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اأبي�ص ال�شواطئ يكتفي بربونزية 
كاأ�ص ال�شداقة يف بيالرو�شيا

عربي ودويل

امري قطر ي�شتقبل من�شور 
بن زايد وعبد اهلل بن زايد

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

املوّقعون بالدماء يخططون ل�رضب 
م�شالح فرن�شية واأمريكية يف تون�ص..!!

•• دبي-وام:

�لتقى �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 م�شاء �م�س �خاه �لفريق �أول 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �شمو 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �ش����مو  بح�شور  وذل��ك 
�ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 

دبي.
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��ب��ادل  وق���د   
ر��شد �آل مكتوم و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان �لتهنئة ب�شهر رم�شان �ملبارك 
�ل�شهر  ي��ع��ي��د  �ن  وت��ع��اىل  �شبحانه  �هلل  ر�ج���ي���ان 
�حلبيبة  ودولتنا  و�شعبنا  قيادتنا  على  �لف�شيل 
باخلري و�ليمن ودو�م �لتو��شل و�لعطاء يف �شهر 

�لربكة و�لعطاء. 
)�لتفا�شيل �س2(

   

انت�صار التاريخ بني الإمارات والقاهرة
•• الفجر :

�أح��ي��ان��ا ل ي��ح��ت��اج �مل���رء �إىل ح��ج��ة �أو دل��ي��ل �إ���ش��ايف ل��ت��اأك��ي��د ح��ال��ة �شار 
حولها �إجماع، ومل تعد حتتمل �جلدل و�لنقا�س، وي�شبح �شارحها كمن 
و�لتعتيم  �لتزييف  تكون يف مو�جهة مع  ولكن عندما  باملاء،  �ملاء  يف�ّشر 
ها  �ل�شيا�شي،  �لزهامير  ب��د�ء  �مل�شابني  تذكري  من  با�س،  ل  و�لتحامل، 
�أّن  دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تقيم ، مّرة �أخرى، �لدليل على �أّنها 
تنت�شر د�ئما للفعل على �لبالغة �لإن�شائية و�ل�شعار�ت �حلما�شية، و�ّن 
�إ�شر�عها مل�شاعدة م�شر، هو م�شاهمة منها يف درء باب �لفتنة �لتي �أطلت 
على  �ملحافظة  �إىل  بدعمها،  ت�شعى  و�إنها  �ملحرو�شة،  �ر�س  على  بر�أ�شها 

م�شر �لدولة و�ل�شعب و�لدور.
ما  غالبا  �لتي  و�لتكامل،  �لت�شامن  قيمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  ج�ّشمت  لقد 
ف�شلت �ل�شيا�شات �لعربية يف تكري�شها و�إذكاء �شعلتها، بل علينا �لعرت�ف 
و�قع  �إىل  �لنبيل  �ل��ه��دف  ه��ذ�  ترجمة  �أع��اق��ت  م��ا  ك��ث��ري�  �ل�شيا�شة  ب��ان 
�لإمار�ت  ولكن  �لعربية،  �لعربية  �لعالقات  يف  ن��ازف  جرح  �ىل  وحولته 
�شّكلت على �لّدو�م ��شتثناء يف هذ� �ملجال، من عهد موؤ�ّش�شها �خلالد �إىل 
للت�شامن  ائب  �ل�شّ و�لّنموذج  �لقاّر  �لعنو�ن  وظّلت  �ل��ّز�ه��ر،  حا�شرها 

�لعربي �لر�شمي و�ل�شعبي و�لأهلي.
�شيلم�شه  ح��ّي��ا  و�ق��ع��ا  �لتكافل  قيمة  م��ن  جتعل  �لأل����ف،  ل��ل��م��ّرة  وه��اه��ي 
لن  باأّنه  وعيه  وير�ّشخ  �ليومية،  حياته  على  وينعك�س  �مل�شري،  �ملو�طن 
يكون وحيد� يف مو�جهة حمنته و�أزمته، و�ن له �أ�شقاء يقا�شمونه �لأعباء 
و�لوزر، مبا يعّزز �إميانه بقدر�ته و�شموده و�شالمة خطوته وهو يخرج 

عن طوق جتار �لدين ودر�وي�س �ل�شيا�شة.      )�لتفا�شيل �س9( حممد بن ر��شد خالل لقائه حممد بن ز�يد بح�شور حمد�ن بن حممد بن ر��شد   )و�م(

 حممد بن را�صد يتبادل التهاين مع حممد بن زايد  بحلول �صهر رم�صان املبارك 

م��روح��ي��ة  ت�صقط  ط��ال��ب��ان 
اأفغان�صتان  يف  اأم��ري��ك��ي��ة 

•• كابول-وكاالت:

�لأفغانية  طالبان  حركة  �أعلنت 
�إ�شقاط  من  متكنو�  مقاتليها  �أن 
م���روح���ي���ة �أم���ريك���ي���ة م���ن ط���ر�ز 
�شينوك تابعة للقو�ت �لأجنبية يف 

ولية بغالن �شمايل �أفغان�شتان.
كابل  يف  �شحفية  تقارير  وذك��رت 
ويل �إن حو�يل 20 �شخ�شا كانو� 
�شقطت  �لتي  �ملروحية  على منت 

ب�شالح �أر�س جو.
وكان حاكم مديرية بورغة �لتابعة 
�إ�شالمي قد  للولية عبد �جلبار 
�ل��ط��ائ��رة ومقتل  ���ش��ق��وط  �أع��ل��ن 

جميع من كانو� على متنها.
للم�شاعدة  �لدولية  �لقوة  و�أكدت 
باأفغان�شتان  �لأم����ن  ح��ف��ظ  ع��ل��ى 
)�إي�������ش���اف( يف ب��ي��ان �جل��م��ع��ة �أن 
هبوطاً  ن��ّف��ذت  لها  تابعة  ط��ائ��رة 
�أفغان�شتان،  ���ش��م��ال  ����ش��ط��ر�ري��اً 
و�أكدت عدم �لعثور على �ملروحية 
ب�شرية  خ�شائر  ت�شجل  مل  و�أن����ه 
يف �حل��ادث. و�أك��د �ملتحدث با�شم 
�ل��ق��و�ت �ل��دول��ي��ة )ن��ات��و( �أن���ه مل 
للمقاتلني  ن�����ش��اط  ه���ن���اك  ي��ك��ن 

باملنطقة وقت وقوع �حلادثة.

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�����ش��ري��ة �جل���دي���د �لدكتور  �أك����د رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة 
و�إىل  �ل��ع��رب  �إىل  ع���ادت  �أن م�شر  �ل��ب��ب��الوي،  ح���ازم 
�شند�  �خل��ل��ي��ج  دول  يف  ت���رى  �ل��ت��ي  �لأوىل  طبيعتها 
�حلكومة  �أن  على  م�شدد�  و�أمنيا  و�قت�شاديا  �شيا�شيا 
�أول..  �لأم��ن  ر�أ�شها  �أول��وي��ات لإجن��ازه��ا، على  لديها 
لل�شرق  ت�شريحات  �لببالوي يف  وقال  �لقت�شاد.  ثم 
�لأو�شط ، �إن �لرئي�س �ملعزول حممد مر�شي، حني جاء 
�إىل �ل�شلطة بد�أ يقلل من �لرتباط �لعربي �لقومي 

حل�شاب �رتباط �أو�شع ��شمه �لر�بطة �لإ�شالمية.
�ل�شلطة عادت  �أن��ه حينما رحل مر�شي عن  و�أ���ش��اف، 

