : ق��ال �هلل تعاىل 
ًا( )�آل عمر�ن: من �الآية145(، وقال : )َوَما َتْدِري َنْف�ٌس  ُموؤَجهَّ
َ َعِليٌم  ��وُت �إِنهَّ �هللهَّ ْر���ٍس مَتُ َوَم��ا َت��ْدِري َنْف�ٌس ِب��اأَيِّ �أَ َم��اَذ� َتْك�ِشُب َغ��د�ً 

َخِبرٌي( )لقمان: من �الآية34( ..
وجاءت �أدلة تفيد �أن �هلل تعاىل ��شتثنى من خلقه من �رت�شاه من 
�إليهم، وجعله  �لر�شل فاأودعهم ما �شاء من غيبه بطريق �لوحي 
)َعامِلُ  ت��ع��اىل:  ق��ال  نبوتهم،  على  �شادقة  ودالل���ة  ل��ه��م،  معجزة 
نهَُّه  ى ِمْن َر�ُشوٍل َفاإِ �ْلَغْيِب َفا ُيْظِهُر َعلَى َغْيِبِه �أََحد�ً * �إِالهَّ َمِن �ْرَت�شَ

د�ً( )�جل�ن : 26 : 27( .. َي�ْشُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َر�شَ
� بزمان وكيفية موت  و�شلم  � �شلى �هلل عليه  نبيه  �أعلم �هلل  وقد 
بع�س �أ�شحابه و�آل بيته وغريهم من �أعد�ئه، وكان وقوع ما �أخرب 
به � �شلى �هلل عليه و�شلم � دليا من دالئل نبوته، وعلما من �أعام 
ر�شالته، �إذ ال ميكن الأحد معرفة ذلك و�الإخبار به �إال من ِقَبل �هلل 

عام �لغيوب ..
ومن ذلك : �إخباره � �شلى �هلل عليه و�شلم � عن عمر وعثمان وعلي 
وطلحة � ر�شي �هلل عنهم � باأن موتهم لن يكون على فر�شهم، بل 

ميوتو� �شهد�ء .. 
ر���ش��ول �هلل - �شلى �هلل  �أن   � ع��ن��ه  � ر���ش��ي �هلل  �أب���ى ه��ري��رة  ف��ع��ن 
عليه و�شلم - كان على ح��ر�ء، هو و�أب��و بكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة و�لزبري، فتحركت �ل�شخرة فقال ر�شول �هلل - �شلى �هلل 
�أو �شهيد(  يق،  دِّ �أو �شِ �إال نبي،  عليه و�شلم - : )�ه��د�أ، فما عليك 

)م�شلم(. 
بكر  والأب�����ي  ب��ال��ن��ب��وة،  لنف�شه   � و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل  ���ش��ل��ى   � ف�����ش��ه��د 

بال�شديقية، ولعثمان وعلي وطلحة بال�شهادة ..
قال �لنووي : " ويف هذ� �حلديث معجز�ت لر�شول �هلل � �شلى �هلل 
كلهم غري  �شهد�ء وماتو�  ه��وؤالء  �أن  �إخ��ب��اره   : � منها  و�شلم  عليه 
�لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � و�أبي بكر �شهد�ء، فاإن عمر وعثمان 
�شهد�ء،  ظلما  ُقِتلو�   � عنهم  �هلل  ر�شي   � و�ل��زب��ري  وطلحة  وعليا 

فقتل �لثاثة م�شهور، وقتل �لزبري بو�دي �ل�شباع بقرب �لب�شرة 
من�شرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة �عتزل �لنا�س تاركا للقتال 

فاأ�شابه �شهم فقتله، وقد ثبت �أن من ُقِتل ظلما فهو �شهيد .." .
وقد ب�شر �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � عمر بن �خلطاب � ر�شي 

�هلل عنه � مرة �أخرى بال�شهادة، 
� �شلى �هلل عليه  �أن ر�شول �هلل   :  � � ر�شي �هلل عنه  فعن �بن عمر 
�أبي�س، فقال : )ثوبك هذ� غ�شيل  � ر�أى علَىََ عمر قمي�شا  و�شلم 
�أم جديد ؟، قال ال، بل غ�شيل، قال : �لب�س جديد�، وِع�ْس حميد�، 

وُمت �شهيد�( )�بن ماجه( ..
وكان ما قاله � �شلى �هلل عليه و�شلم � فقد قتله �أبو لوؤلوؤة �ملجو�شي 

وهو ي�شلي �إمام بامل�شلمني �شاة �ل�شبح ..
� ر�شي  �أب��ي مو�شى  � فعن  � ر�شي �هلل عنه  بن عفان  و�أم��ا عثمان 
�هلل عنه � قال : )كنت مع �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � يف حائط 
من حيطان �ملدينة، فجاء رجل فا�شتفتح، فقال �لنبي � �شلى �هلل 
�أب��و بكر،  ف��اإذ�  � : �فتح له وب�شره باجلنة ففتحت له،  عليه و�شلم 
فب�شرته مبا قال �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم �، فحمد �هلل .. ثم 
جاء رجل فا�شتفتح، فقال �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � : �فتح له 
وب�شره باجلنة، ففتحت له فاإذ� هو عمر، فاأخربته مبا قال �لنبي 
� �شلى �هلل عليه و�شلم �، فحمد �هلل .. ثم ��شتفتح رجل، فقال يل 
: �فتح له وب�شره باجلنة على بلوى ت�شيبه، فاإذ� عثمان فاأخربته 
مبا قال ر�شول � �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم � فحمد �هلل ثم قال : �هلل 

�مل�شتعان( )�لبخاري( .
�أما ثالث �ملب�شرين بال�شهادة يف هذ� �حلديث علي بن �أبي طالب � 
ر�شي �هلل عنه � فقد موقنا باأنه �شيموت �شهيد� الإخبار �لنبي � �شلى 
�هلل عليه و�شلم � له بذلك، فعن زيد بن �أ�شلم : �أن �أبا �شنان �لدوؤيل 
حدثه �أنه عاد عليا � ر�شي �هلل عنه � يف �شكوة ��شتكاها فقلت له : 
�أب��ا �حل�شن يف �شكو�ك ه��ذ�، فقال : ولكني  لقد تخوفنا عليك يا 
�مل�شدوق  �ل�شادق  �شمعت  نف�شي منه الأين  ما تخوفت على  و�هلل 
هاهنا  �شربة  �شت�شرب  )�إن���ك   : ي��ق��ول   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   �
يخ�شب  حتى  دمها  في�شيل   � �شدغيه  �إىل  و�أ�شار   � هاهنا  و�شربة 

حليتك، ويكون �شاحبها �أ�شقاها كما كان عاقر �لناقة �أ�شقى ثمود( 
)�حلاكم( . فكان ل�شان حال علي � ر�شي �هلل عنه � ما قاله عبد �هلل 

بن رو�حة � ر�شي �هلل عنه � :
ِ َيْتُلو ِكَتاَبُه       �إَِذ� �ْن�َشقهَّ َمْعُروٌف من �ْلَفْجِر �َشاِطُع َوِفيَنا َر�ُشوُل �هللهَّ

   �أََر�َنا �ْلُهَدى َبْعَد �ْلَعَمى َفُقُلوُبَنا    ِبِه ُموِقَناٌت �أَنهَّ َما َقاَل َو�ِقُع
ومن هوؤالء �لذين �أخرب �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � عن موتهم 
 � �لنبي  �، فقد قال  � ر�شي �هلل عنهما  � �حل�شني بن علي  � حفيده 
�لبيت  � الإح��دى زوجاته : )لقد دخل عليهَّ  �شلى �هلل عليه و�شلم 
ملك مل يدخل علي قبلها فقال يل : �إن �بنك هذ� : ح�شني مقتول 
و�إن �شئت �أريتك من تربة �الأر���س �لتي ُيقتل بها . قال : فاأخرج 

تربة حمر�ء( )�أحمد(.
ومن دالئل نبوته � �شلى �هلل عليه و�شلم � �إخباره البنته فاطمة � 

ر�شي �هلل عنها � �أنه ميوت قبلها، و�أنها �أول �أهله موتا بعده ..
عن عائ�شة � ر�شي �هلل عنه � قالت : )�جتمع ن�شاء �لنبي - �شلى 
�هلل عليه و�شلم - فلم يغادر منهن �مر�أة فجاءت فاطمة مت�شى كاأن 
م�شيتها م�شية ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم – فقال : مرحبا 
بابنتي، فاأجل�شها عن ميينه �أو عن �شماله، ثم �إنه �أ�شرهَّ �إليها حديثا 
فبكت فاطمة، ثم �إنه �شارها ف�شحكت �أي�شا، فقلُت لها : ما يبكيك 
؟، فقالت : ما كنت الأف�شى �شر ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم 
-، فقلت : ما ر�أيت كاليوم فرحا �أقرب من حزن، فقلت لها حني 
ك ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - بحديثه دوننا  بكت : �أخ�شهَّ
ثم تبكني !!، و�شاألتها عما قال، فقالت : ما كنت الأف�شى �شر ر�شول 
�هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - .. حتى �إذ� ُقِب�َس �شاألتها فقالت : �إنه 
كان حدثني : �أن جربيل كان يعار�شه بالقر�آن كل عام مرة و�إنه 
و�إنك  �أجلى،  ح�شر  قد  �إال  �أر�ين  وال  مرتني  �لعام  يف  به  عار�شه 
�أول �أهلي حلوقا بي، ونعم �ل�شلف �أنا لك .. فبكيُت لذلك، ثم �إنه 
�شارين فقال : �أال تر�شني �أن تكوين �شيدة ن�شاء �ملوؤمنني �أو �شيدة 

ن�شاء هذه �الأمة، ف�شحكت لذلك ..()م�شلم( . 
ق��ال �ل��ن��ووي : " .. )ف��اأخ��ربين �أين �أول م��ن يلحق ب��ه م��ن �أهله 
� بل  � �شلى �هلل عليه و �شلم  ف�شحكت( : هذه معجزة ظاهرة له 

�أهله حلاقا به ووقع  �أول  معجزتان، فاأخرب ببقائها بعده، وباأنها 
كذلك .." .. 

و�شدق ح�شان بن ثابت � ر�شي �هلل عنه � حني قال مادحا ر�شول �هلل 
� �شلى �هلل عليه و�شلم � : 

نبّي يرى ما ال يرى �لّنا�س حوله    ويتلو كتاَب �هلل يف كّل م�شهد
و�إن قال يف يوٍم مقالة غائب      فت�شديقها يف �شحوة �ليوم �أو غد

ف��اإن ما وق��ع على ل�شان ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه  وعلى ذل��ك 
و�شلم � من �الإخبار مبوت بع�س �أ�شحابه و�آل بيته و�أعد�ئه فبوحي 
� لر�شوله - �شلى  � عز وج��ل  �إع��ام من �هلل  من �هلل تعاىل، وه��و 
�هلل عليه و�شلم - للداللة على ثبوت نبوته، و�شحة ر�شالته، وعلو 

قدره ومنزلته ..

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

كنت فيه و�شلكت �لطريق.
ويحكي عن �شبب تلمذته على �بر�هيم بن �دهم وقد �شاأله هو عن ذلك فقال 
�شرت يف بع�س �لفلو�ت فر�أيت طري� مك�شور �جلناحني فقلت �أنظر من �أين 
يرزق هذ� فاإذ� بطري قد �قبل ويف فيه جر�دة و�شعها يف منقار �لطري �ملك�شور 

فاعتربت وتركت �لتجارة و�قبلت على �لعبادة.

طريقته يف الت�سوف
تعاىل  �هلل  توحد  �أن  وه��و  �لتوحيد  على  �لت�شوف  يف  �شقيق  طريقة  تقوم 
بقلبك ول�شانك وعملك فاذ� وحدته بقلبك �أن ال �إله غريه وال نافع وال ر�شا 
غريه فلي�س لكم بع من �أن جتعل عملك كله هلل ال لغريه فاإذ� حدث خمل�شا 
بهذ� �لقول عاما له �إنه ال �إله �إال هو فليكن هو �أوثق عندك من كل �لنا�س 

ومن كل من على ظهر �الأر�س وتوكل عليه وحده.

معنى التوكل عند �سقيق البلخي
�أن  �أرك��ان طريقة �شقيق ومعنى �لتوكل عنده هو  و�لتوكل على �هلل هو ثان 
�لقادر  فهو  �هلل  ق�شى  مب��ا  تر�شى  �أن  ومعناه  �هلل  مب��وع��ود  قلبك  يطمئن 
�أن  �أر�د  و�ل��ر�زق وهو كل �شيء ومن مل يعرفه بذلك  فهو مل يعرفه ومن 
ميتحن معرفته باهلل فلينظر ما وعده �هلل ووعده �لنا�س باأيهما قلبه �أوثق.

و�شاألوه: باأي �شيء يعرف باأن �لعبد و�ثق بربه فقال : يعرف باأنه �إذ� �أبطاأ 
عليه �شيء من �لدنيا يكون �أحب �إليه من �أن ياأتيه .

الزهد
�شنة  ع�شرين  �ل��ق��ر�آن  يف  عملت  �شقيق  يقول   : �لثالث  �ل��رك��ن  ه��و  و�ل��زه��د 
حتى ميزت �لدنيا من �الآخرة فاأ�شبته يف حرفني وهي قوله تعاىل: ) وما 
�أوتيتم من �شيء فمتاع �حلياة �لدنيا وزينتها وما عند �هلل خري و�أبقى( �شورة 

�لق�ش�س �الآية : 60.
و�لز�هد هو �ملنقطع �إىل �لزهد بقلبه يخاف على نف�شه من ح�شول �لغني 
�أن  زه��ده  وع��ام��ة �شدقة يف  �لفقر  م��ن ح�شول  ك��ان يخاف عليها  كما  ل��ه 
يفرح بكل �شيء فاته من �لدنيا و�لتنعم مباب�شها ومناكحها فبمن يقتدي 
�لر�غب حتى  يخرج عن رغبته و�إذ� كان �لعامل طامعا وللمال جامعا فبمن 

يقت�شي �جلاهل و�إذ� كان �لر�عي هو �لذئب فمن يرعى �لغنم؟.
الزاهد واملتزهد

وهناك بالطبع فرق بني �لز�هد و�ملتزهد فاالأول يقيم زهده بفعله و�لثاين 
حب  يف  ويدخل  وزخرفها  �لدنيا  عر�س  يتقي  و�ل��ز�ه��د  بل�شانه  ه��ذه  يغمز 
�أول��ه �شرب و�آخ���رة ر�شا و�ل�شرب يف �لزهد هو �شرب على  �الآخ���رة  و�ل��زه��د 
�جلوع بال�شرور ال بالفتور وبالر�شا ال باجلزع و�ل�شرب على �لعري بالفرح ال 
باحلزن و�ل�شرب على طول �ل�شيام بالتف�شل ال بالتع�شف كاأنه طاعم ناعم 
و�ل�شرب على �لذل بطيب نف�س ال بالتكره و�ل�شرب على �لبوؤ�س بالر�شا ال 
باخلط وقو�م ذلك كله �أو �أ�شا�س �لطريقة هو �ملعرفة �أوال باهلل وثانيا معرفة 
�لعبد لنف�شه و�لثالث معرفة �أمر �هلل ونهيه و�لر�بع معرفة عدو �هلل وعدو 

نف�شه.

اخلوف
و�لزهد و�خلوف عند �شقيق �أخو�ن تو�أمان ال يتم و�أحد منهما �إال ب�شاحبه 
وهما كالروح و�جل�شد مقرونان الأن �لزهد ال يكون �إال باخلوف من �هلل فا 
يلزم �لعبد �لزهد حتى يلزم �خلوف و�إذ� لزم �خلوف �قرتن به �لزهد ف�شار 
ز�هد� و�لتقى نور �لزهد مع نور �خلوف. ومبتد�أ �خلوف �أن يلزم قلبه ذكر 
�ملوت حتى يرق ويلزم نف�شه �خل�شية من �هلل حتى يخافه خوفا كاأنه ير�ه فاإذ� 
م�شي به يوم و�حد وهو �آخذ يف �لريا�شة  و�خلوف لطلب منزلة �خلوف منه 
�أي �شحة خوفه من �هلل فاألزمه  �إذ� علم منه �لنية و�ل�شحة  �إليه  نظر �هلل 
�شيئا من �ملهابة و�أل��زم قلبه ن��ور �خل��وف ف��اإذ� م�شي به ي��وم �أخ��ر وه��و على 
ذلك ز�ده �هلل مهابة وز�ده يف �لقلب نور� فز�دت �ملهابة على وجهه حتى �إذ� مت 
له �أربعون يوما �أكمل �هلل له �ملهابة باأ�شرها فاإذ� �شار هكذ� فقد نزل نف�شه 
منزلة عظيمة ج�شيمة عند �لعامة الأنهم ال يعرفون غريها وال يب�شرونها 
فهي عند �ملب�شرين �أرفع �ملنازل فاإن �شاء فليزم حتى �ملمات و�إن �شاء فلينزل 

منزلة �ل�شوق �إيل �جلنة مع ما هو فيه من �لزهد و�خلوف.

منزلة املحبة 
وهذه �ملنزلة هي �أرفع �ملنازل و�أ�شرفها و�أبهاها وال ي�شري �هلل �إىل هذه �أحد� 
�إال من تقوى قلبه عليها باليقني �ل�شادق و�لفعال �لفائق �ملطهر و�لذنوب 

بالبلخي  �شمي  لذلك  بلخ  �أه��ل  �الأزدي من  �بر�هيم  بن  �شقيق  علي  �أب��و  هو 
و�أ�شبح من م�شاهري خر��شان.

�أن  وي��روى  �لطريقة  �أخ��ذ  �أده��م وعنه  بن  �بر�هيم  �لكبري  �ملت�شوف  �شحب 
�ل�شبب يف �شلوكه طريق �لت�شوف �أنه كان قد خرج �إىل باد �لرتك للتجارة 
فقال له خادم من �الأتر�ك ومل يكن م�شلما لي�س يو�فق قولك فعلك. فقال 
له �شقيق كيف ذ�ك قال زعمت �أن لك خالقا ر�زقا قادر� على كل �شيء وقد 
تغيبت �إىل هنا لطلب �لرزق ولو كان ما تقول فاإن �لذي رزقك هنا هو �لذي 
يرزقك يف بلدك قال �شقيق وكان هذ� �لكام هو �شبب زهدي فرجع وت�شدق 
�لبلخي يف  �أن تكون وف��اة �شقيق  �ملحتمل  �لعلم وم��ن  مباله وذه��ب يف طلب 
وقد  195ه   �شنة  �مل��ع��رك��ة  ه��ذه  د�رت  �الأت����ر�ك حيث  ب��ب��اد  ك���والن  معركة 
تويف رحمة �هلل يف �لعام نف�شه 195  ه - وقد تويف رحمه �هلل يف �لعام نف�شه 

م. 195ه 810- 
وكان يقول عن نف�شه كنت رجا مو�شر� و�شاعر� و�تفتى �أي �أفعل فعل �لفتيان 

�ملر�هقني فرزقني �هلل �لتوبة.

ق�سة اأخرى يف �سبب ت�سوفه وزهده
وقيل �أي�شا يف �شبب زهده �أنه ر�أي يوما مملوكا ميرح وال يحمل هما يف وقت 
��شتدت فيه �شائقة �مل�شلمني وعانو� �جلوع فعاتبه �شائا وملاذ� �لفرح و�لنا�س 

عليه مبا يعني وملاذ� ال يفرح يف كرب فرد 
وينحي عنه �لهم ومواله 
رزقه  وي��ك��ف��ي��ه  غ��ن��ي 
�شقيق  وي����ق����ول 
ف����ت����ن����ب����ه����ت 
وت������ب������ت 
مما 

�ملرب�أ م �لعيوب فاإذ� �شريه �هلل �إيل هذه �ملنزلة كان يف قلبه نور �ملحبة فغلب 
�إىل �جلنة وال  �لزهد و�خل��وف و�ل�شوق  �أن يكون فارقة  نور  عليه من غري 
نق�س منها �شيء في�شري قلبه قد �متاأ حبا و�شوقا �إليه وين�شي ما كان فيه 

من �خلوف كر�مة من �هلل ورحمة ونور� و�إنعاما عاما عليه.
�أن يلهم  قبله حمبة ما �أحب �هلل وبغ�س ما  ومبتد�أ �لدخول يف حمبة �هلل 
�بتغى  وم��ن  وم��ن ر�شاه  �إليه من �هلل  �أح��ب  �شيد  �أبغ�س �هلل حتى ال ي�شري 
يقوم  عليه  م�شى  ف��اإذ�  �ملحبة  �إليه  و�ألقي  ورحمة  �إليه  �هلل  نظر  �هلل  حمبة 
�آخر وهو يف ذلك ز�ده �هلل حمبة حتى ي�شري حبه يف قلوب �ملائكة وقلوب 
�لعباد وذلك متام �أربعني يوما فاإذ� خل�شت نيته فهو يومئذ �ملحبوب �لكرمي 
�ملقرب �ملذهب �حلليم �ملتجايف عن �لفو�ح�س �لز�هد يف �لرئا�شة ولي�س تلقاه 
�إال مبت�شما حليما كرميا مهذب �الأخاق وال يكذب وال ي�شمع �إال مبا يحب 
�هلل قد �أحبه من �شمع به �أو ر�آه وذلك بحب �هلل عز وجل �إياه فمثل نور �لزهد 
�ل�شوق  ن��ور  ي��ت��اأالأ ومثل  �إليه وه��و  ينتظر  �لقلب كمثل كوكب  و�خل��وف يف 
مع نور �ملحبة كمثل �لقمر �لطالع فبينما هو ينظر �إليه �إذ� طلعت �ل�شم�س 
فاأطفاأت نوره و�ملقر من مكانه مل يربح ومل ينق�س من نوره �شيء فكذلك 

نور �ملحبة هلل �أقوى �الأنو�ر و�أعاها على �لعبادة .

من اأقواله
�إذ� �أردت �أن تكون يف ر�حة فكل ما �أحببت و�ألب�س ما وجدت و�أر�س مبا ق�شي 

�هلل عليك.
جعل �هلل �أهل طاعته �أحياء فمماتهم و�أهل �ملعا�شي �أمو�تا يف حياتهم �ل�شرب 

�أمو�تا يف حياتهم.
�ل�شرب و�لر�شا �شكان �إذ� تعمدت يف �لعمل فاإن �أوله �شرب و�آخرة ر�شا .

طهر قلبك من حب عرو�س �لدنيا حتى يدخل فيه حب �الآخرة وثو�ب �هلل 
عز وجل.

لي�س �شيء �أحب �إىل من �ل�شيف الأن رزقه وموؤنته على �هلل ويل �أجره و�شئل 
باأي �شيء يعرف باأن �لعبد و�ثق بربه قال يعرف باأنه �إذ� فاأته �شيء من �لدنيا 
يح�شبه غنيمة و�إذ� �أبطاأ عليه �شيء من �لدنيا يكون �أحب �إليه من �أن ياأتيه .
ميز بني ما تعطي وتعطى �إن كان من يعطيك �أحب �إيك فاإنك حمب للدنيا 

و�إن كل من تعطيه �أحب �إيك فاإنك حمب لاآخرة .
�حذر �أال تهلك بالدنيا وال تهتم فاإن رزقك ال يعطي الأحد �شو�ك .

�لعاقل ال يخرج من هذه �الأحرف �لثاثة .
�الأول : �أن يكون خائفا ملا �شلف منه من �لذنوب .

�لثاين: ال يدري ما ينزل ب�شاعة بعد �شاعة .

�الأج����ز�ء  فتنتفخ  �ل��وق��ت،  م���رور  م��ع  يتفاقم  م��ر���س  �مل��ف��ا���ش��ل  �آالم 
�مل�شابة به، وير�فق �النتفاخ �آالم مربحة، وتتعر�س �ليد�ن و�لقدمان 
مرحلة  �أي��ة  يف  �الإن�شان  ي�شيب  قد  �ملر�س  وذل��ك  كثرية،  لت�شوهات 
من مر�حل �لعمر، ولكنه ي�شيب باالأخ�س �ملرحلة ما بني �لثاثني 
عاجا  يجد  مل  �حلديث  �لطب  �أن  �حلقيقية  و�مل�شكلة  و�خلم�شني، 
لهذ� �ملر�س حتى �الآن، ولكن ثبت بالتجارب �لعلمية يف باد رو�شيا 
�أنه ميكن لل�شيام �أن يكون عاجا حا�شما لهذ� �ملر�س، وقد �أرجعو� 
هذ� �إىل �أن �ل�شيام يخل�س �جل�شم متاما من �لنفايات و�ملو�د �ل�شامة، 
وذلك ب�شيام متتابع ال تقل مدته عن ثاثة �أ�شابيع، ويف هذه �حلالة 
ف���اإن �جل��ر�ث��ي��م �ل��ت��ي ت�شبب ه��ذ� �مل��ر���س ت��ك��ون ج���زء� مم��ا يتخل�س 
�أثناء �ل�شيام، وقد �أجريت �لتجارب على جمموعة من  منه �جل�شم 

�ملر�شى و�أثبتت �لنتائج جناحا مبهر�.  
 يقول �شليمان روج��رز من نيويورك : لقد كنت م�شابا منذ ثاث 
�شنو�ت بحالة �شديدة من �لتهابات �ملفا�شل، ومع �أنه ك�ان �لتهابا غري 
مزمن، �إال �أنه كان كافيا الإعاقتي عن �ل�شري �لطويل و�جلري، ومل 
بتيب�س  �أ�شعر  �أن  �شاعة دون  �أك��رث من ن�شف  �أ�شتطيع �جللو�س  �أك��ن 

تام يف �شيقاين.  
لقد حاولت �لعاج بطرق خمتلفة باءت كلها بالف�شل، ثم �شاءت �إر�دة 
�هلل �أن �أتعرف على �شديق زجني عرفني طريق �مل�شجد ودعاين �إىل 
�الإ�شام، وكنا �أيامها يف رم�شان �ملبارك، �أعجبت جد� بفكرة �ل�شيام 
ذ�تها ولكني متهلت يف قر�ر حتويل للدين �الإ�شامي رغم �قتناعي 
�أنه �الأقرب �إىل قلبي، مبا يحويه من مبادئ �شامية وعادلة ترف�س 

�ال�شطهاد و�لتفرقة، وهما من �أخطر �مل�شكات �لتي نعانيها يوميا 
يف حياتنا يف نيويورك"  

لقد با�شرت �ل�شيام قبل �أن �أ�شلم، وكنت �أعتمد على تناول �خل�شر�و�ت 
�لطازجة �شديدة �خل�شرة، و�لفو�كه، و�لتمر فقط يف وقت �الإفطار، 
وال �آكل بعد هذ� �إال وجبة رئي�شي�ة عند �ل�شحور، و�الآن �أنا �أ�شتطيع �أن 
�أجري و�حلمد هلل ب�شرعة كبرية، وذهبت كل �آالمي بعد طول معاناة، 
على  هلل  ك�شكر  ت�شلح  وجدتها  �لتي  �لوحيدة  �لطريقة  كانت  وق��د 

نعمته علي �أن �أدخل �الإ�شام بعد �قتناع تام.  
�إن �ل�شيام له ف�شل كبري جد� علّى،  ويختم �شليمان كامه قائا: 
ولو ترون كيف �أ�شتقبل �شهر رم�شان �لكرمي كل عام لقلتم هذ� �شبي 

متفائل وحبور ولي�س رجا تعدي �خلام�شة و�الأربعني.  

من دالئل النبوة : نبي، وِصدِّيق، وشهيد 
�ملوت وما يتعلق به علم �خت�س �هلل � عز وجل � به نف�شه، فهو وحده 
من يعرف �أعمار �لب�شر و�أماكن قب�س �أرو�حهم وطريقة موتهم، 
ِكَتاباً   ِ ِب���اإِْذِن �هللهَّ �إِالهَّ  ��وَت  مَتُ �أَْن  ِلَنْف�ٍس  َك��اَن  )َوَم��ا   : ق��ال �هلل تعاىل 
ًا( )�آل عمر�ن: من �الآية145(، وقال : )َوَما َتْدِري َنْف�ٌس  ُموؤَجهَّ
َ َعِليٌم  ��وُت �إِنهَّ �هللهَّ ْر���ٍس مَتُ َوَم��ا َت��ْدِري َنْف�ٌس ِب��اأَيِّ �أَ َم��اَذ� َتْك�ِشُب َغ��د�ً 

َخِبرٌي( )لقمان: من �الآية34( ..
وجاءت �أدلة تفيد �أن �هلل تعاىل ��شتثنى من خلقه من �رت�شاه من 
�إليهم، وجعله  �لر�شل فاأودعهم ما �شاء من غيبه بطريق �لوحي 
)َعامِلُ  ت��ع��اىل:  ق��ال  نبوتهم،  على  �شادقة  ودالل���ة  ل��ه��م،  معجزة 
نهَُّه  ى ِمْن َر�ُشوٍل َفاإِ �ْلَغْيِب َفا ُيْظِهُر َعلَى َغْيِبِه �أََحد�ً * �إِالهَّ َمِن �ْرَت�شَ

د�ً( )�جل�ن : 26 : 27( .. َي�ْشُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َر�شَ
� بزمان وكيفية موت  و�شلم  � �شلى �هلل عليه  نبيه  �أعلم �هلل  وقد 
بع�س �أ�شحابه و�آل بيته وغريهم من �أعد�ئه، وكان وقوع ما �أخرب 
به � �شلى �هلل عليه و�شلم � دليا من دالئل نبوته، وعلما من �أعام 
ر�شالته، �إذ ال ميكن الأحد معرفة ذلك و�الإخبار به �إال من ِقَبل �هلل 

عام �لغيوب ..
ومن ذلك : �إخباره � �شلى �هلل عليه و�شلم � عن عمر وعثمان وعلي 
وطلحة � ر�شي �هلل عنهم � باأن موتهم لن يكون على فر�شهم، بل 

ميوتو� �شهد�ء .. 
ر���ش��ول �هلل - �شلى �هلل  �أن   � ع��ن��ه  � ر���ش��ي �هلل  �أب���ى ه��ري��رة  ف��ع��ن 
عليه و�شلم - كان على ح��ر�ء، هو و�أب��و بكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة و�لزبري، فتحركت �ل�شخرة فقال ر�شول �هلل - �شلى �هلل 
�أو �شهيد(  يق،  دِّ �أو �شِ �إال نبي،  عليه و�شلم - : )�ه��د�أ، فما عليك 

)م�شلم(. 
بكر  والأب�����ي  ب��ال��ن��ب��وة،  لنف�شه   � و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل  ���ش��ل��ى   � ف�����ش��ه��د 

بال�شديقية، ولعثمان وعلي وطلحة بال�شهادة ..
قال �لنووي : " ويف هذ� �حلديث معجز�ت لر�شول �هلل � �شلى �هلل 
كلهم غري  �شهد�ء وماتو�  ه��وؤالء  �أن  �إخ��ب��اره   : � منها  و�شلم  عليه 
�لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � و�أبي بكر �شهد�ء، فاإن عمر وعثمان 
�شهد�ء،  ظلما  ُقِتلو�   � عنهم  �هلل  ر�شي   � و�ل��زب��ري  وطلحة  وعليا 

فقتل �لثاثة م�شهور، وقتل �لزبري بو�دي �ل�شباع بقرب �لب�شرة 
من�شرفا تاركا للقتال، وكذلك طلحة �عتزل �لنا�س تاركا للقتال 

فاأ�شابه �شهم فقتله، وقد ثبت �أن من ُقِتل ظلما فهو �شهيد .." .
وقد ب�شر �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � عمر بن �خلطاب � ر�شي 

�هلل عنه � مرة �أخرى بال�شهادة، 
� �شلى �هلل عليه  �أن ر�شول �هلل   :  � � ر�شي �هلل عنه  فعن �بن عمر 
�أبي�س، فقال : )ثوبك هذ� غ�شيل  � ر�أى علَىََ عمر قمي�شا  و�شلم 
�أم جديد ؟، قال ال، بل غ�شيل، قال : �لب�س جديد�، وِع�ْس حميد�، 

وُمت �شهيد�( )�بن ماجه( ..
وكان ما قاله � �شلى �هلل عليه و�شلم � فقد قتله �أبو لوؤلوؤة �ملجو�شي 

وهو ي�شلي �إمام بامل�شلمني �شاة �ل�شبح ..
� ر�شي  �أب��ي مو�شى  � فعن  � ر�شي �هلل عنه  بن عفان  و�أم��ا عثمان 
�هلل عنه � قال : )كنت مع �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � يف حائط 
من حيطان �ملدينة، فجاء رجل فا�شتفتح، فقال �لنبي � �شلى �هلل 
�أب��و بكر،  ف��اإذ�  � : �فتح له وب�شره باجلنة ففتحت له،  عليه و�شلم 
فب�شرته مبا قال �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم �، فحمد �هلل .. ثم 
جاء رجل فا�شتفتح، فقال �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � : �فتح له 
وب�شره باجلنة، ففتحت له فاإذ� هو عمر، فاأخربته مبا قال �لنبي 
� �شلى �هلل عليه و�شلم �، فحمد �هلل .. ثم ��شتفتح رجل، فقال يل 
: �فتح له وب�شره باجلنة على بلوى ت�شيبه، فاإذ� عثمان فاأخربته 
مبا قال ر�شول � �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم � فحمد �هلل ثم قال : �هلل 

�مل�شتعان( )�لبخاري( .
�أما ثالث �ملب�شرين بال�شهادة يف هذ� �حلديث علي بن �أبي طالب � 
ر�شي �هلل عنه � فقد موقنا باأنه �شيموت �شهيد� الإخبار �لنبي � �شلى 
�هلل عليه و�شلم � له بذلك، فعن زيد بن �أ�شلم : �أن �أبا �شنان �لدوؤيل 
حدثه �أنه عاد عليا � ر�شي �هلل عنه � يف �شكوة ��شتكاها فقلت له : 
�أب��ا �حل�شن يف �شكو�ك ه��ذ�، فقال : ولكني  لقد تخوفنا عليك يا 
�مل�شدوق  �ل�شادق  �شمعت  نف�شي منه الأين  ما تخوفت على  و�هلل 
هاهنا  �شربة  �شت�شرب  )�إن���ك   : ي��ق��ول   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   �
يخ�شب  حتى  دمها  في�شيل   � �شدغيه  �إىل  و�أ�شار   � هاهنا  و�شربة 

حليتك، ويكون �شاحبها �أ�شقاها كما كان عاقر �لناقة �أ�شقى ثمود( 
)�حلاكم( . فكان ل�شان حال علي � ر�شي �هلل عنه � ما قاله عبد �هلل 

بن رو�حة � ر�شي �هلل عنه � :
ِ َيْتُلو ِكَتاَبُه       �إَِذ� �ْن�َشقهَّ َمْعُروٌف من �ْلَفْجِر �َشاِطُع َوِفيَنا َر�ُشوُل �هللهَّ

   �أََر�َنا �ْلُهَدى َبْعَد �ْلَعَمى َفُقُلوُبَنا    ِبِه ُموِقَناٌت �أَنهَّ َما َقاَل َو�ِقُع
ومن هوؤالء �لذين �أخرب �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � عن موتهم 
 � �لنبي  �، فقد قال  � ر�شي �هلل عنهما  � �حل�شني بن علي  � حفيده 
�لبيت  � الإح��دى زوجاته : )لقد دخل عليهَّ  �شلى �هلل عليه و�شلم 
ملك مل يدخل علي قبلها فقال يل : �إن �بنك هذ� : ح�شني مقتول 
و�إن �شئت �أريتك من تربة �الأر���س �لتي ُيقتل بها . قال : فاأخرج 

تربة حمر�ء( )�أحمد(.
ومن دالئل نبوته � �شلى �هلل عليه و�شلم � �إخباره البنته فاطمة � 

ر�شي �هلل عنها � �أنه ميوت قبلها، و�أنها �أول �أهله موتا بعده ..
عن عائ�شة � ر�شي �هلل عنه � قالت : )�جتمع ن�شاء �لنبي - �شلى 
�هلل عليه و�شلم - فلم يغادر منهن �مر�أة فجاءت فاطمة مت�شى كاأن 
م�شيتها م�شية ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم – فقال : مرحبا 
بابنتي، فاأجل�شها عن ميينه �أو عن �شماله، ثم �إنه �أ�شرهَّ �إليها حديثا 
فبكت فاطمة، ثم �إنه �شارها ف�شحكت �أي�شا، فقلُت لها : ما يبكيك 
؟، فقالت : ما كنت الأف�شى �شر ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم 
-، فقلت : ما ر�أيت كاليوم فرحا �أقرب من حزن، فقلت لها حني 
ك ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - بحديثه دوننا  بكت : �أخ�شهَّ
ثم تبكني !!، و�شاألتها عما قال، فقالت : ما كنت الأف�شى �شر ر�شول 
�هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - .. حتى �إذ� ُقِب�َس �شاألتها فقالت : �إنه 
كان حدثني : �أن جربيل كان يعار�شه بالقر�آن كل عام مرة و�إنه 
و�إنك  �أجلى،  ح�شر  قد  �إال  �أر�ين  وال  مرتني  �لعام  يف  به  عار�شه 
�أول �أهلي حلوقا بي، ونعم �ل�شلف �أنا لك .. فبكيُت لذلك، ثم �إنه 
�شارين فقال : �أال تر�شني �أن تكوين �شيدة ن�شاء �ملوؤمنني �أو �شيدة 

ن�شاء هذه �الأمة، ف�شحكت لذلك ..()م�شلم( . 
ق��ال �ل��ن��ووي : " .. )ف��اأخ��ربين �أين �أول م��ن يلحق ب��ه م��ن �أهله 
� بل  � �شلى �هلل عليه و �شلم  ف�شحكت( : هذه معجزة ظاهرة له 

�أهله حلاقا به ووقع  �أول  معجزتان، فاأخرب ببقائها بعده، وباأنها 
كذلك .." .. 

و�شدق ح�شان بن ثابت � ر�شي �هلل عنه � حني قال مادحا ر�شول �هلل 
� �شلى �هلل عليه و�شلم � : 

نبّي يرى ما ال يرى �لّنا�س حوله    ويتلو كتاَب �هلل يف كّل م�شهد
و�إن قال يف يوٍم مقالة غائب      فت�شديقها يف �شحوة �ليوم �أو غد

ف��اإن ما وق��ع على ل�شان ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه  وعلى ذل��ك 
و�شلم � من �الإخبار مبوت بع�س �أ�شحابه و�آل بيته و�أعد�ئه فبوحي 
� لر�شوله - �شلى  � عز وج��ل  �إع��ام من �هلل  من �هلل تعاىل، وه��و 
�هلل عليه و�شلم - للداللة على ثبوت نبوته، و�شحة ر�شالته، وعلو 

قدره ومنزلته ..

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

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

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

كنت فيه و�شلكت �لطريق.
ويحكي عن �شبب تلمذته على �بر�هيم بن �دهم وقد �شاأله هو عن ذلك فقال 
�شرت يف بع�س �لفلو�ت فر�أيت طري� مك�شور �جلناحني فقلت �أنظر من �أين 
يرزق هذ� فاإذ� بطري قد �قبل ويف فيه جر�دة و�شعها يف منقار �لطري �ملك�شور 

فاعتربت وتركت �لتجارة و�قبلت على �لعبادة.

طريقته يف الت�سوف
تعاىل  �هلل  توحد  �أن  وه��و  �لتوحيد  على  �لت�شوف  يف  �شقيق  طريقة  تقوم 
بقلبك ول�شانك وعملك فاذ� وحدته بقلبك �أن ال �إله غريه وال نافع وال ر�شا 
غريه فلي�س لكم بع من �أن جتعل عملك كله هلل ال لغريه فاإذ� حدث خمل�شا 
بهذ� �لقول عاما له �إنه ال �إله �إال هو فليكن هو �أوثق عندك من كل �لنا�س 

ومن كل من على ظهر �الأر�س وتوكل عليه وحده.

معنى التوكل عند �سقيق البلخي
�أن  �أرك��ان طريقة �شقيق ومعنى �لتوكل عنده هو  و�لتوكل على �هلل هو ثان 
�لقادر  فهو  �هلل  ق�شى  مب��ا  تر�شى  �أن  ومعناه  �هلل  مب��وع��ود  قلبك  يطمئن 
�أن  �أر�د  و�ل��ر�زق وهو كل �شيء ومن مل يعرفه بذلك  فهو مل يعرفه ومن 
ميتحن معرفته باهلل فلينظر ما وعده �هلل ووعده �لنا�س باأيهما قلبه �أوثق.

و�شاألوه: باأي �شيء يعرف باأن �لعبد و�ثق بربه فقال : يعرف باأنه �إذ� �أبطاأ 
عليه �شيء من �لدنيا يكون �أحب �إليه من �أن ياأتيه .

الزهد
�شنة  ع�شرين  �ل��ق��ر�آن  يف  عملت  �شقيق  يقول   : �لثالث  �ل��رك��ن  ه��و  و�ل��زه��د 
حتى ميزت �لدنيا من �الآخرة فاأ�شبته يف حرفني وهي قوله تعاىل: ) وما 
�أوتيتم من �شيء فمتاع �حلياة �لدنيا وزينتها وما عند �هلل خري و�أبقى( �شورة 

�لق�ش�س �الآية : 60.
و�لز�هد هو �ملنقطع �إىل �لزهد بقلبه يخاف على نف�شه من ح�شول �لغني 
�أن  زه��ده  وع��ام��ة �شدقة يف  �لفقر  م��ن ح�شول  ك��ان يخاف عليها  كما  ل��ه 
يفرح بكل �شيء فاته من �لدنيا و�لتنعم مباب�شها ومناكحها فبمن يقتدي 
�لر�غب حتى  يخرج عن رغبته و�إذ� كان �لعامل طامعا وللمال جامعا فبمن 

يقت�شي �جلاهل و�إذ� كان �لر�عي هو �لذئب فمن يرعى �لغنم؟.
الزاهد واملتزهد

وهناك بالطبع فرق بني �لز�هد و�ملتزهد فاالأول يقيم زهده بفعله و�لثاين 
حب  يف  ويدخل  وزخرفها  �لدنيا  عر�س  يتقي  و�ل��ز�ه��د  بل�شانه  ه��ذه  يغمز 
�أول��ه �شرب و�آخ���رة ر�شا و�ل�شرب يف �لزهد هو �شرب على  �الآخ���رة  و�ل��زه��د 
�جلوع بال�شرور ال بالفتور وبالر�شا ال باجلزع و�ل�شرب على �لعري بالفرح ال 
باحلزن و�ل�شرب على طول �ل�شيام بالتف�شل ال بالتع�شف كاأنه طاعم ناعم 
و�ل�شرب على �لذل بطيب نف�س ال بالتكره و�ل�شرب على �لبوؤ�س بالر�شا ال 
باخلط وقو�م ذلك كله �أو �أ�شا�س �لطريقة هو �ملعرفة �أوال باهلل وثانيا معرفة 
�لعبد لنف�شه و�لثالث معرفة �أمر �هلل ونهيه و�لر�بع معرفة عدو �هلل وعدو 

نف�شه.

اخلوف
و�لزهد و�خلوف عند �شقيق �أخو�ن تو�أمان ال يتم و�أحد منهما �إال ب�شاحبه 
وهما كالروح و�جل�شد مقرونان الأن �لزهد ال يكون �إال باخلوف من �هلل فا 
يلزم �لعبد �لزهد حتى يلزم �خلوف و�إذ� لزم �خلوف �قرتن به �لزهد ف�شار 
ز�هد� و�لتقى نور �لزهد مع نور �خلوف. ومبتد�أ �خلوف �أن يلزم قلبه ذكر 
�ملوت حتى يرق ويلزم نف�شه �خل�شية من �هلل حتى يخافه خوفا كاأنه ير�ه فاإذ� 
م�شي به يوم و�حد وهو �آخذ يف �لريا�شة  و�خلوف لطلب منزلة �خلوف منه 
�أي �شحة خوفه من �هلل فاألزمه  �إذ� علم منه �لنية و�ل�شحة  �إليه  نظر �هلل 
�شيئا من �ملهابة و�أل��زم قلبه ن��ور �خل��وف ف��اإذ� م�شي به ي��وم �أخ��ر وه��و على 
ذلك ز�ده �هلل مهابة وز�ده يف �لقلب نور� فز�دت �ملهابة على وجهه حتى �إذ� مت 
له �أربعون يوما �أكمل �هلل له �ملهابة باأ�شرها فاإذ� �شار هكذ� فقد نزل نف�شه 
منزلة عظيمة ج�شيمة عند �لعامة الأنهم ال يعرفون غريها وال يب�شرونها 
فهي عند �ملب�شرين �أرفع �ملنازل فاإن �شاء فليزم حتى �ملمات و�إن �شاء فلينزل 

منزلة �ل�شوق �إيل �جلنة مع ما هو فيه من �لزهد و�خلوف.

منزلة املحبة 
وهذه �ملنزلة هي �أرفع �ملنازل و�أ�شرفها و�أبهاها وال ي�شري �هلل �إىل هذه �أحد� 
�إال من تقوى قلبه عليها باليقني �ل�شادق و�لفعال �لفائق �ملطهر و�لذنوب 

بالبلخي  �شمي  لذلك  بلخ  �أه��ل  �الأزدي من  �بر�هيم  بن  �شقيق  علي  �أب��و  هو 
و�أ�شبح من م�شاهري خر��شان.

�أن  وي��روى  �لطريقة  �أخ��ذ  �أده��م وعنه  بن  �بر�هيم  �لكبري  �ملت�شوف  �شحب 
�ل�شبب يف �شلوكه طريق �لت�شوف �أنه كان قد خرج �إىل باد �لرتك للتجارة 
فقال له خادم من �الأتر�ك ومل يكن م�شلما لي�س يو�فق قولك فعلك. فقال 
له �شقيق كيف ذ�ك قال زعمت �أن لك خالقا ر�زقا قادر� على كل �شيء وقد 
تغيبت �إىل هنا لطلب �لرزق ولو كان ما تقول فاإن �لذي رزقك هنا هو �لذي 
يرزقك يف بلدك قال �شقيق وكان هذ� �لكام هو �شبب زهدي فرجع وت�شدق 
�لبلخي يف  �أن تكون وف��اة �شقيق  �ملحتمل  �لعلم وم��ن  مباله وذه��ب يف طلب 
وقد  195ه   �شنة  �مل��ع��رك��ة  ه��ذه  د�رت  �الأت����ر�ك حيث  ب��ب��اد  ك���والن  معركة 
تويف رحمة �هلل يف �لعام نف�شه 195  ه - وقد تويف رحمه �هلل يف �لعام نف�شه 

م. 195ه 810- 
وكان يقول عن نف�شه كنت رجا مو�شر� و�شاعر� و�تفتى �أي �أفعل فعل �لفتيان 

�ملر�هقني فرزقني �هلل �لتوبة.

ق�سة اأخرى يف �سبب ت�سوفه وزهده
وقيل �أي�شا يف �شبب زهده �أنه ر�أي يوما مملوكا ميرح وال يحمل هما يف وقت 
��شتدت فيه �شائقة �مل�شلمني وعانو� �جلوع فعاتبه �شائا وملاذ� �لفرح و�لنا�س 

عليه مبا يعني وملاذ� ال يفرح يف كرب فرد 
وينحي عنه �لهم ومواله 
رزقه  وي��ك��ف��ي��ه  غ��ن��ي 
�شقيق  وي����ق����ول 
ف����ت����ن����ب����ه����ت 
وت������ب������ت 
مما 

�ملرب�أ م �لعيوب فاإذ� �شريه �هلل �إيل هذه �ملنزلة كان يف قلبه نور �ملحبة فغلب 
�إىل �جلنة وال  �لزهد و�خل��وف و�ل�شوق  �أن يكون فارقة  نور  عليه من غري 
نق�س منها �شيء في�شري قلبه قد �متاأ حبا و�شوقا �إليه وين�شي ما كان فيه 

من �خلوف كر�مة من �هلل ورحمة ونور� و�إنعاما عاما عليه.
�أن يلهم  قبله حمبة ما �أحب �هلل وبغ�س ما  ومبتد�أ �لدخول يف حمبة �هلل 
�بتغى  وم��ن  وم��ن ر�شاه  �إليه من �هلل  �أح��ب  �شيد  �أبغ�س �هلل حتى ال ي�شري 
يقوم  عليه  م�شى  ف��اإذ�  �ملحبة  �إليه  و�ألقي  ورحمة  �إليه  �هلل  نظر  �هلل  حمبة 
�آخر وهو يف ذلك ز�ده �هلل حمبة حتى ي�شري حبه يف قلوب �ملائكة وقلوب 
�لعباد وذلك متام �أربعني يوما فاإذ� خل�شت نيته فهو يومئذ �ملحبوب �لكرمي 
�ملقرب �ملذهب �حلليم �ملتجايف عن �لفو�ح�س �لز�هد يف �لرئا�شة ولي�س تلقاه 
�إال مبت�شما حليما كرميا مهذب �الأخاق وال يكذب وال ي�شمع �إال مبا يحب 
�هلل قد �أحبه من �شمع به �أو ر�آه وذلك بحب �هلل عز وجل �إياه فمثل نور �لزهد 
�ل�شوق  ن��ور  ي��ت��اأالأ ومثل  �إليه وه��و  ينتظر  �لقلب كمثل كوكب  و�خل��وف يف 
مع نور �ملحبة كمثل �لقمر �لطالع فبينما هو ينظر �إليه �إذ� طلعت �ل�شم�س 
فاأطفاأت نوره و�ملقر من مكانه مل يربح ومل ينق�س من نوره �شيء فكذلك 

نور �ملحبة هلل �أقوى �الأنو�ر و�أعاها على �لعبادة .

من اأقواله
�إذ� �أردت �أن تكون يف ر�حة فكل ما �أحببت و�ألب�س ما وجدت و�أر�س مبا ق�شي 

�هلل عليك.
جعل �هلل �أهل طاعته �أحياء فمماتهم و�أهل �ملعا�شي �أمو�تا يف حياتهم �ل�شرب 

�أمو�تا يف حياتهم.
�ل�شرب و�لر�شا �شكان �إذ� تعمدت يف �لعمل فاإن �أوله �شرب و�آخرة ر�شا .

طهر قلبك من حب عرو�س �لدنيا حتى يدخل فيه حب �الآخرة وثو�ب �هلل 
عز وجل.

لي�س �شيء �أحب �إىل من �ل�شيف الأن رزقه وموؤنته على �هلل ويل �أجره و�شئل 
باأي �شيء يعرف باأن �لعبد و�ثق بربه قال يعرف باأنه �إذ� فاأته �شيء من �لدنيا 
يح�شبه غنيمة و�إذ� �أبطاأ عليه �شيء من �لدنيا يكون �أحب �إليه من �أن ياأتيه .
ميز بني ما تعطي وتعطى �إن كان من يعطيك �أحب �إيك فاإنك حمب للدنيا 

و�إن كل من تعطيه �أحب �إيك فاإنك حمب لاآخرة .
�حذر �أال تهلك بالدنيا وال تهتم فاإن رزقك ال يعطي الأحد �شو�ك .

�لعاقل ال يخرج من هذه �الأحرف �لثاثة .
�الأول : �أن يكون خائفا ملا �شلف منه من �لذنوب .

�لثاين: ال يدري ما ينزل ب�شاعة بعد �شاعة .

�الأج����ز�ء  فتنتفخ  �ل��وق��ت،  م���رور  م��ع  يتفاقم  م��ر���س  �مل��ف��ا���ش��ل  �آالم 
�مل�شابة به، وير�فق �النتفاخ �آالم مربحة، وتتعر�س �ليد�ن و�لقدمان 
مرحلة  �أي��ة  يف  �الإن�شان  ي�شيب  قد  �ملر�س  وذل��ك  كثرية،  لت�شوهات 
من مر�حل �لعمر، ولكنه ي�شيب باالأخ�س �ملرحلة ما بني �لثاثني 
عاجا  يجد  مل  �حلديث  �لطب  �أن  �حلقيقية  و�مل�شكلة  و�خلم�شني، 
لهذ� �ملر�س حتى �الآن، ولكن ثبت بالتجارب �لعلمية يف باد رو�شيا 
�أنه ميكن لل�شيام �أن يكون عاجا حا�شما لهذ� �ملر�س، وقد �أرجعو� 
هذ� �إىل �أن �ل�شيام يخل�س �جل�شم متاما من �لنفايات و�ملو�د �ل�شامة، 
وذلك ب�شيام متتابع ال تقل مدته عن ثاثة �أ�شابيع، ويف هذه �حلالة 
ف���اإن �جل��ر�ث��ي��م �ل��ت��ي ت�شبب ه��ذ� �مل��ر���س ت��ك��ون ج���زء� مم��ا يتخل�س 
�أثناء �ل�شيام، وقد �أجريت �لتجارب على جمموعة من  منه �جل�شم 

�ملر�شى و�أثبتت �لنتائج جناحا مبهر�.  
 يقول �شليمان روج��رز من نيويورك : لقد كنت م�شابا منذ ثاث 
�شنو�ت بحالة �شديدة من �لتهابات �ملفا�شل، ومع �أنه ك�ان �لتهابا غري 
مزمن، �إال �أنه كان كافيا الإعاقتي عن �ل�شري �لطويل و�جلري، ومل 
بتيب�س  �أ�شعر  �أن  �شاعة دون  �أك��رث من ن�شف  �أ�شتطيع �جللو�س  �أك��ن 

تام يف �شيقاين.  
لقد حاولت �لعاج بطرق خمتلفة باءت كلها بالف�شل، ثم �شاءت �إر�دة 
�هلل �أن �أتعرف على �شديق زجني عرفني طريق �مل�شجد ودعاين �إىل 
�الإ�شام، وكنا �أيامها يف رم�شان �ملبارك، �أعجبت جد� بفكرة �ل�شيام 
ذ�تها ولكني متهلت يف قر�ر حتويل للدين �الإ�شامي رغم �قتناعي 
�أنه �الأقرب �إىل قلبي، مبا يحويه من مبادئ �شامية وعادلة ترف�س 

�ال�شطهاد و�لتفرقة، وهما من �أخطر �مل�شكات �لتي نعانيها يوميا 
يف حياتنا يف نيويورك"  

لقد با�شرت �ل�شيام قبل �أن �أ�شلم، وكنت �أعتمد على تناول �خل�شر�و�ت 
�لطازجة �شديدة �خل�شرة، و�لفو�كه، و�لتمر فقط يف وقت �الإفطار، 
وال �آكل بعد هذ� �إال وجبة رئي�شي�ة عند �ل�شحور، و�الآن �أنا �أ�شتطيع �أن 
�أجري و�حلمد هلل ب�شرعة كبرية، وذهبت كل �آالمي بعد طول معاناة، 
على  هلل  ك�شكر  ت�شلح  وجدتها  �لتي  �لوحيدة  �لطريقة  كانت  وق��د 

نعمته علي �أن �أدخل �الإ�شام بعد �قتناع تام.  
�إن �ل�شيام له ف�شل كبري جد� علّى،  ويختم �شليمان كامه قائا: 
ولو ترون كيف �أ�شتقبل �شهر رم�شان �لكرمي كل عام لقلتم هذ� �شبي 

متفائل وحبور ولي�س رجا تعدي �خلام�شة و�الأربعني.  

الصيام يخلصك من آالم المفاصل
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حديث �آخر: ) �أتاكم رم�شان �شيد �ل�شهور فمرحباً 
به و �أهًا (

ز�ئ��ر هو  به من  فاأكرم  بالربكات  �ل�شيام  �شهر  جاء 
�آت

 قال معلى بن �لف�شل: كانو� يدعون �هلل تعاىل �شتة 
�أ�شهر �أن يبلغهم رم�شان، ثم يدعونه �شتة �أ�شهر �أن 

يتقبل منهم.
�أب��ي كثري ك��ان من دعائهم: �للهم  و ق��ال يحيى بن 
�شلمني �إىل رم�شان و �شلم يل رم�شان و ت�شلمه مني 

متقبًا.
بلوغ �شهر رم�شان و �شيامه نعمة عظيمة على من 
�أقدره �هلل عليه، و يدل عليه حديث �لثاثة �لذين 
فر��شه  على  �لثالث  م��ات  ث��م  منهم  �ث��ن��ان  ��شت�شهد 
بعدهما فروؤي يف �ملنام �شابقاً لهما فقال �لنبي �شلى 
كذ�  و  ك��ذ�  بعدهما  �شلى  �ألي�س  �شلم:  و  عليه  �هلل 
�شاة، و �أدرك رم�شان ف�شامه ؟ !، فو�لذي نف�شي 
�الأر�س.  و  �ل�شماء  بني  مما  الأبعد  بينهما  �إن  بيده 

خرجه �الإمام �أحمد و غريه.
من رحم يف رم�شان فهو �ملرحوم، و من حرم خريه 

فهو �ملحروم، و من مل يتزود ملعاده فيه فهو ملوم.
�لقلوب من  �ل��ع��ب��اد   لتطهري  �أت��ى رم�شان م��زرع��ة 

�لف�شاد
فاأد حقوقه قواًل و فعًا 
   و ز�دك فاتخذه للمعاد

فمن زرع �حلبوب  
   و ما �شقاها تاأوه نادماً يوم �حل�شاد

يا من طالت غيبته عنا قد قربت �أيام �مل�شاحلة، يا 
من د�مت خ�شارته قد �أقبلت �أيام �لتجارة �لر�بحة، 
من مل يربح يف هذ� �ل�شهر ففي �أي وقت يربح، من 

مل يقرب فيه من مواله فهو على بعده ال يربح.
فبادر بالعمل �ل�شلح يف رم�شان قبل �أن ين�شرم دون 
�أمل يف تكر�ر �للقاء، فكم ممن �أمل �أن ي�شوم هذ� 
�ل�شهر فخانه �أمله، ف�شار قبله �إىل ظلمة �لقرب، 
كم من م�شتقبل يوماً ال ي�شتكمله، و موؤمل غد�ً 
ال ي��درك��ه، �إن��ك��م ل��و �أب�����ش��رمت �الأج���ل و م�شريه 

الأبغ�شتم �الأمل و غروره.
كم ينادي حي على �لفاح و �أنت خا�شر، كم تدعى 
�أيها  فيا  مثابر،  �لف�شاد  على  �أن��ت  و  �ل�شاح  �إىل 

َق��اَل َر�ُشوُل  � ق��ال:  ُ َعْنُه  ��َي �هللهَّ � َر���شِ �أب��ي ُه��َرْي��َرَة  عن 
اَن  َرَم�شَ �َشْهُر  َدَخ��َل  �إَِذ�   � َو�َشلهََّم  َعلَْيِه   ُ �هللهَّ لهَّى  � �شَ  ِ �هللهَّ
َو�ُشْل�ِشلَْت  َجَهنهََّم  �أَْبَو�ُب  َوُغلَِّقْت  َماِء  �ل�شهَّ �أَْبَو�ُب  ُفتَِّحْت 

َياِطنُي. �ل�شهَّ
�أحو�لها،  تتغري  �ل�شهر  ق���دوم  ع��ن��د  �مل��خ��ل��وق��ات  �إن 
كثري  يعجز عن  �ل�شيطان  ف��ذ�ك  وتتبدل طبيعتها، 
م��ن ط��رق �الإغ����و�ء، و�شبل �الإ���ش��ال، وه���ذه �جلنة 
تغري  �أب��و�ب��ه��ا،  تغلق  �ل��ن��ار  وت��ل��ك  بحللها،  تتجمل 
�جلميع �إىل ما غلب من �شفات �هلل تعاىل، فعن �أبي 
هريرة ر�شي �هلل عنه قال: قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
عليه و�شلم �: ملا ق�شى �هلل �خللق كتب يف كتاب فهو 

عنده فوق �لعر�س: �إن رحمتي غلبت غ�شبي.
رب  لرحمة  �أه���ا  لتكون  �مل�شكني  �أي��ه��ا  تتغري  �أف���ا 
�ل�شيطان،  ��شت�شام  بعد  ح��ال��ك  ك��ان  �إذ�  �ل��ع��امل��ني، 
�أن  فهيهات  يتغري،  ال  �ل��ن��ري�ن  وغلق  �جلنان  وفتح 

يكون لك من �خلري بعد ذلك ن�شيب.
�إف�شاد  يف  فيه  يخل�شون  ال  �ل�شياطني  �أن  و�ملعنى   
�لنا�س �إىل ما يخل�شون �إليه يف غريه، ال�شتغال �أكرث 
�مل�شلمني بال�شيام �لذي فيه قمع �ل�شهو�ت، وبقر�ءة 

�لقر�آن و�شائر �لعباد�ت، و�هلل �أعلم.
وقوع  ينافيه  وال  لل�شهر،  تعظيما  حقيقة  ت�شفد  �أو 
حقيقة  �ل�شائم  ع��ن  تغل  �إمن���ا  الأن��ه��ا  فيه  �ل�����ش��رور 
�أخر  جهات  من  و�ل�شر  �شائم  كل  عن  �أو  ب�شروطه، 
فيقع  منهم  �ملتمرد  هو  �ملقيد  �أو  �خلبيثة،  كالنف�س 

�ل�شر من غريه.
�أ�شبابها  �أب��و�ب  �أي  �أب��و�ب �جلنة (  قوله ) تفتح فيه 
جم���از ع��ن ك���رثة �ل��ط��اع��ة ووج����وه �ل���رب وه���و كناية 
عن نزول �لرحمة وعموم �ملغفرة فاإن �لباب �إذ� فتح 
يخرج ما فيه متو�ليا �أو هو حقيقة و�إن من مات من 
�ملوؤمنني برم�شان يكون من �أهلها وياأتيه من روحها 
فرق من ميوت يف غريه، وكذ� �لقول يف غلق �أبو�ب 

�لنري�ن.
كيف ال  �جلنان  �أب��و�ب  بفتح  �ملوؤمن  يب�شر  فكيف ال 
يب�شر  ال  كيف  �ل��ن��ري�ن،  �أب����و�ب  بغلق  �مل��ذن��ب  يب�شر 
بوقت  �ل����ع����اق����ل 
ي��������غ��������ل ف����ي����ه 
طني  ل�شيا �
من �أين ي�شبه 
�لزمان  ه���ذ� 
زم������ان. و يف 

�لغافل �إىل متى؟
ي�شتقبل  فباخلري  فاقبل  مقبا  �أت���ى  رم�����ش��ان  �إذ� 

لعلك تخطئه قابًا و تاأتي بعذر فا يقبل.
هذ� عباد �هلل �شهر رم�شان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن، 
و يف بقيته للعابدين م�شتمتع،و هذ� كتاب �هلل يتلى 
فيه بني �أظهركم و ي�شمع و هو �لقر�آن �لذي لو �أنزل 
فا  ه��ذ�  م��ع  و  يت�شدع،  خا�شعاً  ل��ر�أي��ت��ه  جبل  على 
ي�شان عن  �شيام  ت��دم��ع،و ال  و ال عني  يخ�شع  قلب 
�حلر�م فينفع، و ال قيام ��شتقام فريجى يف �شاحبه 

�أن ي�شفع.
قلوب خلت من �لتقوى فهي خر�ب بلقع، و تر�كمت 
كم  ت�شمع  ال  و  تب�شر  ال  فهي  �لذنوب  ظلمة  عليها 
�أ�شد  �أو  �لقر�آن و قلوبنا كاحلجارة  �آيات  تتلى علينا 

ق�شوة.
و كم يتو�ىل علينا �شهر رم�شان وحالنا فيه كحال 
�أهل �ل�شقوة، ال �ل�شاب منا ينتهي عن �ل�شبوة و ال 
بال�شفوة،�أين  فيلتحق  �لقبيح  ع��ن  ينزجر  �ل�شيخ 
نحن من قوم �إذ� �شمعو� د�عي �هلل �أجابو� �لدعوة و 
�إذ�  و  �آي��ات �هلل جلت قلوبهم جلوة،  �إذ� تليت عليهم 
�شامو� �شامت منهم �الأل�شنة و �الأ�شماع و �الأب�شار، 

�أفما لنا فيهم �أ�شوة ؟ !!!
بيننا وبني  �أب��ع��د مم��ا  �ل�شفا  ح��ال  ب��ني  و  بيننا  كما 
�شاءت  �الأق�����و�ل  م��ن��ا  ح�شنت  كلما  �مل����روة  و  �ل�����ش��ف��ا 
�الأعمال، فا حول و ال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم 

و ح�شبنا �هلل.
يا نف�س فاز �ل�شاحلون بالتقى

   و �أب�شرو� �حلق و قلبي قد عمي
يا ح�شنهم و �لليل قد جنهم  

  و نورهم يفوق نور �الأجنم
ترمنو� بالذكر يف ليلهم    

  فعي�شهم قد طاب بالرتمن
قلوبهم للذكر قد تفرغت    

 دموعهم كلوؤلوؤ منتظم

�أ�شحارهم بهم لهم قد �أ�شرقت  
 و خلع �لغفر�ن خري �لق�شم

ويحك يا نف�س �أال تيقظ  
    ينفع قبل �أن تزل قدمي

م�شى �لزمان يف تو�ن  
  و هوى فا�شتدركي ما قد بقي و �غتنمي.

موعظة لعمر بن عبد العزيز يف مبادرة الأجل 
بالأعمال:

خطب عمر بن عبد �لعزيز �آخر خطبة خطبها فقال 
و  �شدى،  ترتكو�  لن  و  عبثاً  تخلقو�  مل  �إنكم  فيها: 
�إن لكم معاد�ً ينزل �هلل فيه للف�شل بني عباده، فقد 
و�شعت  �لتي  و خ�شر من خ��رج من رحمة �هلل  خ��اب 
�الأر�س،  و  �ل�شمو�ت  و حرم جنة عر�شها  �شيء،  كل 
�أال ترون �أنكم يف �أ�شاب �لهالكني و �شيرتكها بعدكم 
�لباقون كذلك حتى ترد �إىل خري �لو�رثني، و يف كل 
يوم ت�شيعون غادياً و ر�ئحاً �إىل �هلل قد ق�شى نحبه 
من  �شدع  يف  تدعونه  و  فتودعونه  �أجله  �نق�شى  و 
�الأر���س غري مو�شد و ال ممهد، قد خلع �الأ�شباب و 
فارق �الأحباب و �شكن �لرت�ب و و�جه �حل�شاب، غنياً 
عما خلف فقري�ً �إىل ما �أ�شلف، فاتقو� �هلل عباد �هلل 
قبل نزول �ملوت و �نق�شاء مو�قيته، و �إين الأقول لكم 
هذه �ملقالة و ما �أعلم عند �أحد من �لذنوب �أكرث مما 
�أعلم عندي و لكن �أ�شتغفر �هلل و �أتوب �إليه، ثم رفع 
طرف رد�ئه و بكى حتى �شهق، ثم نزل فما عاد �إىل 

�ملنرب بعدها حتى مات رحمة �هلل عليه "

كيف ي�ستقبل باغي اخلري رم�سان ؟
�مل�شتوفية  �ل�����ش��ادق��ة  �ل��ت��وب��ة  �إىل  ب���امل���ب���ادرة  �أواًل: 
ل�شروطها ، وكرثة �ال�شتغفار؛ الأنه �ُشِرَع يف ��شتفتاح 
 ، ، كما يف خطبة �حلاجة ) نحمده  بع�س �الأع��م��ال 

ُندب  ك��م��ا   ) ون�شتغفره   ، ون�شتعينه 
َيا   (( �هلل:  وق��ال   ، مطلقاً  �إليه 

ُتوُبو�  َم���ُن���و�  �آَ ��ِذي��َن  �لهَّ ��َه��ا  �أَيُّ
 )) وًحا  َن�شُ َتْوَبًة   ِ �هللهَّ �إِىَل 

)�لتحرمي: 8(.
ث���ان���ي���اً: ب��ت��ع��ل��م م���ا البد 
�ل�شيام..  فقه  م��ن  منه 
�أح������ك������ام������ه و�آد�ب����������������ه ، 

و�ل����ع����ب����اد�ت 

ِفطر  وزك��اة  �عتكاف وعمرة  برم�شان من  �ملرتبطة 
، وغريها ، قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: ) 

امل�صاجد والكنائ�س 
يف حمى القراآن

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

لقد د�فع �لقر�آن �لكرمي عن �ملعتقد�ت �لدينية �لتي �آتى بها �لر�شل 
�ل�شام  عليه  و�مل�شيح  �ل�شام  عليه  مو�شى  �أخرهم  وكان  �لكر�م، 
ومن بعد ذلك جاء خامت �ملر�شلني �لر�شول �لكرمي حممد عليه 
�أن يعمل جاهد� على  �ل�شام، فقد وعى قلبه بوحي من �ل�شماء 
متمثلني  ع�شره  يف  كانو�  حيث  �ل�شماوية  �لر�شاالت  �أهل  تاقى 
لاآخر،  �لكر�هية  ي�شمر  منهما  كل  فكان  و�لن�شارى،  �ليهود  يف 
�هلل  فاأوحى  �خلاف  نبذ  �شرورة  على  �لر�شول  ر�شالة  فتاأ�ش�شت 
�إليه �أن يتاقو� على ملة �أبو �الأنبياء �بر�هيم عليه �ل�شام، كما 
كان عليه بجانب هذ� �جلهد �أن يدعو قومه لعبادة �لتوحيد نظر� 
و�الأ�شنام  �لكعبة  بني  ما  ��شركو�  حيث  م�شركني  كانو�  لكونهم 
وكانو� يتجاهلون عبادة �هلل فقد وجدو� يف عبادتهم لاأ�شنام �ملكان 
�الآمن �لذي ال تر�ق فيه دماء، ونظر� لطبيعة �ل�شحر�ء �ملرت�مية 
فقد �تفقو� منذ زمن بعيد على و�شع �أمن زماين يتعلق باالأ�شهر 
�حلرم وقد رتبو� حياتهم على �شرورة �الأمن �ملكاين �لذي حتيطه 
خالق  ليعبدو�  �لر�شول  �أبلغهم  فلما  �مل�شرفة.  و�لكعبة  �الأ�شنام 
�نكرو� هذه  �مل�شركة  وك��ان من قبيلة قري�س  و�الأر���س  �ل�شماو�ت 
�لدعوة و�أعلنو� �أنهم مل يرو� �هلل جهرة بينما هم يرون �الأ�شنام 
�أن  �ل��ر���ش��ول  على  فكان  حم��رم��ة،  �شاحة  ويف  �لكعبة  ح��ول  تلتف 
يجاهد يف دعوته فاعتمد على جهاد �لنف�س ور�أي �أن جهاد �لنف�س 
�أن يحدث قومه  �إليه  �هلل  �أوح��ى  بال�شيف، كما  �أك��رب من �جلهاد 
�خلا�شة  �لعبادة  �أماكن  على  يحافظو�  �أن  به  �آمنو�  من  وخا�شة 
بالن�شارى و�ليهود وم�شاجد �مل�شلمني، وقد �أثبتت �الآية �لقر�آنية 
رقم )40( ذلك يف �شورة �حلج حيث قالت ) �لهَِّذيَن �أُْخِرُجو� ِمن 
�لنهَّا�َس   ِ َدْف��ُع �هللهَّ َوَل��ْواَل   ُ َنا �هللهَّ َربُّ َيُقوُلو�  �أَن  الهَّ  �إِ َحقٍّ  ِبَغرْيِ  ِدَي��اِرِه��ْم 
ُيْذَكُر  َوَم�َشاِجُد  لََو�ٌت  َو�شَ َوِبَيٌع  َو�ِمُع  �شَ َمْت  لهَُّهدِّ ِبَبْع�ٍس  ُهم  َبْع�شَ
َلَقِويٌّ   َ �هللهَّ �إِنهَّ  ُرُه  َين�شُ َم��ن   ُ �هللهَّ َرنهَّ  َوَلَين�شُ َك��ِث��رًي�   ِ �هللهَّ ��ْشُم  ِفيَها 
هي  و�لبيع  بالرهبان  �خلا�شة  �الأماكن  هي  فال�شو�مع   ،) َعِزيٌز 
هي  و�ل�شلو�ت  �لكنائ�س  رع��اة  مبايعة  حق  ل�شعبها  ملا  �لكنائ�س 
��شم �هلل كثري�  �لتي يذكر فيها  و�مل�شاجد  �ليهود  �أماكن �شلو�ت 
هي م�شاجد �مل�شلمني، حيث تقام �ل�شلو�ت خم�س مر�ت يف �ليوم، 
وما د�م �لقر�آن قد �علن دفاعه وحمايته عن �أماكن �لعبادة، فكيف 
تو�جه كنائ�س بالعد�ون باملخالفة مبا �أمر به �هلل يف �لقر�آن، وهذ� 
�أمر يجب �أال يخفى عن �لدعاة يف �إلقاء �لدرو�س و�ملو�عظ حتى 
ال ن�شمع يوما �أن عدو�نا يقع على كني�شة �أو م�شجد� بدعوى �أن به 
�شريح �أو مقام وقد جاء يف �لقر�آن قول و��شح يف هذ� �ل�شاأن حيث 
َقاِم �إِْبَر�ِهيَم  قالت �الآية)125( من �شورة �لبقرة ) َو�تهَِّخُذو�ْ ِمن مهَّ
ُم�َشلًّى ( ، وقبل �أن نختتم نبني �أنه ال يجوز وال ينبغى �أن ي�شخر 
ق��وم من ق��وم كما ج��اء فى �الآي��ة �لقر�آنية رق��م )11( من �شورة 
�أَن  َع�َشى  َقْوٍم  ن  َقوٌم مِّ َي�ْشَخْر  اَل  �آَمُنو�  �لهَِّذيَن  َها  �أَيُّ �حلجر�ت )َيا 
ْنُهنهَّ (  � مِّ ن نِّ�َشاء َع�َشى �أَن َيُكنهَّ َخرْيً ْنُهْم َواَل ِن�َشاء مِّ � مِّ َيُكوُنو� َخرْيً
فالعقائد �ل�شماوية لها منا�شك تخ�س كل عقيدة وقد �أكد �لقر�آن 
ٍة  هذ� �ملعنى فى �شورة �حلج فى �الآية)67( حيث قالت ) ِلُكلِّ �أُمهَّ
َربَِّك  �إِىَل  َو�ْدُع  �اْلأَْم��ِر  يِف  ُيَناِزُعنهََّك  َفَا  َنا�ِشُكوُه  ُهْم  َمن�َشًكا  َجَعْلَنا 
�الآية)162( من  �أي�شا فى  �ْشَتِقيٍم( كما جاء  ُه��ًدى مُّ َلَعلَى  ��َك  �إِنهَّ
َربِّ   ِ هلِلّ اِتي  َومَمَ َياَي  َوحَمْ َوُن�ُشِكي  َاِتي  �شَ �إِنهَّ  )ُقْل  �الأنعام  �شورة 

�ْلَعامَلنَِي(.

حكم  البحر؟  ــدوار  ب امل�ساب  اجلندي  فطر  حكم  ما 
ا�ستعمال  حكم  البحر؟  بــدوار  امل�ساب  اجلندي  �سوم 

الأك�سجني للجندي ال�سائم؟ حكم �سيام الغوا�ش؟

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

�لبحر،  يركبون  ممن  �لكثري  تعرتي  حالة  هو  �لبحر  ف��دو�ر 
بعدم  �شعور  وحقيقته  م���رة،  الأول  يركبونه  �ل��ذي��ن  وخ��ا���ش��ة 
�لتو�زن مما ينتج عنه غثيان وتقيوؤ ودوخة و��شفر�ر يف �لوجه 
وتختلف  طويلة،  لفرت�ت  �لبحر  دو�ر  يظل  و�أحيانا   ، وتعرق 
على  ي�شيبه  ال  فبع�شهم  �الأ���ش��خ��ا���س،  يف  ب��ه  �الإ���ش��اب��ة  ن�شبة 
�الإطاق، وبع�شهم ي�شيبه ولكن بن�شبة خفيفة جد�ً، و�لبع�س 

�الآخر ي�شيبه بن�شبة �أكرب وتطول هذه �حلالة معه.
�إ�شابته  ف��اإن  �لبحر  دو�ر  و�أ�شابه  �شائماً  �ل�شخ�س  ك��ان  و�إذ� 
ي�شتمر  �أن  �شديدة بحيث ال ميكن  �إ�شابة  ف��اإذ� كانت  تختلف، 
متعباً  نف�شه  ووج��د  عليه  ي�شق  �أو  �ل�شوم،  �شاحبها يف 
ف��ه��ذ� ال حرج  �ل�����ش��وم   ي��و����ش��ل  �أن  بحيث ال مي��ك��ن 
ن��اق��ًا عن  �حل��ط��اب  �لعامة  ق��ال  �لفطر،  عليه يف 
�أنه قال: )�إذ� كان  �أبي زيد رحمهما �هلل تعاىل  �بن 
�ل�شوم ي�شر به ويزيده �شعفا �أفطر ويقبل قول 

�لطبيب �ملاأمون �أنه ي�شر به(.
خفيفة  ح��ال��ة  �ل��ب��ح��ر  دو�ر  ك���ان  و�إذ� 
�ل�شخ�س  ي�شيب  ب�شيطاً  و���ش��ع��ور�ً 
�لطبيعية  ح��ال��ت��ه  �إىل  ي��رج��ع  ث��م 
�لذي  �ملر�س  من  يعترب  ال  فهذ� 
ولو  حتى  �لفطر  يف  ل��ه  يرّخ�س 
خفيفة،  بدوخة  �شاحبه  �أ�شيب 
�ملغمى عليه  �أن  و�لفقهاء ن�شو� 

�أقل �ليوم �إذ� �شلم �أوله فاأفاق ف�شومه �شحيح.
و�أما بخ�شو�س �ل�شوؤ�ل عن �الأك�شجني فاإنه غري مفطر، و�أما 
�لغو��س �لذي يغو�س يف �لبحر فاإذ� كان �ل�شوم ال ي�شق عليه 
وباإمكانه �أن ي�شوم دون �أن يحتاج �إىل �شرب فعليه �أن ي�شوم، 
�ل�شوم ي�شق  و�إذ� كان  �لتنف�س،  �أك�شجني  ��شتخد�م  وال ي�شره 
ع��ل��ى �جل��ن��دي �ل��غ��و����س وي�����ش��ر مبهمته ج���از ل��ه �ل��ف��ط��ر مع 
ي�شق  �ل��ذي  �ملهنة  �شاحب  �أن  �لفقهاء  ذكر  فقد  �لنية،  تبييت 
عليه �ل�شوم معها يجوز له �لفطر، لكن مع تبييت �لنية، فاإذ� 
�لنفر�وي  �لعامة  قال  �أفطر،  �لنهار  �أثناء  �ل�شوم  عليه  �شق 
رحمه �هلل تعاىل يف كتابه "�لفو�كه �لدو�ين": )�حل�شاد �لذي 
�خلروج  له  يجوز  فاإنه  �إليها  �ملحتاج  باأجرته  للح�شاد  يخرج 
�إليه ولو �أدى �إىل فطره حيث ي�شطر �إىل �الأجرة، لكن ب�شرط 
ح�شول  عند  �إال  بالفعل  �لفطر  له  يجوز  وال  �ل�شوم،  تبييت 

�مل�شقة(، و�هلل �أعلم.
�ل�شوم  كان  �إذ�  �لبحر  يف  �لغو��س  �جلندي  و�خلا�شة:   •
يكن  مل  و�إذ�  �ل��ن��ي��ة،  تبييت  م��ع  �ل��ف��ط��ر  ل��ه  ج���از  عليه  ي�شق 
خفيفاً  ك��ان  �إذ�  �لبحر  ودو�ر  ي�شوم،  فاإنه  عليه  ي�شق  �ل�شوم 
فهو غري مفطر، و�إذ� كانت �الإ�شابة به �شديدة بحيث مل يعد 
فيجوز  كبرية  م�شقة  عليه  ي�شق  �أو  �ل�شوم،  ي�شتطيع  �شاحبه 
له �لفطر و�لق�شاء بعد رم�شان، ويعتمد يف ذلك على �إخبار 
�لطبيب، و�الأوك�شجني �لذي ي�شتخدمه �ملري�س �أو �لغو��س يف 

�لبحر ال يعترب مفطر�ً، و�هلل �أعلم.

هل املذي يفطر على جميع املذاهب؟  

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

وز�دِك  �شوؤ�لك،  �ل�شائلة على  �الأخ��ت  �أيتها  فجز�ك �هلل خ��ري�ً 

�ل�شوم بخروجه  �ملذي ففي ف�شاد  و�أم��ا  وب��ارك فيك،  حر�شاً، 
خاف بني �لفقهاء على قولني:

خروج  �أن  �إىل  و�حلنابلة  �ملالكية  �ل�����ش��ادة  ذه��ب  فقد  �الأول: 
دون  �لق�شاء  عليه  ويجب  �ل�شوم،  يف�شد  �ل�شائم  من  �مل��ذي 
�لكفارة، قال �ل�شيخ �ل�شاوي �ملالكي رحمه �هلل يف حا�شيته على 
َمُة ِجَماٍع َوَلْو ِفْكًر� �أَْو  �ل�شرح �ل�شغري : )...) َو ( ُكِرَه َلُه )ُمَقدِّ
�ُه ِلْلِفْطِر ِبامْلَْذِي �أَْو �مْلَِنيِّ َوَهَذ� )�إْن ُعِلَمْت  ا �أَدهَّ َ َنَظًر�(: اِلأَنهَُّه ُرمبهَّ
�إَذ�  �مْلِ�ْشَناِوّي:  َعِليٍّ  �أَُبو  َقاَل   ... َحُرَم  َو�إِالهَّ  َذِلَك  ِمْن  َاَمُة(  �ل�شهَّ
لهَّ  حَمَ �إنهَّ  ُثمهَّ  ِفيِهَما،  ��ْشَتَد�َم  �إَذ�  �إالهَّ  َكَر�َهَة  اَل  َاَمُة  �ل�شهَّ ُعِلَمْت 
ٍد َكُقْبلَِة  ٍة اَل �إْن َكاَن ِبُدوِن َق�شْ ِد َلذهَّ َكَر�َهِة َما ُذِكَر �إَذ� َكاَن ِلَق�شْ
َماِت يِف َحاَلِة  َوَد�ٍع �أَْو َرْحَمٍة، َو�إِالهَّ َفَا َكَر�َهَة ... َفاإِْن �أَْمَذى ِبامْلَُقدِّ
اُء �تَِّفاًقا .�ه�(، وجاء يف كتاب �ملغني  ْرَمِة َفاْلَق�شَ �ْلَكَر�َهِة �أَْو �حْلُ
�أو  �أو �شرب  �أكل  لاإمام �بن قد�مة �حلنبلي رحمه �هلل: ومن 
مو�شع  �أي  من  �شيئاً  جوفه  �إىل  �أدخ��ل  �أو  ��شتعط  �أو  �حتجم 
كان، �أو قبهَّل فاأمنى �أو �أمذى �أو كرر �لنظر فاأنزل �أي فعل ذلك 

عامد�ً وهو ذ�كر ل�شومه فعليه �لق�شاء دون �لكفارة ". �.ه�
�لثاين: ما ذهب �إليه �ل�شادة �حلنفية و�ل�شافعية �إىل �أن �ملذي 
ال يف�شد �ل�شوم، و�أن �ل�شائم ال يفطر باالإمذ�ء، قال �شاحب 
�جلوهرة �لنرية من �حلنفية رحمه �هلل: َو�إِْن �أََمَذى �أَْو �أََمَذْت 

ْوُم. اَل َيْف�ُشُد �ل�شهَّ
وقال �الإم��ام �لنووي �ل�شافعي رحمه �هلل يف �ملجموع: لو قبل 
�مر�أة وتلذذ فاأمذى ومل مين مل يفطر عندنا با خاف،�ه�.

و�لذي نفتي به: هو ما ذهب �إليه �ل�شادة �ملالكية رحمهم �هلل، 
وهو�الأحوط. و�هلل �أعلى و�أعلم.