م�شر �إىل �لعرب، �أنا متفائل جد� لهذ� �لأمر.
���ش��ي��ب��د�أ �لت�����ش��ال باملر�شحني  �إن����ه  �ل��ب��ب��الوي  وق����ال 
�أو �لثنني، وتوقع يف  �لأحد  �لوز�رية يوم  للمنا�شب 
حديث لرويرتز �أن توؤدي �حلكومة �ليمني �لقانونية 

بحلول نهاية �لأ�شبوع �لقادم.
ومت تكليف �لببالوي -وهو �قت�شادي ليرب�يل ووزير 
���ش��اب��ق ل��ل��م��ال��ي��ة- ب��رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة ب��ع��د �أن تدخل 
مر�شي  حممد  �ملنتخب  بالرئي�س  لالإطاحة  �جلي�س 
حا�شدة،  معار�شة  �حتجاجات  بعد  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
�لبالد يف  �نتقالية تقود  ت�شكيل حكومة  وهو يحاول 
�إطار خارطة طريق و�شعها �جلي�س ل�شتعادة �حلكم 

�ملدين.
�إن �حلكومة �جلديدة لن تكون  �لببالوي قال  وكان 
�ئتالفية و�شت�شم وزر�ء جدد� بن�شبة %70، م�شري� 
�إىل �أنه لن يطلب من �لأحز�ب تر�شيح وزر�ء لفريقه 

�سيف �سيا�سي �ساخن يف تون�س
�صباق �صّد ال�ّصاعة لتفادي 

ال�صيناريو امل�صري..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

على عك�س �لعادة، تعي�س تون�س �شيفا �شيا�شّيا �شاخنا قد يحرم �لفاعلني 
يف �مل�شهد من �إجازة، وقد يجرب �جلمهور، �لذي �عتاد على �ل�شرتخاء يف 
مثل هذ� �لف�شل، على �ملتابعة و�لتفاعل، وقد يكون طرفا وعامال فاعال 

وحا�شما يف �شياغة تطور�ت ونتائج هذ� �حلر�ك.
�ملخا�س، ود�فعه �خلوف  ه��ذ�  ور�ء  ك��ان  �أّن ما ج��رى يف م�شر  �شك  ول 
من تكر�ر �ل�شيناريو �مل�شري يف تون�س، بل لعّل هذ� �خلوف هو �ملحّرك 
و�لرتويكا  �ملعار�شة  �لأح�����ز�ب  جت�����اوزت  �لتي  �حلركية  لهذه  �لأ�شا�س 
�ملوؤقت  �لتون�شي  �لرئي�س  ي�شرف  حيث  �لرئا�شة  ق�شر  �إىل  �حلاكمة، 
�ل��ق��ي��اد�ت �حلزبية  �ل��ل��ق��اء�ت م��ع  �مل��رزوق��ي على م��ار�ت��ون م��ن  �ملن�شف 
و�إيجاد  �مل�شرية،  �لعدوى  ت�شّرب  خماطر  ل��درء  حماولة  يف  �ملختلف�����ة 
خم���رج ل��الزم��ة �ل��ق��ائ��م��ة يف ت��ون�����س و�ل��ت��ي ز�دت��ه��ا �مل��ت��غ��رّي�ت �مل�شرية 

تعقيد�.
تون�س  ب��اأن  �مل��رزوق��ي  �لرئي�س  ومعها  �حلاكمة  �لرتويكا  تاأكيد  فرغم 
مبناأى عّما حدث يف ميد�ن �لتحرير، و�أن �لنموذج �لتون�شي غري قابل 
�جلديدة  �ملرزوقي  م�شاعي  وتوقيت  وبياناتها  حركتها  فان  لالخرت�ق، 
حتمل يف طّياتها �عرت�فا �شمنّيا بان ما جرى يف م�شر قد يكون له ما 
بعده، و�ن �لأو�شاع يف تون�س لي�شت باملناعة و�حل�شانة �لتي قد جتّنبها 

تد�عيات يونيو �مل�شري و�رتد�د�ته.
)�لتفا�شيل �س6(

يف  �أ�شا�شيني  مبعيارين  �شيعمل  �أن��ه  و�أك��د  �حلكومي، 
�عتبار  و�مل�شد�قية، دون  �لكفاءة  �ل��وزر�ء هما  �ختيار 

لالنتماء �ل�شيا�شي.
يف  مي��ان��ع  ل  �أن���ه  �لفرن�شية  �ل�شحافة  لوكالة  و�أك���د 
يف  �مل�شلمني  �لإخ����و�ن  جماعة  م��ن  �أع�����ش��اء  م�شاركة 
ت�شكيلة هذه �حلكومة، م�شدد� على �أنه لي�س قلقا �إز�ء 
و�إذ� مت �قرت�ح �شخ�س من حزب  �ل�شيا�شي،  �لنتماء 
ف�شيكون  للمن�شب  م��وؤه��ال  وك���ان  و�ل��ع��د�ل��ة  �حل��ري��ة 

بالإمكان �لنظر يف تر�شيحه. 
وقال �لببالوي �م�س �نه ر�شح �ملحامي زياد بهاء �لدين 
ع�شو �حلزب �مل�شري �لدميقر�طي �لجتماعي -وهو 

حزب ي�شاري- نائبا له.
�ىل ذلك قالت م�شادر �أمنية �إن �شابطا برتية عقيد 
قتل و�أ�شيب و�أ�شيب �أربعة جمندين يف هجوم جديد 
�شنه  �شيناء  جزيرة  �شبه  يف  �ملت�شددين  لال�شالميني 
م�شلحون بقذ�ئف �شاروخية فجر �جلمعة على موقع 
للجي�س و�ل�شرطة يف �شبه جزيرة �شيناء بالقرب من 
�حل���دود �مل�شرية م��ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل.  وق��ال��ت �مل�����ش��ادر �إن 

هجوم �م�س وقع يف مدينة �لعري�س ب�شمال �شيناء.
�أن���ه يف وق��ت �شابق �م�س  و�أ���ش��اف��ت �مل�����ش��ادر �لأم��ن��ي��ة 
يف  للجي�س  تفتي�س  وح��اج��ز�  لل�شرطة  مركز  تعر�س 
ومل  �ل�شاروخية،  بالقذ�ئف  لهجمات  �أي�شا  �ملدينة 

ي�شب �أحد ب�شوء يف تلك �لهجمات.
ر�شمية  �ع����الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت  م��ن��ف�����ش��ل  ح����ادث  ويف 
�ن �ل�����ش��ل��ط��ات �مل�����ش��ري��ة �أل��ق��ت �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ثالثة 
فل�شطينيني �م�س �جلمعة خالل حماولتهم مهاجمة 

مو�قع حيوية يف �شيناء.