ما ذهب  به هو  نفتي  و�لذي  �مل�شاألة خافية،  • و�خلا�شة: 
يف�شد  �مل��ذي  خ��روج  �أن  �هلل، وهو  �ملالكية رحمهم  �ل�شادة  �إليه 
�ل�����ش��وم، وي��ج��ب ع��ل��ى �ل�����ش��ائ��م ب��خ��روج �مل���ذي �ل��ق�����ش��اء، وهو 

�الأحوط. و�هلل �أعلى و�أعلم.

حديث �آخر: ) �أتاكم رم�شان �شيد �ل�شهور فمرحباً 
به و �أهًا (

ز�ئ��ر هو  به من  فاأكرم  بالربكات  �ل�شيام  �شهر  جاء 
�آت

 قال معلى بن �لف�شل: كانو� يدعون �هلل تعاىل �شتة 
�أ�شهر �أن يبلغهم رم�شان، ثم يدعونه �شتة �أ�شهر �أن 

يتقبل منهم.
�أب��ي كثري ك��ان من دعائهم: �للهم  و ق��ال يحيى بن 
�شلمني �إىل رم�شان و �شلم يل رم�شان و ت�شلمه مني 

متقبًا.
بلوغ �شهر رم�شان و �شيامه نعمة عظيمة على من 
�أقدره �هلل عليه، و يدل عليه حديث �لثاثة �لذين 
فر��شه  على  �لثالث  م��ات  ث��م  منهم  �ث��ن��ان  ��شت�شهد 
بعدهما فروؤي يف �ملنام �شابقاً لهما فقال �لنبي �شلى 
كذ�  و  ك��ذ�  بعدهما  �شلى  �ألي�س  �شلم:  و  عليه  �هلل 
�شاة، و �أدرك رم�شان ف�شامه ؟ !، فو�لذي نف�شي 
�الأر�س.  و  �ل�شماء  بني  مما  الأبعد  بينهما  �إن  بيده 

خرجه �الإمام �أحمد و غريه.
من رحم يف رم�شان فهو �ملرحوم، و من حرم خريه 

فهو �ملحروم، و من مل يتزود ملعاده فيه فهو ملوم.
�لقلوب من  �ل��ع��ب��اد   لتطهري  �أت��ى رم�شان م��زرع��ة 

�لف�شاد
فاأد حقوقه قواًل و فعًا 
   و ز�دك فاتخذه للمعاد

فمن زرع �حلبوب  
   و ما �شقاها تاأوه نادماً يوم �حل�شاد

يا من طالت غيبته عنا قد قربت �أيام �مل�شاحلة، يا 
من د�مت خ�شارته قد �أقبلت �أيام �لتجارة �لر�بحة، 
من مل يربح يف هذ� �ل�شهر ففي �أي وقت يربح، من 

مل يقرب فيه من مواله فهو على بعده ال يربح.
فبادر بالعمل �ل�شلح يف رم�شان قبل �أن ين�شرم دون 
�أمل يف تكر�ر �للقاء، فكم ممن �أمل �أن ي�شوم هذ� 
�ل�شهر فخانه �أمله، ف�شار قبله �إىل ظلمة �لقرب، 
كم من م�شتقبل يوماً ال ي�شتكمله، و موؤمل غد�ً 
ال ي��درك��ه، �إن��ك��م ل��و �أب�����ش��رمت �الأج���ل و م�شريه 

الأبغ�شتم �الأمل و غروره.
كم ينادي حي على �لفاح و �أنت خا�شر، كم تدعى 
�أيها  فيا  مثابر،  �لف�شاد  على  �أن��ت  و  �ل�شاح  �إىل 

َق��اَل َر�ُشوُل  � ق��ال:  ُ َعْنُه  ��َي �هللهَّ � َر���شِ �أب��ي ُه��َرْي��َرَة  عن 
اَن  َرَم�شَ �َشْهُر  َدَخ��َل  �إَِذ�   � َو�َشلهََّم  َعلَْيِه   ُ �هللهَّ لهَّى  � �شَ  ِ �هللهَّ
َو�ُشْل�ِشلَْت  َجَهنهََّم  �أَْبَو�ُب  َوُغلَِّقْت  َماِء  �ل�شهَّ �أَْبَو�ُب  ُفتَِّحْت 

َياِطنُي. �ل�شهَّ
�أحو�لها،  تتغري  �ل�شهر  ق���دوم  ع��ن��د  �مل��خ��ل��وق��ات  �إن 
كثري  يعجز عن  �ل�شيطان  ف��ذ�ك  وتتبدل طبيعتها، 
م��ن ط��رق �الإغ����و�ء، و�شبل �الإ���ش��ال، وه���ذه �جلنة 
تغري  �أب��و�ب��ه��ا،  تغلق  �ل��ن��ار  وت��ل��ك  بحللها،  تتجمل 
�جلميع �إىل ما غلب من �شفات �هلل تعاىل، فعن �أبي 
هريرة ر�شي �هلل عنه قال: قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
عليه و�شلم �: ملا ق�شى �هلل �خللق كتب يف كتاب فهو 

عنده فوق �لعر�س: �إن رحمتي غلبت غ�شبي.
رب  لرحمة  �أه���ا  لتكون  �مل�شكني  �أي��ه��ا  تتغري  �أف���ا 
�ل�شيطان،  ��شت�شام  بعد  ح��ال��ك  ك��ان  �إذ�  �ل��ع��امل��ني، 
�أن  فهيهات  يتغري،  ال  �ل��ن��ري�ن  وغلق  �جلنان  وفتح 

يكون لك من �خلري بعد ذلك ن�شيب.
�إف�شاد  يف  فيه  يخل�شون  ال  �ل�شياطني  �أن  و�ملعنى   
�لنا�س �إىل ما يخل�شون �إليه يف غريه، ال�شتغال �أكرث 
�مل�شلمني بال�شيام �لذي فيه قمع �ل�شهو�ت، وبقر�ءة 

�لقر�آن و�شائر �لعباد�ت، و�هلل �أعلم.
وقوع  ينافيه  وال  لل�شهر،  تعظيما  حقيقة  ت�شفد  �أو 
حقيقة  �ل�شائم  ع��ن  تغل  �إمن���ا  الأن��ه��ا  فيه  �ل�����ش��رور 
�أخر  جهات  من  و�ل�شر  �شائم  كل  عن  �أو  ب�شروطه، 
فيقع  منهم  �ملتمرد  هو  �ملقيد  �أو  �خلبيثة،  كالنف�س 

�ل�شر من غريه.
�أ�شبابها  �أب��و�ب  �أي  �أب��و�ب �جلنة (  قوله ) تفتح فيه 
جم���از ع��ن ك���رثة �ل��ط��اع��ة ووج����وه �ل���رب وه���و كناية 
عن نزول �لرحمة وعموم �ملغفرة فاإن �لباب �إذ� فتح 
يخرج ما فيه متو�ليا �أو هو حقيقة و�إن من مات من 
�ملوؤمنني برم�شان يكون من �أهلها وياأتيه من روحها 
فرق من ميوت يف غريه، وكذ� �لقول يف غلق �أبو�ب 

�لنري�ن.
كيف ال  �جلنان  �أب��و�ب  بفتح  �ملوؤمن  يب�شر  فكيف ال 
يب�شر  ال  كيف  �ل��ن��ري�ن،  �أب����و�ب  بغلق  �مل��ذن��ب  يب�شر 
بوقت  �ل����ع����اق����ل 
ي��������غ��������ل ف����ي����ه 
طني  ل�شيا �
من �أين ي�شبه 
�لزمان  ه���ذ� 
زم������ان. و يف 

�لغافل �إىل متى؟
ي�شتقبل  فباخلري  فاقبل  مقبا  �أت���ى  رم�����ش��ان  �إذ� 

لعلك تخطئه قابًا و تاأتي بعذر فا يقبل.
هذ� عباد �هلل �شهر رم�شان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن، 
و يف بقيته للعابدين م�شتمتع،و هذ� كتاب �هلل يتلى 
فيه بني �أظهركم و ي�شمع و هو �لقر�آن �لذي لو �أنزل 
فا  ه��ذ�  م��ع  و  يت�شدع،  خا�شعاً  ل��ر�أي��ت��ه  جبل  على 
ي�شان عن  �شيام  ت��دم��ع،و ال  و ال عني  يخ�شع  قلب 
�حلر�م فينفع، و ال قيام ��شتقام فريجى يف �شاحبه 

�أن ي�شفع.
قلوب خلت من �لتقوى فهي خر�ب بلقع، و تر�كمت 
كم  ت�شمع  ال  و  تب�شر  ال  فهي  �لذنوب  ظلمة  عليها 
�أ�شد  �أو  �لقر�آن و قلوبنا كاحلجارة  �آيات  تتلى علينا 

ق�شوة.
و كم يتو�ىل علينا �شهر رم�شان وحالنا فيه كحال 
�أهل �ل�شقوة، ال �ل�شاب منا ينتهي عن �ل�شبوة و ال 
بال�شفوة،�أين  فيلتحق  �لقبيح  ع��ن  ينزجر  �ل�شيخ 
نحن من قوم �إذ� �شمعو� د�عي �هلل �أجابو� �لدعوة و 
�إذ�  و  �آي��ات �هلل جلت قلوبهم جلوة،  �إذ� تليت عليهم 
�شامو� �شامت منهم �الأل�شنة و �الأ�شماع و �الأب�شار، 

�أفما لنا فيهم �أ�شوة ؟ !!!
بيننا وبني  �أب��ع��د مم��ا  �ل�شفا  ح��ال  ب��ني  و  بيننا  كما 
�شاءت  �الأق�����و�ل  م��ن��ا  ح�شنت  كلما  �مل����روة  و  �ل�����ش��ف��ا 
�الأعمال، فا حول و ال قوة �إال باهلل �لعلي �لعظيم 

و ح�شبنا �هلل.
يا نف�س فاز �ل�شاحلون بالتقى

   و �أب�شرو� �حلق و قلبي قد عمي
يا ح�شنهم و �لليل قد جنهم  

  و نورهم يفوق نور �الأجنم
ترمنو� بالذكر يف ليلهم    

  فعي�شهم قد طاب بالرتمن
قلوبهم للذكر قد تفرغت    

 دموعهم كلوؤلوؤ منتظم

�أ�شحارهم بهم لهم قد �أ�شرقت  
 و خلع �لغفر�ن خري �لق�شم

ويحك يا نف�س �أال تيقظ  
    ينفع قبل �أن تزل قدمي

م�شى �لزمان يف تو�ن  
  و هوى فا�شتدركي ما قد بقي و �غتنمي.

موعظة لعمر بن عبد العزيز يف مبادرة الأجل 
بالأعمال:

خطب عمر بن عبد �لعزيز �آخر خطبة خطبها فقال 
و  �شدى،  ترتكو�  لن  و  عبثاً  تخلقو�  مل  �إنكم  فيها: 
�إن لكم معاد�ً ينزل �هلل فيه للف�شل بني عباده، فقد 
و�شعت  �لتي  و خ�شر من خ��رج من رحمة �هلل  خ��اب 
�الأر�س،  و  �ل�شمو�ت  و حرم جنة عر�شها  �شيء،  كل 
�أال ترون �أنكم يف �أ�شاب �لهالكني و �شيرتكها بعدكم 
�لباقون كذلك حتى ترد �إىل خري �لو�رثني، و يف كل 
يوم ت�شيعون غادياً و ر�ئحاً �إىل �هلل قد ق�شى نحبه 
من  �شدع  يف  تدعونه  و  فتودعونه  �أجله  �نق�شى  و 
�الأر���س غري مو�شد و ال ممهد، قد خلع �الأ�شباب و 
فارق �الأحباب و �شكن �لرت�ب و و�جه �حل�شاب، غنياً 
عما خلف فقري�ً �إىل ما �أ�شلف، فاتقو� �هلل عباد �هلل 
قبل نزول �ملوت و �نق�شاء مو�قيته، و �إين الأقول لكم 
هذه �ملقالة و ما �أعلم عند �أحد من �لذنوب �أكرث مما 
�أعلم عندي و لكن �أ�شتغفر �هلل و �أتوب �إليه، ثم رفع 
طرف رد�ئه و بكى حتى �شهق، ثم نزل فما عاد �إىل 

�ملنرب بعدها حتى مات رحمة �هلل عليه "

كيف ي�ستقبل باغي اخلري رم�سان ؟
�مل�شتوفية  �ل�����ش��ادق��ة  �ل��ت��وب��ة  �إىل  ب���امل���ب���ادرة  �أواًل: 
ل�شروطها ، وكرثة �ال�شتغفار؛ الأنه �ُشِرَع يف ��شتفتاح 
 ، ، كما يف خطبة �حلاجة ) نحمده  بع�س �الأع��م��ال 

ُندب  ك��م��ا   ) ون�شتغفره   ، ون�شتعينه 
َيا   (( �هلل:  وق��ال   ، مطلقاً  �إليه 

ُتوُبو�  َم���ُن���و�  �آَ ��ِذي��َن  �لهَّ ��َه��ا  �أَيُّ
 )) وًحا  َن�شُ َتْوَبًة   ِ �هللهَّ �إِىَل 

)�لتحرمي: 8(.
ث���ان���ي���اً: ب��ت��ع��ل��م م���ا البد 
�ل�شيام..  فقه  م��ن  منه 
�أح������ك������ام������ه و�آد�ب����������������ه ، 

و�ل����ع����ب����اد�ت 

ِفطر  وزك��اة  �عتكاف وعمرة  برم�شان من  �ملرتبطة 
، وغريها ، قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: ) 

امل�صاجد والكنائ�س 
يف حمى القراآن

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

لقد د�فع �لقر�آن �لكرمي عن �ملعتقد�ت �لدينية �لتي �آتى بها �لر�شل 
�ل�شام  عليه  و�مل�شيح  �ل�شام  عليه  مو�شى  �أخرهم  وكان  �لكر�م، 
ومن بعد ذلك جاء خامت �ملر�شلني �لر�شول �لكرمي حممد عليه 
�أن يعمل جاهد� على  �ل�شام، فقد وعى قلبه بوحي من �ل�شماء 
متمثلني  ع�شره  يف  كانو�  حيث  �ل�شماوية  �لر�شاالت  �أهل  تاقى 
لاآخر،  �لكر�هية  ي�شمر  منهما  كل  فكان  و�لن�شارى،  �ليهود  يف 
�هلل  فاأوحى  �خلاف  نبذ  �شرورة  على  �لر�شول  ر�شالة  فتاأ�ش�شت 
�إليه �أن يتاقو� على ملة �أبو �الأنبياء �بر�هيم عليه �ل�شام، كما 
كان عليه بجانب هذ� �جلهد �أن يدعو قومه لعبادة �لتوحيد نظر� 
و�الأ�شنام  �لكعبة  بني  ما  ��شركو�  حيث  م�شركني  كانو�  لكونهم 
وكانو� يتجاهلون عبادة �هلل فقد وجدو� يف عبادتهم لاأ�شنام �ملكان 
�الآمن �لذي ال تر�ق فيه دماء، ونظر� لطبيعة �ل�شحر�ء �ملرت�مية 
فقد �تفقو� منذ زمن بعيد على و�شع �أمن زماين يتعلق باالأ�شهر 
�حلرم وقد رتبو� حياتهم على �شرورة �الأمن �ملكاين �لذي حتيطه 
خالق  ليعبدو�  �لر�شول  �أبلغهم  فلما  �مل�شرفة.  و�لكعبة  �الأ�شنام 
�نكرو� هذه  �مل�شركة  وك��ان من قبيلة قري�س  و�الأر���س  �ل�شماو�ت 
�لدعوة و�أعلنو� �أنهم مل يرو� �هلل جهرة بينما هم يرون �الأ�شنام 
�أن  �ل��ر���ش��ول  على  فكان  حم��رم��ة،  �شاحة  ويف  �لكعبة  ح��ول  تلتف 
يجاهد يف دعوته فاعتمد على جهاد �لنف�س ور�أي �أن جهاد �لنف�س 
�أن يحدث قومه  �إليه  �هلل  �أوح��ى  بال�شيف، كما  �أك��رب من �جلهاد 
�خلا�شة  �لعبادة  �أماكن  على  يحافظو�  �أن  به  �آمنو�  من  وخا�شة 
بالن�شارى و�ليهود وم�شاجد �مل�شلمني، وقد �أثبتت �الآية �لقر�آنية 
رقم )40( ذلك يف �شورة �حلج حيث قالت ) �لهَِّذيَن �أُْخِرُجو� ِمن 
�لنهَّا�َس   ِ َدْف��ُع �هللهَّ َوَل��ْواَل   ُ َنا �هللهَّ َربُّ َيُقوُلو�  �أَن  الهَّ  �إِ َحقٍّ  ِبَغرْيِ  ِدَي��اِرِه��ْم 
ُيْذَكُر  َوَم�َشاِجُد  لََو�ٌت  َو�شَ َوِبَيٌع  َو�ِمُع  �شَ َمْت  لهَُّهدِّ ِبَبْع�ٍس  ُهم  َبْع�شَ
َلَقِويٌّ   َ �هللهَّ �إِنهَّ  ُرُه  َين�شُ َم��ن   ُ �هللهَّ َرنهَّ  َوَلَين�شُ َك��ِث��رًي�   ِ �هللهَّ ��ْشُم  ِفيَها 
هي  و�لبيع  بالرهبان  �خلا�شة  �الأماكن  هي  فال�شو�مع   ،) َعِزيٌز 
هي  و�ل�شلو�ت  �لكنائ�س  رع��اة  مبايعة  حق  ل�شعبها  ملا  �لكنائ�س 
��شم �هلل كثري�  �لتي يذكر فيها  و�مل�شاجد  �ليهود  �أماكن �شلو�ت 
هي م�شاجد �مل�شلمني، حيث تقام �ل�شلو�ت خم�س مر�ت يف �ليوم، 
وما د�م �لقر�آن قد �علن دفاعه وحمايته عن �أماكن �لعبادة، فكيف 
تو�جه كنائ�س بالعد�ون باملخالفة مبا �أمر به �هلل يف �لقر�آن، وهذ� 
�أمر يجب �أال يخفى عن �لدعاة يف �إلقاء �لدرو�س و�ملو�عظ حتى 
ال ن�شمع يوما �أن عدو�نا يقع على كني�شة �أو م�شجد� بدعوى �أن به 
�شريح �أو مقام وقد جاء يف �لقر�آن قول و��شح يف هذ� �ل�شاأن حيث 
َقاِم �إِْبَر�ِهيَم  قالت �الآية)125( من �شورة �لبقرة ) َو�تهَِّخُذو�ْ ِمن مهَّ
ُم�َشلًّى ( ، وقبل �أن نختتم نبني �أنه ال يجوز وال ينبغى �أن ي�شخر 
ق��وم من ق��وم كما ج��اء فى �الآي��ة �لقر�آنية رق��م )11( من �شورة 
�أَن  َع�َشى  َقْوٍم  ن  َقوٌم مِّ َي�ْشَخْر  اَل  �آَمُنو�  �لهَِّذيَن  َها  �أَيُّ �حلجر�ت )َيا 
ْنُهنهَّ (  � مِّ ن نِّ�َشاء َع�َشى �أَن َيُكنهَّ َخرْيً ْنُهْم َواَل ِن�َشاء مِّ � مِّ َيُكوُنو� َخرْيً
فالعقائد �ل�شماوية لها منا�شك تخ�س كل عقيدة وقد �أكد �لقر�آن 
ٍة  هذ� �ملعنى فى �شورة �حلج فى �الآية)67( حيث قالت ) ِلُكلِّ �أُمهَّ
َربَِّك  �إِىَل  َو�ْدُع  �اْلأَْم��ِر  يِف  ُيَناِزُعنهََّك  َفَا  َنا�ِشُكوُه  ُهْم  َمن�َشًكا  َجَعْلَنا 
�الآية)162( من  �أي�شا فى  �ْشَتِقيٍم( كما جاء  ُه��ًدى مُّ َلَعلَى  ��َك  �إِنهَّ
َربِّ   ِ هلِلّ اِتي  َومَمَ َياَي  َوحَمْ َوُن�ُشِكي  َاِتي  �شَ �إِنهَّ  )ُقْل  �الأنعام  �شورة 

�ْلَعامَلنَِي(.

حكم  البحر؟  ــدوار  ب امل�ساب  اجلندي  فطر  حكم  ما 
ا�ستعمال  حكم  البحر؟  بــدوار  امل�ساب  اجلندي  �سوم 

الأك�سجني للجندي ال�سائم؟ حكم �سيام الغوا�ش؟

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

�لبحر،  يركبون  ممن  �لكثري  تعرتي  حالة  هو  �لبحر  ف��دو�ر 
بعدم  �شعور  وحقيقته  م���رة،  الأول  يركبونه  �ل��ذي��ن  وخ��ا���ش��ة 
�لتو�زن مما ينتج عنه غثيان وتقيوؤ ودوخة و��شفر�ر يف �لوجه 
وتختلف  طويلة،  لفرت�ت  �لبحر  دو�ر  يظل  و�أحيانا   ، وتعرق 
على  ي�شيبه  ال  فبع�شهم  �الأ���ش��خ��ا���س،  يف  ب��ه  �الإ���ش��اب��ة  ن�شبة 
�الإطاق، وبع�شهم ي�شيبه ولكن بن�شبة خفيفة جد�ً، و�لبع�س 

�الآخر ي�شيبه بن�شبة �أكرب وتطول هذه �حلالة معه.
�إ�شابته  ف��اإن  �لبحر  دو�ر  و�أ�شابه  �شائماً  �ل�شخ�س  ك��ان  و�إذ� 
ي�شتمر  �أن  �شديدة بحيث ال ميكن  �إ�شابة  ف��اإذ� كانت  تختلف، 
متعباً  نف�شه  ووج��د  عليه  ي�شق  �أو  �ل�شوم،  �شاحبها يف 
ف��ه��ذ� ال حرج  �ل�����ش��وم   ي��و����ش��ل  �أن  بحيث ال مي��ك��ن 
ن��اق��ًا عن  �حل��ط��اب  �لعامة  ق��ال  �لفطر،  عليه يف 
�أنه قال: )�إذ� كان  �أبي زيد رحمهما �هلل تعاىل  �بن 
�ل�شوم ي�شر به ويزيده �شعفا �أفطر ويقبل قول 

�لطبيب �ملاأمون �أنه ي�شر به(.
خفيفة  ح��ال��ة  �ل��ب��ح��ر  دو�ر  ك���ان  و�إذ� 
�ل�شخ�س  ي�شيب  ب�شيطاً  و���ش��ع��ور�ً 
�لطبيعية  ح��ال��ت��ه  �إىل  ي��رج��ع  ث��م 
�لذي  �ملر�س  من  يعترب  ال  فهذ� 
ولو  حتى  �لفطر  يف  ل��ه  يرّخ�س 
خفيفة،  بدوخة  �شاحبه  �أ�شيب 
�ملغمى عليه  �أن  و�لفقهاء ن�شو� 

�أقل �ليوم �إذ� �شلم �أوله فاأفاق ف�شومه �شحيح.
و�أما بخ�شو�س �ل�شوؤ�ل عن �الأك�شجني فاإنه غري مفطر، و�أما 
�لغو��س �لذي يغو�س يف �لبحر فاإذ� كان �ل�شوم ال ي�شق عليه 
وباإمكانه �أن ي�شوم دون �أن يحتاج �إىل �شرب فعليه �أن ي�شوم، 
�ل�شوم ي�شق  و�إذ� كان  �لتنف�س،  �أك�شجني  ��شتخد�م  وال ي�شره 
ع��ل��ى �جل��ن��دي �ل��غ��و����س وي�����ش��ر مبهمته ج���از ل��ه �ل��ف��ط��ر مع 
ي�شق  �ل��ذي  �ملهنة  �شاحب  �أن  �لفقهاء  ذكر  فقد  �لنية،  تبييت 
عليه �ل�شوم معها يجوز له �لفطر، لكن مع تبييت �لنية، فاإذ� 
�لنفر�وي  �لعامة  قال  �أفطر،  �لنهار  �أثناء  �ل�شوم  عليه  �شق 
رحمه �هلل تعاىل يف كتابه "�لفو�كه �لدو�ين": )�حل�شاد �لذي 
�خلروج  له  يجوز  فاإنه  �إليها  �ملحتاج  باأجرته  للح�شاد  يخرج 
�إليه ولو �أدى �إىل فطره حيث ي�شطر �إىل �الأجرة، لكن ب�شرط 
ح�شول  عند  �إال  بالفعل  �لفطر  له  يجوز  وال  �ل�شوم،  تبييت 

�مل�شقة(، و�هلل �أعلم.
�ل�شوم  كان  �إذ�  �لبحر  يف  �لغو��س  �جلندي  و�خلا�شة:   •
يكن  مل  و�إذ�  �ل��ن��ي��ة،  تبييت  م��ع  �ل��ف��ط��ر  ل��ه  ج���از  عليه  ي�شق 
خفيفاً  ك��ان  �إذ�  �لبحر  ودو�ر  ي�شوم،  فاإنه  عليه  ي�شق  �ل�شوم 
فهو غري مفطر، و�إذ� كانت �الإ�شابة به �شديدة بحيث مل يعد 
فيجوز  كبرية  م�شقة  عليه  ي�شق  �أو  �ل�شوم،  ي�شتطيع  �شاحبه 
له �لفطر و�لق�شاء بعد رم�شان، ويعتمد يف ذلك على �إخبار 
�لطبيب، و�الأوك�شجني �لذي ي�شتخدمه �ملري�س �أو �لغو��س يف 

�لبحر ال يعترب مفطر�ً، و�هلل �أعلم.

هل املذي يفطر على جميع املذاهب؟  

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

وز�دِك  �شوؤ�لك،  �ل�شائلة على  �الأخ��ت  �أيتها  فجز�ك �هلل خ��ري�ً 

�ل�شوم بخروجه  �ملذي ففي ف�شاد  و�أم��ا  وب��ارك فيك،  حر�شاً، 
خاف بني �لفقهاء على قولني:

خروج  �أن  �إىل  و�حلنابلة  �ملالكية  �ل�����ش��ادة  ذه��ب  فقد  �الأول: 
دون  �لق�شاء  عليه  ويجب  �ل�شوم،  يف�شد  �ل�شائم  من  �مل��ذي 
�لكفارة، قال �ل�شيخ �ل�شاوي �ملالكي رحمه �هلل يف حا�شيته على 
َمُة ِجَماٍع َوَلْو ِفْكًر� �أَْو  �ل�شرح �ل�شغري : )...) َو ( ُكِرَه َلُه )ُمَقدِّ
�ُه ِلْلِفْطِر ِبامْلَْذِي �أَْو �مْلَِنيِّ َوَهَذ� )�إْن ُعِلَمْت  ا �أَدهَّ َ َنَظًر�(: اِلأَنهَُّه ُرمبهَّ
�إَذ�  �مْلِ�ْشَناِوّي:  َعِليٍّ  �أَُبو  َقاَل   ... َحُرَم  َو�إِالهَّ  َذِلَك  ِمْن  َاَمُة(  �ل�شهَّ
لهَّ  حَمَ �إنهَّ  ُثمهَّ  ِفيِهَما،  ��ْشَتَد�َم  �إَذ�  �إالهَّ  َكَر�َهَة  اَل  َاَمُة  �ل�شهَّ ُعِلَمْت 
ٍد َكُقْبلَِة  ٍة اَل �إْن َكاَن ِبُدوِن َق�شْ ِد َلذهَّ َكَر�َهِة َما ُذِكَر �إَذ� َكاَن ِلَق�شْ
َماِت يِف َحاَلِة  َوَد�ٍع �أَْو َرْحَمٍة، َو�إِالهَّ َفَا َكَر�َهَة ... َفاإِْن �أَْمَذى ِبامْلَُقدِّ
اُء �تَِّفاًقا .�ه�(، وجاء يف كتاب �ملغني  ْرَمِة َفاْلَق�شَ �ْلَكَر�َهِة �أَْو �حْلُ
�أو  �أو �شرب  �أكل  لاإمام �بن قد�مة �حلنبلي رحمه �هلل: ومن 
مو�شع  �أي  من  �شيئاً  جوفه  �إىل  �أدخ��ل  �أو  ��شتعط  �أو  �حتجم 
كان، �أو قبهَّل فاأمنى �أو �أمذى �أو كرر �لنظر فاأنزل �أي فعل ذلك 

عامد�ً وهو ذ�كر ل�شومه فعليه �لق�شاء دون �لكفارة ". �.ه�
�لثاين: ما ذهب �إليه �ل�شادة �حلنفية و�ل�شافعية �إىل �أن �ملذي 
ال يف�شد �ل�شوم، و�أن �ل�شائم ال يفطر باالإمذ�ء، قال �شاحب 
�جلوهرة �لنرية من �حلنفية رحمه �هلل: َو�إِْن �أََمَذى �أَْو �أََمَذْت 

ْوُم. اَل َيْف�ُشُد �ل�شهَّ
وقال �الإم��ام �لنووي �ل�شافعي رحمه �هلل يف �ملجموع: لو قبل 
�مر�أة وتلذذ فاأمذى ومل مين مل يفطر عندنا با خاف،�ه�.

و�لذي نفتي به: هو ما ذهب �إليه �ل�شادة �ملالكية رحمهم �هلل، 
وهو�الأحوط. و�هلل �أعلى و�أعلم.

ما ذهب  به هو  نفتي  و�لذي  �مل�شاألة خافية،  • و�خلا�شة: 
يف�شد  �مل��ذي  خ��روج  �أن  �هلل، وهو  �ملالكية رحمهم  �ل�شادة  �إليه 
�ل�����ش��وم، وي��ج��ب ع��ل��ى �ل�����ش��ائ��م ب��خ��روج �مل���ذي �ل��ق�����ش��اء، وهو 

�الأحوط. و�هلل �أعلى و�أعلم.

لين َعَلْيَك، َواْجَعْلني فيِه ِمَن  َالّلـهمَّ اْجَعْلني فيِه ِمَن اْلُمَتَوكِّ

بين ِاَلْيَك، ِبِاْحساِنَك يا  اْلفاِئزيَن َلَدْيَك، َواْجَعْلني فيِه ِمَن اْلُمَقرَّ

البيَن . غاَيَة الطِّ
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العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/550  احوال نف�س م�سلمني               
�ىل �ملدعى عليه  /1-عبد�لكرمي عابدين فرح حممد    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / فاتن دهب عبد�حلليم حممد  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باثبات طاق-  . وحددت 
�س   8.30 �ل�شاعة   2013/7/30 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1C.13 بالقاعة 
ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م���ذك���ر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل.  
 ق�سم ق�سايا ال�سرة                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/463   عمايل كلي             

�ىل �ملدعى عليهما  /1-جناين كابيتال جروب 2- جاك �لفريد فليفل  جمهويل حمل 
�ق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �القامة مبا �ن �ملدعي / جر�نت مالكومل ك��رو   قد 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   585.442( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ال�شتحاقق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    .)2013/131971( �ل�شكوى  رق��م  باكفالة.  �ملعجل 
�ملو�فق 2013/7/29 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و م�شتند�ت للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك 
مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �الق���ل.  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل 

ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1951   عمايل جزئي             

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م    ���س  �نرتنا�شيونال  تليكوم  /1-�ي����رو  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �حمد عبد�ملعطى عبد�لهادى �ل�شماحي   قد �قام عليك 
درهم(   16244( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
جل�شة  لها  وح���ددت     )2013/142140( رق��م  و�مل�شاريف،و�ل�شكوى  و�ل��ر���ش��وم 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/15 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/2416   عمايل جزئي             

�������س.ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل �القامة  �ىل �مل��دع��ى عليه /1-���ش��ب��اي�����ش��ر ل��ل��ت��ج��ارة 
�ق���ام عليك �لدعوى  ق��د  �مل��دع��ي / �جلنيد ع��ب��د�هلل �خل�شر حم��م��د    مب��ا �ن 
و�لر�شوم  دره���م(   9000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2013/145165( رقم  و�مل�شاريف،و�ل�شكوى 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�  �ل��ق��ا���ش��ي  مبكتب  ���س   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2013/7/24 �مل���و�ف���ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/604   عمايل كلي             
�ىل �مل��دع��ى عليه /1-ب����ارو وي��ف �آ�شيا �ن����ك     جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / ر�مي حممد �شعد زغل وميثله: خمتار حممد باقر  غريب قد �قام 
 112928( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
2013/7/21 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/2275   جتاري كلي                 

�القامة  للمقاوالت جمهول حمل  �هلل  �ملدخل /1-موؤ�ش�شة عبيد  �ىل �خل�شم 
ب��ن حيدر      �شامل علي  ب��ن حيدر وميثله: حيدر  �مل��دع��ي / حممد عمر  �ن  مب��ا 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 
)560550 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12%من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/975   عقاري كلي                 
حمل  جمهول  ذ.م.م   �ل��ع��ق��اري  و�لتطوير  لا�شتثمار  /1-تنميات  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �ق���ام عليك  ق��د  ���ش��ج��ريوف  �مل��دع��ي / مق�شود  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�ملطالبة بالت�شديق على �لقر�ر بالق�شية �لتحكيمية و�لز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)315.391 درهم( ورد �ل�شيكات �لتي يف حيازتها و�ملقدرة قيمتها مببلغ ) 986.307 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل باكفالة.  وحددت 
لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/5 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1009   عقاري كلي                 
مبا  �القامة  حمل  جمهول  مهرى  مهدي  /1-ح�شني  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي / �شركة �ماك للتمويل �س م ع وميثله: عبد�لرحمن حممد 
عي�شى جمعة قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد 
بني �ملدعي و�ملدعي عليه وخماطبة د�ئرة �الر��شي و�الماك و�لر�شوم 
�ملو�فق  ي��وم �الح��د  �مل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�شة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 �ل�شاعة   2013/8/18
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/616   عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه /1-كامر�ن �قبال  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة 
�قام  ق��د  جمعة  عي�شى  حم��م��د  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ومي��ث��ل��ه:  ع  م  ���س  للتمويل  �م���اك 
�لطرفني   بني  �ملوقع  �اليجارة  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�الر��شي  د�ئ��رة  درهم وخماطبة   2.250.638.20 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعى  و�ل��ز�م 
و�لر�شوم  �مللكية  �شهادة  على  �ملوجودة   بالتملك  �ملنتهية  �اليجارة  تاأ�شرية  اللغاء 
 9.30 �ل�شاعة   2013/9/12 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف. 
�س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي 

على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/636   عقاري كلي                 

�حمد  ع��ق��ار�ت  موؤ�ش�شة  مالك  �لعطار  عبد�لرحيم  /1-�ح��م��د  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
عبد�لرحيم �لعطار جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �ماك للتمويل 
)�س.م. ع ( قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد بيع و�ل�شر�ء 
�ملدعى عليه  و�ل��ز�م  �ل تي- كي 3-2-ب��ي- 905(  �ل�شكنية )جي  بالوحدة  �خلا�س 
درهم    )787.501.86( مبلغ  �ىل  باال�شافة  دره��م   521.722 وق���دره  مبلغ  ب��اع��ادة  
تعوي�س عن فو�ت مقد�ر �لربح، و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب. وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/9/19 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/43   تظلم عمايل               
حمل  جمهول  حممد  يحيى  يحيى  حممد  كانيماتوال  ���ش��ده/1-  �ملتظلم  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملتظلم / �لريامي لتاأجري معد�ت �لبناء وميثله: عبد�لرحمن 
ح�شن حممد �ملطوع    قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه ومو�شوعه تظلم 
�ل�شادر يف �المر على عري�شة )عمايل( رقم 2013/804 و�لر�شوم  �لقر�ر  من 
و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/22 �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة ch1B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�س الق�سم                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/24   تظلم  عقاري               
�ىل �ملتظلم �شده/1- كفاج ع��ادل ح�شني علي   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملتظلم / بنك �بوظبي �لتجاري وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي     
�ل�شادر يف  �لقر�ر  �ملذكور �عاه ومو�شوعه تظلم من  �لتظلم  �قام عليكم  قد 
�المر على عري�شة )عقاري( رقم 2013/19 و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها 
 ch1B.6 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/31 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل.ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�س الق�سم                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/4297   عمايل جزئي                       
�ىل �ملحكوم عليه عليه/1- �حل�شان �مللكي لاعمال �لفنية ���س.ذ.م. م  جمهول حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/12 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاه ل�شالح  / خ�شر �لرحمن حممد ظروف بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغا وقدره 3.720 درهما ) ثاث �آالف و�شبعمائة وع�شرون درهما( وتذكرة 
يلتحق  مل  م��ا  نقد�  قيمتها  �و  عينا  �ل�شياحية  �ل��درج��ة  علي  ملوطنه  بالطائرة  ع��ودة 
ن�شيبه  من  �ملدعى  و�عفت  و�مل�شاريف  �لر�شوم  من  وباملنا�شب  �آخ��ر،  عمل  رب  بخدمة 
قابا لا�شتئناف  ذلك من طلبات.   حكما مبثابة �حل�شوري  منها، ورف�شت ماعد� 
با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �الع��ان �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  خال ثاثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/850   مدين جزئي                         
 -2 �لبا�شى  حممد  ق��ادر  �ل��دي��ن  �شاح  حممد  عليهما/1-  عليه  �ملحكوم  �ىل 
مركز �العتماد لل�شيار�ت �مل�شتعملة جمهويل حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/1/7 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح  
/ حممد كوتى �مباالت فيتيل �شيدو �مباالت فيتيل: بالز�م �ملدعى عليه �لثانى 
ي��وؤدي ملدعي مبلغ �ربعة وع�شرون �لف  حممد �شاح �لدين ق��ادر حممد بان 
وخم�شمائة درهم و�لز�مه �لر�شوم و�مل�شاريف.ورف�س ماعد� ذلك من طلبات.    
من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/256 تنفيذ مدين
�القامة  حم��ل  جم��ه��ول  بهروزنيا  حممد  حميد  ���ش��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ مياد علوي �شدر وميثله: عبد�لرحمن ح�شن 
�مل���ذك���ورة �عاه  �ل��دع��وى �لتنفيذية  �أق����ام عليك  �مل���ط���وع    ق��د  حم��م��د 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )172882( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة .  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2012/1055 تنفيذ جتاري

 2010/925 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ  �لق�شية:  مو�شوع 
جت���اري ك��ل��ي ب�����ش��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )593883 دره����م( �شاما 
للر�شوم و�مل�شاريف.  �ملطلوب �عانه �ملنفذ �شده /1- عبد�لرز�ق ح�شن 
بانه مت  نعلنكم  �الع���ان:  �الق��ام��ة- مو�شوع  �ل��زرع��وين جمهول حمل 
لدى  لكم  عائدة  ��شهم  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز 
�شركة �عمار �لعقارية وفاء للمبلغ �ملطالب به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا.
ق�سم التنفيذ التجاري      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  1101/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

�مل�شتاأنف : موؤ�ش�شة  �لنوبه للمقاوالت �لعامة وميثلها �شاحبها/حممد علي �حلمادي 
�جلن�شية: �المار�ت �مل�شتاأنف عليه:موؤ�ش�شة �لقرمو�س لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت 
وميثلها �شاحبها/جابر عاي�س عو�س �الحبابي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �ال�شتئناف 
: ��شتئناف حكم مطالبة مالية وتعوي�س �ملطلوب �عانه/موؤ�ش�شة �لقرمو�س لل�شيانة 
�جلن�شية:  �الحبابي  عو�س  عاي�س  �شاحبها/جابر  وميثلها  �لعقار�ت  و�د�رة  �لعامة 
�المار�ت  �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
2013/206 جت جز- م ت-ب- �أظ   وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/22 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم 

مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  381/ 2013 -مدين- م ر-�س- اأظ

عليه:يو�شف  �مل�شتاأنف  فل�شطني  : منى حممود عجاوي �جلن�شية:  �مل�شتاأنف 
�ال�شتئناف  مو�شوع  عمان   �شلطنة  �جلن�شية:  �لوح�شي  عبيد  بن  جمعة  بن 
: ��شتئناف  حكم مطالبة مالية �ملطلوب �عانه/ يو�شف بن جمعة بن عبيد 
�لوح�شي �جلن�شية: �شلطنة عمان    �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/550 مد كل-م ر-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/30 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 
�شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-�ملقر �لرئي�شي 
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر  بو��شطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �شخ�شيا 

مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدنية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1913  عم  جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�س   �جلن�شية:  �لكا�شيم  �بو  حممد  عارف  مدعى/حممد 
جرين الند للمقاوالت �لعامة و�لتنظيفات - ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت  مو�شوع 
�لعامة  للمقاوالت  الند  جرين   / �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى: 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م   - و�لتنظيفات 
�لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/30 موعد� 
�لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
مول    مزيد  ز�يد-  بن  حممد  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة 
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1563و2013/1569  عم  جز- م ع-ب- اأظ

�حمد  علي  ليت  مو�شى  2-حممد  �حمد  �شالح  �لرحمن  عزيز  مدعيان/1- 
�جلن�شية: بنغادي�س مدعي عليه: �ل�شباك �لف�شي للمقاوالت �لعامة�جلن�شية: 
�ل�شباك   / �عانه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  
�لف�شي للمقاوالت �لعامة�جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�ملو�فق 2013/7/30  �لثاثاء  �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم  �لدعوى  �قام 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة   ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية مدينة حممد 
ز�يد �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/365  مد  جز- م ر-ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  عبد�هلل  حممد  �لدين  مدعي/بدر 
 3.000 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �ل�شود�ن    �جلن�شية:  �ملهدي  مبارك 
عنو�نه:  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  �ملهدي  مبارك  حممد   / �عانه  �ملطلوب  درهم 
بالن�شر)بحكم �حالة �لدعوى للتحقيق- �جلل�شة �مل�شائية �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء( 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 
 9.00 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/29
م�شاء �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�شاء 
�مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر 

بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/607  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/د�ما�س لل�شتائر ميثلها/ يون�س حممود قطبا �جلن�شية: �المار�ت مدعي 
�ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �الحبابي  ظافر  نا�شر  عليه: 
مببلغ 1.900 درهم �ملطلوب �عانه /  نا�شر ظافر �الحبابي �جلن�شية: �المار�ت    
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/7/25 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  نهيان �شخ�شيا  �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
         اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1265  جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�لعامة  للمقاوالت  �لديزل  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �شريكا  ب�شفته  جاد  �بر�هيم  �حمد  مدعي/جمال 
ذ.م.م �جلن�شية:  م�شر مدعي عليه: �شيف بن �شليمان بن علي �لكلباين ب�شفته �شريكا يف �لرخ�شة 
�لدعوى:  مو�شوع  عمان  �شلطنة  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م   �لعامة  للمقاوالت  �لديزل  �مل�شماة 
�لكلباين  علي  بن  �شليمان  بن  �شيف   / �عانه  �ملطلوب  درهم    150000 بقيمة  �شر�كة  عقد  ف�شخ 
عمان  �شلطنة  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لديزل  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �شريكا  ب�شفته 
عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة 
�و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/15

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/824  جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ جوتو كينج للماأكوالت �لفلبينية ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت    
�ملو�فق 2013/7/8م قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن 
�حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح / ماجد لتجارة �لبا�شتيك  
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل: 
للمدعية مبلغ وقدره )29.268.00 درهم( ت�شعة وع�شرين �لفا ومائتان وثمانية 
�ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  و�مل�شايف.   �لر�شوم  وت�شمينها  درهما  و�شتني 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/18  حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من 

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

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        



•• وا�صنطن-ا ف ب:

�المريكية  �الئ��ت��م��اين  �لت�شنيف  وك��ال��ة  �ع��ل��ن��ت 
�لدين  لت�شنيف  ت��وق��ع��ات��ه��ا  رف��ع��ت  �ن��ه��ا  م��ودي��ز 
تاكيد  م��ع  م�شتقرة  �ىل  �شلبية  م��ن  �الم���ريك���ي 
�يه  �ي��ه  �ي��ه  �ملتحدة  ل��ل��والي��ات  �ملمتاز  �لت�شنيف 
وقالت �لوكالة يف بيان �ن دين �لدولة �الحتادية 
�ملحددة  �ملعايري  تلبية  باجتاه  جيد  ب�شكل  ي�شري 
ت�شنيف  �ف��اق  لتربير   2011 �آب-�غ�شط�س  يف 
م�شتقرة ما يخفف �ل�شغط على �لت�شنيف وكان 
�شيف  يف  �الم��ريك��ي  �لت�شنيف  �ف���اق  خف�س  مت 
خلف�س  خطة  �لكونغر�س  تبني  �ث��ن��اء   2011

�لعجز يف �مليز�نية.
مت  �لتي  �الج����ر�ء�ت  �ن  حينها  م��ودي��ز  و�و�شحت 
لتح�شني  بال�شرورة  كافية  غري  عليها  �لت�شويت 

و�شع �ملالية �لعامة �المريكية.
وق���ال �خل��ب��ري �الق��ت�����ش��ادي يف م��ودي��ز للواليات 
�نه  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  �مل��ت��ح��دة �شتيف هي�س 

ق��ب��ل ���ش��ن��ت��ني ك���ان ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري م���ن �لغمو�س 
و��شاف  �ملتحدة  للواليات  �مليز�نية  �الآف��اق  ح��ول 
منذ ذلك �حل��ني، جرت زي��اد�ت كبرية لل�شر�ئب 
�الجتماعية  �مل�شاهمات  وزي���ادة  �ملي�شورين  على 
�ن  مو�شحا   ، �لكونغر�س  ميز�نية  و�ق��ت��ط��اع��ات 
كل هذ� �دى �ىل خف�س يف �لعجز �كرب مما كان 

متوقعا .
يف  �ل��ع��ج��ز  تقلي�س  �ن  م��ودي��ز  �ك���دت  بيانها  ويف 
�ع��ت��د�ل��ه، جعا  �مليز�نية ومن��و �الق��ت�����ش��اد، رغ��م 
�لعجز يف  �ن  �يجابية وقالت موديز  �آالف��اق �كرث 
و�شي�شتمر  تر�جع  �ملتحدة  �لواليات  يف  �مليز�نيات 

يف �لرت�جع يف �ل�شنو�ت �لقادمة .
و��شافت �نه عاوة على ذلك فان منو �القت�شاد 
�الم��ريك��ي رغ���م �ن���ه م��ت��و���ش��ط، ����ش��رع بكثري من 
بت�شنيف  تتمتع  �لتي  �الخ��رى  �ل��دول  �قت�شاد�ت 

�يه �يه �يه .
وتوقعت �ن ت�شهد ن�شبة �لدين �لعام �ىل �جمايل 
�لناجت �الجمايل للباد حتى 2018 تر�جعا �هم 

بكثري مما توقعته موديز حني ��شندت �لت�شنيف 
�ل�شلبي .

�نه بالرغم من �فاق  ��شارت �ىل  غري �ن �لوكالة 
�لقادمة  �لقليلة  لل�شنو�ت  �يجابية  �كرث  ميز�نية 
�الرتفاع  �ىل  �شيعود  �حل��ك��وم��ة  عجز  ف��ان  كلها، 
ج��ه��ود جديدة  ب��ذل  يتم  �ذ� مل  �لبعيد  �الم���د  يف 

لتح�شني �مليز�نيات .
للت�شنيف  ب����ورز  �ن����د  ���ش��ت��ان��د�رد  وك���ال���ة  وك���ان���ت 
 2011 �آب-�غ�������ش���ط�������س  ح���رم���ت يف  �الئ���ت���م���اين 
�لواليات �ملتحدة من ت�شنيفها �ملمتاز �يه �يه �يه 
�ل��ذي ي�شمح لها ب��االق��رت����س م��ن �ال���ش��و�ق بعد 
�شقف  رف��ع  عرقلت  �شيا�شية  خ��اف��ات  م��ن  ��شهر 
ت�شديد  �لباد من  ك��ان يهدد مبنع  �ل��ذي  �لدين 

دينها.
ح��زي��ر�ن- مطلع  �بقت  ب��ورز  �ن��د  �شتاند�رد  لكن 

ي��ون��ي��و �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى درج����ة �ي���ه �ي����ه+ للواليات 
�القت�شادية  ل��اآف��اق  توقعاتها  ورف��ع��ت  �مل��ت��ح��دة 
لهذ� �لبلد من �شلبية �ىل م�شتقرة ب�شبب تر�جع 

�ملخاطر �مليز�نية.
�العتماد  ي�شتطيع  �لبلد  ه��ذ�  �ن  �لوكالة  وقالت 
�ل�شدمات،  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  ق����ادر  �ق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى 
دولية  كعملة  �ل��دوالر  وو�شع  نقدية  وم�شد�قية 
لاحتياط ، مو�شحة �ن �مكانية خف�س للدرجة 

يف �المد �ملتو�شط تر�جعت.
�الئتماين  للت�شنيف  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��وك��ال��ة  و�ك����دت 
ف��ي��ت�����س يف ح���زي���ر�ن-ي���ون���ي���و درج����ة �ي����ه �ي����ه �يه 
للواليات �ملتحدة لكنها �بقت على �آفاقها �ل�شلبية، 
�ل��ذي ما  �ل��دي��ن �الم��ريك��ي  م�شرية �ىل م�شتوى 

ز�ل مرتفعا .
باملئة   7،3 �مليز�نية  يف  �لعجز  مثل   2012 ويف 
م��ن �ل��ن��اجت �الج��م��ايل ل��ل��والي��ات �ملتحدة يف حني 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  �ىل  �خل��ارج��ي  �ل��دي��ن  ن�شبة  بلغت 

باملئة.  101،6
2013، حو�ىل  مليز�نية  �البي�س  �لبيت  وخف�س 
ميز�نية  يف  للعجز  تقدير�ته  دوالر  مليار  مئتى 

�لباد.

759 مليار دوالر  ويفرت�س �ن يبلغ هذ� �لعجز 
�لد�خلي  �ل��ن��اجت  �ج��م��ايل  م��ن  باملئة   4،7 وميثل 
ويتوقع مكتب �مليز�نية يف �لبيت �البي�س �ن يتم 
باملئة من �جمايل   3 �ق��ل من  �لعجز �ىل  خف�س 
2 باملئة  2017 و�ىل حو�ىل  �لناجت �لد�خلي يف 

يف 2023.
وتوؤكد موديز �ي�شا �ن �لواليات �ملتحدة ت�شتفيد 
م���ن و���ش��ع �ل������دوالر و����ش���ن���د�ت �خل��زي��ن��ة كقيمة 
مرجعية، خ�شو�شا منذ فرت�ت �لتقلبات �الخرية 

يف ��شو�ق �لدين �الوروبي .

موديز ترفع توقعاتها لت�صنيف الدين الأمريكي 

الذهب ينتع�س يف التعامالت الآ�صيوية برنت ي�صعد باجتاه 109 دولرات للربميل 
•• �صنغافورة-رويرتز:

���ش��ع��دت �ل��ع��ق��ود �الج��ل��ة خل���ام ب��رن��ت متجهة 
�لتعامات  يف  للربميل  دوالر�ت   109 نحو 
م�شتوى  �أع��ل��ى  م��ن  لتقرتب  �م�����س  �ال�شيوية 
لها يف ثاثة �أ�شهر مدعومة بامال يف �نتعا�س 
مطرد للطلب على �لنفط يف �لواليات �ملتحدة 
وتعليقات  قوية  �قت�شادية  بيانات  �ع��ق��اب  يف 
�الحتادي  �الحتياطي  جمل�س  م��ن  مطمئنة 

ب�شان �لتحفيز �لنقدي.
يف  �جل��دي��دة  �لبطالة  �ع��ان��ة  طلبات  وهبطت 
�دن����ى م�شتوى  �ل��ع��امل �يل  �ق��ت�����ش��اد يف  �أك����رب 
منذ مايو �يار يف حني حت�شن ن�شاط �مل�شانع. 
ه��ب��وط حاد  �ع��ق��اب  �لبيانات يف  تلك  وج���اءت 
�أك��رب م�شتهلك للنفط  يف خمزونات �خل��ام يف 

لثالث ��شبوع على �لتو�يل.
�ل�شعود �حلاد  �ن  لكن حمللني يحذرون من 
ال�شعار �لنفط و�لذي حقق فيه برنت مكا�شب 

�خلام  �شجل  بينما  ب��امل��ئ��ة   10 ح���و�يل  بلغت 
�ربعة  من  �أق��ل  يف  باملئة   17 قفزة  �المريكي 
�يل  بالنظر  فيه  مبالغا  ي��ك��ون  رمب��ا  ��شابيع 

وفرة �المد�د�ت.
و�رتفعت عقود برنت 16 �شنتا �يل 86ر108 
 0345 �ل�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر 
بتوقيت جرينت�س متجهة نو ت�شجيل مكا�شب 

لثالث ��شبوع على �لتو�يل.
 11 و�شعدت عقود �خلام �المريكي �خلفيف 
�ن  بعد  للربميل  دوالر  15ر108  �يل  �شنتا 
04ر108 دوالر  �ل�شابقة عند  �أنهت �جلل�شة 
�شهر�. ويتجه   16 لها يف  �أعلى م�شتوى  وهو 
على  ��شبوع  ر�ب��ع  لت�شجيل  �المريكي  �لنفط 

�لتو�يل من �ملكا�شب.
وقال جوناثان بار�ت �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة 
بار�تز بولنت البحاث �ل�شلع ومقرها �شيدين 
موؤخر�  �ل�شوق  يف  حدثت  قليلة  ��شياء  هناك 
و�أحدها هو �لهبوط �حلاد يف خمزونات �خلام 

وهو ما يظهر �ن �لبع�س ي�شرتي �لكثري من 
�كرب  ب�شكل  ��شتخد�مه  يجري  �ل��ذي  �لنفط 

لانتاج.

لكن م��ع ه��ذ� ف��ان �شعود �ال���ش��ع��ار ح��اد ومن 
�ل�شعب تربيره ��شتناد� �يل �لعو�مل �ال�شا�شية 

لل�شوق. فهناك وفرة يف �المد�د�ت.

•• �صنغافورة-رويرتز:

�م�������س يف طريقه  �ل���ذه���ب  �ن��ت��ع�����س 
�أ�شبوعي  �رت���ف���اع  ث����اين  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
بارتفاع  م���دع���وم���ا  �ل����ت����و�يل  ع���ل���ى 
طوكيو  يف  للذهب  �الج��ل��ة  �ل��ع��ق��ود 
ن���ت���ي���ج���ة الن���خ���ف���ا����س ����ش���ع���ر �ل���ني 
�شتجرى  �نتخابات  قبل  و�مل�شاربة 
و�شجل  �ملقبل.  �ال�شبوع  �ليابان  يف 
�جلل�شة  يف  م�شتوى  �أدن����ى  �ل��ذه��ب 
لاوقية  دوالر  94ر1281  عند 
�الون�������ش���ة ث���م �ن��ت��ع�����س ل��ي�����ش��ل �ىل 
بحلول �ل�شاعة  دوالر  36ر1289 
مرتفعا  جرينت�س  بتوقيت   0622
�ل�شابقة.  �جلل�شة  عن  باملئة  4ر0 
�لذهب  يتجه  �ال�شبوع  مدى  وعلى 
باملئة  5ر0  بن�شبة  �رتفاع  لت�شجيل 
�ال�شبوع  باملئة  خم�شة  �شعوده  بعد 

يحقق  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن  �مل���ا����ش���ي 
�حل�����زب �ل���دمي���ق���ر�ط���ي �حل����ر �ىل 
جانب حزب كوميتو �جلديد �شريكه 
يف �الئتاف �حلاكم ف��وز� كبري� يف 
�مل�شت�شارين  جم��ل�����س  �ن���ت���خ���اب���ات 
�الحد  ي��وم  �شتجرى  �لتي  �لياباين 
�مل��ق��ب��ل. وق���د مي��ه��د ذل���ك �لطريق 

لتنفيذ  �بي  �شينزو  �ل��وزر�ء  لرئي�س 
توجد  لكن  �شامل  �شريبي  ��شاح 
ي��ف��ق��د �بي  �أن  �أي�����ش��ا م���ن  خم����اوف 
تركيزه على �القت�شاد �ذ� فاز بن�شبة 
�المريكية  �لعقود  و�رتفعت  كبرية 
�ىل  دوالر  40ر4  ل��ل��ذه��ب  �الج��ل��ة 

لاوقية. دوالر  60ر1288 

قانون ي�صجع ال�صكوك الإ�صالمية يف هوجن كوجن

البطالة ترتاجع يف 11 ولية يف يونيو 

مدينة ديرتويت الأمريكية تطلب اإ�صهار اإفال�صها 
•• وا�صنطن-وكاالت:

تقدمت مدينة ديرتويت �الأمريكية بطلب �إ�شهار 
�إفا�شها، يف ظل عجزها عن ت�شديد ديونها �لتي 
وثائق  ذكرته  ما  وف��ق  دوالر،  مليار  �ل�18  فاقت 

ق�شائية.
وقال حاكم والية ميت�شيغن ريك �شنيدر يف ر�شالة 
�ملحكمة،  �أم����ام  �الإف���ا����س  �إ���ش��ه��ار  �أرف��ق��ه��ا بطلب 
�ل��وح��ي��د �لذي  �إ���ش��ه��ار �الإف��ا���س ميثل �حل��ل  �إن 
وقابلة  م�شتقرة  ت�شبح  ب��اأن  لديرتويت  �شي�شمح 

لا�شتمر�ر .
�أمريكية  مدينة  �أك��رب  ر�ب��ع  �شكان  �أن  �إىل  ولفت 
باخلروج  لهم  �شت�شمح  ي�شتحقون خارطة طريق 
�الإد�رة  هيئات  �إليها  تدفعهم  �لتي  �ل��دو�م��ة  من 

�لعامة �لتي يرت�جع �أد�وؤها �أكرث و�أكرث .
وكرر �شنيدر تاأكيده �أن هذه خطوة �شعبة، ولكنها 
�خليار �لوحيد ملعاجلة م�شكلة تكونت طو�ل �شتة 
م��ن و�شع  �شيمكن  �حل��ل  ه��ذ�  �أن  ع��ق��ود، معترب� 
دي���رتوي���ت ع��ل��ى �أر���ش��ي��ة م��ال��ي��ة ق��وي��ة ت��ت��ي��ح لها 

فر�شة �لنمو و�الزدهار يف �مل�شتقبل.
ع��دد من  �ال�شتغناء عن  تدريجي  ب�شكل  وق��د مت 
�ل�شو�رع  �إن���ارة  �لتوقف عن  ذل��ك  �خل��دم��ات، من 
ل��ي��ا، يف ظ��ل ت��ر�ج��ع ع���دد ���ش��ك��ان �مل��دي��ن��ة �لذي 
�نخف�س من 1.8 مليون ن�شمة عام 1950 �إىل 
�إىل  و�لنزوح  �جلرمية  تف�شي  و�أدى  �ألفا.   685
�ل�شو�حي وتر�جع �شناعة �ل�شيار�ت �إىل ت�شديد 
�شربات قا�شية لاإير�د�ت �ل�شريبية، حيث �أعلنت 
ق�شم  �شد�د  �ملا�شي تخلفها عن  �ل�شهر  ديرتويت 

دوالر. مليار  من ديونها �لبالغة قيمتها 18.5 
وذكرت و�شائل �إعام �أمريكية �أن ديرتويت باتت 
�مل��ت��ح��دة تتقدم  �ل��والي��ات  ت��اري��خ  �أك���رب مدينة يف 
خال  �شتنظر  �ل��ت��ي  �ملحكمة  �إىل  �ل��ط��ل��ب  ب��ه��ذ� 
فرتة ترت�وح بني ثاثني وت�شعني يوما �إمكانية 
�ملدينة  الإنقاذ  جهد  بذل  وبالتايل  �خلطوة  هذه 

من �لغرق يف ديون مبليار�ت �لدوالرت.
يف غ�شون ذلك، تر�جعت معدالت �لبطالة يف 11 
ح�شبما  ح��زي��ر�ن  يونيو  يف  فقط  �مريكية  والي��ة 
وعورة  ع��ن  يك�شف  تقرير  يف  �لعمل  وز�رة  قالت 

�لطريق �يل �النتعا�س �القت�شادي.
ووجد �لتقرير �لذي �شدر يوم �خلمي�س قبل يوم 

من موعده �ملعتاد �أن معدالت �لبطالة �رتفعت يف 
يف  ��شتقرت  بينما  �مريكية  والي��ة   28 يف  يونيو 
11 والية ومنطقة كولومبيا مقارنة مع �ل�شهر 
 25 يف  �لبطالة  معدالت  هبطت  عندما  �ل�شابق 

والية و�رتفعت يف 17 والية.
ومع هذ� فان معدالت �لبطالة يف 19 والية ظلت 
�لوطني  �ملعدل  عن  كبري  ب�شكل  �نخفا�شا  �أك��رث 
ن��ي��ف��اد� يف ت�شدر  ب��امل��ئ��ة و����ش��ت��م��رت  6ر7  �ل��ب��ال��غ 
�ل���والي���ات �الم��ري��ك��ي��ة مب��ع��دل ب��ط��ال��ة ب��ل��غ 6ر9 
0ر9  وميزوري  باملئة  2ر9  �يلينوي  تلتها  باملئة 
�أدنى معدل للبطالة  باملئة و�شجلت نورث د�كوتا 

وبلغ 1ر3 باملئة.

•• �صيدين-رويرتز:

�ل�شكوك  �����ش���د�ر  ي�شهل  ق��ان��ون��ا  ك���وجن  ه���وجن  يف  تنظيمية  ه��ي��ئ��ة  �أق����رت 
�ال�شامية وميهد �لطريق �أمام �جلهات �مل�شدرة لتو�شيع م�شادر �لتمويل 
لت�شمل م�شتثمرين من منطقة �خلليج وغريها ويهدف �لقانون �ىل تو�شيح 

تعدد  ب�شبب  مرتفعة  �شر�ئب  تو�جه  قد  �لتي  لل�شكوك  �ل�شريبي  �لو�شع 
�لتعامات على �ال�شول �لد�عمة لها.

وقال كيه.�شي.ت�شان وزير �خلدمات �ملالية و�خلز�نة يف هوجن كوجن يف بيان 
�ن �لقانون �لذي بد�أ �لعمل به �م�س �جلمعة ي�شع �طار� �شريبيا لل�شكوك 

للم�شاعدة يف تطوير �شوق �ل�شكوك يف هوجن كوجن.
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هيئة الت�صالت ال�صعودية تبحث عن بديل لوات�صاب
•• الريا�س-وكاالت:

ذكرت م�شادر مطلعة �أن هيئة �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات �ل�شعودية تبحث عن بد�ئل تقنية تغني عن برنامج و�ت�شاب ، وفقاً ل�شحيفة �القت�شادية .
�تخاذ قر�ر بحجب  تردد عن عزمها  �لتو��شل �الجتماعي تويرت ما  �ل�شعودية قد نفت عرب ح�شابها يف موقع  �ملعلومات  �الت�شاالت وتقنية  وكانت هيئة 

تطبيقي و�ت�شاب و �شكايب ، موؤكدة �أنه ال �شحة لهذه �الأخبار، دون �أن تذكر تفا�شيل �أكرث عن �ملو�شوع.
بيد �أن �مل�شادر �أ�شارت �إىل �أن �لهيئة قد تكون �أجلت مو�شوع �حلجب موؤقتاً حلني �إيجاد �لبديل عن �لتطبيقني، وباالأخ�س و�ت�شاب .

يذكر �أن م�شاألة �حلجب �شغلت بال �ل�شارع �ل�شعودي منذ �شهور، خ�شو�شاً يف ظل مت�شك �ل�شركة �الأمريكية �ل�شانعة لربنامج و�ت�شاب برف�شها �ل�شروط 
و�ملتطلبات �لتنظيمية �لتي طلبتها هيئة �الت�شاالت يف �ل�شعودية.

ومن �ملعلوم �أن م�شغلي خدمات �الت�شاالت يف �ل�شعودية �شبق �أن خاطبو� �شركة باك بريي قبل عامني لعدم ��شتيفائها �ملتطلبات �لتنظيمية، وفق �أنظمة 
�لهيئة و�شروط �لرت�خي�س �ل�شادرة ملقدمي �خلدمة لت�شتكمل، باك بريي جزء�ً من �ملتطلبات �لتنظيمية، �الأمر �لذي �شمح لها با�شتمر�ر تقدمي �خلدمة 

حتى متكنت من �إنهائها ب�شورة كاملة بعد �أكرث من �شهرين من �ملخاطبات.

•• دبي-وام:

��شت�شاف مركز دبي لل�شلع �ملتعددة ليلة �أم�س �الول على مائدة �ل�شحور وفد� ي�شم ثاثة من بني ثمانية من �شفر�ء معر�س �إك�شبو 2020 
�لذين مت �ختيارهم من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�لعام �ملا�شي لدعم ملف �الإمار�ت �خلا�س با�شت�شافة �ملعر�س. ح�شر �ملائدة �أحمد بن �شليم �لرئي�س �لتنفيذي �الأول ملركز دبي لل�شلع �ملتعددة 

�إىل جانب جمموعة من �مل�شوؤولني من �ملركز. 
و�شم وفد �شفر�ء معر�س �إك�شبو �لدويل 2020 كا من مرو�ن �حلاج من دولة �الإمار�ت و�إينا�س �ل�شيخ من جمهورية م�شر �لعربية وبن 
2020 مطلع �لعام �جلاري و�أطلعهم على  �إك�شبو �لدويل  �أملانيا . وكان مركز دبي لل�شلع �ملتعددة قد ��شت�شاف �شفر�ء معر�س  �أو�ت��ر� من 

�جلهود �لتي يبذلها يف �شبيل تر�شيخ مكانة �لدولة كمركز �إقليمي لتجارة �ل�شلع.

مركز دبي لل�صلع املتعددة ي�صت�صيف �صفراء
 معر�س اإك�صبو 2020
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•• روما-وام:

�لغذ�ئي  للد�شتور  �ملتحدة  �الأمم  هيئة  �عتمدت 
من  �لغذ�ئية  للمو�د  ج��دي��دة  مو��شفات  جملة 
�أنحاء  جميع  يف  �مل�شتهلكني  �شحة  حماية  �أج��ل 
ل��ل��ف��اك��ه��ة و�خل�شر  م��ع��اي��ري  ت��ت�����ش��م��ن  �ل���ع���امل 

و�الأ�شماك و�ملنتجات �ل�شمكية وعلف �حليو�ن.
وت��ب��ن��ت ه��ي��ئ��ة د���ش��ت��ور �ل���غ���ذ�ء �ل��دول��ي��ة كذلك 
�أ  م��دون��ات للوقاية م��ن م���ادة �الأوك��ر�ت��وك�����ش��ني 
�مللوثة و�مل�شببة لل�شرطان يف �لكاكاو وتوجيهات 
�لتوت  يف  �ملجهري  �لتلوث  جتنب  كيفية  ب�شاأن 
و�أخرى حول تطبيق �إجر�ء�ت �ملطالبة يف حالة 
على  حمتوية  غري  �أنها  على  �ملو�شفة  �الأغ��ذي��ة 
�ل�شوديوم مبا يف ذلك تو�شيف  �أماح  �إ�شافات 
�لتغليف  ع��ل��ى  م�شافة  �أم����اح  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال 
�ختيار  يف  �مل�شتهلك  م�شاعدة  بهدف  �خل��ارج��ي 
�لد�شتور  هيئة  وتعنى  �شليمة.  �شحية  حمية 
�ملتحدة  �الأمم  منظمة  ب��ني  �مل�شرتكة  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
لاأغذية و�لزر�عة فاو  ومنظمة �ل�شحة �لعاملية 
ومو��شفات  �الأغ��ذي��ة  �شامة  معايري  ب��اإر���ش��اء 
ج��ودت��ه��ا دول���ي���ا ل���رتوي���ج �أط��ع��م��ة م��غ��ذي��ة �أكرث 
للم�شتهلكني  �أعلى  تغذية  قيمة  وذ�ت  ماأمونية 
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �مل���ع���م���ورة.. وغ��ال��ب��ا م��ا تتخذ 
�أ�شا�شا  �ل���غ���ذ�ئ���ي  �ل��د���ش��ت��ور  ه��ي��ئ��ة  م��و����ش��ف��ات 
وحتديد  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  للت�شريعات 
ولتجارة  لاأغذية  �ملعيارية  �ل�شامة  مقايي�س 
موؤخر�  �ل�شنوي  �جتماعها  ويف  �لدولية.  �لغذ�ء 
ميادها  بعيد  �لغذ�ئي  �لد�شتور  هيئة  �حتفلت 
�خلم�شني و�شط ح�شور 620 مندوبا عن 128 
دولة ع�شو� ومنظمة ع�شو و�حدة ودولة ع�شو 
وغري  دول��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  منظمة  و41  م��ر�ق��ب 

حكومية مبا يف ذلك وكاالت �الأمم �ملتحدة.
�ملهمة مبدونات  �لعمل  �إح��دى جماالت  وتتمثل 
و�إتاحة  �آمنة  �لغذ�ئي يف فر�س حدود  �لد�شتور 
ملنع  �لغذ�ئية  �ل�شل�شلة  �م��ت��د�د  على  توجيهات 
�لتلوث �أو خف�شه نظر� الأن �لغذ�ء قابل للتلوث 

باملعادن �لثقيلة و�ل�شميات �لفطرية وبالبكترييا 
و�لفريو�شات.

مدونتني  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��د���ش��ت��ور  هيئة  و�ع��ت��م��دت 
ع��ل��ى ج��ان��ب ك��ب��ري م���ن �الأه���م���ي���ة ل��ل��وق��اي��ة من 
�مللوثة و�مل�شببة لل�شرطان  مادة �الأوكر�توك�شني 
حم�س  م��ن  ول��ل��وق��اي��ة  �ل��ك��اك��او  يف  خف�شها  �أو 
حمتو�ه  خف�س  �أو  �لك�شافا  يف  �لهيدور�شيانيك 
ويعد كاهما منتجني مهمني بالن�شبة للبلد�ن 

�لنامية.
جزء�  �ل��ط��ازج  �لتوت  ي�شبح  �أن  ميكن  حني  ويف 
عر�شة  �أن��ه  �أي�شا  وج��د  فقد  �شحية  حمية  م��ن 
حاالت  من  بالعديد  ومرتبط  �ملجهري  للتلوث 
�لتف�شي �ملر�شي �ملنقولة عرب �الأغذية على هيئة 
�الأمعاء   وف��ريو���س  �ي��ه  �لكبد  �لتهاب  فريو�شات 
ن��ورو فريو�س وبكترييا  �أي ك��ويل  �لتي ت�شيب 
مدونات  وت��وج��ه   . �الأو�يل  وبكترييا  �ل��ق��ول��ون 
�ل��د���ش��ت��ور �جل���دي���دة م�����ش��ورة وت��ت��ي��ح توجيهات 
بكيفيات  �شو�ء  و�مل�شتهلكني على حد  للمنتجني 

�حليلولة دون وقوع مثل هذ� �لتلوث.
�لغذ�ئي  �ل��د���ش��ت��ور  هيئة  تبنت  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت  يف 
�ل�شحة  وم��ن��ظ��م��ة  ف���او  منظمة  ب��ني  �مل�����ش��رتك��ة 
�لعاملية عدد� من �ملعايري �ل�شلعية بغر�س حماية 
�مل�شتهلك من �الحتيال و�شمان ممار�شات عادلة 
يف جتارة �لغذ�ء مت�شمنة �لفاكهة و�خل�شرو�ت 
�ل��ط��ازج��ة و�مل��ع��اجل��ة  مثل �الأف���وك���ادو و�لرمان 
و�ملنتجات  �الأ�شماك  و�أي�شا  وغريها  و�لزيتون 

�ل�شمكية  مثل �ل�شمك �ملدخن وغريه .
�جلديدة  �مل��ع��اي��ري  ه���ذه  ت�شاعد  �أن  ينتظر  و�إذ 
م�شتندة  عقود  �شياغة  على  و�لباعة  �مل�شرتين 
�إىل م��و����ش��ف��ات م��دون��ات �ل��د���ش��ت��ور ف��اإن��ه��ا تعد 
�أي�شا مبثابة �شمان للم�شتهلكني للح�شول من 

�ملنتجات على ما يتوقعونه.
قيما مرجعية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ع��ت��م��دت  ك��م��ا 
و�حلو�م�س  �ل�����ش��ودي��وم  ب��خ�����ش��و���س  ل��ل��ت��غ��ذي��ة 
�لدهنية �مل�شبعة وهي عنا�شر ترتبط باالأمر��س 
�مل���زم���ن���ة غ����ري �مل���ع���دي���ة ل���غ���ر����س ت�����ش��م��ي��ن��ه��ا يف 

�لقيم  ت��ع��ري��ف  �أج���ل  م��ن  �ل��ت��و���ش��ي��ف  مل�شقات 
�لغذ�ئية للمنتجات.

�مل�شتمرة  �مل�شاعي  وي�شكل هذ� �جلهد جزء� من 
من جانب هيئة �لد�شتور �لغذ�ئي بغية �لرتويج 
للممار�شات �لغذ�ئية �ل�شحية وتد�رك م�شكات 
�الن��ت�����ش��ار الأ�شباب  �مل���ت���ز�ي���دة  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 

�حلمية غري �ل�شليمة.
�لتوجيهية  �خلطوط  على  �لهيئة  �شادقت  كما 
�ملعدة  �لتكميلية  ل��اأغ��ذي��ة  و�مل��ح��دث��ة  �مل��ر�ج��ع��ة 
ل�شمان  �ل�شغار  و�الأط��ف��ال  �شنا  �الأك��رب  للر�شع 
�ملجموعات  حالة  يف  و�لتغذية  �ل�شحية  �لعناية 

�ل�شكانية �الأ�شعف.
�لغذ�ئي  �ل��د���ش��ت��ور  ت��ب��ن��ى  ذل����ك  ع��ل��ى  وع�����اوة 
م��ئ��ات م��ن �حل����دود �ل��ق�����ش��وى �الآم���ن���ة ملخلفات 
ف�شا  �لبيطرية  و�ل��ع��ق��اق��ري  �الآف����ات  م��ب��ي��د�ت 
عن �الإ�شافات �لغذ�ئية لاأطعمة. وبالنظر �إىل 
يف  تلوثا  ي�شبب  �أن  ميكن  �حل��ي��و�ين  �لعلف  �أن 
�لبي�س ومنتجات �حلليب و�للحوم فقد �عتمدت 
هيئة �لد�شتور �لغذ�ئي توجيهات للبلد�ن حول 
وتقييم خطر  �لعلف �حليو�ين  كيفيات مر�قبة 

�لتلوث فيه.
�ل��ه��ي��ئ��ة �لدولية  ت��ب��ن��ت  �ل�����ش��ع��ي��د  ن��ف�����س  وع��ل��ى 
�لوطنية  �ل���رق���اب���ة  ل��ن��ظ��م  ت��وج��ي��ه��ي��ة  خ��ط��وط��ا 
ع��ل��ى �ل����غ����ذ�ء م���ن �أج�����ل م�����ش��اع��دة �ل���ب���ل���د�ن يف 
�الإم����د�د�ت  على  فعالة  رق��اب��ة  عمليات  تطبيق 
�ع��ت��ب��ار حجم �لتد�ول  ل��دي��ه��ا. وع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ملعايري  بني  فيما  �ملنا�شقة  و�شرور�ت  �لتجاري 
و�ملو��شفات �لوطنية و�فقت �لهيئة �لدولية على 
ت�شكيل جلنة جديدة منبثقة عنها تعنى بالتو�بل 
مقرها  �لهند  ت�شت�شيف  �شوف  �لطهي  و�أع�شاب 

�جلديد وتقوم على رئا�شتها.
كما �شادقت هيئة �لد�شتور �لغذ�ئي على خطتها 
�ال�شرت�تيجية للفرتة 2014-2019 لتوجيه 
�مل�شتهلك  �شحة  حماية  جم���االت  يف  �أن�شطتها 
و�شمان �ملمار�شات �لعادلة يف جتارة �لغذ�ء على 

مدى �ل�شنو�ت �ل�شتة �ملقبلة.

الأمم املتحدة تعتمد موا�صفات جديدة للمواد الغذائية 
من اأجل حماية �صحة امل�صتهلكني حول العامل
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 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 �ملودعة حتت رقم : 176519  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : و�شل ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 23073 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 خدمات �لدعاية و�الإعان ، �إد�رة �الأعمال ، توجيه �الأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي. 
�لو�قعة بالفئة : 35

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن ر�شم مميز لثاثة خطوط ملتفة ثنائية �الأبعاد ومن ثم متدلية بطريقة 
منحنية ترت�وح �ألو�نها بني �الأ�شفر  و�لربتقايل و�لبني.

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 �ملودعة حتت رقم : 176517  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : و�شل ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 23073 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد 
�لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية ، مو�د 
�لفنانني ، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ، �الآالت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س 
، �لكلي�شيهات  )عد� �الأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية )غري �ل��و�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة 

)�لر��شمات(.
�لو�قعة بالفئة : 16

WASL باللغة �الإجنليزية  و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة و�شل باللغة �لعربية وحتتها كلمة 
باللون �لبني وعلى ي�شارهما ر�شم مميز لثاثة خطوط ملتفة ثنائية �الأبعاد ومن ثم متدلية بطريقة منحنية 

ترت�وح �ألو�نهم بني �الأ�شفر و�لربتقايل و�لبني.
�ال�شرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 �ملودعة حتت رقم : 176520  

تاريخ �إيد�ع �الأولوية
با�شم : و�شل ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 23073 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية.
�لو�قعة بالفئة : 36

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن ر�شم مميز لثاثة خطوط ملتفة ثنائية �الأبعاد ومن ثم متدلية بطريقة 
منحنية ترت�وح �ألو�نها بني �الأ�شفر  و�لربتقايل و�لبني.

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 �ملودعة حتت رقم : 176518  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : و�شل ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 23073 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد 
�لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية ، مو�د 
�لفنانني ، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ، �الآالت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س 
، �لكلي�شيهات  )عد� �الأجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية )غري �ل��و�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة 

)�لر��شمات(.
�لو�قعة بالفئة : 16

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن ر�شم مميز لثاثة خطوط ملتفة ثنائية �الأبعاد ومن ثم متدلية بطريقة 
منحنية ترت�وح �ألو�نها بني �الأ�شفر  و�لربتقايل و�لبني.

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848
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 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 �ملودعة حتت رقم : 176521  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : و�شل ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 23073 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �إن�شاء �ملباين ، �الإ�شاح ، خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع. 
�لو�قعة بالفئة : 37

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن ر�شم مميز لثاثة خطوط ملتفة ثنائية �الأبعاد ومن ثم متدلية بطريقة 
منحنية ترت�وح �ألو�نها بني �الأ�شفر  و�لربتقايل و�لبني.

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848
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ف�سول الإثارة والتحدي تتوا�سل يف خما�سيات الرجال 

قرعة متوازنة يف خما�صيات ال�صيدات 
البولينج تنطلق اليوم بفئة ال�سباب واملبتدئني واجلودو يختتم الليلة 

�صباقان لكاأ�س الوثبة �صتد باأمريكا وبولندا اليوم �صمن مهرجان من�صور بن زايد العاملي للخيول العربية

ح�شور جماهريي كبري و�أح��د�ث م�شوقة ومثرية يف بطولة 
كرة �لطائرة �لرم�شانية لنادي مليحه �لريا�شي وهي ت�شهد 
�إنطاقتها مب�شاركة 8 فرق �شمو� 64 العبا مو�طنا من �أبناء 
�ملنطقة .  وتعد فعاليات بطولة كرة �لطائرة �لرم�شانية و�لتي 
�لرم�شانية  �لبطوالت  �أب��رز  من  �مل�شاركة  هذه  بزخم  حتظى 
�لريا�شية �لتي ت�شتاأثر باهتمام �ل�شاحة �لريا�شية يف �لدولة 
و�لذي  �لريا�شي  �لثقايف  ن��ادي مليحه  قبل  تنظم من  كونها 
ملع �أ�شمه بني خمتلف �الحد�ث �لريا�شية رغم حد�ثة �إن�شائه 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل  من 

�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �العلى لاحتاد حاكم �ل�شارقة حفظه 
�هلل .

�ملجل�س  ع�شو  �لكتبي  بالعجيد  �شعيد  م�شبح  ح�شور  ويف 
�إد�رة نادي مليحه وحممد  �لوطني �الحتادي رئي�س جمل�س 
�شلطان �خلا�شوين �أمني �ل�شر �لعام وحممد خليفة �لبدو�وي 
للفعاليات  �ملنظمة  �للجنة  ورئ��ي�����س  �الد�رة  جمل�س  ع�شو 
��شتعر��شية  مبناف�شات  �لبطولة  �إن��ط��اق  مت  �لرم�شانية 
�أن  بعد  �الأولية  �لنتائج  و�أ�شفرت  �لبطولة.   �إنطاق  تبعتها 
فريق  تر�شح  �إىل  جمموعتني  �إىل  �مل�شاركني  تق�شيم  ج��رى 

�شيف علي �لكتي وفريق حممد مبارك �إىل �جلوالت �لنهائية.   
�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �لكتبي  بالعجيد  �شعيد  م�شبح  و�أك��د 
�الحتادي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي مليحه �أن �لنادي حري�س 
على تنظيم هذه �لبطولة �شنويا يف �شهر رم�شان �ملبارك يف 
ظل �القبال �لذي حتظى به من �أبناء �ملنطقة و�أ�شار �إىل هناك 
هناك تكرمي ينتظر �لفرق �لفائزة �لتي �شتتوج بالبطولة يف 
نهايتها د�عيا �إىل �أهمية �حلر�س على مز�ولة �لريا�شة خال 
�شهر رم�شان و�للقاء على مناف�شات ودية حتقق �ال�شتفادة من 

ن�شائم هذ� �ل�شهر �لكرمي .