منظر عام للدمار �لهائل يف مدينة حم�س  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��خ�����ش��ا �جل���م���ع���ة يف   15 ق���ت���ل 
دم�شق،  يف  �ح���ي���اء  ع��ل��ى  ق�����ش��ف 
قذ�ئف  ث�����الث  يف  ���ش��ت��ة  ب��ي��ن��ه��م 
�لعا�شمة،  و���ش��ط  ع��ل��ى  �ط��ل��ق��ت 
�ل�شوري  �ملر�شد  ذك��ر  ما  بح�شب 

حلقوق �لن�شان.
��شخا�س  �شتة  �ن  �مل��ر���ش��د  وق���ال 
قتلو� و��شيب �لع�شر�ت بجروح يف 
جادة  على  قذ�ئف  ث��الث  �شقوط 
�لتحرير  �شاحة  باجتاه  �ل�شاد�ت 

يف و�شط �لعا�شمة.
ق�شف  يف  ��شخا�س  ت�شعة  وق��ت��ل 
عنيف على حي �لقابون يف �شمال 

�شرق �ملدينة، بح�شب �ملر�شد.
و�و�شح مدير �ملر�شد ر�مي عبد 
منذ  ي�شهد  �لقابون  �ن  �لرحمن 
وق�شفا  قا�شية  م��ع��ارك  �ل�شباح 

مركز�.
وترية  ت�شاعدت  ����ش��اب��ي��ع،  وم��ن��ذ 
يف  �حياء  يف  �لع�شكرية  �لعمليات 
�شرق وجنوب دم�شق حيث جيوب 
للمجموعات �ملقاتلة حتاول قو�ت 

�لنظام �لق�شاء عليها.
)�شمال(  ب����رزة  ح���ي  ي�����ش��ه��د  ك��م��ا 
�ملعار�شة  مقاتلو  ��شتوىل  �ل��ذي 
ع��ل��ى �ج������ز�ء ك���ب���رية م��ن��ه خالل 

�ل�����ش��وري �حل��ر �إن���ه �أح���رز تقدما 
يف حمافظات عدة بينها �لّرقة يف 
�لوقت �لذي حتدثت فيه قيادته 
متطورة  �أ�شلحة  و�شول  بدء  عن 
��شتمر  ح����ني  يف  ل���ل���م���ع���ار����ش���ة، 
توقف  بال  و�ل�شتباكات  �لق�شف 

يف مناطق خمتلفة.
�أن جي�س  وذك���ر ق���ادة م��ي��د�ن��ي��ون 
�لفرقة  �شيطر على معظم  �حلر 
�ل�����ش��اب��ع��ة ع�����ش��رة يف �ل��رق��ة �لتي 

�ندلع �لقتال حولها منذ �شهور.
مقاتلو  ق����ال  ج���دي���د  ت���ط���ور  ويف 
�م�س  �ل�������ش���وري �حل�����ر  �جل���ي�������س 
مت�شددين  �غ��ت��ي��ال  �إن  �جل��م��ع��ة 
تربطهم �شالت بتنظيم �لقاعدة 
�ل�شوري  �جلي�س  يف  كبري�  قائد� 

�حلر يعترب �إعالنا للحرب. 
وق���ت���ل �أع�������ش���اء يف ت��ن��ظ��ي��م دول���ة 
كمال  �لإ�شالمية  و�ل�شام  �لعر�ق 
�ملجل�س  يف  �ل���ع�������ش���و  ح���م���ام���ي 
للجي�س  �لأع������ل������ى  �ل���ع�������ش���ك���ري 
�لذي  �حل��ر.  وحمامي،  �ل�شوري 
ي��ك��ن��ى ب���اأب���ي ب��ا���ش��ل �ل����الذق����اين، 
و�حد من بني �أكرب 30 قائد� يف 

�جلي�س �ل�شوري �حلر. 
�ملعار�شة  م��ق��ات��ل��ي  ق����ادة  وت��وع��د 
ب�����ال�����رد. وق��������ال ق����ائ����د ك���ب���ري يف 
��شمه  ذك��ر  ع��دم  طلب  �ملعار�شة، 
لأنهم  ب��ه��ذ�  يفلتون  ندعهم  ل��ن 

القاعدة تغتال اأحد اأبرز قادة اجلي�س احلر

ق�صف على دم�صق واملعار�صة تتقدم بعدة حمافظات 

�ل�شهر �لخرية ��شتباكات عنيفة 
�جلمعة، يف حماولة م�شتمرة من 

قو�ت �لنظام ل�شتعادته.
��شتهدف  )ج�����ن�����وب(،  درع������ا  يف 
�نفجار نفذه مقاتلون معار�شون 
�لوطني  �مل�����ش��ف��ى  يف  �ل�����دم  ب��ن��ك 
�لقو�ت  ���ش��ي��ط��رة  حت���ت  �ل����و�ق����ع 

تفا�شيل  ت��ع��رف  ومل  �لنظامية، 
ع����ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ �لن���ف���ج���ار 
�لنفجار  وتلت  �ل�شحايا.  وع��ن 

��شتباكات يف �ملنطقة.
يف حم�س )و�شط(، قتل �حد ع�شر 
�شخ�شا هم �شابطان وع�شكري يف 
�لقو�ت �لنظامية و�ربعة مدنيني 

و�رب���ع���ة م��ق��ات��ل��ني م��ع��ار���ش��ني يف 
�لتي  قمريي  قرية  يف  ��شتباكات 
تقطنها غالبية علوية. وهي �ملرة 
هذه  فيها  تتعر�س  �لتي  �لوىل 
�ملجموعات  م��ن  لهجوم  �ل��ق��ري��ة 

�ملعار�شة، بح�شب �ملر�شد.
�جلي�س  ق�����ال  ذ�ت�������ه  �ل����وق����ت  يف 

الببالوي: االأمن واالقت�ساد على راأ�س اأولويات احلكومة

مقتل �صابط كبري واإ�صابة 4 جمندين بهجوم يف �صيناء 
اجلمعة  �صالة  يوؤدون  األف   200
الأوىل من رم�صان برحاب الأق�صى 

•• غزة -وام:

م�شل  �أل�������ف   200 ن���ح���و  �دى 
م��ن م��دي��ن��ة �ل��ق��د���س وم���ن د�خل 
�ل�شفة  وم����ن   48 ع����ام  �أر������ش����ي 
�ل��غ��رب��ي��ة ���ش��الة �جل��م��ع��ة �لأوىل 
م���ن ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �ل��ف�����ش��ي��ل يف 
�ملبارك  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد  رح���اب 
رغم �إجر�ء�ت �لحتالل �مل�شددة. 
و�شدد �ملفتي �لعام للقد�س و�لديار 
�ل�������ش���ي���خ حممد  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ح�����ش��ني يف خ��ط��ب��ة �جل��م��ع��ة على 
�أحمر  خ��ط  �لأق�����ش��ى  �مل�شجد  �أن 
ل مي��ك��ن �ل�����ش��ك��وت ع���ن جت����اوزه 
�أن �لأق�����ش��ى ح��ق خال�س  م��وؤك��د� 
للم�شلمني وحدهم. وحذر �ل�شيخ 
�لحتالل  خمططات  من  ح�شني 
�ملت�شاعدة لتق�شيم �لأق�شى لفتا 
�إىل �أن �جلموع �لتي زحفت �م�س 
�إىل �مل�شجد �لأق�شى توؤكد مت�شك 
و�مل�شلمني  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
و�شهدت  �مل����ب����ارك.  مب�����ش��ج��ده��م 
�أ����ش���و�ق �ل��ق��د���س �ل��ق��دمي��ة حركة 
ن�����ش��ط��ة يف ح���ني �شهدت  جت���اري���ة 
�لثابتة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �حل����و�ج����ز 
�ل��رئ��ي�����ش��ة للقد�س  �مل��د�خ��ل  ع��ل��ى 
�ختناقات مرورية باملركبات �لتي 
�ملدينة  ق��ل��ب  م��ن  �مل�شلني  تنقل 

بتفجري  اأ�صخا�ص   5 مقتل 
م��ق��دي�����ص��و  يف  ان���ت���ح���اري 

•• مقدي�صو -يو بي اأي:

ق��ت��ل 5 �أ����ش���خ���ا����س ع��ل��ى �لأق����ل 
و�أ�����ش����ي����ب �آخ����������رون ب�����ج�����روح يف 
نفذ  �ل���ذي  �لن��ت��ح��اري  �لتفجري 
�لعا�شمة  يف  �جل���م���ع���ة،  �م�������س 

�ل�شومالية مقدي�شو.
وذكرت �شبكة )�شاهد( �ل�شومالية 
�لذي  �لن���ت���ح���اري  �ل��ت��ف��ج��ري  �أن 
�لحتاد  ل��ق��و�ت  قافلة  ��شتهدف 
 5 حّلف  مقدي�شو،  يف  �لأفريقي 

قتلى وعدد �آخر من �جلرحى.
قد  �لتفجري  ك��ان  �إن  يعرف  ومل 
�شفوف  خ�����ش��ائ��ر يف  ع���ن  �أ���ش��ف��ر 
�لأفريقي  ق��و�ت �لحت��اد  عنا�شر 
ت��ع��ل��ن جهة  �مل�������ش���ت���ه���دف���ة..ومل 
م�شوؤوليتها عن حادث �لتفجري.