انطالق بطولة كرة الطائرة الرم�صانية بنادي مليحة 
الريا�صي مب�صاركة 64 لعبًا مواطنًا

ت���و�����ش���ل���ت م��ن��اف�����ش��ات �ل�������دور �ل��ت��م��ه��ي��دي من 
�لثالث على  �لقدم للرجال لليوم  خما�شيات كرة 
�مل�شلحة  �لقو�ت  نادي �شباط  �أوملبياد  �لتو�يل يف 
�مل��ف��ت��وح��ة �ل�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��رة و�مل���ق���ام حت��ت رعاية 
كرمية من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
مزيد�ً  �أ�شفى  مكثف  جماهريي  ح�شور  و�شط   ،

من �الإثارة و�حلما�س على �ملباريات.
�أم�����س �الأول ع��ن ف��وز كا�شح  و�أ���ش��ف��رت م��ب��اري��ات 
�ك�شرت�مك�س  مناف�شه  على  جي  جي  �آي  لفريق 
بع�شرة �أهد�ف دون مقابل �شمن مباريات �جلولة 
جي  �آي  ليقرتب  �الأوىل  �ملجموعة  م��ن  �لثانية 
ج��ي م��ن �ل��ت��اأه��ل �إىل �ل����دور �ل��ث��اين وي��ع��ل��ن عن 
كرة  خما�شيات  لقب  على  ق��وي  كمناف�س  نف�شه 
�لقدم، ورفع �آي جي جي ر�شيده �إىل 6 نقاط يف 
�آي جي  �شد�رة �ملجموعة �الأوىل. وتبارى العبو 
�أه��د�ف �ملبار�ة  جي يف هز �شباك �ملناف�س و�أح��رز 
كل من بال �أ�شويف 5 �أه��د�ف، يو�شف �ملزروعي 
�أدخي�شي  ور���ش��ي��د  ه��دف��ني  وع���ادل هبيل  ه��دف��ني 
فوز�ً  �أطل�س لات�شاالت  فريق  كما حقق  ه��دف. 
على  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  م��ب��اري��ات��ه  �أوىل  يف  م�شتحقاً 
هدف  مقابل  �أه��د�ف  باأربعة  بلومنتجتون  فريق 
و�حد ليت�شاوى �لفريقان يف ر�شيد �لنقاط ولكل 
خلفان  �طل�س  �أه���د�ف  و�شجل  ن��ق��اط،   3 منهما 
جمعة هدفني و�إبر�هيم عبيد وطارق �أمان بينما 
�ملجموعة  ويف  �أو��شي.  بلومنتجتون  هدف  �شجل 
على  �لوطنية  �حل��ف��ر  �شركة  ف��ري��ق  ف��از  �لثانية 
بثاثة  �لرتبوي  للتطوير  �الإم���ار�ت  كلية  فريق 
بابا  و�أح���رز للحفر يحيى  �أه���د�ف مقابل ه��دف، 
���ش��ري��ع و�شجل  �أب����و  وع��زي��ز درو و�أح���م���د حم��م��د 
ه���دف كلية �الإم�����ار�ت �أح��م��د ع��ل��ي �ل��ن��ق��ب��ي. ويف 
�ملبار�ة �لثانية �شمن �ملجموعة ذ�تها متكن فريق 
�أمرك من �لفوز على فريق �جلا�شم لاألومنيوم 
وبذلك  �شاملني.  عمر  �شجلهما  رد  دون  بهدفني 
�ملجموعة  �لوطنية  �حلفر  �شركة  فريق  يت�شدر 
�لثانية بر�شيد 3 نقاط عقب �جلولة �الأوىل من 
�لدور �لتمهيدي بفارق �الأهد�ف عن فريق �أمرك 
بينما �حتل �جلا�شم لاألومنيوم وكلية �الإمار�ت 
ر�شيد  بدون  و�لر�بع  �لثالث  �ملركزين  للتطوير 
�ل��ن��ق��اط. وت��ت��و����ش��ل م��ب��اري��ات �ملجموعتني  م��ن 
�الأوىل و�لثانية �ليوم �ل�شبت حيث تقام 4 لقاء�ت 

�أط��ل�����س لات�شاالت  م��ع  �ك�����ش��رت�م��ك�����س  وي��ل��ع��ب 
�ملجموعة  �لعربية يف  �ل�شركة  وبلومنتجتون مع 
�الأوىل، بينما يلتقي فريق �شركة �حلفر �لوطنية 
فريق  �أم��رك  وي��و�ج��ه  لاألومنيوم،  �جلا�شم  مع 

كلية �الإمار�ت للتطوير �لرتبوي.

القدم  كــرة  خما�سيات  يف  متوازنة  قرعة 
لل�سيدات

من ناحية �أخرى �أجريت م�شاء �أم�س �الأول بقاعة 
قرعة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ب��ن��ادي  �ل�شينما 
�شاح  بح�شور  لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  خما�شيات 
رئي�س  �أحمد  وم�شلم  �لبطولة،  مدير  �ل�شلومي 

جلنة كرة �لقدم وممثلي �لفرق �مل�شاركة.
�لثمانية  �ل��ف��رق  تق�شيم  ع��ن  �ل��ق��رع��ة  و�أ���ش��ف��رت 
 4 جمموعة  كل  ت�شم  جمموعتني  �إىل  �مل�شاركة 
)�أ(  �آي جي جي  �الأوىل  �ملجموعة  و�شمت  ف��رق، 
�أب���و ظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي ج��ام��ا و دي دبليو  و ن���ادي 
�شمت  بينما  �خلا�شة،  �ليحر  مدر�شة  و  �إي��ه  �إف 
�أبو  ون��ادي  و  �آي جي جي )ب(  �لثانية  �ملجموعة 
ظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي �أل��ف��ا وط����ري�ن �الحت����اد ون���ادي 
كرة  خما�شيات  مباريات  وكانت  �لعر�قي.  �لنفط 
تلعب  و���ش��وف  �أم�����س  �نطلق  ق��د  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم 
دوري  بنظام  �لتمهيدي  �ل���دور  �مل�شاركة  �ل��ف��رق 
�أن يتاأهل �إىل ن�شف �لنهائي  من دور و�حد على 
�أول وثاين كل جمموعة ثم يتاأهل �لفائز�ن �إىل 
�ملبار�ة �لنهائية. من جانبها �أعربت �أمل بو �شاخ 
�أمينة �شر جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت مبجل�س �أبو 
ظبي �لريا�شي رئي�شة جلنة كرة �لقدم �لن�شائية 
�شعادتها  عن  للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  يف 
بانطاقة مناف�شات كرة �لقدم لل�شيد�ت، موؤكدة 
نادي  �أوملبياد  يف  �لن�شائية  �لقدم  ك��رة  تو�جد  �أن 
�الإيجابيات  م��ن  و�ح��د  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط 
�لتي و�شلت �إليها كرة �لقدم �لن�شائية يف �ملرحلة 
�الأخرية ال�شيما مع �الأهمية �لكبرية �لتي تتمتع 
بها �الأوملبياد �لتي ت�شتمر يف عامها �ل�شابع ع�شر 

على �لتو�يل.
خما�شيات  �ن�شمام  �أن  فيه  �شك  ال  مم��ا  وق��ال��ت  
يعد  �ل�شباط  ن��ادي  �أوملبياد  �إىل  �لن�شائية  �لكرة 
يف  ��شتمر�رها  �إىل  ون�شعى  �الإيجابيات  �أب��رز  من 
من  رغبة  الحظنا  و�أن��ن��ا  خا�شة  �ملقبلة  �الأع���و�م 
�لعديد من فرق كرة �لقدم �لن�شائية على �مل�شاركة 

يف �لبطولة هذ� �لعام، و�شوف ت�شهد تناف�شاً قوياً 
�لذي  �لتطور  مع  �لثمانية خ�شو�شاً  �لفرق  بني 
�الأخرية  �لفرتة  يف  لل�شيد�ت  �لقدم  كرة  �شهدته 
�أن يظهر �لعن�شر �لن�شائي قدر�ته  �أمل يف  وكلنا 
و�أ�شادت  �لبطولة.  مناف�شات  خ��ال  جيد  ب�شكل 
�للجنة  تبذله  �ل���ذي  �لكبري  باجلهد  ���ش��اخ  ب��و 
�لركن  �لفريق  برئا�شة  لاأوملبياد  �ملنظمة  �لعليا 
�للجنة  �أع�شاء  وجميع  �لكعبي  هال  حممد  م. 
ودعم  رعاية  وثمنت  �لبطولة.  على  و�لقائمني 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
�لرئا�شة  ���ش��ئ��ون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء،  جمل�س  رئ��ي�����س 
�إىل  �ل�شباط  ن��ادي  باأوملبياد  للو�شول  �ملتو��شل 
هذ� �مل�شتوى �ملتقدم و�ملبهر يف كافة حتى و�شلت 
�الإمار�تية  �ل��ري��ا���ش��ة  يف  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة  �إىل 
كل  �لريا�شي  �لكيان  م��ن  ج��زًء  متثل  و�أ�شبحت 

عام خال �شهر رم�شان �ملبارك.

خلود الزعابي تقود احلكام يف كرة القدم 
الن�سائية

لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة  خما�شيات  م��ب��اري��ات  يدير 
�لن�شائي  �لعن�شر  من  حتكيم  �أطقم  �لبطولة  يف 
�حلكم  �ل��زع��اب��ي  خ��ل��ود  مقدمتهم  ويف  ب��ال��ك��ام��ل 

�الإمار�تي.
�لعن�شر  من  �لبطولة  حكام  �أن  �لزعابي  وقالت 
ب�شكل  �أنف�شهن  ت��ق��دمي  �إىل  يطمحن  �لن�شائي 
جيد خال �ملباريات و�إثبات �أن �لعن�شر �لن�شائي 
باإمكانه �إد�رة مباريات كرة �لقدم بكفاءة و�قتد�ر، 
�ل�شابقة  �ل��ف��رت�ت  �ع��ت��دن��ا عليه خ��ال  م��ا  وه��و 
مباريات  خ��ال  �لتحكيمي  �مل�شو�ر  ب��د�ي��ة  ومنذ 

كرة �لقدم لل�شيد�ت.

البولينغ 
ت�شفيات �شباب ومبتدئي �لبولينج تفتتح �ليوم

�ل�شباب  لفئة  �لبولينج  مناف�شات  �ل��ي��وم  تفتتح 
�ل�شباط  �أومل���ب���ي���اد  ب��ط��ول��ة  ���ش��م��ن  و�مل��ب��ت��دئ��ني 
�لت�شفيات  ب��د�أ  �ي��ام من  بعد ثاثة  �لرم�شانية 
�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف م��ن��اف�����ش��ات �مل��ح��رتف��ني ، وق���د مت 
�لعام  �لبولينج هذ�  �مل�شاركني يف بطولة  تق�شيم 
بها  وي�شارك  �ملحرتفني  لفئة  �ىل فئتني �الوىل 
العبو �ملنتخب �الإمار�تي بجميع فئاته و�أعماره 
و�لاعبني  �ل��ل��ع��ب��ة  حم����رتيف  �ىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
�لقد�مى يف هذه �لريا�شة ، و�شمت �لفئة �الآخرى 
لتكافئ  �ل��ري��ا���ش��ة  ه��ذه  يف  �ملبتدئني  �ل��اع��ب��ني 
باللعبة.  متكافئني  مناف�شني  ومنحهم  �لفر�س 
�لفريق  �شعادة  توجيهات  على  ب��ن��اء  ذل��ك  وج���اء 
�ل���رك���ن م��ت��ق��اع��د حم��م��د ه���ال �ل��ك��ع��ب��ي رئي�س 
�لرم�شانية  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
و�لذي وجه باإقامة فئتني لبطولة �لبولينج حتى 
تتاح �لفر�شة لفئة �ملبتدئني للدخول يف مناف�شه 

متكافئه فيما بينهم ، وبنف�س �لوقت �إخ��ر�ج كل 
مهار�تهم.   الإب����ر�ز  �ل��ري��ا���ش��ة  ه���ذه  يف  طاقتهم 
وبنف�س �لوقت فاإن �لبطولة تعد بوجوه جديدة 
يف هذه �لفئة رغم �نها تخ�س �ملبتدئني ، �ال �أن 
�لبطوالت  �لكثري من  �شارك يف  منهم قد  ع��دد�ً 
�مل��ح��ل��ي��ة ول��دي��ه��م جت����ارب ال ب���اأ����س ب��ه��ا يف هذه 
�لريا�شة ، مما يعطي للبطولة طابع تناف�شي يف 

فئتيها ، حتى تتو��شل �ىل �الأدو�ر �لنهائية . 

له  ال�سباط  اوملبياد   : املن�سوري  حــارب 
يزه عن البطولت الخرى طابع ميمُ

�الإم���ار�ت  منتخب  الع��ب  �ملن�شوري  ح���ارب  �أك���د 
للبولينج ومت�شدر �ملباريات �لتاأهيلية حتى �الأن 
جلميع  خا�س  طابع  لديها  �لبطولة  ه��ذه  �أن   ،
�أع�شاء منتخب �الإمار�ت  ، فنحن  �مل�شاركني بها 
�لكثري من  ت��و�ج��د  ك��ل ع��ام رغ��م  ن�شارك بها يف 
 ، �لتوقيت  بنف�س  �ل��دول��ة  يف  �لبولينج  بطوالت 
و�أ�شاف  ب��ال��ذ�ت  �لبطولة  ه��ذه  نف�شل  �ن��ن��ا  �ال 
�أقوى  مناف�شني  نقابل  ع��ام  ك��ل  يف   : �ملن�شوري 
���ش��و�ء على  ون�شتفيد م��ن خ��رب�ت��ه��م وجت��ارب��ه��م 
من  �أو  �ملنتخب  يف  �لقد�مى  �لاعبني  م�شتوى 
�أن  �ملفيد  وم��ن  بالبطولة  �خل��ارج��ني  �مل�شاركني 
تتخالط مع هذه �لفئات لتكت�شب �خلربة وحتاول 
�لريا�شة  ه���ذه  يف  وت��ط��وي��ره��ا  م��ه��ار�ت��ك  �شقل 
�ال�شتحقاقات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ل��دي��ن��ا   : و�أك���م���ل    .
�لتي  باأمريكا  �لعامل  كاأ�س  مثل   ، تنتظرنا  �لتي 
�شن�شافر لها بعد عيد �لفطر �ملبارك ، باالإ�شافة 
�ىل �لبطولة �لعربية يف �لبولينج و�ملقامة يف دبي 
، وبطولة �خلليج للبولينج يف عمان ، و�أرى باأن 
للم�شاركة  �إ�شتعد�د  خري  �ل�شباط  نادي  بطولة 
عند  نكون  �ن  و�متنى   ، �لبطوالت  ه��ذه  مثل  يف 
ح�شن ظن �جلميع يف م�شاركاتنا �ملقبله ، ونتمكن 
�ملحافل  �الإم���ار�ت يف خمتلف  دول��ة  من ت�شريف 

�ملعنية 
ــرز  اب يجمع  ــاد  ــي ــب الومل  : عــقــاب  نــايــف 

اخلربات وا�سحاب املهارات العالية
ويف �مل��ق��اب��ل حت��دث ن��اي��ف ع��ق��اب الع��ب منتخب 
�ل�شباط  ن���ادي  بطولة  �أن  للبولينج  �الإم�����ار�ت 
�أ�شارك  �لتي  �لبطوالت  �أف�شل  من  �لرم�شانية 
بها يف �الإمار�ت ، فهي جتمع بني �خلرب�ت �ملحلية 
يتمتعون  �ل��ذي��ن  و�ل�شباب  �الإم����ار�ت  بولينج  يف 
. وقال عقاب  مبهار�ت مذهله يف هذه �لريا�شة 
: ه���ذه م�����ش��ارك��ت��ي �ل��ر�ب��ع��ة يف ه���ذه �ل��ب��ط��ول��ة ، 
ومت��ك��ن��ت م��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة يف 
م�����ش��ارك��ت��ي �ل��ث��ان��ي��ة ف��ي��ه��ا ، و�مت��ن��ى ت��ك��ر�ر هذ� 
�الإجن�����از �ل�����ش��ع��ب رغ���م ت��و�ج��د ك��ب��ار �لاعبني 
�ملخ�شرمني يف ريا�شة �لبولينج وباالإ�شافة �ىل 
زمائي يف �ملنتخب �الإمار�تي ، �ال �ننا �شاأحاول 
تكر�ر �الإجناز �ملحقق �شابقاً .  وعن كاأ�س �لعامل 

�لعامل  لكاأ�س  �ال�شتعد�د  �أن  نايف  �أك��د  باأمريكا 
متدنا  خليفة  �شالة  يف  فالتدريبات  ج��ي��د�ً  ك��ان 
و�مل�����ش��ارك��ات يف خمتلف   ، �ل��ك��اف��ي��ة  ب��اجل��رع��ات 
�إكت�شاب  على  ت�شاعدنا  �ي�شاُ  �ملحلية  �لبطوالت 
�خلرب�ت و�ملهار�ت �لازمه خلو�س �أي بطولة ، 
�أف�شل �لبطوالت  وتعترب بطولة نادي �ل�شباط 
�ل��ت��ي ت��ع��دن��ا لبطولة ك��اأ���س �ل��ع��امل �ل��ق��ادم��ة يف 

�أمريكا . 

قدامى املنتخب يف بولينج ال�سباط
�ل�شباط  �وملبياد  �لبولينج يف  ي�شارك يف بطولة 
�لرم�شاين نخبة من قد�مى �لاعبني باملنتخب 
�الإمار�تي يف ريا�شة �لبولينج �أمثال عبد�لرحمن 
�لزعابي وحليمان  �شامل و�مللقب ببوب و يو�شف 
�لهاملي ، وجرت �لعادة على م�شاركة هذه �لوجوه 
يف كل عام ويف بطولة �أوملبياد �ل�شباط فقط منذ 
�لاعبون  وظ��ه��ر   ، باملنتخب  �للعب  �إع��ت��ز�ل��ه��م 
مب�شتويات جيدة يف �لت�شفيات �لتاأهيلية ، حيث 
�ملعدل  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  �لزعابي  يو�شف  يحتل 
يحتل حليمان  بينما  نقطه   208 �لعام مبعدل 
�لهاملي �ملركز �خلام�س مبعدل نقاط 203.8 
ومن جانبه �أكد عبد �لرحمن �شامل �مللقب )بوب( 
و�لاعب �ل�شابق يف منتخب �الإمار�ت �نه ي�شارك 
يف  �لرم�شانية  �ل�شباط  ن��ادي  بطولة  يف  فقط 
قلة  وك��ذل��ك   ، بالعمل  �إن�شغاله  ب�شبب  ع��ام  ك��ل 
�لبطوالت �لدولية يف �الإمار�ت و�لتي من �ملمكن 
�مل�شاركة بها ، �ال �ن يف �شهر رم�شان فاإن �لنا�س 
من  ي�شتطيعون  ف���ر�غ  �أوق����ات  ع��ل��ى  يتح�شلون 

خالها ممار�شة ريا�شاتهم �ملختلفة. 
تب�شر مبناف�شات  �لعام  بهذ�  �لبطولة   : و�أ�شاف 
�مل�شاركني ففي كل عام الحظ تطور  كبرية بني 
و�ملناف�شة ت�شعب يف كل  و�أك��رث  �أكرث  بامل�شاركات 
�لبولينج  يف  �تعلم  �الأن  حتى  الزل��ت  و�ن��ا   ، ع��ام 
بهم  �ر�ه  فالذي   ، و�ل�شباب  �لنا�شئني  من  حتى 
�مل�����ش��ارك��ة و�ل��ت��ط��ور ، وه���م العبني  �ل��رغ��ب��ة يف 
و�عدين وينتظرهم م�شتقبل كبري.  و�أكد يو�شف 
�الإم���ار�ت  منتخب  يف  �ل�شابق  �ل��اع��ب  �لزعابي 
لاأجيال  لت�شجيع  ه��و  هنا  ت��و�ج��دي  �شبب  �أن 
�ل��ب��ول��ي��ن��ج وم����ن ميثلون  ري��ا���ش��ة  �ل���ق���ادم���ة يف 
، فقد مار�شت هذه �لريا�شة  �ملنتخب �الإمار�تي 
الأكرث من 25 �شنة و�كت�شبت �خلرب�ت �لازمه 

، وهم يقومون بعمل  مل�شاعدة �ل�شباب و�إفادتهم 
ر�ئ���ع ح��ت��ى �الأن و�مل��ن��ت��خ��ب ب��اأي��دي �أم��ي��ن��ه حتت 
مظلة �الإحتاد �لذي يتطور ب�شكل م�شتمر عاماً 
�ملزيد من  �ملنتخب  �أن يحقق  و�متنى   ، عام  بعد 
�الإجن��از�ت يف هذه �لريا�شة .  و��شاف �لزعابي 
: ��شارك يف �لبطوالت �ملحلية و�خلارجية �ي�شاُ 
ب�شكل �شخ�شي لع�شقي لهذه �لريا�شة ود�ئماً ما 
��شجع �ل�شباب على ممار�شة هذه �لريا�شة وحب 
�لرتكيز  ع��ل��ى  �ل��اع��ب��ني  ت�شاعد  الأن��ه��ا  �للعبة 

ب�شكل �أف�شل و�لتدرب با�شتمر�ر و�ل�شرب. 
و�أختتم �لزعابي حديثة عن �لبطولة حيث قال 
: يتو�جد العبني مميزين يف هذه �لبطولة حتى 
�الأن ، و�ملناف�شة بها �شتكون �شعبة للغاية بتو�جد 
�أفر�د �ملنتخب �حلايل �لذين يقدمون م�شتويات 
فوزهم  وف��ر���س  �لتاأهيلية  �مل��ب��اري��ات  يف  مم��ي��زة 
كبرية ، وكذ�لك هناك �ملزيد من �لاعبني �لذي 
�شي�شاركون وقريباً و�شن�شاهد ما �ذ� كانت هناك 
وجوه جديدة �شتظهر يف �ملناف�شة بقادم �الأيام . 

مبناف�سات  الليلة  تختتم  اجلــودو  بطولة 
الرجال

ي�شدل �ل�شتار �ليوم على مناف�شات بطولة �الندية 
فعاليات  ���ش��م��ن  �مل��ق��ام��ة  و،  ل��ل��ج��ود  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�الوملبياد �لرم�شاين �ل�شابع ع�شر لنادي �شباط 
�مل�شلحة و�ل���ذي يقام حت��ت رع��اي��ة �شمو  �ل��ق��و�ت 
رئي�س  نائب  نهيان،  �ل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وي�شارك  �لرئا�شة  �شئون  ،وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
يف �لبطولة �كرث من 150 العبا مق�شمني على 

فئتي �لرجال و�ل�شباب .
وتتختم بطولة �جلودو مبناف�شات �لرجال م�شاء 
�ل�شباط  بنادي  �ملقطع  �شالة  يف  �ل�شبت  �ليوم 
مب�شاركة �برز جنوم �للعبة يف �ملنطقة من ثاثة 
�ندية �مار�تية هي نادي مركز �لطفل خورفكان 
ونادي  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  �الم����ار�ت يف  بطل دوري 
�ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي �ل��و���ش��ي��ف ون�����ادي �خلليج 
�شاحب �ملركز �لثالث ��شافة �ىل �ندية من قطر 
و�ل�شعودية و�لكويت . وكانت مناف�شات فئة حتت 
�شاعة  يف  �ن��ت��ه��ت  ق��د  �شنة   18 وحت���ت  13�شنة 
�شهدت  وق��د  �جلمعة  �م�����س  م�شاء  م��ن  م��ت��اخ��رة 
تناف�شا �شر�شا و ظهور عدد من �لنا�شئني �لذين 

يب�شرون مب�شتقبل �ف�شل جلودو �المار�ت .

يو��شل مهرجان �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان �لعاملي للخيول �لعربية �الأ�شيلة فعالياته 

و�شباقاته �ملنوعة يف جميع دول �لعامل.
ويقام �ليوم �شباقان لكاأ�س �لوثبة �شتد يف �أمريكا 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ملهرجان  وب��ول��ن��د� مت��ا���ش��ي��ا م��ع 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  وتنفيذ� 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
بهدف  �ل�شباقات  ه��ذه  وت��اأت��ي  �لرئا�شة.  ���ش��وؤون 
دعم �شغار �ملاك و�ملربني يف معظم دول �لعامل 
�لعربي  باخليل  �اله��ت��م��ام  ل��زي��ادة  وحتفيزهم 
م��ن خال  �ل��ع��امل��ي  ب��ري��ق��ه  لي�شتعيد  وت��دري��ب��ه 
دول  ج��م��ي��ع  يف  ل��ه��م  منا�شبة  ���ش��ب��اق��ات  تنظيم 
�لعامل تزيد من عام �إىل عام حتى و�شل عددها 
هذ� �لعام الأكرث من 40 �شباقا يف �أوربا و�أمريكا. 
وي��ت�����ش��م��ن �مل��ه��رج��ان ف��ع��ال��ي��ات م��ن��وع��ة ت�شمل 
�شباقات لكاأ�س �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان وبطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة 
و�ملوؤمتر  �يفهار  لل�شيد�ت  مبارك  بنت  فاطمة 

�ل��ع��امل��ي خل��ي��ول �ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ع��رب��ي��ة . وينظم 
�ملهرجان هيئة �بوظبي لل�شياحة بالتن�شيق مع 
هيئة  وبالتعاون مع  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س 
�الإمار�ت ل�شباق �خليل و�الحتاد �لدويل خليول 
�ل�شباق �لعربية �إفهار وجمعية �خليول �لعربية 
�الأ�شيلة وبدعم �لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب 
�شركة  وبرعاية  �الإم����ار�ت  وط���ري�ن  و�لريا�شة 
�لتطوير و�ال�شتثمار �ل�شياحي و�شركة �بوظبي 
�الأمري�ت  و�أري��ج  �لقاب�شة  و�أر�بتك  لا�شتثمار 
و�الحتاد  �لعو�ين  و�شركة  لا�شتثمار  و�لر��شد 
و�أكادميية  �مل��ر�أة  ريا�شة  وجلنة  �لعام  �لن�شائي 
و�شا�س  �لن�شائية  للريا�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
ل��ا���ش��ت��ث��م��ار وك����اب����ال و�ل���دك���ت���ور ن�����ادر �شعب 
لل�شيد  �لدويل  و�ملعر�س  �شتد  �لوثبة  ومزرعة 
و�لوثبة  للفرو�شية  �أبوظبي  ونادي  و�لفرو�شية 
وري�شنج  جنة  �ل�شرقي  �ل��ق��رم  و�أج��ن��ح��ة  �شنرت 
�جلولة  غ��د�  وتنطلق  ت��ول��وز.  وم�شمار  بو�شت 
وذلك  �أمريكا  يف  �لوثبة  كاأ�س  ل�شباقات  �الأوىل 

على م�شمار �شكر�منتو وهذ� �ل�شباق خم�ش�س 
فما  �شنو�ت   3 عمر  �الأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
فوق و�لتي مل ي�شبق لها �لفوز باملركز �الأول يف 
6 خيول مل�شافة  �شباقني متتالني وي�شارك فيه 
�ملالية  �جل��و�ئ��ز  �إج��م��ايل  ويبلغ  م��رت   1600

�ملخ�ش�شة للفائزين حو�يل 12 �لف دوالر.
�ل�شباق  ه��ذ�  �ملناف�شة يف  تكون  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
م�شتويات  ل��ت��ف��ارب  وم��ف��ت��وح��ة  وم���ث���رية  ق��وي��ة 
�خليل  وه��ي  �ل�شباق  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة  �خل��ي��ول 
وهو  باركر  موري�س  وميلكه  �شاو�شكا  �أميزينج 
رودرييجو  �لفار�س فر�نك  بقيادة  �ملدرب  نف�شه 
و�جل�������و�د ك��ن��ت��اك��ي ب����اى ومي��ل��ك��ه ج����ون جي�س 
�إم �شتورز  وي��درب��ه ت��ي ي��ت��ون وي��ق��وده �ل��ف��ار���س 
و�خليل ليمتلي�س وميلكه و�رن �شيللي وي�شرف 
بي  �ل��ف��ار���س  بقيادة  �شيلي  ه��رني  تدريبه  على 
هاريف و�خليل الري ليو  ملارك فا�شكز وي�شرف 
على تدريبه دي �إل �شكيرن ويقوده �لفار�س �أت�س 
كاترين  ومتلكه  �شانديكا   و�خل��ي��ل  ه��ريي��ر���س 

باربيو وي�شرف على تدريبه �إت�س �شيلي ويقوده 
�جلو�د  و�أخ����ري�  فيا�شكويز  �إي  ج��ي  �ل��ف��ار���س 
على  وي�شرف  ري�شرت  ج��ون  ملالكه  م��ارك  هيتد 

تدريبه �إي بورج ويقوده �لفار�س جي �فيا.
�جلولة  ت��ق��ام  ببولند�  ���ش��وب��وت  م�شمار  وع��ل��ى 
�أقيمت  و�أن  �شبق  حيث  �لوثبة  لكاأ�س  �لثانية 
 26 ي��وم  و�ر���ش��و  م�شمار  على  �الأوىل  �جل��ول��ة 
م��اي��و �مل��ا���ش��ي وي�����ش��ارك يف �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة 7 
خيول من عمر 3 �شنو�ت فما فوق وتبلغ م�شافة 

�ل�شباق 1600 مرت.
و�أكدت الر� �شو�يا مديرة مهرجان �شمو �ل�شيخ 
�ل��ع��امل��ي للخيول  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور 
باالحتاد  �لن�شائية  �ل�شباقات  رئي�شة  �لعربية 
�لدويل ل�شباقات �خليول �لعربية �أن زيادة عدد 
�لعام  ه��ذ�  �شتد  �لوثبة  ك��اأ���س  �شباقات  ج���والت 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  ت��اأت��ي 
�آل نهيان و�إنطاقا من حر�س �شموه  بن ز�يد 
�لعامل  يف  و�مل��رب��ني  �مل��اك  �شغار  ت�شجيع  على 

برتبية وتدريب �خليول �لعربية لتو�شيع قاعدة 
ال�شتعادة  و�أي�����ش��ا  �ل�شباقات  ه��ذه  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

�خليل �لعربي مكانته �لعاملية.
�مل���ه���رج���ان جن���ح يف �ل��ق��ي��ام ب����دوره  �أن  و�أك������دت 
�إعادة  يف  وجن��ح  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �ملطلوب 
�ل�شباقات  خ��ال  م��ن  �ل��ع��رب��ي  للخيل  �ل��ربي��ق 
�شباق  تت�شمن  و�ل��ت��ي  ي�شملها  �ل��ت��ي  �مل��ن��وع��ة 
كاأ�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان وبطولة 
�ل���ع���امل ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
�لعاملي  و�مل��وؤمت��ر  �شتد  �ل��وث��ة  وك��اأ���س  لل�شيد�ت 
توجيه  على  وحر�شت  �لعربية  �ل�شاق  خليول 
�لر�عية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  لل�شركات  �ل�شكر 
مكثفة  �ال�شتعد�ت  �أن  �إىل  م�شرية  للمهرجان 
للنا�شئني  �ل��ع��امل  لبطولة  �مل��ه��رج��ان  ل��رع��اي��ة 
تارب�س  �شتقام يف مدينة  �لتي  للقدرة  و�ل�شباب 

بفرن�شا 27 يوليو �جلاري.
�خليول  رئي�شة جمعية  �شموك  كاترين  و�أك��دت 
باإذن  له  �ملغفور  ك��ان  �إن  �أن��ه  �أمريكا  �لعربية يف 

�أول  هو  نهيان  �أل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل 
تنظيم  على  �لعربي وحر�س  باخليل  �هتم  من 
�أمريكا فاإن �شمو �ل�شيخ من�شور  �شباقات له يف 
�أع��اد �حلياة لتلك  �ل��ذي  �آل نهيان هو  بن ز�ي��د 
�ل�����ش��ب��اق��ات م���رة �أخ����رى يف �أم��ري��ك��ا م��ن خال 
مبا  �لعربية  للخيول  �لعاملي  �شموه  مهرجان 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن  ل��ك��اأ���س  ���ش��ب��اق��ات  ي�شمله م��ن 
�شلطان �آل نهيان وبطولة �لعامل ل�شمو �ل�شيخة 
وجوالت  �ي��ف��ار  لل�شيد�ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�أ�شهم دعم �شمو �ل�شيخ  كاأ�س �لوثبة �شتد حيث 
من  �الهتمام  ع��ودة  يف  �ملهرجان  لهذ�  من�شور 
�ملاك يف �أمريكا باخليول �لعربية نتيجة �رتفاع 
تكافوؤ  و�أي�����ش��ا  �مل��ه��رج��ان  �شباقات  ج��و�ئ��ز  قيمة 
�لفر�س �أمام �شغار �ملاك و�ملربني بامل�شاركة يف 

�شباقات كاأ�س �لوثبة.
من  يقدمه  ما  على  �شموه  �إيل  �ل�شكر  ووجهت 
دعم متمنية �أن يو��شل �ملهرجان جناحه �لذي 

حققه يف �ل�شنو�ت �الأربع �ملا�شية.



16 السبت   - 20   يوليو    2013 م    -    العـدد    10848
Saturday    20    July     2013  -  Issue No   10848

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/141  عقاري كلي
�ىل �ملدعى عليه/ 1- بريفكت هوم ريل �ي�شتيت جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / �شركة موريالو جروبو �لقاب�شة ) ��س �ر �ل( �ملمثلة مبالكها/ �ل�شيد/ 
فان�شينزو موريالو قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�لهند�شي  �لتايل: بندب �خلبري  �لتمهيدي  حكمت بتاريخ 2013/4/29 �حلكم 
�ل��دور يف �جل���دول.... تكون مهمته بعد �الط��اع على �ور�ق  �ملخت�س �شاحب 
م�شتند�ت  م��ن  منها  �خل�����ش��وم  يقدمه  �ن  ع�شى  وم��ا  وم�شتند�تها   �ل��دع��وى 
�ملحكمة وحددت  دره��م خزينة  �لف  ع�شر  مبلغ خم�شة  بايد�ع  �ملدعي  و�لزمت 
�ملو�فق 2013/10/7.�ل�شاعة 9.30 �شباحا يف  �الثنني  يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  

  ch1A.1  لقاعة�
ق�سم الدعاو العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
مذكرة اعالن بالن�سر بورود التقرير 

   يف  الدعوى 2011/482  ا�ستئناف جتاري
�مل�شتاأنف �شده / 1 -م�شاريع �شقر للهند�شة و�ملقاوالت- �س.ذ.م.م     �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة حديد  �خلليج- �س.ذ.م.م   
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم  وميثله: علي ��شماعيل �بارهيم �جلرمن    قد 
 2011/6/9 بتاريخ  كلي    جت��اري    2010/1445 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
 10.00 �ل�شاعة   2013/7/21 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم   ch2D.16 شباحا بالقاعة�
�ن تقرير   . علما  �شتجري حماكمتكم غيابيا  قانونيا ويف حال تخلفكم 

�خلبري  قد ورد
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2012/1826  ا�ستئناف عمايل

حمل  جمهول  �الد�ري����ة   لا�شت�شار�ت  -�ري���ت   1  / �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
بن  ر��شد عبد�هلل علي  �مل�شتاأنف /علي فخرى وميثله:  �ن  �القامة مبا 
ب��ال��دع��وى رق��م 2012/831   �ل�����ش��ادر  �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م  ع��رب ق��د ��شتاأنف 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2012/12/20 ب��ت��اري��خ  كلي  ع��م��ايل  
وعليه   ch2D.19 ملو�فق 2013/8/15 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا .  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1605   جتاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه /1-�شركة �يرونت ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
علي  عبد�هلل  ر��شد  وميثله:  �ملحدودة  �لتوزيع  خلدمات  �لبحار  عرب  �شركة   /
بن ع��رب   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة برد �ل�شيك �مل�شحوب 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء 
لذ� فانت مكلف   ch1C.15 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق 2013/7/30 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
بان  )و�ع��ان��ك  �الق���ل.  على  �ي���ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 
بنظر   �ملخت�شة  �ل�شابعة  �لتجارية  �لكلية  �ل��د�ئ��رة  �ىل  �حيلت  ق��د  �ل��دع��وى 

�الور�ق �ملالية(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/358   عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه /1-�ك�شون ديفيلومبنت �س م ح  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / عبد �له علي كل ز�ر �بن غام�شاة وميثله: �حمد حممد علي كمايل   
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ببطان �لبيع و�لز�م �ملدعى عليها 
تاريخ  �شنويا من  �لقانونية %9  و�لفائدة  برد مبلغ وق��دره 510.253.03 درهم 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لتام،  �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام 

على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/357   عقاري كلي                 
جمهول  ذ.م.م   �لعقارى  و�لتطوير  لا�شتثمار  /1-تنميات  عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد  �حمد  وميثله:  بيك  ��شيل  كاريباييف   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
علي كمايل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتعيني جلنة حتكيم 
�لعقد   م��ن   19 �لبند  ح�شب  �لطرفني  ب��ني  �لقائم  �ل��ن��ز�ع  يف  للف�شل  ثاثية 
�ملحاماة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لدعوىمع  �شند 
وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/8/14 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/651   جتاري كلي                 
�شركة  مدير  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �شادقي  �ك��رب  علي  ر�شا  /1-حميد  عليه  �ملدعي  �ىل 
�مل��دع��ي / نقي بور  �ن  ���س م ح جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  ����س �نرتنا�شيونال  �ن��د  �ف 
لالكرتونيات ذ.م.م وميثله: حكمت حممود فيا�س  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ل�شيك  قيمة  للمدعية  يوؤديا  بان  و�لت�شامن  بالتكافل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
مببلغ وقدره )700.000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
12% من تاريخ �ال�شتحاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�ثبات �شحة �حلجز �لتحفظي �ل�شادر 
بامللف رقم 2013/130 حجز حتفظي جتاري وتثبيته.   وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2013/8/20 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثاثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/256   جتاري جزئي                 

�ىل �ملدعي عليهما/1-قمر �لدوله ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م 2- �يهاب قمر �لدوله 
موبيكو  �شركة   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  عمر  حممد  رم�شان 
�قام عليك  �ملرزوقي قد  �شلمان  ذ.م.م وميثله: حممد علي  و�لت�شويق  للتجارة 
بالت�شامن  �حلكم  ل�شماع  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
باأد�ء ) 85000 درهم( خم�شة وثمانون �لف درهم و�لفو�ئد بو�قع 12% و�لر�شوم 
و�التعاب و�لنفاذ. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/31 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2D.19 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثاثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/812  مدين كلي                  
�ىل �ملدعى عليهما/1- �شاح حمد�ن حامد �لبلوي 2- م�شعل علي حممد  
�لبلوي جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / ه�شام حممد علي �لقرق- 
ب�شفته �ل�شخ�شيه وب�شفته �شريك يف �شركة �شيتي الين �نرتنا�شيونال �س 
ذ.م.م وميثله: بدر حممد علي �لقرق  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2013/7/17 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. �خطاركم بورود 
تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2013/8/21 �ل�شاعة 9.30 �شباحا بالقاعة ch1C.15 للتعقيب 

على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1821  جتاري كلي                  
�لكهروميكانيكية  �خلليج لاعمال  �شهول  �شركة  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
- ذ.م.م   2- ري��ا���س ع��زت ده��ان جمهويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �ملدعي 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لانظمة  نافكو   �شركة   /
قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/7/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. 
حتددت  وقد  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم 
بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/8/27 �ملو�فق  �لثاثاء  ي��وم  جل�شة 

ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/10   تظلم  عقاري               
�ىل �ملتظلم �شدهم/1- جان هويجر ماثي�شني 2- جي�شرب ماثي�شني 3- �شركة 
كر�ون �ي�شتيت�س للو�شاطة �لعقارية ���س.ذ.م.م جمهويل حمل �القامة مبا �ن 
�بر�هيم �جلرمن       ��شماعيل  بور وميثله: علي  �له طاهر  / علي عزيز  �ملتظلم 
�ل�شادر يف  �لقر�ر  �ملذكور �عاه ومو�شوعه تظلم من  �لتظلم  �قام عليكم  قد 
�المر على عري�شة )جتاري( رقم 2013/10 و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها 
 ch1B.6 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل.ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 رئي�س الق�سم                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/51   مدين كلي                         

�ىل �ملحكوم عليه عليهم/1- بيدر عبد�للطيف حممود جا�شم 2-حممود عبد�لوهاب 
حممود جا�شم 3- حممد عبد�للطيف حممود جا�شم  جمهويل حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاه  �لدعوى  بتاريخ 2013/5/12 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
ل�شالح  / عبد�لوهاب حممود جا�شم �لبنية   ب�شحة ونفاذ �القر�ر �ملوقع من �ملدعى  
�حلاج  �شركة  حل�ش�س   �لفعلية  بامللكية  و�ملتعلق   2004/6/2 �مل���وؤرخ  عليهم  و�مل��دع��ى 
حممود جا�شم و�والده �س م ح جبل علي وحتميل �ملدعى ر�شوم �لدعوى وم�شروفاتها 
خال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة   �تعاب  مقابل   500 ومبلغ 
�ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ثاثني يوما �عتبار� من 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/836   مدين كلي                         
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �القامة  �شي�شي   جمهول حمل  بولو  �ملحكوم عليه عليه/1-  �ىل 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/3/27 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح  / بن 
بالز�م �ملدعى عليه بان  �يه- �شركة ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة  ��س  �شبيب وم�شاركوه بي 
و�ثنان وخم�شون  ومائتان  درهم )مليون  وق��دره 1.252.556.73  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي 
�لفا وخم�شمائة �شتة وخم�شون درهما وثاثة و�شبعون فل�شا( و�لفائدة بو�قع 9% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته �مل�شاريف و 500 درم مقابل �تعاب �ملحاماة، 
خال  لا�شتئناف  قابا  �حل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعد�  ورف�شت 
�ل�شمو  �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب  �ليوم  ثاثني يوما �عتبار� من 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/1112   عقاري كلي                         
�ىل �ملحكوم عليه عليه/1-  في�شال كي�شان هيمناين جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/5/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�شالح  / �شركة �ماك 
للتمويل �س م ع بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملو�شوفة يف �لذمة و�ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليه 
ورد �حليازة �ىل �ملدعية ثانيا: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 354.179.96 درهم ) 
ثاثمائة و�ربعة وخم�شون �لفا ومائة وت�شعة و�شبعون درهما و�شتة وت�شعون فل�شا( ثالثا: ب�شطب 
�لقيد �لعقاري �ل��و�رد يف �شهادة �مللكية و�لذي ين�س على �نه ) تخ�شع ملكية �لعقار لرتتيبات 
�الجارة �ملنتهية بالتملك وملحقاته و�ملودع لدى �لد�ئرة( مع �لز�مه بامل�شاريف ومبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/373   مدين كلي             

�ل�شيد ح�شني جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعى عليه  /1-ط��ارق حممد 
�ن �ملدعي / ه�شام حممد عفيفي عبد�لكرمي وميثله: فهد �شلطان على لوتاه 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �شم ملف �حلجز �لتحفظي رقم 2013/3 
مدين و�لتظلم رقم 2013/7 مدين و�لق�شاء ب�شحة �حلجز �لتحفظي وتثبيته 
. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/25 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2D.18 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/528 )مدين - كلي( بوا�سطة الن�سر

�شركة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �البتد�ئية  �الحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�لر��شد للعقار�ت  - �قام �ملدعي/�نو�شيه �ز�د� ماني�س عن نف�شه وب�شفته رئي�س 
جمل�س �د�رة �شركة �أ.و.�أ �لعقارية �س.ذ.م.م جن�شيته/ عنو�نه: دبي- �شارع �ملكتوم- 
  042288432 رقم  502 هاتف  رقم  �خلام�س- مكتب  -�لطابق  �لبطني  رقة  بناية 
فانت   . �لدعوى برقم 2013/528 -م��دين كلي - عجمان- ندب خبري ح�شابي  
مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 11.00 �ملو�فق يوم 3 من �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 

وذلك للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/15
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/795  جت  جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�س�سة : املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعى/حممد �عجاز حممد بوتا لل�شري�ميك و�ملوز�ييك  ل�شاحبها/حممد �عجاز 
و�لرخام  �حلجر  لرتكيب  �لذوق  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  بوتا  حممد 
�ملطلوب  �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ  23500 درهم  �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع 
بالن�شر  �المار�ت      عنو�نه:  و�لرخام �جلن�شية:  �لذوق لرتكيب �حلجر   / �عانه 
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  �ملحكمة  �عاه وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/7/25 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 بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1525  عم  جز- م ع-ب- اأظ

�لو��شع  �لريف  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  علي  �مني  مدعى/�قبال 
عمالية    م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت 
�ملطلوب �عانه / �لريف �لو��شع للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/7/03
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1537  عم  جز- م ع-ب- اأظ

�مليد�ر  عليه:  مدعي  بنغادي�س  �جلن�شية:  م�شطفى  حممد  مدعى/بارفيز 
�لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت   �جلن�شية:  و�ال�شباغ  �لبا�شرت  العمال  �لذهبي 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عانه /  �مليد�ر �لذهبي العمال �لبا�شرت و�ال�شباغ 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية: 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2014و2013/2015  عم  جز- م ع-ب- اأظ

حممد  �ال�شام  عارف  2-حممد  �لنبي  نور  �لرحمن  حمبوب  مدعيان/1- 
�لعامة  للمقاوالت  �ملروج  بنغادي�س  مدعي عليه: ركن  عبد�لرحيم �جلن�شية: 
ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �عانه / 
ركن �ملروج للمقاوالت �لعامة ذ.م.م عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر  �لثاثاء  �ملحكمة يوم  �ملذكورة �عاه وحددت 
�لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى، 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1168و2013/1169  عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعيان/1- جبيت �شلطان �حمد 2-حممد نور �لعامل �لطاف مياه  �جلن�شية: 
�المار�ت     �جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �جلبل  قمة  عليه:  مدعي  بنغادي�س 
مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �عانه / قمة �جلبل للمقاوالت 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة 
لنظر  موعد�   2013/7/29 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  لذ� فانت مكلف باحل�شور  �لدعوى، 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1263  عم  جز- م ع-ب- اأظ

حممد  عليه:  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  رفيق  حممد  رفيع  مدعي/حممد 
يون�س العمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة �جلن�شية:�المار�ت   مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية   �ملطلوب �عانه / حممد يون�س العمال �لنجارة و�حلد�دة 
�مل�شلحة �جلن�شية:�المار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/7/30 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  مول  مزيد  ز�يد  بن  حممد  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/818   جت جز- م ت- ب- اأظ

عبد�حلميد   : عليه  مدعي  باك�شتان  �جلن�شية:  كيني  �فتخار  مدعى/حممد 
نبي بخ�س �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 11400 
درهم �ملطلوب �عانه / عبد�حلميد نبي بخ�س �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الربعاء �ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/456 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ �ل�شال �لذهبي لل�شيانة �لعامة  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/1م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاه ل�شالح / نعيم حممد حممود �شليمان بالتايل: حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 5500 
مائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  وت�شمينها  دره��م  وخم�شمائة  �الف  خم�شة 
�ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  �مل��ح��ام��اة.    �تعاب  مقابل  دره��م 
2013/7/17  حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/358  عم  جز- م ع-ب- اأظ

ح�شن  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ال�شامي  �بوظبي  مدعى/م�شرف 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  بابكر  حممد  عبد�ملجيد 
�ل�شود�ن     بابكر �جلن�شية:  �عانه / ح�شن عبد�ملجيد حممد  �ملطلوب  عمالية   
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة  �قام �لدعوى  بالن�شر  حيث �ن �ملدعي  عنو�نه: 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1207  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

عليه:  �ملدعى  �المار�ت  �جلن�شية:  حممد  ح�شني  جمعة  مدعى/خالد 
جنات علي ني�شي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: ��شقاط  ح�شانة 
بالن�شر   ني�شي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه:  �ملطلوب  �عانه: جنات علي 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق 
�بوظبي �البتد�ئية  ب� حمكمة  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة   -
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/7/4  
الحو ال ال�سخ�سية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/489  عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعى/م�شرف �بوظبي �ال�شامي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: رباب نبيل 
حممود عبد�هلل �جلن�شية:م�شر  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب 
حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �جلن�شية:م�شر  عبد�هلل  حممود  نبيل  رباب    / �عانه 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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•• �صامي عبدالعظيم-ليون: 
ت�شوير جابر عابدين :

�شريط  �ل��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي��ق�����س 
فرن�شا  م����ون����دي����ال  يف  م�������ش���ارك���ت���ه 
�مل��ع��اق��ني يف ن�شخته  ل��ق��وى  �ل����دويل 
�جلديدة ، م�شاء �ليوم يف ملعب رون 
مرحلة  يبد�أ  ،�إذ  ليون  مدينة  و�شط 
يف  �الألقاب  على  للمناف�شة  �لتحدي 
ماليح  ح�شن  بالاعبني  �لبطولة 
رمي  م�شابقة  يف  �حلو�شني  و�أح��م��د 
�لدماغي  �ل�شلل  لفئة   F33 �لرمح 
،مب�شاركة 16 العبا. وح�شب لو�ئح 
�حلو�شني  على  ،�شيتعني  �لبطولة 
رميات   3 �أف�����ش��ل  حتقيق  وم��ال��ي��ح 
�أف�شل  م����ع  ت���و�ج���ده���م���ا  ل�����ش��م��ان 
ثمانية العبني يف �مل�شابقة ،لانتقال 
�إىل �ملرحلة �الأخرية �لتي �شتقربهما 

من �ملر�كز �لثاثة �الأوىل.
وت�شود خماوف عدة جميع �مل�شاركني 
،م���ن �ح��ت��م��ال هطول  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
�الأم���ط���ار يف م��دي��ن��ة ل��ي��ون ،ب��ع��د �أن 
زخ��ات من  �أم�س  �أول  �ملدينة  �شهدت 
�أثناء  �لاعبني  يف  ت��وؤث��ر  ،مل  �مل��ط��ر 
�لتدريبات ،خ�شو�شا �أن �شماء �ملدينة 
ب��ات��ت م��ل��ب��دة ب��ال��غ��ي��وم �ل��ت��ي ترجح 
�مل�شابقات  �أث���ن���اء  �الأم���ط���ار  ه��ط��ول 
�ملختلفة ،ما يوؤدي �إىل غياب �لرتكيز 

عن �لاعبني و�لاعبات .
وك����ان �حل��و���ش��ن��ي مت��ك��ن م���ن �لفوز 
مب��ي��د�ل��ي��ت��ني ف�����ش��ي��ة وب���رون���زي���ة يف 
  F33 للفئة  �ل��رم��ح  رم��ي  م�شابقة 
�أملانيا  بطولة  يف  م�شاركته  خ��ال   ،
�مل��ف��ت��وح��ة الأل���ع���اب �لقوى  �ل��دول��ي��ة 
�إجناز  ،بينما يربز  ،�أخري�  للمعاقني 
�الألعاب  دورة  يف  م��ال��ي��ح  �ل��اع��ب 
مبدينة  �ل���ب���ار�مل���ب���ي���ة  �الآ�����ش����ي����وي����ة 
،�إث���ر   2010 �ل�شينية  ج��و�ن��زه��و 
�لفئات   دف��ع �جللة يف  ف��وزه بذهبية 

.  F34،  F33،  F32
وب��ات ع��دد �لاعبني و�ل��اع��ب��ات يف 
والعبة  الع���ب���ا   1088 �ل��ب��ط��ول��ة  
�الإع���اق���ات   ، يف  دول�����ة   95 مي��ث��ل��ون 

�حلركية و�لب�شرية و�ل�شمعية ،بعد 
�عتماد �لقائمة �لنهائية من �للجنة 
�إجتماعها  خ��ال  للبطولة  �لفنية 
759 العبا  ،ب��و�ق��ع  �أم�����س  م��ن  �أول 
�ليوم  و���ش��ي�����ش��ه��د   . الع���ب���ة  و329 
�جللة  دف���ع  مناف�شات  �أي�����ش��ا  �الأول 
�لطويلة   �مل�شافات  و�شباق  و�لقر�س 
�لطويل  و�لوثب  �أالف مرت   خم�شة 
مرت   200 �ل��ق�����ش��رية  و�مل�������ش���اف���ات 
،و�لوثب �لعايل ونهائي ع�شرة �أالف 
فئة  يف  �ملتحركة  �ل��ك��ر����ش��ي  يف  م��رت 
منتخبنا  وجن���ح   .  T54 �ل���رج���ال  
�لن�شخة  يف  ب��ذه��ب��ي��ت��ني  �ل���ف���وز  يف 
�ملا�شية من بطولة قوى �ملعاقني يف  
نيوزلند� 2011  ،عن طريق �لبطل 
�شباقي  �ل��ق��اي��د يف  �ل��ذه��ب��ي حم��م��د 
عن  ،وف�����ش��ي��ة  م���رت  و400   200
 100 �شباق  ذ�ته يف  طريق �لاعب 
�لفئة  �ملتحركة  �لكر��شي  ،على  مرت 
�شد�رة  �مل��ن��ت��خ��ب  ،ل��ي��ح�����ش��د   T34
�لعرب  وث���ال���ث  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  �ل������دول 
�لعام  �ل��رتت��ي��ب  يف   23 �ل  و�مل���رك���ز 
منتخبنا  قائمة  وتتاألف   . للبطولة 
�لوطني يف مونديال فرن�شا من 18 
الع��ب��ا والع��ب��ة ه��م: حممد علي بن 
�ل�شكيلي  ها�شم ،عبد�لعزيز عبد�هلل 
مطر  ،ر����ش��د  �لكعبي  �شعيد  ،حممد 
�ل�شام�شي  عبد�هلل  ،�أحمد  �لظاهري 
،نورة خليفة �لكتبي ،حممد عبد�هلل 
�حلو�شني  عبد�هلل  ،�أحمد  �حلمادي 
جا�شم  ،�شهيب  �لزعابي  حمد  ،ثريا 
�لر�شيدي  م�����ش��ع��ود  ،���ش��ه��ام  �ل��ق��ا���ش��م 
،جمعة �شعيد �لطنيجي ،ح�شن علي 
�ملطرو�شي  خمي�س  ،م���رمي  ماليح 
غازي  ،زي��اد  �خلالدي  �شامل  ،عائ�شة 
�لقبي�شي  حم��م��د  ،����ش���ارة  �حل���ارث���ي 

،زينب عمار �لربيكي.
ووق���ع �إخ��ت��ي��ار �إحت����اد �مل��ع��اق��ني على 
�مل��ن��ت��خ��ب يف  ل��ق��ي��ادة  �شبعة م��درب��ني 
�مل��ون��دي��ال ،ه���م :ر���ش��ا ر�ب���ح ،�شاح 
عبد�للطيف �لعيوين ،بوعام بوز�ر 
،عبد�حلكيم  ح�شنني  �أح��م��د  ،نبيل 
حري�س ،جنيب بن �لب�شري و�شابورت 

رئي�س  ن����ائ����ب  وج�������دد   . ف���ن���ج���ي���وم 
�ملعاقني  لريا�شة  �الآ�شيوي  �الحت��اد 
�لع�شيمي  ،م��اج��د  �ل��ب��ع��ث��ة  ورئ��ي�����س 
للدفاع  �مل��ن��ت��خ��ب  الع��ب��ي  يف  ،ث��ق��ت��ه 
�لتي  �لبطولة  يف  �ل��دول��ة  �شعار  عن 
�إن  ،وق���ال  �ل��ي��وم  مناف�شاتها  تنطلق 
�ل��ت��ح�����ش��ري�ت �ل�����ش��اب��ق��ة ت�����ش��ري �إىل 
عزميتهم �لقوية لو�شع ب�شمتهم يف 
ت�شهد ح�شور�  �لتي  �لبطولة  ج��د�ر 
الف���ت���ا م����ن �ل�������دول �مل�������ش���ارك���ة على 
�لع�شيمي  و�أك����د   . �ل��ع��امل  م�شتوى 
للبطولة  �ل���ف���ن���ي���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  �أن  
�لتعديات  �إىل  بالنقا�س  ت��ط��رق��ت 
�ألعاب  �شباقات  ق��و�ن��ني  يف  �الأخ���رية 
�ل���ق���وى �ل���ت���ي ���ش��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
�لعامل  �لن�شخة �حلالية من بطولة 
�أم�س  م���ن  �أول  �إج��ت��م��اع��ه��ا  ،خ����ال 
،و�لرتتيبات �خلا�شة بحفل �الفتتاح 
،�إىل جانب �للو�ئح �خلا�شة بفح�س 
�لبطولة.  يف  للم�شاركني  �ملن�شطات 
�لفحو�س  ت��ق��ت�����ش��ر  و�أ�����ش����اف:ل����ن 
�لاعبني  على  باملن�شطات  �خلا�شة 
�أثناء  فقط  �مللعب  د�خ��ل  و�لاعبات 
�ملناف�شات ،و�شتمتد �إىل د�خل �لفندق 

و �أثناء �لتدريبات .  

برنامج املناف�سات 
منتخبنا  والع���ب���ات  الع��ب��و  ���ش��ي��ت��اب��ع 
�مل�شابقات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  �ل��وط��ن��ي 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة ي���وم غ���د �الأح�����د ،يف رمي 
 F56،  F55،  F54 �لقر�س ،فئة 
�لطنيجي  ،مب�شاركة �لاعب جمعة 
 18 م��ع  �مل��ن��اف�����ش��ة  �شتجمعه  ،ح��ي��ث 
�لذهبي  �لبطل  �شيبد�أ  ،بينما  العبا 
بت�شفيات  م�����ش��و�ره  �ل��ق��اي��د  حم��م��د 
 T34 ل��ك��ر����ش��ي �مل��ت��ح��رك��ة �ل��ف��ئ��ة�
 12 ،مب�����ش��ارك��ة  م��رت   200 مل�شافة 
يبد�أ  ،ث��م  نف�شه  �ل��ي��وم  م�شاء  الع��ب��ا 
يف  م�شو�ره  �لكعبي  حممد  �لاعب 
 F35 ن��ه��ائ��ي رم���ي �ل��ق��ر���س �ل��ف��ئ��ة
ي��وم بعد غد  14 العبا  ،F36 ،م��ع 
�لاعبة  �شت�شارك  ،بينما  �الث��ن��ني 
ن��ه��ائ��ي رمي  �مل��ط��رو���ش��ي يف  م����رمي 
�لرمح �لفئة F46 ،مع �شبع العبات 

يف م�شاء �ليوم ذ�ته .
�لظاهري  ر�����ش���د  �ل���اع���ب  وي����ب����د�أ 
م�����ش��ارك��ت��ه ي���وم �ل��ث��اث��اء يف �ل���دور 
�لكر��شي  م�شابقة  من  �لنهائي  قبل 
�لفئة  م��رت   200 مل�شافة  �ملتحركة 
،ثم  الع���ب���ا   19 ،مب�����ش��ارك��ة   T54

�لاعب  م�شاركة  ذ�ت��ه  �ليوم  ي�شهد 
حممد �حلامد يف �لدور قبل �لنهائي 
�ملتحركة  �ل��ك��ر����ش��ي  م�����ش��اب��ق��ة  م���ن 

مل�شافة 200 مرت ،مع 18 العبا .
وي�شهد �ليوم ذ�ته ظهور ثريا حمد 
�لزعابي وعائ�شة �خلالدي يف نهائي 
 F34، F33 رمي �لرمح يف �لفئتني
�لاعب  يظهر  ،ث��م  11 العبة  ،م��ع 
حممد �لقايد جمدد� يف �لدور قبل 
�لنهائي من �شباق �لكر��شي �ملتحركة 
 T34 �لفئة  ،يف  مرت   100 مل�شافة 
�لاعبات  وت���ب���د�أ   . الع��ب��ا   11 م���ع 
و�شارة  �لكتبي  ون��ور�  �لربيكي  زينب 
�لنهائي  �ل���دور  مناف�شات  �لقبي�شي 
 F31 يف رمي �ل�شوجلان يف �لفئات
يوم  العبة   15 ،م��ع   F51  ،F32،
�لثاثي  ي��خ��و���س  ،ب��ي��ن��م��ا  �الأرب���ع���اء 
وعبد�لعزيز  �حل���و����ش���ن���ي  �أح����م����د 
،�لتحدي  ماليح  وح�شن  �ل�شكيلي 
�لفئتني  يف  �جل���ل���ة  دف����ع  ن��ه��ائ��ي  يف 
،F33 ،م�شاء �ليوم ذ�ته مع   F32

17 العبا .
�حلامد  حممد  �لاعب  و�شي�شارك 
�لكر��شي  ل�شباق  �لنهائي  �ل���دور  يف 
�لفئة  م��رت   200 مل�شافة  �ملتحركة 
مع  �أي�������ش���ا  �الأرب�����ع�����اء  ،ي������وم   T53
زميله  يعقبه  ،ث���م  الع��ب��ني  ث��م��ان��ي��ة 
�لكر��شي  �شباق  يف  �لظاهري  ر����ش��د 
�لفئة  م��رت   200 مل�شافة  �ملتحركة 

. T54
وترفع �لاعبة �شهام �لر�شيدي قفاز 
�لتحدي يف �ليوم ذ�ته مب�شابقة رمي 
�لنهائي يف �لفئتني  �لرمح يف �لدور 

،F58 ، مع ع�شر العبات .  F57
�حلامد  حم���م���د  �ل����اع����ب  وي����ع����ود 
للم�شاركة يف �ملناف�شات يوم �خلمي�س 
مل�شافة  �ملتحركة  �لكر��شي  �شباق  يف 
 13 ،م���ع   T53 �ل��ف��ئ��ة  100 م��رت 
الع��ب��ا ،ث����م ي��خ��و���س �ل��ث��اث��ي زياد 
و�أحمد  �لقا�شم  و�شهيب  �حل��ارث��ي 
�ل�شوجلان  رم��ي  نهائي  �ل�شام�شي 
 F51،  F32،  F31 �ل���ف���ئ���ات  يف 
،مع 19 العبا ،بينما �شيبد�أ �لاعب 
حم���م���د �ل���ق���اي���د م���رح���ل���ة ج���دي���دة 
بنهائي   ، �لبطولة  يف  �لتحدي  م��ن 
�ل��ك��ر����ش��ي �مل��ت��ح��رك��ة مل�����ش��اف��ة 800 

. T34 مرت يف �لفئة
م�شاركة  ذ�ت������ه  �ل����ي����وم  و���ش��ي�����ش��ه��د 
�لاعبة ثريا حمد �لزعابي يف �لدور 
�ل��ن��ه��ائ��ي م���ن م�����ش��اب��ق��ة دف���ع �جللة 

 F34،  F33،  F32 �ل��ف��ئ��ات  يف 
زميلها  يعقبها  ،ث��م  العبة   18 ،م��ع 
�ل���اع���ب ج��م��ع��ة �ل��ط��ن��ي��ج��ي يف دفع 
�جل��ل��ة �أي�����ش��ا يف �ل����دور �ل��ن��ه��ائ��ي يف 
،F57 ،مع 16 العبا   F56 لفئات�
،وي����اأت����ي ب��ع��ده��م��ا �ل���اع���ب حممد 
�حلامد يف نهائي �لكر��شي �ملتحركة 
 T53 �لفئة  يف  م��رت   100 مل�شافة 
�لقايد  �ل��اع��ب حممد  ي��دخ��ل  ،ث��م 
�لدور  يف  �ملتحركة  �لكر��شي  �شباق 
400 مرت ،يف  قبل �لنهائي ،مل�شافة 

.T34 لفئة�
�ملنتخب م�شاركتهم  ويختتم فر�شان 
27 �جل��اري ،حيث  يف �لبطولة يوم 
�لر�شيدي  ���ش��ه��ام  �ل��اع��ب��ة  ت��خ��و���س 
�لفئتني  يف  �ل���ق���ر����س  رم����ي  ن��ه��ائ��ي 
،ثم  الع��ب��ة   12 ،م��ع   F58،  F57
�أح���م���د �حل��و���ش��ن��ي وح�شن  ي��خ��و���س 
م��ال��ي��ح ن��ه��ائ��ي رم����ي �ل���ق���ر����س يف 
،مع   F34،  F33،  F32 �ل��ف��ئ��ات 
19 العبا ،ويعقبهما �لاعب حممد 
�لكر��شي  ���ش��ب��اق  ن��ه��ائ��ي  يف  �ل��ق��اي��د 
�ملتحركة مل�شافة 400 مرت يف �لفئة 

. T34

ل  وحــده  التاريخ   : ق�سراوي 
يكفي 

�لعاملية  �لت�شنيف  جلنة  رئي�س  �أك��د 
لرفع �الأثقال ،ع�شو جلنة �لت�شنيف 
�ل��ق��وى و�ملبارزة  �أل��ع��اب  �ل��دول��ي��ة يف 
،ب�شام ق�شر�وي ،�إن �لتاريخ وحده ال 
يكفي لا�شتناد �إىل �أر�شية �شلبة يف 
�مل�شابقات �لعاملية ،مو�شحا �أن  �لدول 
�هتمامها  تركز  �أن  ينبغي  �لعربية 
�لنا�شيئن  ق��ط��اع  يف  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ل�شمان �لدخول �إىل �أجو�ء �مل�شتقبل 
بطريقة جيدة ،ولي�س �العتماد فقط 
على �لذكريات يف �لبطوالت �ملا�شية 
تتطور  �ل����ع����امل  :دول  و�أ������ش�����اف   .
�لتقدم  ب���رك���ب  �ل���ل���ح���اق  وت���و�����ش���ل 
�جلميل  �ملا�شي  عن  نتحدث  ونحن 
،و�ملطلوب  ن��ف��ع��ا  ي��ج��دي  ل��ن  ،ف��ه��ذ� 
�أن ي��ك��ون �ل��ع��رب ب��درج��ة ج��ي��دة من 
�ملقررة  �الأوملبية  لاألعاب  �جلاهزية 
يف مدينة ريودي جانريو �لرب�زيلية 
�أي  ق�������ش���ر�وي  ي��ب��د  ومل   .  2016
من  �ملناف�شة  �حتمال  ب�شاأن  ت��ف��اوؤل 
�لدول �خلليجية يف مونديال فرن�شا 
يوؤيد  �ل�شخ�شي  تقديره  �إن   ،وق��ال 
�لعربية  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��وي��ل 

�حتمال  وب�����ش��اأن  ت��ون�����س  خ�����ش��و���ش��ا 
هطول �الأمطار �أثناء �لبطولة قال : 
رمبا حتدث م�شكات عدة لاعبني 
و�ل���اع���ب���ات ،ل���ك���ن ���ش��ت��ب��دو �الأم�����ور 
�الأج��و�ء غائمة  جيدة يف حال كانت 

و�حلر�رة معتدلة .

املنتخب  يف  ولعــبــة  لعـــب 
العنابي 

�أك�����د �مل������درب �أح�������ش���ن ب��وت��ل��ج��ة ،�أن 
باعب  �شي�شارك  �لقطري  �ملنتخب 
والعبة يف مونديال �ملعاقني بفرن�شا 
عبد�لرحمن  �لاعب  �شي�شارك  ،�إذ 
و�لقر�س  �جللة  رم��ي  يف  عبد�لقادر 
�لاعبة  �شت�شارك  ،بينما  و�ل��رم��ح 
�شارة حمدي يف م�شابقة رمي �جللة 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �إن   وق��ال 
حددت م�شاركة �لعنابي يف �لبطولة 
ب��اع��ب��ني �إث���ن���ني ف��ق��ط ،و�مل���ه���م �أن 
ننجح يف �ملناف�شة على �حر�ز �أف�شل 

�ملر�كز يف �لبطولة .

جزائريا يف البطولة   25
�جل����ز�ئ����ري  �مل��ن��ت��خ��ب  �إد�ري  ق�����ال 
�لاعبني  �إن   �ل����زب����ري  خ���ل���ف���وين 
ح�شد  �إىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون  و�ل���اع���ب���ات 
،بف�شل  فرن�شا  مونديال  يف  �لذهب 
�ملوجودة  للعنا�شر  �لكبرية  �خل��ربة 
�ملنتخب ،من خال ح�شد  ب�شفوف 
�ال�شتحقاقات  يف  �الأل���ق���اب  �أف�����ش��ل 
�لفرتة  خ��ال  �ملختلفة  �لريا�شية 
�ملنتخب  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م   . �مل��ا���ش��ي��ة 
ن�شيمة  ،�أب��رزه��م  25 العبا والع��ب��ة 
���ش��اي��ف��ي  رم���ي �جل��ل��ة و�ل���ق���ر����س  ، 
�شافية ج��ال  رم��ي �جللة و�لرمح  
و�لقر�س   نادية جممج  رمي �جللة 
ب��ن �أوم�����ش��ع��د ل���و�ج���دة  رم���ي �جللة 
�جللة  رمي  قا�شمي  و�لرمح  مونية 
رمي  حريكي   �شهيلة  و�ل�شوجلان  
�جللة  ليندة حمري �لقفز �لطويل 
و 100م و200م ،بينما ت�شم قائمة 
�لرجال عنا�شر جيدة خ�شو�شا عبد 
و1500م  م   800 ب��ق��ة  �ل��ل��ط��ي��ف 
و200م  100م  ب���رح���ال  حم��م��د   ،
بوخالفة  ع����ال   ، �ل��ق��ر���س  ورم�����ي 
جمعي  جم��ي��د  و  و200م  100م 

800م و1500م .

يف  الأمــــــــل   : ـــقـــحـــطـــاين  ال

الأخ�سر 
لقوى  �ل�شعودي  �ملنتخب  �إد�ري  �أكد 
�مل���ع���اق���ني ،ن���ا����ش���ر �ل���ق���ح���ط���اين �أن  
العبي �الأخ�شر �ل�شعودي على �آهبة 
�ال�شتعد�د خلو�س غمار �لتحدي يف 
،برغم  للمعاقني  فرن�شا  م��ون��دي��ال 
�لدول  �ملرتقبة من  �لقوية  �ملناف�شة 
ل��دي��ن��ا عنا�شر  ،م��و���ش��ح��ا  �مل�����ش��ارك��ة 
:��شامة  ه���م  �ل��اع��ب��ني  م���ن  ج��ي��دة 
فهد   ، �لدو�شري  ،م��ازن  �ل�شنقيطي 
�شعيد  و  �ل��ن��خ��ل��ة  ،ه����اين  �جل��ن��ي��دل 
�لتح�شري  على  ،وحر�شنا  �خلالدي 
�إع���د�دي  مبع�شكر  للبطولة  �جل��ي��د 
�أ�شابيع  ث���اث���ة  مل�����دة  �ل���ط���ائ���ف  يف 
�لاعبني  ،ونعول كثري� على جميع 
،خ�شو�شا هاين �لنخلة �حلائز على 
 2012 لندن  يف  �لف�شية  �مليد�لية 
بذهبية  �لفائز  �ل�شنقيطي  و�أ�شامة 
وف�شية يف �ل�شني 2008 . و�أو�شح 
: ح�شرنا �إىل ليون للمناف�شة ونعد 
�لبطولة �أي�شا فر�شة جيدة يف �طار 
جانريو  ري��ودي  الأوملبياد  �لتح�شري 
جيدة  ن���ت���ائ���ج  ،و�أت������وق������ع   2016

للمنتخب �الإمار�تي .

ـــن يــقــرر  ـــدي ـــراف مــنــتــخــب ال
م�ساركة �سبعة لعبني 

�لبار�ملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إخ���ت���ي���ار  وق����ع 
�لعر�قية على �شبعة العبني لتمثيل 
فرن�شا  مونديال  يف  �لر�فدين  ب��اد 
�أب����رزه����م : ح�شني  �مل��ع��اق��ني  ل��ق��وى 
بركات ،�أحمد غني نعا�س ،ولد�ن نز�ر 
وكوفان  فار�س  عمر�ن  ،وع��د  ح�شني 
ح�شن وكان �ملنتخب �لعر�قي خا�س 
�إع��د�د حملية يف بغد�د �ل�شهر  فرتة 

�ملا�شي ��شتعد�د� ملونديال فرن�شا .

الإمارات الأوىل خليجيًا 
ي��ت��ف��وق �مل��ن��ت��خ��ب �الإم�����ار�ت�����ي على 
�مل�شاركة  �خلليجية  �ملنتخبات  بقية 
للمعاقني  ف���رن�������ش���ا  م����ون����دي����ال  يف 

،بينما  والعبة  العبا   18 ،مب�شاركة 
و�لكويت  ب��اع��ب��ني  ق��ط��ر  ت�����ش��ارك 
باأربعة  و�لبحرين  العبني  بثمانية 
العبني  بخم�شة  و�ل�شعودية  العبني 
�لدول  . وت��ربز �جل��ز�ئ��ر يف مقدمة 
بالاعبني  م�شاركة  �الأك��رث  �لعربية 
العبا   25 ،ب����وج����ود  �ل���ب���ط���ول���ة  يف 
18 من �لرجال و7  والعبة ،بينهم 

من �الإناث .

تت�سدر  املــتــحــدة  الـــوليـــات 
الرتتيب ب 76 لعبا ولعبة 

�الأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  ب��ات��ت 
�لدولة �الأكرث م�شاركة يف مونديال 
العبا   76 بوجود  للمعاقني  فرن�شا 
�لبطولة  ع��ل��ى  ت���ع���ول  ،�إذ  والع���ب���ة 
�مليد�ليات  م���ن  ع���دد  ب���اأك���رب  ل��ل��ف��وز 
يف  �الحت��ادي��ة  رو�شيا  ،وت��اأت��ي  �مللونة 
�مل�شاركة  ح��ي��ث  م���ن  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز 
،بينما  66 الع��ب��ة والع��ب��ة  ،ب��وج��ود 
�ملنتخب  �شفوف  يف  �مل��ف��اج��اآة  ك��ان��ت 
�ل��رب�زي��ل��ي �ل����ذي ق���رر �مل�����ش��ارك��ة ب 
�أنه  ،برغم  فقط  والعبة  العبا   35
من  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  �شي�شت�شيف 
ري���ودي  �الأومل��ب��ي��ة يف  �الأل���ع���اب  دورة 
فرن�شا  وت�����ش��ارك   ،  2016 ج��ان��ريو 
العبا   33 ب  �حل����دث  م�شت�شيفة 
العبا   35 ب  ،وب����ول����ن����د�  والع����ب����ة 

والعبة .

لعب واحد فقط 
�آث��رت جمموعة من �ل��دول �مل�شاركة 
مونديال  يف  ف��ق��ط  و�ح�����د  ب���اع���ب 
،ح�شب  �مل���ع���اق���ني  ل����ق����وى  ف���رن�������ش���ا 
�للجنة  �ع��ت��م��دت��ه  �ل�����ذي  �جل������دول 
:�شوريا  ،وه�����ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
،�لرنويج  ،ب��ريو  ،ي��وغ��ن��د�  ،�ل�شنغال 
،هونغ  ،�ثيوبيا  ،مونتغريو،منغوليا 
،�فريقيا  ،ج��ي��ب��وت��ي،ت�����ش��ي��ل��ي  ك��ون��غ 
�ل���و����ش���ط���ى ،�ل����ك����ام����ريون ،ب����رون����اي 

وبرمود� .

�ف��ت��ت��ح ���ش��ع��ادة حم��م��د �أم���ني ب��ن ع��ب��د�هلل �أح��م��د �ل���زرع���وين �ملدير 
�لتنفيذي لنادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن ، مناف�شات بطولة �لعني 
�لرم�شانية �لدولية لل�شطرجن �لتي ينظمها �لنادي مب�شاركة 64 
6 دول هي �لبحرين و�ليمن و�شوريا و�ل�شود�ن  العب والعبة من 
�لنظام  ح�شب  ج���والت   9 م��ن  �لبطولة  ت��ق��ام  و�الإم�����ار�ت  و�الأردن 
�لديناميكي  �ل�شطرجن  لنظام  وف��ق��ا  �للعب  وي��ك��ون  �ل�شوي�شري 
يوليو-متوز  �شهر  من   25 يوم  حتى  �لبطولة  مناف�شات  وت�شتمر 

�جلاري.

�ل�شوري ح�شن عبطيني  �ل��دويل  �الأول  �مل�شنف  �مل�شاركون  يت�شدر 
طارق  �ل�شود�ين  �ل��دويل  �لثاين  و�مل�شنف   2018 دويل  ت�شنيف 
�ملر�كز  ع��ل��ى  وي��ن��اف�����س   1981 دويل  ت�����ش��ن��ي��ف  �ل��ط��اه��ر  حم��م��د 
�الأوىل يف �لبطولة عدد من نا�شئي ونا�شئات �لعني يتقدمهم مايد 
�لر��شدي و�شما �ملقبايل و�شلطان فا�شل �ل�شام�شي و�أحمد �ملقبايل 
�ل�شام�شي وو�فية دروي�س �ملعمري وودمية �لكلباين  وحارب نا�شر 

ومطر �شامل �لظفاري وموزة �ملعمري .
�لبطولة  ه��ذه  تنظيم  على  يحر�س  �ل��ن��ادي  �أن  �ل��زرع��وين  و�أك���د 

�لرم�شانية �لدولية �ملفتوحة �شنويا يف �إطار خطة تطوير و�شقل 
مع  لهم  �إحتكاك  وتوفري  �لنادي  �لفني لاعبي والعبات  �مل�شتوى 

�لاعبني من خمتلف �جلن�شيات �ملقيمني د�خل �لدولة .
�لديناميكي  �ل�شطرجن  بطولة  جانب  �إىل  �أن��ه  �ل��زرع��وين  و�أ���ش��اف 
ف���اإن���ه ���ش��وف ت��ق��ام م�����ش��اء �ل���ي���وم �ل�����ش��ب��ت ب��ط��ول��ة �ل��ع��ني �لدولية 
لل�شطرجن �خلاطف )�لبليتز( وت�شتمر ملدة يوم و�حد ثم ت�شتاأنف 
�خلمي�س  ي��وم  م�شاء  تختتم  �لتي  �لديناميكي  �ل�شطرجن  بطولة 

�لقادم باإقامة حفل �خلتام وتتويج �لفائزين .

مب�ساركة 64 لعبًا من 6 دول

الزرعوين يفتتح بطولة العني الرم�صانية الدولية لل�صطرجن

املناف�سات تنطلق اليوم يف ليون وخماوف من الأمطار 

مالليح واحلو�صني يق�صان �صريط م�صاركة منتخبنا يف مونديال قوى املعاقني 

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/07/12 �ملودعة حتت رقم : 176523  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : و�شل ذ.م.م

وعنو�نه : �س. ب. 23073 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات ، �الإيو�ء �ملوؤقت. 
�لو�قعة بالفئة : 43

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن ر�شم مميز لثاثة خطوط ملتفة ثنائية �الأبعاد ومن ثم متدلية بطريقة 
منحنية ترت�وح �ألو�نها بني �الأ�شفر  و�لربتقايل و�لبني.

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

EAT 64241

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/04 �ملودعة حتت رقم : 174672  

تاريخ �إيد�ع �الأولوية : 2011/12/15
با�شم : نيكوفنت�شرز ليمتد

وعنو�نه : 1 و�تر �شرتيت ، لندن  دبليو �شي2�آر 3�ل �يه  ، �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

م�شتح�شر�ت �شيدالنية حتديد�ً م�شتح�شر�ت لا�شتخد�م �لب�شري مبا يف ذلك ، دون �حل�شر ، ُرقع ال�شقة 
تو�شع على �جللد و�أقر��س على �شكل ُمَعنيهَّ و�أقر��س دقيقة.

�لو�قعة بالفئة : 5
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة KUJU باللغة �الإجنليزية. 

�ال�شرت�طات
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

EAT 64166

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعامة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/07/12 �ملودعة حتت رقم : 176522  
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�شم : و�شل ذ.م.م
وعنو�نه : �س. ب. 23073 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �الأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية. 

�لو�قعة بالفئة : 41
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن ر�شم مميز لثاثة خطوط ملتفة ثنائية �الأبعاد ومن ثم متدلية بطريقة 

منحنية ترت�وح �ألو�نها بني �الأ�شفر  و�لربتقايل و�لبني.
�ال�شرت�طات

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  20  يوليو 2013 العدد 10848

EAT 64240

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��دت  �مل���دع���وة/ ك���ور�ى 
خ���������ان �������ش������اه حم������م������د  - 
�جلن�شية-  ب���اك�������ش���ت���اين 
ج�������������و�ز ��������ش�������ف�������ره  رق������م   
)4118571( من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8277759

فقدان جواز �سفرت
فقد  �مل��دع��و/ هبه حممد 
���ش��ام��ح م�����ش��ط��ف��ى ب����در�ن 
�جل����ن���������ش����ي����ة-  م���������ش����ر   -
ج��������������و�ز ��������ش�������ف�������ره  رق������م   
يجده  م��ن   )971085(
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2363070

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2170  عم  جز- م ع-ب- اأظ

غ�شان  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �ال�شامي  �بوظبي  مدعى/م�شرف 
مببلغ  مالية  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  مطر 
�المار�ت     �جلن�شية:  �ل�شام�شي  مطر  غ�شان   / �عانه  �ملطلوب  درهم   12900.84
�ملذكورة �عاه  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن  �لتقرير ( حيث  بالن�شر)بورود  عنو�نه: 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/24 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت 
�بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/358  عم  جز- م ع-ب- اأظ

ح�شن  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �ال�شامي  �بوظبي  مدعى/م�شرف 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �ل�شود�ن  �جلن�شية:  بابكر  حممد  عبد�ملجيد 
�ل�شود�ن     بابكر �جلن�شية:  �عانه / ح�شن عبد�ملجيد حممد  �ملطلوب  عمالية   
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة  �قام �لدعوى  بالن�شر  حيث �ن �ملدعي  عنو�نه: 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1207  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

عليه:  �ملدعى  �المار�ت  �جلن�شية:  حممد  ح�شني  جمعة  مدعى/خالد 
جنات علي ني�شي �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: ��شقاط  ح�شانة 
بالن�شر   ني�شي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه:  �ملطلوب  �عانه: جنات علي 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �لثاثاء 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق 
�بوظبي �البتد�ئية  ب� حمكمة  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  �لق�شاء  د�ئرة  �لكائنة   -
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ 2013/7/4  
الحو ال ال�سخ�سية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/489  عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعى/م�شرف �بوظبي �ال�شامي �جلن�شية: �المار�ت مدعي عليه: رباب نبيل 
حممود عبد�هلل �جلن�شية:م�شر  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية   �ملطلوب 
حيث  بالن�شر   عنو�نه:  �جلن�شية:م�شر  عبد�هلل  حممود  نبيل  رباب    / �عانه 
�ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 
على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2013/830 جتاري- جزئي    
�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة �المار�ت لات�شاالت �ملتكاملة 

 �شد �ملدعى عليها/ عثمان علي عبد�هلل 
نعلمك �نه قد �شدر بحقك يف �لدعوى �مل�شار �ليها �لقر�ر �ملبني �دناه. 

للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �لدعى  �عتباريا:بالز�م  ح�شوريا  �ملحكمة  حكمت 
وثمانية  در�هم  و�شبعة  و�رمبائة  �لفا  ع�شر  )ثمانية  درهم(   18407.18( مبلغ  
2013/2/18 وحتى  �عتبار� من  �شنويا  ب�شيطة   %4 بن�شبة  وفو�ئدة  فل�شا(  ع�شر 
�ل�شد�د �لتام ومبا ال يجاوز �ملبلغ ... �ملق�شى به و�لزمته بامل�شاريف ومبلغ مائتي 
بحقكم  و�شتتخذ  قابا لا�شتئناف،  .  حكما غري  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل 

�الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم.
قلم الكتاب  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية
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العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
 يف الدعوى رقم 2013/629 م ك ت   

�ملدعني: �شركة د�ماك �بوظبي للعقار�ت- د�ماك �لرت�ث للعقار�ت
�ملدعى عيه: حمد عبد�هلل  حممود حميد�ن حماد

�ملطلوب �عانه: حمد عبد�هلل حممود حميد�ن حماد مبوجب حكم حمكمة 
�لن�شر  بطريق  نعلمكم  فاننا  لذ�   2013/6/4 يف  �ل�شادر  �البتد�ئية  �بوظبي 
�ملو�فق 2013/7/23  �لثاثاء  باجلريدة ب�شرورة �حل�شور �مام �خلبري يوم 
�د�رة  �لق�شاء-  د�ئرة  �لعنو�ن:  �لظهر.  بعد  �لو�حدة  �ل�شاعة  متام  ويف 
رقم  �لفرعى  �ل�شارع  �لزعفر�نه-  منطقة  �ملرور-  �شارع  �بوظبي-  �خلرب�ء- 
�و  ح�شوركم   عدم  حالة   يف  بانه  علما  �لعام.  �المار�ت  �شوق  مقابل   )13(

�لوكيل �ملعتمد، ف�شوف ن�شتمر  يف �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية لذلك.
 اخلبري احل�سابي/ حممد عبدالعزيز �سليم  

    اعالن للح�سور امام اخلبري احل�سابي
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/1633 كلي جتاري ال�سارقة  

�ىل �ملدعى عليه:1/ون دي للتجارة �س م ح 2- كي دون جيوجن- ��شرت�يل �جلن�شية  
حيث �ن �ملدعي: بلدمات �المار�ت للتجارة �س ذ.م.م  �أقام عليك لدى هذه �ملحكمة 
�لدعوى �ملذكورة �عاه ويطالبكم فيها مببلغ )200.000 درهم( فقط مائتي �لف 
درهم فقط الغري، باال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونة بو�قع 12% �شنويا من تاريخ 
�ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د، وكذلك باال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة.  لذ� يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة 
و�لن�شف من يوم 2013/7/30   وذلك لاجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
�لوقت  يف  عنك  وكيل  �ر�شال  عدم  �و  �حل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  بيانات  من 

�ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: الذروة لتاأجري معدات الت�سييد     )�ش.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل 48 ملك عبد�لو�حد فكري و�شركاه- بر دبي- �لبدع �ل�شكل �لقانوين: 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 563150  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 70825 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ 2013/6/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/30 وعلى 
ماك و روز لتدقيق  �إىل �مل�شفي �ملعني  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عرت��س  من لديه 
احل�سابات   �لعنو�ن: مكتب رقم 104 ملك عبد�هلل �شعيد خليفة �لغيث- بر دبي- 
�لكر�مة   هاتف: 3584999 04 فاك�س/3584888 04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ ماك و روز لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن: مكتب رقم 104 ملك عبد�هلل �شعيد خليفة �لغيث- بر دبي- �لكر�مة   
هاتف: 3584999 04 فاك�س/3584888 04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه لت�شفية  الذروة 
لتاأجري معدات الت�سييد )�ش.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2013/6/30 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/6/30  
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/20     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/284م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: فري ليدي لل�شيلة و�لعباية ميثلها �شامل علي عي�شى بطي 
�لظاهري    نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/7/8 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاه ل�شالح/ �شركة �بوظبي �لتجاري للعقار�ت    
�مل�شتاجرة �ملحددة  �لعني  �ملدعى عليها باخاء  بالز�م  �للجنة غيابيا:  حكمت 
من  خالية  وهي  بت�شليمها  �عاه  بعنو�نها  و�لكائنة  �اليجار  بعقد  �و�شافها 
بو�قع  تاريخ 2011/6/30  من  �الجرة  ب�شد�د  و�لز�مها  و�ال�شخا�س  �ل�شو�غل 
بن�شبة %5  �لقانونية  �لزيادة  مع  درهم  قدرها 33.000  �شنوية  �يجارية  قيمة 
حتى تاريخ �الخاء �لفعلي وتقدمي بر�ءة ذمة من ��شتهاك �ملاء و�لكهرباء مع 

�لر�شوم و�مل�شاريف. لهذه �ال�شباب.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10847 بتاريخ   2013/7/20     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم 2011/58 )  مدين (

�ىل �ملحكوم �شده / �ل�شيد حممد �لد�شوقي �ال�شمر/م�شري عنو�نه : بالن�شر   
مدين  �ل��دع��وى  يف  �شدكم  حكم  �شدر  قد   2010/10/27  : بتاريخ  �ن��ه  حيث 
�مام  �ملنفذ له: حممد �حمد حممد 0507735143 �حل�شور  رقم 2010/230 
قا�شي �لتنفيذ مطالبة مالية عمالية )103.940 درهم( +)4.181(درهم ر�شوم 
�تعاب حماماة )500 درهم(  ر�شوم  �لتنفيذ+  ر�شوم  �لدعوى +)2.090( درهم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �مام هذه �ملحكمة للجل�شة �ملحددة يف �ل�شاعة 8.30 
�ع��اه، ويف حال  ذك��ر  لتنفيذ ما  �ملو�فق 2013/8/7  �الرب��ع��اء  ي��وم  من �شباح 
تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة.  