و�أف��ادت �ل�شبكة يف وقت �شابق �أن 
���ش��ي��ارة مفّخخة  ي��ق��ود  �ن��ت��ح��اري��اً 
�لحتاد  ل��ق��و�ت  قافلة  ��شتهدف 
�لأفريقي يف �ل�شارع �لذي يربط 
عدي  �آدم  مب��ط��ار  كلم4  ت��ق��اط��ع 

�لدويل يف مقدي�شو.
ب�����ولي�����ة  ع������رم������ا  م�����دي�����ن�����ة  ويف 
�شمال  �لبنط(  )�أر����س  بونتالند 
3 مدنيني  �ل�شومال، قتل  �شرق 
و�أ����ش���ي���ب 7 �آخ������رون ب���ج���روح يف 
�شيارة  على  م�شلحو  �شّنه  هجوم 

ركاب مدنية.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
االإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:13            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   07:15  
الع�ساء......   08:45

السبت  -  13   يوليو    2013 م  -  4 رمضان   1434    العدد   10842  
Saturday    13    July     2013  -  Issue No   10842



اأخبـار الإمـارات

02

السبت   - 13   يوليو    2013 م    -    العـدد    10842
Saturday    13    July     2013  -  Issue No   10842

حممد بن را�صد يتبادل التهاين مع حممد بن زايد 
بحلول �صهر رم�صان املبارك

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ل���ت���ق���ى 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل م�شاء 
�شمو  �أول  �ل���ف���ري���ق  �خ������اه  �م�������س 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�ل�شيخ  �شمو  �أول  و�لفريق  مكتوم 
�لتهنئة  نهيان  �آل  ز�ي��د  حممد بن 
ب�شهر رم�شان �ملبارك ر�جيان �هلل 
�ل�شهر  يعيد  �ن  وت��ع��اىل  �شبحانه 
و�شعبنا  ق��ي��ادت��ن��ا  ع��ل��ى  �ل��ف�����ش��ي��ل 
و�ليمن  باخلري  �حلبيبة  ودولتنا 
�شهر  يف  و�لعطاء  �لتو��شل  ودو�م 

�لربكة و�لعطاء. 

�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة وذلك 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
�ل�شيخ مكتوم بن  و�شمو  دبي  عهد 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ح��اك��م دب����ي. وق���د ت���ب���ادل �شاحب 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 

وقد تناول �شموهما و�إىل جانبهما 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم و�شمو �ل�شيخ مكتوم 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�آل  �شعيد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو 
للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طري�ن  ملجموعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�أحمد  �لإم������ار�ت وم��ع��ايل حم��م��د 

�لتنفيذي  �ملجل�س  �لبو�ردي ع�شو 
�أب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة خليفة  لإم�����ارة 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
�لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي طعام 
�لرم�شانية  �خل��ي��م��ة  يف  �لإف���ط���ار 
يف  �أط��الن��ط��ي�����س  ومنتجع  ب��ف��ن��دق 
نخلة جمري� بدبي ثم �أدى �جلميع 

�شالة �ملغرب جماعة .

�صفارة الدولة لدى اأبوجا تبداأ تنفيذ م�صروع اإفطار �صائم يف نيجرييا دبي الإ�صالمي الإن�صانية تتربع مببلغ 300 األف درهم ملر�صى الثال�صيميا يف الفجرية
•• اأبوجا -وام:

بد�أت �شفارة �لدولة يف نيجرييا تنفيذ م�شروع �إفطار �شائم �لذي ترعاه 
وموؤ�ش�شة  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ك��ل 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية وهيئة �لهالل 

�لأحمر وجمعية �ل�شارقة �خلريية للعام �لر�بع على �لتو�يل.
وت�شرف �شفارة �لدولة على توزيع �ملو�د �لغذ�ئية و�لتموينية لل�شائمني 
�شهر  طيلة  نيجرييا  يف  مناطق  ع��دة  يف  �شائم  �إف��ط��ار  م��و�ئ��د  وتنفيذ 

رم�شان �ملبارك.
و�أع�����رب ���ش��ع��ادة ر����ش��د ن��ا���ش��ر م�شبح �ل��ظ��اه��ري ���ش��ف��ري �ل���دول���ة لدى 

�خلدمات  تقدمي  يف  �لإم���ار�ت  به  تقوم  �ل��ذي  بالنهج  �شعادته  نيجرييا 
باملغفور له  تاأ�شيا  �لف�شيل وذلك  �ل�شهر  �لإن�شانية للمحتاجني يف هذ� 
باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�شري� 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  على 
�لدولة حفظه �هلل ومتابعة �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 

�خلارجية.
�لإمار�ت  لدولة  وتقديرهم  �شكرهم  �ل�شائمون عن  �أعرب  من جانبهم 
 .. �لف�شيل  �ل�شهر  �لعون لهم ولأ�شرهم وللمحتاجني يف هذ�  ملدها يد 
د�عني �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على حكومة و�شعب �لإمار�ت 

باخلري و�ليمن و�لربكات.

•• دبي-وام:

تربعت موؤ�ش�شة دبي �لإ�شالمي �لإن�شانية بالتن�شيق مع مركز دبي 
درهم  �ألف   300 مببلغ  بدبي  �ل�شحة  لهيئة  �لتابع  للثال�شيميا 
�لثال�شيميا  مبركز  �ملر�شى  م��ن  لعدد  �ل��الزم��ة  �لأدوي����ة  ل�شر�ء 

باإمارة �لفجرية. 
وقالت فاطمة �شعيد �ل�شو�د �لأخ�شائية �لإجتماعية مبركز دبي 
بت�شليم  قامت  �لإن�شانية  �لإ�شالمي  دبي  موؤ�ش�شة  �ن  للثال�شيميا 

هذ� �ملبلغ ملركز �لثال�شيميا بدبي 
مبركز  مع�شرين  مر�شى  ل�شبعة  �لك�شجيد  دو�ء  ب�شر�ء  ليقوم 

�لثال�شيميا يف �لفجرية وذلك �شمن �جلهود �لتي قامت بها حملة  
مر�شى  لدعم  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �أطلقتها  �لتي  �خلريية  �شاند 

�لثال�شيميا مبختلف �مار�ت �لدولة.
 و�أكدت �أهمية دو�ء  �ك�ش������جيد يف �نق���������اذ حي��������اة �مل������ر�شى ودوره 

يف خف�س ن�شبة �حلديد.
 �لتي قد يوؤدي �إرتفاعها �إىل فقد�ن �ملر�شى حلياتهم يف مر�حل 