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ 2013/7/9
�سعيد �سامل الهنائي
رئي�س قلم التنفيذ مبحكمة العني البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
       ادارة التنفيذ

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
�ملنذر/عبد�حلليم ب�شري �حمد �جلن�شية: بنغادي�س.

بوكالة/حممد مر�شد حممد حممد يون�س �جلن�شية: بنغادي�س
�ملدر�شة  خلف   1/38 �شرق  حو�س   20 �شارع   -  B61 قطعة  �ملطار-  �شارع  �بوظبي-  �لعنو�ن: 
�لهندية ت:  0504935202 �ملنذر �ليه: جون كري�شتوفر ماجبون كاي�شيب �جلن�شية: �لفلبني 
�لقو�ت  �شكن  مبنى  د�خ��ل  يعمل  �ل��ب��رتويل-  �ملعهد  مقابل  �لنخيل-  �شا�س  �بوظبي  �لعنو�ن: 
�مل�شلحة- بو�بة رقم 3- على مدخل �م �لنار ) �مل�شفاة( )يعمل لدى مركز �المار�ت لل�شيافة( 

ت: 0528772019
املو�سوع : امر تكليف بالوفاء بالن�سر

 نحيطكم علما بانه قمتم بتحرير �شيكات �ملرفقة مببلغ وقدره )32.400 درهم( ونظر� لعدم 
�اللتز�م  ع��دم  �ن��ه مت �خطاركم من قبل ويف ح��ال  ل��ذ�: حيث  تاريخه  بال�شد�د حتى  �الل��ت��ز�م 
بال�شد�د �شنقوم باتخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقكم من �جل ��شتعادة حقوقنا وحتميلكم �يه 
م�شاريف �و ر�شوم �و �تعاب �ملحاماماة و�لفو�ئد �لقانونية وغريها، وتعذر تنفيذ �النذ�ر من 

قبل وال نعلم لكم عنو�ن �آخر.
مقدمه/ املنذر    

اعـــــــــــــالن
العدد  10848 بتاريخ  2013/7/20      

اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده  
فى الدعوى رقم 2012/887 تنفيذ جتاري

طالب �لتنفيذ: يونايتد بنك ليمتد وميثله �ل�شيد/ ��شد ح�شن بورين   عنو�نه: �مارة دبي- �شارع �ل�شيخ ز�يد- فندق 
�شينغ جرجنيت  �شيمر�ن جيت  كنو�ر  �ملنفذ �شده:     105 رقم  �الول مكتب  �لطابق  ت��اور-  �شما  برج  �لفريمونت- 
�ن��ه يف يوم  �مل��ر�ب��ع �لعربية- قرية �شهيل 3- �شارع 8- فيا رق��م 12  �م��ارة دب��ي- بر دب��ي-  ك��ن��و�ر   عنو�نه:  �شينغ 
�لعقار  بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لثالية  �لثاث  �الي��ام  ويف  م�شاء   6.00 �ل�شاعة   2013/7/21 �ملو�فق  �الح��د 
www. ملو�شحة ��شافه �دناه لدى �جلهة �لتي �نيط بها �لبيع )�شركة �المار�ت للمز�د�ت على �ملوقع �اللكرتوين�
emiratesauction.ae ( وعلى ر�غبى �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن 20% من �لثمن �ال�شا�شي قبل دخول 
�ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا بريره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
�لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  �ملدنية  �الج���ر�ء�ت  قانون  من   301 باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع 
و�مل�شاريف خال ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع.ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال 
�لثمن  بايد�ع كامل  �ن يقوم  �لثمن على  �لزيادة عن ع�شر  �مل��ز�د ب�شرط ال تقل هذه  �لع�شرة خالية لر�شوم  �الي��ام 
�ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة  وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات. �ر�س مبنية: �ملنطقة: نخلة جمري�- رقم 

�الر�س: 418 �مل�شاحة 4.555.93 قدم مربع - �لقيمة 8000000 درهم   ماحظة: يدفع �ملبلغ فور�ً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :2013/611    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من �ل�شيد /ر�م وتار د�ال �وتار هندي �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف/  �لكثبان لكي �ملاب�س مبوجب رخ�شة 
تعديات  �جلن�شية.  هندي  بد�فانا  كومار  جوتي�س  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   )550115( رقم 

�خرى:
وعما لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �الحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �الع��ان  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العان فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل 

دائرة الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/562 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/حممد 
يف  �لتوقيع  على  �لت�شديق  وطلب  �فغان�شتان   �جلن�شية:  كل  عبد�لعزيز  بن  خان  علي 
حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )ال�سور العظيم ملقاولت البناء/ذ.م.م( 
و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )35138( و�مل�شجل 
�جلن�شية:  خان  علي  حممد  عبد�لوهاب  �ىل:  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى 
�فغان�شتان مبو�فقة: عبد�هلل عبد�ل�شتار طه عبد�لو�حد �ل�شاهني �جلن�شية: �المار�ت 
ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/592 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيدة/

�لت�شديق  �الم��ار�ت  وطلب  �لرحمن �جلن�شية:  زهره بيجم عبد�ل�شام و�شى 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )الرتحال لتجارة 
�لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت  د�ئرة  و�ملرخ�شة من  املواد الغذائية ( 
رقم �مللف )63126( و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: نادر 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم���ار�ت  �جلن�شية:  �لكعبي  خمي�س  ر����ش��د  حميد 
�لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
�سركة ابك�س انرتنا�سيونال لالملنيوم ذ.م.م

 ن��ع��ل��ن ل��ل��ج��م��ي��ع ب����ان �ل�����ش��رك��ة �مل����ذك����ورة �ع����اه ه���ي : ���ش��رك��ة �بك�س  
قد  حم��دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  -�شركة  ذ.م.م   / لاملنيوم  �نرتنا�شيونال 
تا�ش�شت يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�شركات �الحتادي  رقم  )8( 
ل�شنة )1984( وتعدياته مرخ�شة يف بلدية عجمان و�شجلته بالبلدية  
حتت رقم )57869( وقد قرر �ل�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني �ل�شادة.

     موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات
 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم 
به للم�شفي �لقانوين �ملذكورة �عاه خال مدة )45( يوما من تاريخ 
ن�شر �العان وعلى �لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:7470980  ، 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
 اعـــــــالن       

و�لت�شديقات-  �ل����ع����دل  �ل���ك���ات���ب  ب��������اد�رة  �ل����ع����دل  �ل���ك���ات���ب  �ن�����ا  �يل  ت���ق���دم   
وطلبا  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �لنقبي  �حمد  ح�شن  �حمد  خورفكان:�ل�شيدة/�آمنه 
 %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )تنازل(  يت�شمن  حمرر  على  �لتوقيع  على  �لت�شديق 
يف �ال�شم �لتجاري )مركز �سيدات خورفكان للتجميل ( و�ملرخ�س من د�ئرة 
�ل�شادر   615571 رقم  رخ�شة مهنية  �القت�شادية يف مدينة خورفكان-  �لتنمية 
بتاريخ 2011/10/17 يف د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خورفكان. �ىل �ل�شيد / �حمد 
ح�شن �حمد �لنقبي �جلن�شية: �المار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شان يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العان.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/911 )عمايل- جزئي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ مونري�ل 
جن�شيته:  والي��ات  حممد  حممود  �ملدعي/طارق  �ق��ام   - ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  
-عمايل   2013/911 برقم  �ل��دع��وى    0553978408 عجمان  عنو�نه:  باك�شتان  
و�لفائدة  دره��م   12738 وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها  عجمان-   - جزئي 
بو�قع 5% وت�شليم جو�ز �ل�شفر و�لر�شوم و�مل�شاريف. فانت مكلف باحل�شور �مام 
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف 
�ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 25 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/571 )مدين- كلي( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ عبد�هلل 
�ال�شمنتية جن�شيته/  للمنتجات  �ملدعي/م�شنع مار�شتون  �ق��ام   - �جن��ام   �ي��ر�ج 
�ل�شناعية- هاتف: 0527884475 �لدعوى برقم  �ملنطقة  �لقيوين-  �م  عنو�نه/ 
2013/571 -مدين كلي   - عجمان- ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ   100000 درهم 
�م��ام حمكمة  باحل�شور  فانت مكلف  �لقانونية   و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(  �ل��ف  )م��ائ��ة 
عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 
�لق�شية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�شنة  يوليو  �شهر  م��ن   22 ي��وم  �مل��و�ف��ق   11.00

بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/6/11
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/82  ا�ستئناف عقاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -فافار�س خلدمات �لتمويل �س ذ.م.م     جمهول 
بر�يت  ج��وي  ر�ج���ان  ر�ج  �شايني  /نيتا  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله: عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2013/5/20 بتاريخ  جزئي  عمايل    2013/569 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
 10.00 �ل�شاعة   2013/8/19 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم   ch2D.19 شباحا بالقاعة�

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/699  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعي/�شركة �لدليل للدعاية و�العان �جلن�شية:�المار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
�ل�شام للعقار�ت و�خرون �جلن�شية: �المار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
55692 درهم  �ملطلوب �عانه / موؤ�ش�شة �ل�شام للعقار�ت   �جلن�شية: �المار�ت  
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم 
باحل�شور  فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  2013/7/29 موعد�  �ملو�فق  �الثنني 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  نهيان �شخ�شيا  �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1275   جتاري كلي                 
�ىل �خل�شم �ملدخل   /1-موؤ�ش�شة عبيد �هلل للمقاوالت  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / حممد عمر بن حيدر وميثله: حيدر �شامل علي بن حيدر    قد 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
)560550 درهم(  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من 
�ملو�فق  .  وح��ددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �لتام  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ 
2013/7/24 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �يام على �القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/185   مدين كلي                 

�ىل �ملدعى عليه /1-فاطمة عبد�هلل �شيخ   جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ �شكرى عبدى مرية وميثله: حممد علي �شلمان �مل��رزوق��ي   قد �ق��ام عليك 
وقدره  مبلغ  لها  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حلكم  ومو�شوعها  �لدعوى 
)473.664 درهم( و�لفائدة �لقانونيةوقدرها 9% من تاريخ �ال�شتحقاق  وحتى 
�ل�شد�د �لتام، ��شافة �ىل �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب حكما معجا 
با كفالة . وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/1 �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2D.18 بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثاثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10848 بتاريخ   2013/7/20     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1113 ت  اجر -م ر- ت- اأظ(
�المار�ت    �جلن�شية:  �ملزروعي  بخيت  ر��شد  �حمد  �لتنفيذ/ورثة  طالب 
�ملنفذ �شده : �بد�ع للحفات �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عانه:  �بد�ع 
للحفات �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم- وحدد لنظره 
جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/22 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت 
�لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاه. 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/792   عقاري كلي                     
�ىل �ملحكوم عليه عليه/1- �شينديكيت ديفيلوبر  ليمتد   جمهول حمل �القامة 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/4/29 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاه ل�شالح  / �حمد يعقوب �حمد حممد �لتميمي: بالز�م �ملدعي 
عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغ مقد�ره 159.308 درهم ) مائة ت�شعة وخم�شون 
�تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شروفات  درهما(  وثمانية  وثاثمائة  �لف 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/644  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شامر حممد ذياب حممد   جمهول حمل 
ريا�س  ري��ان وميثله:  ري��ان  /م��ارك��و���س  �مل�شتاأنف  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�ل�شادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  �لكبان  حم��م��ود  عبد�ملجيد 
بالدعوى رقم 2011/223 جتاري كلي بتاريخ 2012/5/24 وحددت 
لها جل�شه يوم �لثاثاء �ملو�فق 2013/9/24 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2E.23 بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/57  ا�ستئناف عقاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -يو�شف حلمي �شاهر   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /بيري  جان نوك ماركوت وميثله: حبيب حممد 
�شريف عبد�هلل �ملا قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم 2012/437  عقاري كلي بتاريخ 2013/1/29 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/9/18 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف   ch1C.11

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10848 بتاريخ 2013/7/20     

مذكرة    اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/707  ا�ستئناف عمايل

�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده / 1 -�جم���د ����ش��ع��د �الع�����رج   جم��ه��ول حمل 
�الق���ام���ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف /�وم��ي��ج��ا �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة ���س ذ.م.م   قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/827  عمايل 
جزئي   بتاريخ 2013/5/2 وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 
وعليه   ch2D.19 بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/8/1
يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف



19

الفجر الريا�ضي

19

السبت   - 20   يوليو    2013 م    -    العـدد    10848
Saturday    20    July     2013  -  Issue No   10848

تر�في�س  �الومل����ب����ي  �ل���ق���ر����س  ر�م�����ي  �أ����ش���ب���ح 
عن  يك�شف  جاميكي  ريا�شي  ر�ب���ع  �شمايكل 
�أربعة  خ��ال  للمن�شطات  �ختبار  يف  �شقوطه 
�أن��ه تناول م��ادة حمظورة  �أي��ام لكنه مل يعلم 
ريا�شيا وقال �شمايكل �ن �لوكالة �جلاميكية 
�لبول  عينة  ب���اأن  �أبلغته  �ملن�شطات  ملكافحة 
�لتجارب  �أث��ن��اء  لاختبار  منه  �شحبت  �لتي 
�لوطنية �جلاميكية يف يونيو حزير�ن �ملا�شي 
�أثبتت وج��ود م��ادة حم��ظ��ورة ومل يحدد  ق��د 

�شمايكل نوع هذه �ملادة.

�أن  ي��ج��ب  ك��ري��ا���ش��ي  ب��ي��ان  �شمايكل يف  وق���ال 
ج�شمي  يف  يوجد  �شيء  �أي  م�شوؤولية  �أحتمل 
�أو حدث  �أعلم  �أكن  �أوؤك��د �أين مل  �أو  �أود  لكني 

خطاأ يف تناويل الي مادة حمظورة.
ب��ال��غ ومب��ف��اج��اأة لهذه  �أ�شعر ب��ح��زن  و�أ���ش��اف 
�أح������اول م��ط��ل��ق��ا �خل����د�ع  �ل��ن��ت��ي��ج��ة الين مل 
للريا�شة  ���ش��ف��ري�  ن��ف�����ش��ي  �ع���ت���ربت  ول��ط��امل��ا 

ود�عما قويا الختبار�ت �ملن�شطات.
�اللعاب  يف  ن��اف�����س  �ل���ذي  �شمايكل  ق���ال  ك��م��ا 
ي�شل  مل  لكنه  �ملا�شي  �لعام  بلندن  �الوملبية 

�لقر�س  رمي  م�شابقة  يف  �لنهائية  للمرحلة 
ياأ�شف ب�شبب �المل و�حلرج �لذي �شببته  �نه 
�أخبار  ي����ز�ل ي��رتن��ح م���ن  ل��ب��ل��د ال  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 
���ش��ق��وط ع���د�ئ���ني ���ش��ه��ريي��ن ور�م���ي���ة قر�س 

�أخرى يف �ختبار�ت للمن�شطات.
وقبل �شمايكل �شقط ��شافا باول حامل �لرقم 
مرت   100 ل�شباق  �ل�شابق  �لعاملي  �لقيا�شي 
�شاحبة  �شيم�شون  ���ش��ريون  و�ل���ع���د�ءة  ع���دو� 
ف�����ش��ي��ة ���ش��ب��اق �ل��ت��ت��اب��ع �الومل����ب����ي �أرب����ع����ة يف 
�لي�شون  �لقر�س  ر�مية  ومعهما  مرت   100

ر�ن����د�ل يف �خ��ت��ب��ار�ت ج��رت خ��ال �لتجارب 
�جلاميكية.

وقالت م�شادر مقربة من �الحتاد �جلاميكي 
اللعاب �لقوى �ن ريا�شيا خام�شا وهو العب 
�شقط  ��شمه  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  يك�شف  مل  �شاعد 

�أي�شا يف �ختبار للمن�شطات.
عاما   21 �لعمر  من  �لبالغ  �شمايكل  وطلب 
�ختبار عينة ثانية ويعتزم �لتعاون مع �لوكالة 
حتقيق  �أي  يف  �ملن�شطات  ملكافحة  �جلاميكية 

حلل هذ� �المر باأف�شل طريقة ممكنة.

اجلاميكي �صمايكل ي�صقط يف اختبار للمن�صطات

الر�شنال  �ل��ف��رن�����ش��ي  �مل�������درب  و�ف������ق 
�لعر�س  قيمة  رف���ع  ع��ل��ى  �الن��ك��ل��ي��زي 
ليفربول  �مل���ح���ل���ي  ل��ل��خ�����ش��م  �مل����ق����دم 
مهاجمه  ع�����ن  �ل���ت���خ���ل���ي  �ج������ل  م�����ن 
�الوروغ����وي����اين ل��وي�����س ���ش��و�ري��ز �ىل 
40 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ����ش��رتل��ي��ن��ي، لكن 
�ل�شمايل  �الي��رل��ن��دي  �حل��م��ر  م���درب 
ب55  �الن  يطالب  رودج����رز  ب��رن��دن 
�شحيفة  بح�شب  وذل��ك  جنيه  مليون 

ذي �شن .
لليفربول  ت��ق��دم  �ن  الر���ش��ن��ال  و�شبق 
جنيه  م���ل���ي���ون   30 ق�������دره  ب���ع���ر����س 
����ش��رتل��ي��ن��ي م����ن �ج�����ل �ل��ت��خ��ل��ي عن 
و�شائل  �عتربتها  خ��ط��وة  يف  ���ش��و�ري��ز 
تكتيكية  مناورة  بانها  �الع��ام حينها 
الن �لنادي �للندين �شعى من خالها 
م���دري���د  ري�������ال  ع���ل���ى  �ل�������ش���غ���ط  �ىل 
مهاجمه  ع��ن  يتخلى  لكي  �ال���ش��ب��اين 
هيغو�ين،  غ���ون���ز�ل���و  �الرج���ن���ت���ي���ن���ي 
�الوروغوياين  �ملهاجم  �ن  خ�شو�شا 
يريد  �ن���ه  منا�شبة  م��ن  �ك���رث  يف  �ك���د 
ولي�س  باكملها  �نكلرت�  ع��ن  �لرحيل 
ليفربول ب�شبب ما �ختربه مع و�شائل 
مباريات  لع�شر  �يقافه  بعد  �الع���ام 
�لدويل  ت�شل�شي  مد�فع  ع�شه  ب�شبب 

�ل�شربي بر�ني�شاف �يفانوفيت�س.
ويف ظل �هتمام ريال مدريد ب�شو�ريز، 
�ر�شنال  ق��دم��ه  �ل����ذي  �ل��ع��ر���س  ف����ان 
ل���ل���ح�������ش���ول ع���ل���ى خ�����دم�����ات �الخ�����ري 
�العام  و���ش��ائ��ل  بح�شب  ي��ه��دف  ك���ان 
�مللكي  �ل��ن��ادي  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ىل دف���ع 
لا�شتعجال يف عملية �شر�ئه للهد�ف 
للنادي  و�ل���ت���خ���ل���ي  �الوروغ�������وي�������اين 
�للندين عن هيغو�ين من �جل متويل 
مهاجم  مع  �لتعاقد  �شفقة  من  ج��زء 

�ياك�س �لهولندي �ل�شابق.
ب�شاأن  �ر���ش��ن��ال ج���دي  �ن  ي��ب��دو  ل��ك��ن 
���ش��و�ري��ز ����ش��ت��ن��اد� �ىل م��ا ذك��رت��ه ذي 
م�شتعد  فينغر  �ن  �ك���دت  ح��ي��ث  ���ش��ن 
�ل40  مبلغ  �ىل  بعر�شه  ي�شل  لكي 
�لبند  ق��ي��م��ة  �ىل  �ي  ج��ن��ي��ه،  م��ل��ي��ون 
�جل���ز�ئ���ي �ل����ذي و���ش��ع��ه ل��ي��ف��رب��ول يف 

عقد �الوروغ��وي��اين من �جل �ل�شماح 
له بالرحيل.

ويبدو �ن مدرب �حلمر رودجرز يعول 
�ل��ق��ائ��م ب��ني ليفربول  ع��ل��ى �خل���اف 
�ال�شباين  ����ش���و�ري���ز،  �ع���م���ال  وم���دي���ر 
ب�����ريي غ�����و�ردي�����وال )���ش��ق��ي��ق م����درب 
وب���اي���رن ميونيخ  �ل�����ش��اب��ق  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
ب�شاأن  غ���و�ردي���وال(،  جو�شيب  �حل��ايل 
�ل��ب��ن��د �جل���ز�ئ���ي وت��ف�����ش��ريه م��ن �جل 
�الحتفاظ بالاعب �و �ل�شماح لفريقه 

باحل�شول على مبلغ �كرب.

مدير  مع  م�شكلة  يف  ليفربول  ودخ��ل 
�لطويل  �لعقد  ب�شاأن  �شو�ريز  �عمال 
�الم��د �ل��ذي وقعه �الخ��ري مع �حلمر 
من  يت�شمنه  وم���ا  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ي��ف 
ب��ن��د ج��ز�ئ��ي غ��ري و����ش��ح الن �لنادي 
يعترب �ن هذ� �لبند ي�شمح له بتقييم 
جنيه  م���ل���ي���ون   40 م����ن  ع���ر����س  �ي 
يعترب  ف��ي��م��ا  �ك������رث،  �و  ����ش��رتل��ي��ن��ي 
غو�رديوال �ن �ي عر�س من هذ� �لنوع 
�شيكون كافيا لكي يف�شخ �لعقد تلقائيا 

ودون �ي در��شة تقييمة .

ع��ن��دم��ا ت����رون ب����ان )�الوروغ����وي����اين 
�الخر( �دين�شون كافاين �نتقل مقابل 
����ش��رتل��ي��ن��ي )من  55 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه 
�شان  ب��اري�����س  �الي���ط���ايل �ىل  ن���اب���ويل 
ج���رم���ان(، ف���ان ل��وي�����س ي��ق��ع يف نف�س 
�خل��ان��ة م��ن ح��ي��ث �مل��وه��ب��ة. م��ا تقدم 
بهذه  يليق  ال  عر�شا  ك��ان  �ر�شنال  ب��ه 

�ملوهبة .
�ملحلية  وذكرت بع�س و�شائل �العام 
يفكر  لن  ليفربول  �ن  �ملا�شي  �ل�شهر 
ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ����ش���و�ري���ز م��ق��اب��ل �قل 
ما  ��شرتليني،  جنيه  مليون   50 من 
�لذي  م��ل��ي��ون  �ل30  ع��ر���س  ي��ج��ع��ل 
تقدم به �ر�شنال �شابقا بعيد� كل �لبعد 

عن طموحات فريق رودجرز.
ورغم ��شر�ر ليفربول على �ن �شو�ريز 
منح  �حل��م��ر  ن���ادي  ف���ان  للبيع،  لي�س 
م��ه��اج��م��ه �الوروغ�����وي�����اين ح��ت��ى 22 
م�شتقبله  يح�شم  لكي  �حل��ايل  �ل�شهر 
�ل��ف��ري��ق يف جولته  �ل�����ش��ف��ر م���ع  ق��ب��ل 

�ال�شرت�لية.
متاما  متم�شك  رودج�����رز  �ن  وي��ب��دو 
ب�����ش��و�ري��ز الن����ه �ع���ت���رب م��ب��ل��غ �ل55 
مليون جنيه �لذي دفعه �شان جرمان 
م��ن �ج���ل �حل�����ش��ول ع��ل��ى ك��اف��اين قد 
ال ي��ك��ون ح��ت��ى ك��اف��ي��ا م��ن �ج���ل �شر�ء 
�شو�ريز، م�شيفا يف هذ� �ل�شدد: نحن 
نحاول بناء �شيء ما ل�شنا م�شطرين 
�ىل �لبيع. نحن م�شتعدون لكي ننفق 
ن�شطر  �ن  دون  �لفريق  تدعيم  على 

�ىل بيعه )�شو�ريز( .
�شوى  �ل��و�ق��ع مل نح�شل  وو����ش��ل يف 
مليون(،   30( وح���ي���د  ع���ر����س  ع��ل��ى 
وب��ال��ت��ايل م��ا ي��ق��ال ال ي��ت��ج��اوز حدود 
�ي  هناك  ولي�س  �ال  لي�س  �لتخمينات 
�لتقارير  وت�شري  ذلك  �كرث من  �شيء 
 70 ر���ش��د مبلغ  ق��د  �ر���ش��ن��ال  �ن  �ىل 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ����ش��رتل��ي��ن��ي م���ن �جل 
ت��ع��زي��ز ���ش��ف��وف��ه وه���و و���ش��ع �شو�ريز 
مان�ش�شرت  وم����ه����اج����م  وه���ي���غ���و�ي���ن 
�هد�فه  �شمن  روين  و�ي���ن  ي��ون��اي��ت��د 

للمو�شم �جلديد.

ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
�آل م��ك��ت��وم ويل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
ع���ه���د دب�������ي، رئ���ي�������س جم���ل�������س دب���ي 
مناف�شات  �ن���ط���ل���ق���ت  �ل����ري����ا�����ش����ي، 
م�شابقة كرة �ل�شاالت يف بطولة ند 
�ل�شبا �لرم�شانية �لتي تقام برعاية 
يف  نوعها  من  �الأ�شخم  وتعد  �شموه 
 6 يبلغ  مالية  جو�ئز  مبجموع  دب��ي 
م�شابقات   5 وت�شم  دره��م،  مايني 
ري��ا���ش��ي��ة وه�����ي: �ل���ك���رة �ل���ط���ائ���رة ، 
�شباق �لدر�جات �لهو�ئية و�شباق ند 
�ل�شبا �لدويل �الأول للجري، ريا�شة 
�ل�شاالت  ق����دم  ك����رة  و  ت��ن�����س  ب�����ادل 
�أي�شا، وحتت�شن مناف�شاتها �ل�شالة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �حل��دي��ث��ة ب��ن��د �ل�����ش��ب��ا ، 
وت��ت��و����ش��ل ح��ت��ى �ل���ث���اين م���ن �شهر 
 1500 مب�شاركة  �ملقبل  �أغ�شط�س 

ريا�شي حملي ودويل.
و����ش���ه���د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي، 
�لتي  �الفتتاحية  �مل��ب��ار�ة  م��ن  جانبا 
ج��م��ع��ت ب���ني ف����رق �جل���وك���ر وفريق 
�ل��ط��ف، و�أك����د ف��ي��ه��ا ف��ري��ق �جلوكر 
�لذي يتوىل رئا�شته �لفخرية �شيف 
بن مرخان �لكتبي مدير مكتب �شمو 
�ملر�شحني  �أح���د  �أن���ه  دب���ي،  ويل عهد 

ك�شب  بعدما  �للقب  على  للمناف�شة 
�للقاء ل�شاحله بنتيجة 1-5.

ت�شجيع  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  ح���ر����س  وق����د 
�ملبار�ة  بعد  بهم  و�ل��ل��ق��اء  �لاعبني 
�لعامري  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  ب��ح�����ش��ور 
م��دي��ر ف��ري��ق �جل��وك��ر و���ش��امل عتيق 
�مل��ه��ريي م��دي��ر ف��ري��ق �ل��ط��ف، وهناأ 
و�أ�شاد  ببالفوز  �جلوكر  فريق  �شموه 
�ل�شور  و�لتقط  �لطف  فريق  ب���اأد�ء 

�لتذكارية معهم.
ر�قيا  �أد�ء  �جل���وك���ر  الع���ب���و  وق�����دم 
و����ش���ي���ط���رو� ع���ل���ى جم���ري���ات���ه منذ 
عبد�هلل  �أحمد  �فتتح  حيث  �لبد�ية، 
�لثالثة  �لدقيقة  عند  �لت�شجيل  باب 
عرب  �لتعادل  �أدرك  �لطف  �أن  ورغ��م 
بثاث  بعدها  ماجد  �لرحمن  عبد 
�أح���رز  ���ش��ف��ر  ه��ا���ش��م  �إن  �إال  دق���ائ���ق، 
ه���دف���ا ج��م��ي��ا ب��ك��ع��ب �ل����ق����دم قبل 
نهاية �ل�شوط �الأول باأربع دقائق، ثم 
�ل�شوط  على  قب�شته  �جلوكر  �أحكم 
عرب:  �أه���د�ف  ثاثة  و�شجل  �لثاين 
�أحمد عبد�هلل وعلي حممد وح�شني 
ترتيب  وت�����ش��در �جل��وك��ر  م���ال �هلل. 
�أي�شا  ت�شم  �لتي  �الأوىل  �ملجموعة 
بفارق  ��شتوديو زعبيل، وذلك  فريق 
PVG �لذي  �اله����د�ف ع��ن ف��ري��ق 
يف   ،2-3 بنتيجة  ن��ا���س  ع��ل��ى  ت��ف��وق 

�لدقائق  �شهد حتوال مثري� يف  لقاء 
�شباقا  ن���ا����س  ك����ان  ح��ي��ث  �الأخ�������رية، 
قبل  ميزر�  علي  العبه  عرب  للتقدم 
�أن يدرك �أحمد �شامل �لتعادل، ورغم 
تقدم نا�س جمدد� عرب نف�س �لاعب 
دق��ائ��ق على  م��ريز� قبل خم�س  علي 
جنح   PVG �إن  �إال  �مل���ب���ارة  ن��ه��اي��ة 
�أحمد  عبد�هلل  عرب  �لتعادل  ب��اإدر�ك 
�أحمد  خطف  ثم   27 �لدقيقة  عند 
�لنهاية  ق��ب��ل  �ل���ف���وز  ه���دف  ف��ل��ك��ن��از 

بدقيقة و�حدة.

دايــف  ل�سكاي  كــبــريان  ـــوزان  ف
وور�سان 11

ور�شان  و  د�ي���ف  �شكاي  فريقا  حقق 
ع��ل��ى �حلر�س  ك��ب��ري�ن  ف����وز�ن    11
و��شطبل فز�ع بنتيجة 7-�شفر و4-
�إطار  وذل��ك يف  �ل��ت��و�يل،  على  �شفر 
�أي�شا  ت�شم  �لتي  �لثانية  �ملجموعة 

فريق ��شطبات فز�ع 3 .
د�يف  ل�شكاي  �لكبري  �ل��ف��وز  وعك�س 
�لتطلعات و�الآمال �لكبرية للقائمني 
�لفريق  �شيطر  حيث  �ل��ف��ري��ق،  على 
على  هيمنته  وب�����ش��ط  و����ش��ح  ب�شكل 
�ل��ل��ع��ب ط���و�ل دق��ائ��ق �للقاء،  �إي��ق��اع 
كل  �شباعيته  ت�شجيل  على  وت��ن��اوب 
م��ن:ع��ب��د �ل��رح��م��ن ع��م��ر 2 وهال 

عبد�هلل 2 و�شلطان �أحمد 2 وجا�شم 
قدرته   11 ور�شان  �أك��د  فيما  غلوم. 
على بلوغ �الأدو�ر �لنهائية للم�شابقة 
برباعية  ف���ز�ع  ��شطبل  على  ب��ف��وزه 
ن��ظ��ي��ف��ة، ت���وزع���ت ب���ني �أح���م���د ه�شام 
وخ��ل��ي��ف��ة حم���م���د ح���ي���ث ���ش��ج��ل كل 
�شوطي  م����د�ر  ع��ل��ى  ه��دف��ني  منهما 

�للقاء.

الرابعة  باملجموعة  مواجهتان 
الليلة

يوليو(   20( �ل�����ش��ب��ت  �ل���ي���وم  ت��ق��ام 
مبار�تني يف �ملجموعة �لر�بعة جتمع 
�الوىل �لتي تنطلق �ل�شاعة �لعا�شرة 
�ل����ن����ري�ن وفريق  ف���ري���ق  ب���ني  ل��ي��ا 
�شقور �لعا�شفة، فيما تنطلق �لثانية 
�ل�شاعة �لعا�شرة و45 دقيقة وجتمع 
مرغم،  وفريق  �لنامو�س  فريق  بني 
علما باأن �ملجموعة ت�شم �أي�شا فريق 

جمري�.

ن�سر النيادي ي�سيد بالبطولة
ت���ق���دم ن�����ش��ر ح���م���ود �ل���ن���ي���ادي قائد 
�لقدم  ل���ك���رة  د�ي������ف  ����ش���ك���اي  ف���ري���ق 
بن  ح��م��د�ن  �ل�����ش��ي��خ  ل�شمو  بال�شكر 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 

ع��ل��ى دع��م��ه �ل�����ش��خ��ي و�ل���احم���دود 
كما  �ملميزة،  �لبطولة  ه��ذه  و�إط��اق 
�لكبرية  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  ع��رب 
للجنة �ملنظمة للحدث �لتي �نعك�شت 
من خال روعة و�ناقة �ملناف�شات يف 

كافة تفا�شيلها.
وقال �لنيادي �شاهمت هذه �لبطولة 
�شباب  وط��اق��ات  �أوق����ات  ��شتثمار  يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
�لريا�شية،  م���ه���ار�ت���ه���م  وت���ن���م���ي���ه 
�أن تتو��شل ل�شنو�ت طويلة  ونتطلع 
مقبلة ملا حققته من جناحات الفتة 
يف خمتلف �مل�شابقات �لتي تقام فيها 
وتقدميها الألعاب جديدة مثل بادل 
د�يف  �شكاي  يفتخر  و�أ�شاف   . تن�س 
مب�����ش��ارك��ت��ه يف �ل��ب��ط��ول��ة ����ش���و�ء يف 
م�شابقة �لكرة �لطائرة �لتي نناف�س 
فيها على �ملركز �لثالث، �أو كرة �لقدم 
�مل��رك��ز �الأول  �أق���ل ع��ن  �ل��ت��ي نر�شى 
فيها نظر� حلجم �ال�شتعد�د�ت �لتي 
قمنا ب��ه��ا و�ل��ت��ج��م��ع �ل���ذي ب���د�أ قبل 
لتقدمي  �لبطولة  �نطاق  �شهر من 
����ش���ورة م�����ش��رف��ة ت��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة هذ� 
�حل�����دث �الأه�����م ب���دب���ي خ����ال �شهر 

رم�شان �لف�شيل .

علي حممد عموري املناف�سات

خ���ط���ف ع���ل���ي حم���م���د الع�����ب فريق 
�مل������ب������ار�ة  يف  �الأن��������ظ��������ار  �جل������وك������ر 
�مام  �لقدم  كرة  مل�شابقة  �الفتتاحية 
و�أد�ءه  ملوهبته  ن��ظ��ر�  �ل��ط��ف  ف��ري��ق 
عموري  لقب  ون���ال  �ل��رف��ي��ع،  �لفني 
لعبه  �أ�شلوب  لت�شابه  نظر�  �مل�شابقة 
باأ�شلوب جنم منتخبنا �لوطني عمر 
�متاكه  جانب  �إىل  �لرحمن،  عبد 

لق�شة �شعر قريبة منه �أي�شا.
مبد�فعي  حممد  علي  تاعب  وق��د 
منا�شبات  ع�����دة  يف  �ل���ط���ف  ف���ري���ق 
خال �للقاء، و�شاهم بتحقيق �لفوز 
�لكبري لفريقه عندما �أ�شاف �لهدف 
�لر�بع يف �للقاء �لذي �نتهى ل�شالح 

�جلوكر بو�قع 1-5.

ربع  الــــدور  يبلغ  �سعيد  ــكــل  اأن
النهائي

قاد �شمو �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن 
�شعيد  �أنكل  فريق  مكتوم،  �آل  جمعة 
نحو �لدور ربع �لنهائي مل�شابقة بادل 
�أنتيكا  ف��ري��ق  على  �ل��ف��وز  بعد  تن�س 
 2-6 بو�قع  مقابل  دون  مببار�تني 
 4-6 و  �الوىل  �مل���ب���ار�ة  يف  و1-6 

و6-2 يف �ملبار�ة �لثانية.
وحقق �شمو �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم 
ز�مله  �ل���ذي  م��ك��ت��وم،  �آل  جمعة  ب��ن 

ر��شد بو�شقر، �لفوز يف �ملبار�ة �الأوىل 
�الأ����ش���و�ط،  م��ت��زن ط����و�ل  �أد�ء  ب��ع��د 
ورغم �أن �نتيكا ك�شب �ل�شوط �الأول 
عاد وحقق  �شعيد  �أنكل  �إن فريق  �إال 
�ر����ش���ال �لفريق  ك�����ش��ر  ث���م  �ل��ت��ع��ادل 
�إىل  بعدها  تقدمه  ل��ريف��ع  �ملناف�س 
ل�شاحله  �ملجموعة  �أن��ه��ى  ث��م   2-3
معاناة  يجد  مل  فيما   ،2-6 ب��و�ق��ع 
بعدما  �لثانية  �ملجموعة  يف  ك��ب��رية 
ومنها  نظيفة  �أ�شو�ط  باأربعة  تقدم 
بو�قع  ل�����ش��احل��ه  �مل��ج��م��وع��ة  ح�����ش��م 
مثل  �لتي  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  يف   .1-6
وعي�شى  ب�شام  في�شل  �لثنائي  فيها 
كانت   ، �شعيد  �أن��ك��ل  ف��ري��ق  ���ش��ري��ف 
�لتفوق و��شحا لهما وجنحا بك�شب 
بنتيجة  �ملتقاربة  �الأوىل  �ملجموعة 
�لازمة  �لثقة  �أك�شبهما  مما   ،4-6
�أي�شا  �لثانية  �ملجموعة  يف  للتفوق 

بو�قع 2-6.
مناف�شات  ت��خ��ت��ت��م  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
�ل�شبت،  �ل��ي��وم  م�شاء  �ل��ث��اين  �ل���دور 
ي�����وم غ����د �الأح�����د  ت��ن��ط��ل��ق  �أن  ع���ل���ى 
حيث  �لنهائي  رب��ع  �ل��دور  مناف�شات 
�أنكيل �شعيد مع فريق  يلتقي فريق 
ن�شبيا  ق��وي��ة  م��و�ج��ه��ة  ح��دي��دي يف 
نظر� المتاك فريق حديدي عدد� 

من �لاعبني �ملحرتفني للعبة.

م�ساركة لفتة لعائلة املري 
متيزت مناف�شات بادل تن�س مب�شاركة 
نوتيكا  بفريق  �مل���ري  لعائلة  الف��ت��ة 
�شعيد  حممد  �للو�ء  �الأب:  بتو�جد 
�ل�شرطة  �حت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  �مل���ري 
�للذ�ن  ���ش��ع��ي��د،  و�ب���ن���ه  �ل���ري���ا����ش���ي، 
قدما �أد�ء جيد� للغاية و�شكا وزجا 
متكن من قيادة �لفريق لبلوغ �لدور 
�لفوز  حققا  ق��د  كانا  بعدما  �ل��ث��اين 
مقابل  مببار�تني  ل��وري  فريق  على 
تتوقف  �أن  ق��ب��ل  و�ح�������دة،  م����ب����ار�ة 
�أنكل  فريق  حمطة  عن  م�شريتهما 
�ملنظمة  �للجنة  �أن  ي��ذك��ر   . �شعيد 
بطولة  مناف�شات  �إق��ام��ة  ح��ددت  قد 
بعد  ي��وم��ي��ا  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة  �ل�شبا  ن��د 
���ش��اة �ل���رت�وي���ح م��ع ف��ت��ح �الأب����و�ب 
�أمام �جلماهري لنيل فر�شة متابعة 
�أوق���ات���ا حافلة  �مل��ن��اف�����ش��ات وق�����ش��اء 
و�للمحات  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ب��امل��ن��اف�����ش��ات 
�لبطولة  باأن جمهور  علما   ، �لفنية 
من  بالعديد  �ل��ف��وز  فر�شة  �شينال 
�جل��و�ئ��ز �ل��ت��ي ���ش��ت��وزع ي��وم��ي��ا وهي 
عبارة عن �أجهزة �لكرتونية حديثة، 
�لكربى  �جل���ائ���زة  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
�شيارة  وه���ي  للجمهور  �ملخ�ش�شة 

لكز�س 570 رباعية �لدفع.