عمرية �شغرية. 
حر�س  تعك�س  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة  ه������ذه  �ل�ش�����و�د  ف������اطمة  وثمنت 
وم�شاندة  دع��م  يف  ونهجها  �لإن�شانية  �لإ���ش��الم��ي  دب��ي  موؤ�ش�شة 

مر�شى �لثال�شيميا وم�شاعدتهم للتعاي�س مع �ملر�س. 
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�شيدلية مكة                           7446343 
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االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�صانية تبداأ تنفيذ اإفطار �صائم وتوزيع التمور يف ماليزيا
•• ماليزيا -وام:

موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�لإن�شانية تقوم بتوزيع  لالأعمال 
�شفارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل���ت���م���ور 
�لإم����������ار�ت يف م���ال���ي���زي���ا. وزع����ت 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
باإ�شر�ف  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل���الأع���م���ال 
�شفارة �لدولة يف ماليزيا بتوزيع 
�لتمور على �مل�شاجد ودور �لإيتام 
و�ملوؤ�ش�شات و�جلهات �مل�شتحقة يف 
مبنا�شبة  �مل��ال��ي��زي��ة  بهانغ  ولي���ة 
ح���ل���ول ���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل���ب���ارك. 
بهانغ  ولي��ة  وزر�ء  كبري  و�أع���رب 
�ملاليزية معايل �لدكتور د�توؤ �شري 
عدنان عن �شكر و�إمتنان �لولية 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

و�ل������در��������ش������ات �لإ�����ش����الم����ي����ة يف 
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل����ر�ك����ز  �مل����د�ر�����س 
ت�����ش��رف عليها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بهانغ.  ب��ولي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة  �لإد�رة 
من جانبها تقدمت �لإد�رة �لعليا 
يف  �لعاملية  �لإ�شالمية  للجامعة 
�لتقدير  �آي����ات  ب��اأ���ش��م��ى  م��ال��ي��زي��ا 
و�لعرفان ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�شمو  و�إىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ 
موؤ�ش�شة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
نهيان  �آل  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  ز�ي�������د 
ل��الأع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى هذه 
�شعادة  وق����ال  �ل��ك��رمي��ة.  �مل���ب���ادرة 
�ل��ع��زي��ز برغوث  ع��ب��د  �ل���دك���ت���ور 
�لإ�شالمية  �جلامعة  مدير  نائب 

�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
نهيان  �ل�شيخ  ول�شمو  �هلل  حفظه 
�آل نهيان رئي�س جمل�س  بن ز�يد 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
على هذه �ملبادرة �لطيبة ..مهنئا 
�شهر  بحلول  وقيادتها  �لم���ار�ت 
وت��ق��دم معايل   . �مل��ب��ارك  رم�شان 
بال�شكر  بهانغ  ولي��ة  وزر�ء  كبري 
ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ل��الأع��م��ال �لإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى بعثة 
�مل���در����ش���ني �ل���ذي���ن ي���در����ش���ون يف 
�لولية على نفقة �ملوؤ�ش�شة. يذكر 
�ملنتدبني  �ملدر�شني  من  ع��دد�  �أن 
من قبل موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�لإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لعربية  �للغة  بتدري�س  يقومون 

�لدويل  بالتعاون  �ملكلف  �لعاملية 
هذ�  �أن  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�ل���ت���و�����ش���ل 
�ل���ع���م���ل �خل������ريي ي���ن���م ع����ن كرم 
و�أ���ش��ال��ة دول��ة �لإم����ار�ت حكومة 
و����ش���ع���ب���ا. ك���م���ا �أع�������رب ع�����دد من 
م�شوؤويل �ملوؤ�ش�شات و�جلهات عن 
�ملبادرة  �شكرهم وتقديرهم لهذه 
من  �لطيب  و�ل�شعور  �لن�شانية 
دولة �لمار�ت. كما بد�أت موؤ�ش�شة 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 
�لإن�شانية يف تنفيذ م�شروع �إفطار 
يف  �لدولة  �شفارة  باإ�شر�ف  �شائم 
رم�شان  �شهر  بد�ية  مع  ماليزيا 
���ش��ور�و بريك  �مل��ب��ارك يف م�شجد 
كو�لملبور.  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  ف��ي��ل��د 
م�شروع  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  جت���در 
ت��ن��ف��ي��ذه يف  �إف���ط���ار ���ش��ائ��م �شيتم 

�لأيتام  ودور  �مل�����ش��اج��د  م��ن  ع���دد 
�جلامعة  بينها  م��ن  و�جل��ام��ع��ات 

وجامعة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإ����ش���الم���ي���ة 
ملتيميد�  وج��ام��ع��ة  ك���و�لمل���ب���ور 

على  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ�  و�شي�شتمر 
مدى �أيام �شهر رم�شان �ملبارك.

الهالل الأحمر تنفذ اإفطارات رم�صانية جماعية يف �صمال قطاع غزة
•• غزة -وام: 

ن����ف����ذت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل �لأح����م����ر 
�إف���ط���ار�ت رم�����ش��ان��ي��ة ج��م��اع��ي��ة يف 
ق���ط���اع غ����زة ل��ل��ي��وم �ل���ث���ال���ث على 
برناجمها  �شمن  وذل���ك  �ل��ت��و�يل 

طيلة �ل�شهر �لف�شيل.
ف���ق���د ن���ف���ذت �ل��ه��ي��ئ��ة �ف����ط����ار� يف 
لنحو  غ���زة  ق��ط��اع  ���ش��م��ال  منطقة 
�ل�������ف م������ن �لي������ت������ام و�ل����ف����ق����ر�ء 

�ليتام.
 500 ت��وزي��ع  �أن����ه مت  �إىل  و�أ����ش���ار 
وجبة �إفطار على �ملحتاجني منها 
150 وجبة على عائالت م�شتورة 
يف حني مت توزيع �لباقي يف �لإفطار 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �أقيم  �ل��ذي  �جلماعي 
�لفطار�ت  عمليات  �أن  ..مو�شحا 
�جل���م���اع���ي���ة ت�����ش��ه��د ت�������ش���اع���د� يف 
بد�يات �ل�شهر �لكرمي و�أن �لعديد 
�شت�شهد  �ل���ق���ط���اع  م���ن���اط���ق  م����ن 

�آل نهيان ممثل  ب��ن ز�ي��د  ح��م��د�ن 
�لغربية  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �حل�����اك�����م 
على  �لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س 
تقدمها  �ل��ت��ي  �لقيمة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لهالل لل�شعب �لفل�شطيني عامة 
ول��ق��ط��اع غ���زة خ��ا���ش��ة ف��ه��ي �لتي 
�مل�شاعد�ت  وت��ق��دم  �مل��د�ر���س  تبني 

�لغاثية للمحتاجني و�ليتام.
�آخ�����ر يعول  �أ����ش���رة  ك��م��ا وج����ه رب 
لهالل  لهيئة  �شكره  �أف��ر�د  خم�شة 

و�مل��ع��وزي��ن ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية 
مدينة  ����ش���رق  �خل����ريي����ة  �ل����وئ����ام 

�ل�شيخ ز�يد �ل�شكنية.
و�أو�شح مدير مكتب هيئة �لهالل 
�لأحمر يف قطاع غزة عماد �أبو لنب 
�إعد�د �إفطار جماعي  �أنه مت �م�س 
حلو�يل �لف من �لأيتام و�لفقر�ء 
و�ملحتاجني �شمال قطاع غزة حيث 
ت�شهد تلك �ملنطقة معدلت كبرية 
من �لفقر ووجود ن�شبة عالية من 

قطاع  يف  �لو���ش��اع  �إن  �لعمل  ع��ن 
غزة متدهورة و�أن �لبطالة و�شلت 
�إىل معدلت مرتفعة .. مو�شحا �أن 
تلك �للفتات �لكرمية من �لهالل 
�لح��م��ر �لإم���ار�ت���ي ت��ذك��ر بالكرم 
غ����ري �مل���ع���ه���ود ل����دول����ة �لإم��������ار�ت 
على  وحر�شهم  و�شعبها  وقيادتها 

عمل �خلري.
غزة  ق���ط���اع  �أه�������ايل  �أن  و�أو������ش�����ح 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  �ل�����ش��ك��ر  ي��ق��دم��ون 

خالل  مكثفة  جماعية  �ف��ط��ار�ت 
وجه  جهتهم  من  �لقادمة.  �لي��ام 
��شتفادو�  فل�شطينيون  مو�طنون 
�لأحمر  �ل���ه���الل  �ف����ط����ار�ت  م���ن 
وتقديرهم  ���ش��ك��ره��م  �لإم���ار�ت���ي���ة 
ل��دول��ة �لم�����ار�ت ح��ك��وم��ة و�شعبا 
ولهيئة �لهالل �لحمر �لإمار�تية 
�لتي قدمت لهم هذ� �لعون �لذي 
ج���اء يف وق��ت��ه �مل��ن��ا���ش��ب. وق���ال رب 
وعاطل  �أف��ر�د  ثمانية  يعيل  �أ�شرة 

لإهتمامها  �لإم�����ار�ت�����ي  �لح���م���ر 
ح��ي��ث يكرث  غ���زة  ���ش��م��ال  مبنطقة 
تعر�شت  �لتي  و�ل��ع��ائ��الت  �لي��ت��ام 
ب�شبب  ك�����ب�����رية  م���������ش����ائ����ب  �ىل 
وتعر�س  �حل���������دود  م�����ن  ق���رب���ه���ا 
للق�شف  ع��ائ��الت��ه��ا  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�جلميع  �أن  �إىل  م�شري�   .. و�لقتل 
به  ت��ق��وم  مل��ا  ك��ب��رية  بغبطة  ي�شعر 
�لإم��ار�ت و�شعبها مل�شاعدة �ل�شعب 

�لفل�شطيني . 

العلماء ال�صيوف يحا�صرون عن العبادة يف رم�صان
•• ابوظبي-الفجر:

���ش��ي��وف �شاحب  �ل��ع��ل��م��اء  �ل���ق���ى 
�ل���دول���ة ، حفظه  �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س 
من  �أك������رث  �خل���م���ي�������س  ي�����وم  �هلل، 
�لدولة  م�شاجد  يف  در���ش��ا  �رب��ع��ني 
وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا ح����ول �ل���ع���ب���ادة يف 
و��شعة  مبتابعة  حظيت   ، رم�شان 
و�إ�����ش����ادة مقدرة   ، �جل��م��ه��ور  م���ن 
م���ن ق��ب��ل��ه��م ب��ه��ذه �مل��ك��رم��ة �لتي 
عليه  وت�شفي  �ل�شهر  ه��ذ�  ت��رثي 
روحانيته ، وثمنو� �ختيار عناوين 
�ملو�شوعات �لتي يتناولها �لعلماء 
�لرم�شاين  ب��رن��اجم��ه��م  ���ش��م��ن 
وز�رة  عليه  ت�شرف  �ل��ذي  �ليومي 
�لهيئة  وتنظمه  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�لإ�شالمية  ل���ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام���ة 

و�لأوقاف.
ودعا �لعلماء يف حما�شر�تهم �إىل 
�شرورة �غتنام فر�شة هذ� �ل�شهر 

من رب �لعزة من ف�شل �لعبادة يف 
من  يخرج  �ل�شائم  ،لأن  رم�شان 
فال�شيام  حقيقة،  بتقوى  �شيامه 
لي�س �متناع عن �لطعام و�ل�شر�ب 
ه��و عهد  ب��ل  و�ل�����ش��ه��و�ت فح�شب 
و�لتز�م ومدر�شة وت�شحيح للم�شار 
، فيجب علينا �أن نقف مع �لنف�س 
�أ�شحاب  يفعل  كما  ح�شاب  وقفة 
يخ�ش�شون  و�ل�����ش��رك��ات  �ل��ت��ج��ارة 
حل�شابهم  ي�����وم�����ا  لأن����ف���������ش����ه����م 
ك���ل ع���ام يجردون  �خل��ت��ام��ي م���ن 
فيه ح�شاباتهم فاإذ� ربحو� فرحو� 
خ�شرو�  و�إذ�   ، م�شاريعهم  ومن���و� 
عن  وب��ح��ث��و�  ح�شاباتهم  ر�ج���ع���و� 
م��ك��ام��ن �خل��ل��ل ، ف��م��ن �لأح����رى 
وقفة  �أن��ف�����ش��ن��ا  م���ع  ن��ق��ف  �أن  ب��ن��ا 
حقيقة منطقية ، كيف كان �أد�وؤنا 
و�لطاعات  �لعباد�ت  على  و�قبالنا 
كان  وك���ي���ف   ، �مل���ا����ش���ي  ع��ام��ن��ا  يف 
تعاملنا مع �أ�شرنا و�لأهل و�لنا�س 

�ملبارك بالطاعات �لتي تقربنا �هلل 
�شلى  لقوله  �ل��ذن��وب   عنا  وتكفر 
�هلل عليه و�شلم: من �شام  رم�شان 
�إمياناً و�حت�شاباً، ُغفر له ما تقدم 
و�أن يحر�س �جلميع  ذن��ب��ه    م��ن 
على �أن يكونو� �شمن �لذين تعتق 
�ل��ن��ار  لأن هلل عتقاء  م��ن  رقابهم 
م��ن �ل��ن��ار يف رم�����ش��ان وذل����ك كل 
عباده فمن  �إيل  �هلل  فينظر  ليلة، 
كان  خمل�شاً،  ���ش��ادق��اً  منهم  ك��ان 
�شهر   �أنه  موؤكدين  �ملعتوقني،  من 
وت�شاعف  �ل��دع��اء  فيه  ُي�شتجاب 
فيه  �أدى  م��ن  لأن  �حل�شنات  فيه 
�شبعني  �أدي  ك��م��ا  ك���ان  ف��ري�����ش��ة، 
فري�شة فيما �شو�ه ، كما فيه ليلة 
وهي  كله  �لعمر  ت�����ش��اوي  عظيمة 

ليلة �لقدر . 
�شلى  �لر�شول  �إن  �لعلماء  وق��ال   
�أن  يتمنى  ك���ان  و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل 
يبلغه �هلل رم�شان ، وذلك ملا علمه 

، و�شلتنا لالرحام ، وت�شدقناعلى 
و�مل�شاكني  و�ل��ف��ق��ر�ء  �مل��ح��ت��اج��ني 
فمن   ، �ملعاملة  هي  �لعبادة  لأن   ،
هذه  ن�شتح�شر  �أن  ب��ن��ا  �لأح����رى 
�ملعاين ، فاإن وجدنا خري� حمدنا 
و�لزيادة  بالتوفيق  ودع��ون��اه  �هلل 
وجدنا  و�إن   ، �خل�����ري�ت  ع��م��ل  يف 
ت�شحيح  ع��ل��ى  ن���ع���زم  ذل����ك  غ���ري 
و�لت�شرع  بكرثة�ل�شتفغار  �مل�شار 
و�لإكثار  �لغفر�ن  بالعفو  �هلل  �إىل 
من فعل �خل��ري�ت خا�شة يف هذ� 
�ل�شهر �ملبارك ، ولنبتغي باأعمالنا 

وجه �هلل  .
ت�شرع  حم��ا���ش��ر�ت��ه��م  خ��ت��ام  ويف 
�ل�شمو  ل�شاحب  بالدعاء  �لعلماء 
�لر�شيدة  وللقيادة  �لدولة  رئي�س 
يحفظ  و�أن   ، و�لعافية  بال�شحة 
دول������ة �لأم�����������ار�ت  م����ن ك����ل �شوء 
تنعم  �أم�����ن  و�ح�����ة  ي��ج��ل��ع��ه��ا  و�أن 

بال�شتفر�ر و�لرخاء و�ل�شعادة .