مور�تي  ما�شيمو  �إن  �م�س  �إخ��ب��اري��ة  تقارير  قالت 
رئي�س ومالك �إنرت ميان بات على بعد خطوة من 
بيع %75 من �أ�شهم �لنادي �الإيطايل لكرة �لقدم، 
مقابل  ت��وه��ري،  �إري���ك  �الإندوني�شي  �مللياردير  �إىل 

300 مليون يورو.
�ملا�شي تلك  م��رة يف  �أك��رث من  وفيما نفى مور�تي 
�لتقارير، قالت �شحيفة )ال جازيتا ديللو �شبورت( 

�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ه���ذ� �التفاق  �إن  �ل��ي��وم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
بالعا�شمة  �ملقبلني  �ليومني  خال  يتم  �أن  ينتظر 

�الإجنليزية لندن.
�الإيطايل،  �الأع���م���ال  رج���ل  �أن  �ل�شحيفة  وت���وؤك���د 
�ملالكة  للنفط  )�شار��س(  ملجموعة  �ملنتدب  �لع�شو 
�ل��ن��ادي م��ن ناحية  ، ق��رر بيع   1995 الإن��رت منذ 
ب�شبب �الأزمة �لتي متر بها �شركاته، لكن �أي�شا من 

�أجل تعزيز �لقوة �القت�شادية لفريق �لنري�ت�شوري 
�لذي كان د�ئما مو�شع ع�شق عائلته.

و���ش��ي��ب��ق��ى م���ور�ت���ي م��رت��ب��ط��ا ب���ال���ن���ادي، رغ����م �أنه 
�شي�شغله،  �ل����ذي  �مل��ن�����ش��ب  طبيعة  ب��ع��د  ت��ع��رف  مل 
مقابل  �الأ�شهم،  من   23.3% بن�شبة  باحتفاظه 
مل�شاهمني  و0.1%  برييللي،  ملجموعة   1.6%

�آخرين.

كما �أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أنه مل يعرف بعد كذلك 
�إذ� ما كان قد مت �التفاق على �أن يكون رحيل عائلة 
�أم  لاأ�شهم،  تدريجي  بيع  ع��رب  �إن��رت  ع��ن  م��ور�ت��ي 
مرة  �ل��ن��ادي  �أ�شهم  م��ن   75% ملكية  نقل  �شيتم 

و�حدة.
جمموعة  مالك  �الإندوني�شي،  �مللياردير  وي�شيطر 
يف  باأن�شطة  تقوم  �لتي  �لقاب�شة،  �لعاملية  )�أ�شرت�( 

و�لبنية  و�مل��ع��ل��وم��ات  و�ل��زر�ع��ة  �لتعدين  قطاعات 
�ل�شلة  كرة  فريق  �أ�شهم  %15 من  على  �لتحتية، 
عن  ف�شا  �شيك�شرز،  �شفنتي  فيادلفيا  �الأمريكي 
ن�شبة من �أ�شهم نادي دي �شي يونايتد �لذي ي�شارك 
)�إم  للمحرتفني  �الأم��ري��ك��ي  �ل��ق��دم  ك��رة  دوري  يف 
�إىل  �الإندوني�شي  �الأع��م��ال  رج��ل  ويتطلع  �إ���س(.  �إل 
�أنحاء �لعامل، بدء�  �لرتويج الأق�شى قدر الإنرت يف 

نحو  �الإيطايل  �لنادي  ميلك  حيث  �إندوني�شيا  من 
11 مليون م�شجع.

كما ينتظر �أن يقوم ببناء ��شتاد جديد للنادي.
�إد�رة  ع��ن  مل���ور�ت���ي  �مل�شتقبلي  �ل��رح��ي��ل  وي��ت��ز�م��ن 
�لنادي مع مرور �إنرت بو�حدة من �أ�شو�أ �لفرت�ت يف 
تاريخه، بعد �أن ف�شل �ملو�شم �ملا�شي يف �لتاأهل �إىل 

�أي من �لبطوالت �الأوروبية.

حمدان بن حممد ي�سهد جانبًا من لقاء اجلوكر والطف

انطــــــالق منــــــاف�صـــــــات كـــــــــرة ال�صـــــــالت يف بـــطــولــــة نــــد ال�صـبـــــا الرم�صانيــــــــــة 
اأنكل �سعيد يجتاز نوتيكا ويبلغ ربع نهائي بادل تن�ش

مليـــارديـــــــر اأنــــدوني�صـــــــي يقـتـــــــرب مــــــن �صــــــراء اأ�صهــــم لإنتــــــر ميــــــــالن 

�صـان جرمـان يهــدد بر�صلونـة ب�صراء مي�صي  اأر�صنال يرفع عر�صه ل�صواريز اإىل 40 مليون جنيه 
هدد رئي�س نادي باري�س �شان جرمان �لفرن�شي، نا�شر 

�شر�ء  مب��ح��اول��ة   ، �الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة   ، �خلليفي 
حاول  ح��ال  يف  مي�شي  ليونيل  �الأرجنتيني  جنمه 
يف  �جل��ز�ئ��ي  �لبند  قيمة  دف��ع  �لكتالوين  �ل��ن��ادي 

عقد �ملد�فع �لرب�زيلي تياغو �شيلفا.
و�أو�شح �خلليفي ل� )ActuSports.fr( �نه يف 

حال حاول بر�شلونة دفع �لبند �جلز�ئي �لذي ي�شمح 
�لباري�شي  �ل��ن��ادي  ف��ان  �ل��ي��ه،  ب��االن��ت��ق��ال  �شيلفا  لتياغو 

�لعامل خال  �ف�شل الع��ب يف  �غ��ر�ء مي�شي،  �ىل  �شي�شعى 
�ل��ي��ه يف �شفقة قد  باالن�شمام  �الخ���رية،  �الرب��ع��ة  �الع���و�م 

�ذ� حاول  250 مليون يورو. وقال �خلليفي للموقع  تكلف 
ف�شاأرد  �شيلفا،  بتياغو  �خلا�س  �جلز�ئي  �لبند  دف��ع  بر�شلونة 
باملثل يف ما يخ�س مي�شي . كما �كد �خلليفي يف ت�شريح لر�ديو 

بر�شلونة،  يتابع العبني من  �شان جرمان  بان  كارلو  مونتي 
نحن  لكن  بر�شلونة،  �ىل  يذهب  لن  �شيلفا  تياغو  م�شيفا 

�شخ�شيا نتابع العبني من بر�شلونة .
�ملو�شم  رف�����س  �ن��ه  �شيلفا  تياغو  ك�شف  �ن  و�شبق 

بر�شلونة،  �ىل  ل��ان�����ش��م��ام  ع��ر���ش��ا  �مل��ا���ش��ي 
�شان  ب���اري�������س  ���ش��ع��ي��د يف  �ن�����ه  م����وؤك����د� 

جرمان. ورغم �نه مل مي�س حتى �الن 
ب��ارك دي بر�ن�س  �ك��رث من مو�شم يف 
بعد �ن �نتقل �ليه من ميان، ي�شعى 

�غر�ء  �ىل  تيتو فيانوفا  بر�شلونة ومدربه 
�ل��رب�زي��ل��ي و���ش��م��ه �ىل �ل��ن��ادي �ل��ك��ات��ال��وين، ك��م��ا �ن 
مان�ش�شرت يونايتد �النكليزي مهتم بخدماته �ي�شا. 

وحتدثت بع�س �لتقارير �ن قلب �لدفاع �لرب�زيلي 
�ملدرب  �نتقال  ب�شبب  ج��رم��ان  �شان  ع��ن  �شريحل 
ريال  على  لا�شر�ف  �ن�شيلوتي  كارلو  �اليطايل 
�ل�شابق  فرن�شا  م��درب  وق���دوم  �ال�شباين  م��دري��د 

�لنادي  . لكن  ب��ر�ن�����س  ب���ارك دي  ب��ان �ىل  ل���ور�ن 
يتخلى  لن  �ن��ه  �ك��رث من منا�شبة  �ك��د يف  �لباري�شي 

ع��ن ق��ائ��ده �ل��رب�زي��ل��ي �ل���ذي �ع���رتف �ن��ه حت��دث مع 
دوري  م�شابقة  من  جرمان  �شان  خ��روج  بعد  فيانوفا 

�بطال �وروبا على يد بر�شلونة يف �يار مايو �ملا�شي، لكنه 
و��شاف  �لفرن�شية.  �لعا�شمة  عن  �لرحيل  ينوي  ال  �نه  �كد 

�قدره  و�نا  تيتو مدرب ممتاز  �ل�شابق  العب ميان 
�شان جرمان  باري�س  �ملبار�ة بني  كرجل. خال 

حتدثت  �وروب����ا  �ب��ط��ال  دوري  يف  وبر�شلونة 
 . للعب معهم  ودع���اين  �ل��وق��ت  لبع�س  معه 
�ف�شح  لكي  �ي مفاو�شات  وتابع مل حت��دث 
عنها. �نا مطمئن لكل ما يدور وكل ما �ريده 

هو �ال�شتمتاع بعطلتي ال �حد يعلم ما ميكن 

هنا.  �ن��ا مرتاح  ج��رم��ان،  �شان  باري�س  �شعيد يف  لكني  �لقدم  ك��رة  �ن يح�شل يف 
�حتدث مع رئي�س �لنادي كل يوم. ال �رى نف�شي ر�حا عن �لنادي.

وختم �مل�شاألة �شعبة، �المر لي�س م�شابها ملا ح�شل �لعام �ملا�شي حني �ر�د ميان 
�لتخلي عني �لو�شع خمتلف جد� �الن باري�س �شان جرمان ال يريد بيعي. �مل 
�ن حت�شم �المور يف �قرب وقت ممكن لكي نتخل�س من جميع �ل�شكوك . 
ويفهم من �جلملة �الخرية �لتي �طلقها تياغو �شيلفا �ن و�شعه 
ما  حم�����ش��وم،  غ��ري  �ملقبل  للمو�شم  �لباري�شي  �ل��ن��ادي  م��ع 
يعني �ن �حتمال �نتقاله �ىل بر�شلونة �و �ي ناد �خر ما 
ز�ل قائما حتى يف ظل مت�شك �شان جرمان ورئي�شه 

�خلليفي بخدماته.
�مل���دي���ر �ل���ري���ا����ش���ي لنادي  ن��ف��ى  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��رب�زي��ل��ي ل��ي��ون��اردو �ل���ذي يبد�أ 
�لنادي  يف  من�شبه  م��ن  ����ش��ت��ق��ال��ت��ه  م��ف��ع��ول 
�يلول-�شبتمرب  م���ن  �ل���ث���اين  يف  �ل��ب��اري�����ش��ي 
�ن�����ش��ي��ل��وت��ي برحيل  ي��رت��ب��ط رح��ي��ل  �ن  �مل��ق��ب��ل، 
�بر�هيموفيت�س  زالت��ان  �ل�شويدي  �لفريق  جنمي 
و�شيلفا،  م��دري��د(  ري���ال  �ىل  لان�شمام  )�مل��ر���ش��ح 
وقال الذ�عة �ر تي �ل �لفرن�شية: كا لن يذهبا، 
�شيلفا  لتياغو  و�شبق  �شيلفا  تياغو  وال  �ي��رب�  ال 
جرمان  ���ش��ان  �ىل  ج��اء  ب��ان��ه  ذك��ر  �ن  �شخ�شيا 

ب�شبب �ن�شيلوتي .
وم���ا ه���و م���وؤك���د �ن ال ح����دود ل��ط��م��وح �شان 
ج��رم��ان يف م��ا يخ�س �ل�����ش��ف��ق��ات وه���ذ� ما 
�يام معدودة ب�شم �الوروغوياين  تاأكد منذ 
ن���اب���ويل �اليطايل  م���ن  ك���اف���اين  �دي��ن�����ش��ون 
�ل���دوري  ت��اري��خ  يف  قيا�شية  �شفقة  م��ق��اب��ل 

�لفرن�شي وقدرها 64 مليون يورو.
كما ��شبح موؤكد� ح�شول �لنادي �لباري�شي 
ماركينيو  �ل�����ش��اب  �ل��رب�زي��ل��ي  �مل��د�ف��ع  على 
)19 ع��ام��ا( م��ن روم����ا �الي���ط���ايل م��ق��اب��ل 32 
ث���اث���ة مايني  �ىل  �����ش���اف���ة  ي�����ورو  م��ل��ي��ون 
�ىل  ماركينيو  و�شين�شم  ك��م��ك��اف��اآت.  �خ���رى 
كافاين و�لظهري �الي�شر لوكا�س دينيي )19 
�ن��ت��ق��ل �الرب���ع���اء �ىل �لنادي  �ل���ذي  ع��ام��ا( 
 15 ح���و�يل  مقابل  ليل  م��ن  �لباري�شي 
م��ل��ي��ون ي�����ورو، ل��ريت��ف��ع جم��م��وع �ملبلغ 
�لذي �نفقه �شان جرمان على �النتقاالت 
مليون   300 ح�����و�يل  �ىل  ع���ام���ني  م��ن��ذ 
ي���ورو )�ب����رز �ل��اع��ب��ني �ل���ذي ق��دم��و� �ىل 
�شيلفا  وتياغو  �بر�هيموفيت�س  هم  �لفريق 
و�زيكييل  ب��ا���ش��ت��وري  خ��اف��ري  و�الرجنتينيان 

الفيتزي وكافاين و�لرب�زيلي لوكا�س مور�(.

بارتويل تن�صحب من دورة �صتانفورد
بلقب  بتتويجها  �لكربى  �لقابها  باكورة  �فتتحت موؤخر�  �لتي  بارتويل  ماريون  �لفرن�شية  �ن�شحبت 

بطولة وميبلدون، من دورة �شتانفورد �المريكية لكرة �مل�شرب ب�شبب ��شابة يف �ربطة �لركبة.
28 �حل��ايل على  22 �ىل  �مل��ق��ررة من  �ل���دورة  2009 بلقب ه��ذه  ب��ارت��ويل، �لفائزة ع��ام  و�ن�شمت 
ح�شاب �المريكية فينو�س وليام�س، �ىل �لرو�شية ماريا �شار�بوفا �لتي �علنت �ن�شحابها �ي�شا ال�شابة 

م�شتمرة يف جنبها �الي�شر تعر�شت لها يف بطولة وميبلدون.
حني  و2011   2008 عامي  �ل���دورة  ه��ذه  نهائي  �ىل  �ي�شا  و�شلت  �لتي  ب��ارت��ويل  ��شتبد�ل  ومت 
خ�شرت �مام �لكندية �لك�شندر� فوزنياك و�المريكية �شريينا وليام�س بطلة �لن�شختني �الخريتني، 

باالمريكية مالوري بورديت �مل�شنفة 78 عامليا.
وبان�شحاب بارتويل، �مل�شنفة �شابعة عامليا، مل تبق �شوى �لبولندية �نيي�شكا ر�دفان�شكا )ر�بعة( من 
�لع�شر �الوليات يف ت�شنيف ر�بطة �ملحرتفات و�ال�شرت�لية �شامانتا �شتو�شور )ثالثة  �مل�شنفات  بني 

ع�شرة( من بني �لاعبات �لع�شرين �الوليات.



لوران�س وهولت معًا من جديد
عادت �الأمور �إىل جماريها بني �لنجمة �الأمريكية جنيفر لور�ن�س وحبيبها 
�مل��م��ث��ل �ل��ربي��ط��اين ن��ي��ك��وال���س ه���ول���ت، وه��م��ا م���ن ج��دي��د يف ع��اق��ة بعد 
�نف�شاهما يف كانون �لثاين يناير �ملا�شي. ونقل موقع )يو �إ�س ماغازين( 
ل��ور�ن�����س وه��ول��ت جتدّدت  �إن ع��اق��ة  ق��ول��ه  �الأم��ريك��ي ع��ن م�شدر مطلع 
�مل�شدر  و�أو���ش��ح  �شنتني.  ��شتمرت  عاقة  �إث��ر  �نف�شالها  على  �أ�شهر  بعد 
 ، �جلديد  م��ان  �إك�س  فيلم  ت�شوير  خ��ال  بع�شهما  �إىل  ع��اد�  �حلبيبني  �أن 
من  يوم  يف  ثم  ك�شديقني،  ني�شان-�أبريل  يف  �لت�شوير  ب��د�آ  �أنهما  مو�شحاً 
�الأيام بد�آ فجاأة تقبيل بع�شهما و�أ�شاف �مل�شدر �أن كل �مل�شاعر عادت �إليهما، 
وهما معاً �الآن من جديد. ي�شار �إىل �أن لور�ن�س )22 عاماً( �لتقت هولت 
)23 عاماً( خال ت�شوير فيلم �إك�س مان يف �لعام 2010، وكانا يلعبان دور 
 About a حبيبني. ويذكر �أن هولت ��شتهر يف �لعام 2002 من خال فيلم
Boy ويف ر�شيده �أعمال عدة من بينها Skins ، وهو يطل قريباً يف فيلمي 

Warm Bodies و Mad Max: Fury Road مع ت�شارليز ثريون.
�أي��ام عن دوره��ا يف  �أما لور�ن�س ففي ر�شيدها جو�ئز عدة �آخرها كان قبل 

فيلم The Hunger Games ، وهي مر�ّشحة جلو�ئز عدة �أخرى.

 )غلي( م�صتمر بعد موت مونتيث 
�شي�شتمر عر�س م�شل�شل غلي �ملو�شيقي و��شع �ل�شهرة على �لرغم من وفاة 
جنمه �ملمثل كوري مونتيث نتيجة جرعة ز�ئدة من �ملخدر�ت. وذكر موقع 
ل  تي �أم زي �أن �لكّتاب يف م�شل�س غلي عقدو� �جتماعاً طارئاً �الأربعاء للتو�شّ
من  مونتيث  يج�ّشدها  �لتي  ف��ني  �شخ�شية  الإخ���ر�ج  منا�شبة  طريقة  �إىل 
�مل�شل�شل ونقل عن م�شدر �أن �مل�شل�شل لن يلغى ب�شبب وفاة مونتيث، م�شري�ً 
�أحد�ثه يف مدر�شة  �مل�شل�شل �لذي تدور  �أن جنوماً عّدة كانو� يغادرون  �إىل 
يبدوؤون  ويدخله ممثلون جدد، مبثابة طاب متخّرجني وطاب  ثانوية 
�ملرحلة �لثانوية. وكان مونتيث 31 عاماً �لذي يوؤدي دور فني يف �مل�شل�شل، 
وقالت  �ملا�شي،  �ل�شبت  ي��وم  بكند�  فندق  غرفة  يف  متوفياً  عليه  ع��رث  ق��د 

�ل�شلطات �إن وفاته جنمت عن تعاطيه مزيجاً من �لهريويني و�لكحول.

ارتدوا التنانري احتجاجًا على منع ال�صروايل 
�لتنانري �حتجاجاً على منع �الإد�رة  �رتدى طاب مدر�شة ثانوية يف ويلز 
ت�شهدها  �لتي  �حل��ر  موجة  من  �لرغم  على  �لق�شرية،  �ل�شرو�يل  �رت���د�ء 
�شحيفة  وقالت  قيا�شية.  �أرق���ام  �إىل  �حل���ر�رة  درج��ات  و�شلت  حيث  �لباد 
كارديف  يف  ويت�شريت�س  مدر�شة  من  طالباً   17 �إن  �م�س،  م��ريور(  )ديلي 
عا�شمة ويلز، �أثارو� ��شتغر�ب �ملارة حني توجهو� �إىل مدر�شتهم يف �ل�شباح 

وهم يرتدون �لتنانري �حتجاجاً على حظر �ل�شر�ويل �لق�شرية.
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اأنتوين هوبكنز:
 زوجتي هي الزعيم

�أعرب �ملمثل �لربيطاين �الأمريكي 
�ل�شهري �أنتوين هوبكنز عن فخره 
�لعديد  ي��ز�ل ي�شور بنف�شه  �أن��ه ال 
بلوغه  رغ��م  �خلطرة  �مل�شاهد  من 
�خلام�شة و�ل�شبعني، �إال �أنه �عرتف 
�شتيا  زوجته  �أن  نف�شه  �لوقت  يف 

تعمل د�ئما على كبح جماحه.
برنامج حو�ري  وك�شف هوبكنز يف 
م���ع �الإع����ام����ي �الأم����ريك����ي جاي 
�إىل  �أح��ي��ان��ا  ت��اأت��ي  �أن زوج��ت��ه  لينو 
�أنه  م��ن  ل��ت��ت��اأك��د  �لت�شوير  م��وق��ع 
هوبكنز  وذك����ر  ب��ت��ع��ق��ل.  ي��ت�����ش��رف 
�أنه �شعر باالإحر�ج من قبل عندما 
�لنجم  ح�����ش��ور  زوج���ت���ه يف  ح��ث��ت��ه 
لنف�شه،  �النتباه  على  ويلز  برو�س 
�أنني  �أعتقد  �أنني  م�شكلتي  وق��ال: 
، م�شيفا  �لثاثني  ال زلت يف �شن 
�أن���ه �أ���ش��ي��ب ك��ث��ري� خ���ال ت�شوير 
�لتي  م�شاهد خطرة. وعن زوجته 
�رتبط بها منذ ع�شرة �أعو�م و�لتي 
حتاول �أن تعتني به با�شتمر�ر، قال 

هوبكنز: �إنها �لزعيم .

طالبته مب�صاريف رم�صان فقتلها
قام عامل م�شري بخنق زوجته حتى �ملوت الأنها طالبته 

مب�شروف �ملنزل، بح�شب موقع بو�بة �الأهر�م �مل�شري.
 28( م��ر�د  حممود  �ملتهم  ه��رب  بجرميته،  قيامه  عقب 

�شنة ويعمل فر�نا( ما جعل �لغمو�س يلف �حلادث.
�إلقاء  �إع��د�د كمني حمكم له، متكنت �ل�شرطة من  وبعد 
�لقب�س عليه ، مبناق�شته �عرتف بارتكابه �حلادث ملروره 

ب�شائقة مالية منذ زو�جه
لف�شله  ت��ع��ددت  زوج��ت��ه  وب���ني  بينه  �إن �خل��اف��ات  وق���ال 
كامية  م�����ش��ادة  بينهما  ن�شبت  حتى  عليها،  �الإن��ف��اق  يف 
عليها  للتعدي  دفعه  بالنفقات، مما  له  ب�شبب مطالبتها 

بال�شرب. 

حمطـــة قطـــار ت�صـــافر 
بعد �أن كانت مكانا ينطلق منه �لنا�س لل�شفر الأكرث من 
�شوي�شرية  حديد  �شكة  حمطة  قامت  �ل��زم��ن،  م��ن  ق��رن 
33 مرت�.  وقام �ملهند�شون برفع  برحلة ق�شرية مل�شافة 
�ملحطة على ق�شبان وحركوها للمحافظة عليها.  �ملبنى، 
�ملجال  ليف�شح  �الأرب��ع��اء  نقل   ،1887 ع��ام  �شيد يف  �ل��ذي 
ملحطة مرتو �أنفاق جديدة يف �شاحية �شني بورج بجنيف.  
وكانت رحلة �ملحطة �لق�شرية �أبطاأ ب�شورة كبرية و�أكرث 
كلفة من رحات �لقطار�ت �لعادية حيث قطعتها يف �أربع 
�شاعات وبلغت تكلفتها 1،3 مليون فر�نك �شوي�شري )1،4 

مليون دوالر( لتبلغ مق�شدها. 

اأكرب اأم يف العامل ت�صارع املوت
قالت �أكرب �أم يف �لعامل �لهندية ر�جو ديفي لوهان، �إنها 
ت�شتمد �لقوة من �بنتها نافني �لتي �أ�شبحت يف �خلام�شة 
�أنها ت�شعى للبقاء على قيد  من �لعمر �الآن، م�شرية �إىل 

�حلياة �إىل حني زو�ج �شغريتها.
 74( ل��وه��ان  �أن  �لربيطانية  )�ل�شن(  �شحيفة  وذك���رت 
عاماً( �لتي �شارفت على �ملوت ب�شبب تعقيد�ت حملها �إثر 
�لعام  يف  �لطفلة  و�إجنابها  ��شطناعي،  لتلقيح  �خل�شوع 
�مل�شاعب  ك��ل  تخّطت  �لعمر،  م��ن  �ل�70  يف  وه��ي   2008
و�الأمر��س م�شتمدة �لقوة من �بنتها �لتي ت�شعى جاهدة 

لرتبيتها و�لبقاء معها �إىل حني زو�جها.
وقالت لوهان �إن نافني هي هبة من �هلل، وال ميكنني �أن 
ت�شبح  عندما  �شاأزّوجها  و�أ�شافت  �أزّوج��ه��ا  �أن  �إىل  �أم��وت 
�ل�15 من �لعمر، وحتى ذل��ك �حل��ني ال ميكنني بكل  يف 
ب�شاطة �أن �أموت و�شّددت على �أن �ل�شبب �لوحيد لبقائي 

على قيد �حلياة بالرغم من مر�شي هي نافني .
و�أكدت �أنها لي�شت قلقة على م�شتقبل �بنتها الأنها �شرتث 

عقار�ً وقطعة �أر�س كبرية متلكها.
تعّلقها  عن  �شنو�ت   5 �لعمر  من  �لبالغة  �لفتاة  وع��رّبت 
لكنها حتب  و�لدها  �إنها حتب  وقالت  بو�لدتها،  �ل�شديد 
�أم يف  �أكرب  �أن لوهان �لتي حتمل لقب  �أك��رث. يذكر  �أمها 
�مر�ة  ت��زوج  �ل��ذي  بالو  �بنتها وزوجها  تعي�س مع  �لعامل 

�أ�شغر �شناً تدعى �ومي يف بلدة هي�شار �لنائية بالهند.

فتاة تخاف من.. اجلبنة 
تعاين فتاة بريطانية يف �لع�شرين من �لعمر، من �أعر��س نادرة جتعلها ُت�شاب بالرعب من �جلبنة، وتتجنب روؤيتها 
يف متاجر بيع �ملو�د �لغذ�ئية، وتغادر �أي مكان يحتوي عليها. وقالت �شحيفة )�شن( �م�س �جلمعة، �إن �شامي جنكينز، 
تعاين من �أعر��س ما ي�شمى رهاب )توروفوبيا(، و�لتي جعلتها ترف�س وظيفة عمل لتجّنب �جلنبة، وت�شعى �الآن 
ب�شكل يائ�س للح�شول على م�شاعدة مهنية للتغّلب على هذ� �خلوف. و�أ�شافت �أن �شامي، �لطالبة يف كلية �الإعام، 
�إىل  �ل�شحيفة  ون�شبت  �لبارد.  �لتعّرق  لها  وت�شّبب  �أو م�شاهدة �جلبنة،  مل�س  فكرة  و�ال�شمئز�ز من  باخلوف  ت�شعر 
�لطالبة �لربيطانية قولها �إنها ال تعرف ما حدث لها لكي ت�شاب برهاب �جلبنة، ومل تكن تعتقد �أنها �شت�شّبب لها 

م�شكلة حيث كانت تاأكل �جلبنة يف �شغرها، وت�شعى �الآن للح�شول على م�شاعدة طبية.
و�أ�شافت �شامي �إنها ت�شعر باحلرج كلما طلبت زمياتها �لبيتز� حني تزورهن، وت�شطر للخروج من غرفهن على 
بعد  �ملنزل  �إىل  و�لدتها  فيها  تعود  كل مرة  و�لتوتر يف  باالرتباك  ُت�شاب  كما  �جلبنة،  على  �حتو�ئها  ب�شبب  �لفور 

�لت�شّوق خوفاً من �حتو�ء �ملو�د �لغذ�ئية �لتي ��شرتتها على �جلبنة.
و�أقّرت باأن �أعر��س )توروفوبيا( �لتي تعاين منها كّلفتها فر�شة عمل، حني عر�س عليها خمزن )ويرتو�س( للمو�د 

�ال�شتهاكية وظيفة يف ق�شم �الأجبان.  
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�صكني ذكية ل�صتئ�صال ال�صرطان 
قام علماء يف كلية �أمربيال يف لندن با�شتخد�م �شكني ذكية، �أُطلق 
�ل�شرطانات،  م��ن  خمتلفة  �أن����و�ع  الإز�ل����ة   ،  iKnife ����ش��م  عليها 
فعند مام�شة �ل�شكني الأن�شجة �جل�شم ينتج دخاناً حاد �لر�ئحة 
ي�شاعد �الأطباء يف حتديد �الأن�شجة �ل�شرطانية. ومت جتربة هذه 
وبف�شلها  و�الأمعاء،  �لثدي  �شرطان  ��شتئ�شال  يف  �جلديدة  �الآلة 
�ل�شرطان،  مر�س  �أ�شباب  �أحد  يعد  �لذي  �مللوث  �لدخان  �شيكون 
دليًا على وجود �خلايا �ل�شرطانية وعاجها. ويوؤكد خمرتع 
�جلهاز �لدكتور زولتان تاكات�س �أن �الآلة �جلديدة تقوم بت�شخني 
هذه  وحتليل  معينة،  جزئيات  ذل��ك  �إث��ر  تطلق  و�ل��ت��ي  �الأن�شجة 
�جلزئيات يك�شف عن نوع �ل�شرطان ومن�شاأه مترير �جلهاز على 
�الأن�شجة يدفع باجلزئيات �إىل �لهو�ء، وحتليل �جلزئيات بو��شطة 
�الأطباء  �الأن�شجة ومن�شاأها. ويعتقد  �لتبخري، يحدد نوع  عملية 
�أن �لتعرف على مكان �ل�شرطان هو بد�ية �لعاج، كما �أن �لبخار 
�ملنا�شب.  �ل��وق��ت  يف  �ل���ورم  ��شتئ�شال  يف  ي�شاهم  �أن  ميكن  ه��ذ� 
�أنه  �أم��ربي��ال،  بكلية  �جل��ر�ح  كيرنو�س،  جيم�س  �لدكتور  وي��وؤك��د 
بهذ� �الخرت�ع ميكن �حل�شول على معلومات دقيقة حول وجود 
�خلايا �ل�شرطانية حتى خال �لقيام بعمليات جر�حية �أخرى .  
وعلى �لرغم من جناح ��شتخد�م iKnife يف �إز�لة �شرطان �لثدي 
و�الأمعاء، فاإن �جلر�حني يف بريطانيا يعتقدون �أن هذ� �الخرت�ع 

بحاجة للمزيد من �لدر��شات.

القردة اأي�صًا تتذكر املا�صي 
مثل  �لرئي�شية  �حليو�نات  �أن  جديدة  د�مناركية  در��شة  �أظهرت 
يعني  م��ا  �ملا�شية،  �الأح����د�ث  تتذكر  �ل��غ��اب  و�إن�����ش��ان  �ل�شمبانزي 
�أق��رب من ذ�ك��رة �لب�شر مما كان يعتقد �شابقاً. وقال  �أن ذ�كرتها 
ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة �أي��ره��و���س �إن���ه يف �خ��ت��ب��ار خم���ربي متّكنت 
�لقردة من �لتذّكر بو�شوح حدثاً قامت يف خاله بالعثور على �أد�ة 
كانت �ختربته 4 مر�ت فقط يف �ل�شنو�ت �لثاث �ملا�شية، ومتّكنت 
�أي�شاً من تذكر حدث �ختربته مرة و�حدة قبل �أ�شبوعني. و�أو�شح 
تتحدى  �أخ��رى  و�أدل��ة  بياناتنا  �أن  �أورد�����س  �لباحث جيما مارتن 
باأن �حليو�نات عالقة يف وقت حمدد  �ل�شائدة  �لفاكرة  با�شتمر�ر 
. وقال �إن �ل�شبمانزي و�إن�شان �لغاب ال تتذكر فقط �أحد�ثاً تعود 
�إىل ما قبل �أ�شبوعني �أو 3 �شنو�ت، بل هي قادرة على تذكرها �أي�شاً 
حني ال تتوقع �أنه يتعنّي عليها ��شرت�جعها و�أ�شاف �لباحثون يف 
�لدر��شة �لتي ن�شرت يف دورية )كورينت بيوجلي( �إن �ل�شمبنازي 
�أح����د�ث ما�شية  ب��ني  �لتمييز  ق���ادرة على  ك��ان��ت  �ل��غ��اب��ة  و�إن�����ش��ان 

م�شابهة �شملت �ملهام و�ملو�قع و�الأ�شخا�س عينهم.

كلمة ال�صر ت�صجن �صابًا 4 اأ�صهر
 4 مل��دة  عاماً   19 عمره  �شاب  ب�شجن  بريطانية  حمكمة  ق�شت 
�أ�شهر، لرف�شه �إعطاء �ل�شرطة كلمة �شر حا�شوبه بعد �عتقاله 
يف �إطار حتقيق جتريه حول جر�ئم . وقالت �شحيفة �لغارديان 
�م�س، �إن �أوليفر در�غ، �عُتقل على يد عنا�شر من وحدة مكافحة 
�ال�شتغال يف �شرطة مدينة باكبول، وقامت مب�شادرة حا�شوبه 
فيه  �ملخّزنة  �مل��و�د  �إىل  �لو�شول  من  تتمكن  مل  لكنها  �خلا�س 
�أن  و�أ�شافت  �لت�شفري.  �شر متطورة  بكلمة  كانت حممية  الأنها 
مطعم  يف  يعمل  ك��ان  �ل���ذي  در�غ،  م��ن  ر�شمياً  طلبت  �ل�شرطة 
للوجبات �ل�شريعة، �لك�شف عن كلمة �ل�شر لكنه رف�س، و�أد�نته 
ت�شفري  مفتاح  ع��ن  �لك�شف  يف  �لف�شل  بتهمة  الح��ق��اً  حمكمة 

مبوجب قانون �شاحيات �لتحقيق لعام 2000.
�أع�شاء جمعية �ل�شمري و�لكر�مة يحملون �شورة �شخمة ملانديا ويطلقون بالونات حتمل �شوره �حتفاال بعيد مياده �خلام�س و�لت�شعني يف مدينة مك�شيكو. )� ف ب(

جوهان�صون تبيع 
�صقتها يف هوليوود 

باعت �لنجمة �الأمريكية �شكارليت 
ج���وه���ان�������ش���ون، ���ش��ق��ة مت��ل��ك��ه��ا يف 
�ألف دوالر،   470 هوليوود مقابل 
حمققة ربحاً يقارب �ل�100 �ألف 

دوالر.
وذكر موقع )�إي نيوز( �الأمريكي 
تق�شي  �ل���ت���ي  ج���وه���ان�������ش���ون،  �أن 
�أو  ب����اري���������س  يف  وق���ت���ه���ا  م���ع���ظ���م 
���ش��ق��ة متلكها  ب���اع���ت  ن���ي���وي���ورك، 
يف ب��رج ه��ول��ي��وود ف��ري���ش��اي، قرب 
���ش��ارع ه��ول��ي��وود �ل�����ش��ه��ري، مقابل 
كانت  ب��ع��دم��ا  دوالر  �أل�����ف   470
ب�372   2003 �ل��ع��ام  يف  ��شرتتها 
�ل�شقة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  دوالر  �أل���ف 
ت�شم غرفة نوم و�حدة وحّمامني 
مع  لتتنا�شب  جتهيزها  مّت  وق���د 

ذوق جوهان�شون.
وتطل �ل�شقة على تال هوليوود 
وو�شط مدينة لو�س �أجنل�س، وهي 
يقّدم خدمات  تقع يف مبنى فخم 
حو�س  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �إذ  م��رتف��ة 
�شباحة و�شالة ريا�شية وغريها .

العثور على 
اأقدم عمل نحتي

قال علماء �الآثار �إنه مت �لعثور على 
�الإبهام  بحجم  ال���ش��د  مت��ث��ال  ر�أ����س 
ي��ع��ت��ق��د �أن�����ه �أق�����دم ع��م��ل ن��ح��ت��ي يف 
�لعامل. ويعود �لتمثال �إىل 40 �ألف 
عام �إبان ثقافة �لع�شر �الأورنيا�شي 
يف �أوروبا ومت �كت�شاف �شكل با ر�أ�س 
م��ن��ح��وت م���ن ن���اب ���ش��خ��م حليو�ن 
مت  عندما   1931 �لعام  يف  �ملاموث 
حفر كهف فوغيلهريد بالقرب من 
توبنغن يف �أملانيا وقام علماء �الآثار 
باعادة �لبحث يف �لكهف بني عامي 
2005 و2012 وعرثو� على �لر�أ�س 
�الآث��ار نيكوال�س  وق��ال كبري علماء 
وب��ق��ي��ة �جل�شم  �ل���ر�أ����س  �إن  ك��ون��ر�د 
تتطابقان متاما ومن �ملقرر عر�س 
�لتمثال �ل�شغري يف متحف جامعة 

توبنغن.

وجدت در��شة جديدة �أن م�شتخدمي �لهو�تف �لذكية 
قد يكونون �جليل �لك�شول �جلديد، فن�شاطهم �لبدين 
لياقتهم  م�شتويات  وك��ذل��ك  ملحوظ  ب�شكل  ي��رت�ج��ع 

�لبدنية.
�أن �لباحثني  ونقل موقع )هلث د�ي نيوز( �الأمريكي 
يف جامعة كينت �أجرو� در��شتهم على طاب �جلامعة 
م�شاهدة  كما  �لذكية،  �لهو�تف  ��شتخد�م  �أن  ووج��دو� 
�لتلفاز، قد يقلل من �لن�شاط �لبدين ب�شكل ملحوظ 

ويوؤثر على �للياقة �لبدنية.
باركلي،  يعقوب  �لدر��شة  عن  �مل�شوؤول  �لباحث  وق��ال 
�إن ��شتخد�م �لهاتف �خللوي لي�س له �لتاأثري �ل�شلبي 

نف�شه مل�شاهدة �لتلفاز، لكنه �شيء لك .
ووجد �لعلماء �أن �لطاب مي�شون ما معّدله قر�بة 5 
�شاعات وهم ي�شتخدمون هو�تفهم �خللوية وير�شلون 

مئات �لر�شائل �لن�شية يومياً.
�أجهزة متعددة �ال�شتخد�مات  وباتت �لهو�تف �لذكية 

ولها �لقدر�ت نف�شها للحو��شيب �ملو�شولة على �شبكة 
��شتخد�مها  ع��ل��ى  ق����ادر�ً  �ل�شخ�س  ف��ب��ات  �الن���رتن���ت، 
للتو��شل عرب مو�قع �لتو��شل �الجتماعية وم�شاهدة 

�لفيديوهات و�الأحد�ث �ملبا�شرة و��شتخد�م �الألعاب.
�جللو�س  كثري  �ل�شخ�س  جتعل  �الأن�شطة  ه��ذه  وك��ل 
وق��ل��ي��ل �حل���رك���ة و���ش��م��ل��ت �ل���در�����ش���ة �أك����رث م���ن 300 
طالب جامعي حيث �شئلو� عن ��شتخد�مهم للهو�تف 
ون�شاطهم  �ل���ف���ر�غ  �أوق�����ات  يف  و�أن�����ش��ط��ت��ه��م  �خل��ل��وي��ة 
لتقييم  �خ��ت��ب��ار�ً  منهم   49 بعدها  و�أج����رى  �ل��ب��دين، 

�شحة قلوبهم ورئاتهم.
��شتخد�م  يف  �أط���ول  وق��ت��اً  مي�شون  �ل��ذي��ن  �أن  وت��ب��نّي 
�لهو�تف �لذكية، ملدة ت�شل �إىل 14 �شاعة يف �ليوم، هم 

�أقل ر�شاقة من �الآخرين.
ب�شكل  �لهو�تف  لهذه  �مل�شتخدمني  �إن  �لعلماء  وق��ال 
�أخ��رى من �الإعام  �أك��رث �جن��ذ�ب��اً الأن���و�ع  كثيف، هم 
�لرقمي مثل �لتلفزيون و�حلو��شيب و�ألعاب �لفيديو.

الهواتف الذكية توؤثر على اللياقة البدنية

هجوم على هيفاء وهبي
�شن جمهور مو�قع �لتو��شل �الجتماعي هجوماً عنيفاً على �ملطربة �للبنانية هيفاء وهبي، 
بعد عر�س حلقة برنامج ر�مز عنخ �أمون �لتي ��شت�شافتها ب�شبب كرثة �ل�شتائم و�ل�شباب �لتي 

جاءت على ل�شان �لفنانة خال �حللقة. 
و�نهارت �ملطربة هيفاء، خال �حللقة، بعد تعر�شها حلالة من �لهلع خال �لربنامج مما �أدى 

�إىل �شبها ملقدم �لربنامج �لفنان و�ملمثل ر�مز جال وطاقم �لربنامج �أكرث من مرة خال �لربنامج 
حتى �إن حماوالت ر�مز لتهدئتها مل تفلح. 

و�نتقد جمهور مو�قع �لتو��شل �الجتماعي ما �أ�شموه جتاوز هيفاء �للفظي خال �حللقة، 
ده  �لنهار  �للي يف حلقة هيفاء  �ل�شتائم  �أن��ا م�شدوم من كمية  �بر�هيم خمتار  حيث كتب 
و�أعتقد  فيه  مبالغ  هيفاء  �شلوك  ج���د�.  �شخيفة  ك��ان��ت  �حللقة  �ل��دي��ن  ع��ز  روؤى  وكتبت 

جمهورها هري�جع نف�شه . 
فتحية  هو  �حلقيقي  وهبي  هيفاء  ��ش�����م  �أن  �ت�شح  ر�م��ز  حلقة  بعد  يا�شني  حممد  وق��ال 

كهربا .