�صفارة الدولة يف جنوب اإفريقيا تبداأ تنفيذ م�صروع اإفطار �صائم

�صفارة الدولة بالهاي توزع األفي م�صحف على 
عدد من امل�صاجد واملراكز الإ�صالمية بهولندا

•• اقليم بلكواين-وام:

�إفريقيا تنفيذ م�شروع  بد�أت �شفارة �لدولة يف جنوب 
�لتي  �ملو�شمية  رم�شان  ب��ر�م��ج  �شمن  �شائم  �إف��ط��ار 
تنفذها �ل�شفارة بدعم ومبادرة �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات 
�خل��ريي��ة ب��ال��دول��ة. و�أ���ش��رف ر����ش��د ���ش��امل �لطنيجي 
 170 توزيع  عملية  على  بال�شفارة  بالأعمال  �لقائم 
توزيع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لفقرية  لالأ�شر  غذ�ئية  �شلة 
بلكو�ين  �قليم  يف  �مل�شلمني  على  �لتمور  م��ن  كميات 

�لتى �أهدتها هيئة �لهالل �لأحمر بناء على توجيهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�إقليم بلكو�ين  �أن  �لدولة حفظه �هلل.  جدير بالذكر 
و�لدعم  �لإن�شانية  �مل�شاعدة  بهذه  م��رة  لأول  يحظى 
للجالية �مل�شلمة فيه مما كان له �أكرب �لثر يف نفو�شهم. 
ولقت هذه �للفتة �لن�شانية ��شتح�شان و�شكر �مل�شلمني 
يف جنوب �فريقيا على �جلهود �ملتو��شلة �لتي تبذلها 
�لدولة يف خدمة �جلالية �مل�شلمة يف �لعامل ب�شكل عام 

ويف جمهورية جنوب �إفريقيا ب�شكل خا�س. 

•• الهاي-وام: 

�لهولندية  �ململكة  ل��دى  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شفارة  قامت 
�ل�شيخ مكتوم بن  2000 من م�شحف  بتوزيع حو�يل 
ر��شد �آل مكتوم رحمه �هلل على عدد كبري من �مل�شاجد 
و�ملر�كز �ل�شالمية مبملكة هولند� مبنا�شبة حلول �شهر 

رم�شان �ملعظم ودعما للتو��شل مع �شعوب �لعامل ون�شر 
�خلارجية  �مل�شاعد�ت  �إد�رة  وكانت  �لإ���ش��الم��ي.  �لدين 
و�لإن�شانية بد�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلريي 
يف دبي قد طلبت من �شفارة �لدولة يف لهاي م�شاعدتها 
يف توزيع م�شحف �ل�شيخ مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم على 

�مل�شاجد و�ملر�كز �ل�شالمية يف هولند�.

امري قطر ي�صتقبل من�صور بن زايد و عبداهلل بن زايد 
•• الدوحة-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر �ل�شقيقة يف ق�شر �لبحر بالدوحة 
م�شاء �م�س �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �ل نهيان وزير �خلارجية. وقدم �شموهما �ىل �مري دولة قطر �لتهنئة و�لتربيكات 
مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �لكرمي �شائلني �ملوىل عزوجل �أن يعيد �ل�شهر �لف�شيل على قيادة و�شعب 
�لبلدين �ل�شقيقني باخلري و�ليمن ودو�م �لتو��شل. ومت خالل �للقاء بحث �لعالقات �لأخوية �لثنائية 
�لتي تربط دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودولة قطر و�ل�شبل �لكفيلة بتعزيزها وتطويرها يف خمتلف 
�ملجالت مبا يخدم م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني. وقد �أقام �شمو �أمري قطر ماأدبة �إفطار تكرميا 
�ملر�فق. وكان  �آل نهيان و�لوفد  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  �آل نهيان و�شمو  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  ل�شمو 
�شعادة  وود�عهما  ��شتقبالهما  يف  ك��ان  �أم�س  م�شاء  ق�شرية  �خوية  زي��ارة  يف  �لدوحة  و�شال  قد  �شموهما 

�لدكتور خالد �لعطية وزير �خلارجية بدولة قطر .

دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي يف دبي 
توزع م�صحف ال�صيخ مكتوم بن را�صد يف ماليزيا

•• ماليزيا-وام:

وزع���ت د�ئ����رة �ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ريي يف دب���ي م�شحف 
�آل مكتوم على �مل�شاجد و�جلامعات ودور �لأيتام  �ل�شيخ مكتوم بن ر��شد 
كو�لملبور  يف  �لدولة  �شفارة  با�شر�ف  ماليزيا  يف  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 
وذلك مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك. وتقدم �شعادة �لدكتور عبد 
�لعزيز برغوث نائب مدير �جلامعة �لإ�شالمية �لعاملية يف ماليزيا �ملكلف 
بالتعاون �لدويل و�لتو��شل �ملوؤ�ش�شي بال�شكر لد�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية 

و�لعمل �خلريي بدبي.
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دار الرب براأ�ص اخليمة توزع 
م�صاعدات خريية واإن�صانية

بالعديد  �ل�شائمني  �إفطار  مثل  �أقبل  �خلري  باغي  يا  �شعار  حتت 
�لعيد  وك�شاء  �لفطر  زكاة  وم�شروعي  بر�أ�س �خليمة  �مل�شاجد  من 
وياأتي ذلك �شمن جهود �جلمعية يف تقدمي م�شاعد�تها للفقر�ء 
و�ملحتاجني لدى فروعها يف دبي ور�أ�س �خليمة وعجمان و�أ�شاف 
6 فلل  ب��اإد�رة وقف خريي يتكون من  �أن فرع ر�أ���س �خليمة يقوم 
�شكنية وقطعة �أر�س �إ�شافة �إىل �إن�شاء م�شجدين د�خل �لإمارة يف 
مدينتي �ملنيعي و�أذن ويقوم على م�شروع حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 

�شمن م�شروع �لرب لتحفيظ �لقر�آن باأربع مر�كز.

•• را�ص اخليمة-وام:

م�����ش��اع��د�ت خريية  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  ف���رع  �ل���رب  د�ر  وزع����ت جمعية 
و�إن�����ش��ان��ي��ة مب��ب��ل��غ ي���زي���د ع���ن م��ل��ي��ون��ني و���ش��ب��ع��م��ائ��ة �أل�����ف درهم 
خالل  و�ملتعففة  �لفقرية  لالأ�شر  و�شهرية  مقطوعة  كم�شاعد�ت 
�أ�شرة وقال   1633 ��شتفاد منها   2013 �لأول من عام  �لن�شف 
�خليمة  ر�أ����س  ف��رع  �ل��رب  د�ر  جمعية  مدير  �ل�شحي  ع��ب��د�هلل  علي 
�ملبارك  رم�����ش��ان  �شهر  حملة  م�شاريع  حاليا  تنفذ  �جلمعية  �أن 

�صفارة الدولة بجاكرتا تنظم بالتعاون مع 
موؤ�ص�صة خليفة الإن�صانية اإفطارًا جماعيًا

•• جاكرتا-وام:

ز�يد  بن  موؤ�ش�شة خليفة  مع  بالتعاون  لدى جاكرتا  �لدولة  �شفارة  نظمت 
�شائم مب�شجد   300 لعدد  �إفطار� جماعيا  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل 
�لإ�شتقالل بالعا�شمة �لندوني�شية و�لذي يعد �أكرب م�شجد يف جنوب �شرق 
�آ�شيا ح�شره عدد من �مل�شئولني �لإندوني�شيني. جدير بالذكر �أن موؤ�ش�شة 
�لدولة  �شفارة  خ��الل  وم��ن  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
بجاكرتا �عتادت على تقدمي جمموعة من �مل�شاريع �لرم�شانية من �إفطار 
�إندوني�شيا  و�لفقر�ء يف  �لأيتام  �لهد�يا على  �لفطر وتوزيع  جماعي وزكاة 
�مل�شاجد  بع�س  يف  �أي�����ش��ا  �شتقام  �جل��م��اع��ي��ة  �لف��ط��ار  م�����ش��اري��ع  ب���اأن  علما 

و�جلو�مع مبختلف �لقرى �لإندوني�شية.

بداأتها بور�سة الأجيال الرتاث

جمعية ال�صحوح للرتاث الوطني ت�صيد بخارطة طريق نهيان بن مبارك الثقافية املجتمعية 
للرت�ث  �ل�شحوح  جمعية  �أ���ش��ادت 
بتوجيهات  ب��اب��وظ��ب��ي  �ل���وط���ن���ي 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  وب��خ��ارط��ة ط��ري��ق 
وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
�لتي �علن عن توجهاتها يف لقاءه 
و�لفنني  �مل��ث��ق��ف��ني  م����ع  �لأخ�������ري 
للرت�ث  ور�����ش����ة  ت��ن��ظ��ي��م  م��ع��ل��ن��ة 
�جيال  م���ن  ل���الط���ف���ال  �ل�����ش��ع��ب��ي 
توجيهات  م��ع  م��و�ك��ب��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
م��ع��ال��ي��ه و�ل��ت��ي �ك���د ف��ي��ه��ا حر�س 
�لوز�رة على �لتو��شِل مع �ملفكرين 
ودعمهم  و�ل���ف���ن���ان���ني  و�مل��ث��ق��ف��ني 
وحتفيزهم و�لحتفاء باإجناز�تهم 
م���ن خ����الل و����ش���ع خ��ط��ط لدعم 
�لدولة  يف  و�مل���ب���دع���ني  �مل��ف��ك��ري��ن 
��شرت�تيجية  م���ن  ج�����زء�  ل��ت��ك��ون 
�لتنمية  لتحقيِق  تهدف  متكاملة 
�لدولة  يف  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�أن �ل��وز�رة ب�شدد �إعد�د و�إطالق 
خطط طموحة لتن�شيط وتطوير 
و�لفني  و�ل���ث���ق���ايف  �لأدب������ي  �مل���ن���اخ 
�إحتياجات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  ب���ال���دول���ة 
وي�شتنفر  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 
كل ما لديهم من طاقات �إيجابية 

ومبادر�ت مثمرة وخالقة.

معاليه  باهتمام  �جلمعية  ورحبت 
تقوم  �لتي  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل�شناعات 
و�لفني  �ل���ف���ك���ري  �لإن�����ت�����اج  ع���ل���ى 
هام  ج��زء  و�ن��ه��ا  �أ�شكاله  مبختلف 
�لناجحة  �لقت�شادية  �لتنمية  يف 
و�شط حر�س �لوز�رة خالل �لفرتة 
و�إ�شر�ك  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل��ة 
يف  و�لفنانني  و�ملثقفني  �ملبدعني 
يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  حت��ق��ي��ِق 
م��ن خ��الل حر�ك  وذل���ك  �ملجتمع 
�لتالحم  ي����دع����م  وف����ن����ي  ث����ق����ايف 
ت�شكيل وعي  �إىل  �لوطني ويهدف 
بالعامل  �إدر�ك��ه��م  وتعميق  �لنا�س 
م����ن ح���ول���ه���م ل���ي���وؤك���د ع���ل���ى قيم 
تكري�شها  و�أهمية  �لوطن  ومبادئ 

د�ئما يف �جتاهات �إيجابية من�شودة 
.

و�ك����د ���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل ر�����ش���د بن 
ل��ق��ي��و���س �ل�����ش��ح��ي رئ��ي�����س جمل�س 
للرت�ث  �ل�����ش��ح��وح  ج��م��ع��ي��ة  �د�رة 
�لوطني بابوظبي م�شيد� بخارطة 
دور  على  �ل��ق��ادم��ة  معاليه  طريق 
يف  و�لفنانني  و�ملثقفني  �ملفكرين 
�لوطنية  �لهوية  مفاهيم  تر�شيخ 
و�لإن���ت���م���اء و�ل������ولء ل��ل��وط��ن من 
خالل �إنتاجهم و�إبد�عاتهم يف ظل 

ع���ل���ى �ل����رتك����ي����ز ع���ل���ى �لأط�����ف�����ال 
�جلميع  مطالبا  و�مل���ر�أة  و�ل�شباب 
تدلو  كي  للمر�أة  �لفر�شة  باإتاحة 

ِبدلوها يف جمال �لفكر و�لفن.
معاليه  بتاكيد  �جلمعية  و����ش��ادت 
�إبنة �لإم���ار�ت ق��ادرة على  �أن  على 
�لثقافة  ذ�ت��ه��ا يف جم���الت  �إث��ب��ات 
و�لفنون وقال  �إن و�جبنا �أن نوفر 
كي  �أمامها  �لفر�ِس  كافَة  للمر�أة 
حت��ق��ق ك��ل م��ا ل��دي��ه��ا م��ن طاقات 

ومو�هب و�إمكانات .

�لد�خل  يف  و�لهيئات  �لأف���ر�د  م��ع 
كافة  م����ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�خل��������ارج 
و�لفنية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لثقافة  ج��ع��ل  و���ش��ب��ل  �ل���دول���ة  يف 
و�ل��ف��ن��ون جم��ال �ه��ت��م��ام و����ش��ع يف 
�ملجتمع ي�شارك فيه �جلميع ولي�س 
على  فقط  يقت�شر  ن�شاط  جم��رد 
نخبة معينة وتفعيل مبد�أ �لثقافة 
�لثقايف  �ل��ع��م��ل  وت��ع��زي��ز  للجميع 
�لأجنبية  �جل��ال��ي��ات  م��ع  و�ل��ف��ن��ي 
�لثقافية  و�ل���ع���الق���ات  ب���ال���دول���ة 

�لذى  و�حل�شاري  �لثقايف  �لتنوع 
تعي�شه �لدولة .

م���وؤك���د� ب���ن ل��ق��ي��و���س �ه��م��ي��ة دعم 
�لوز�رة للثقافة و�لفنون وعالقتها 
ف��ئ��ات��ه يف  ب��ك��اف��ة  �مل��ج��ت��م��ع  بتنمية 
�إطار �إ�شرت�تيجية متكاملة خالل 

�لفرتة �ملقبلة .
ورح��ب��ت �جل��م��ع��ي��ة ب��دع��وة معايل 
كلمته  خ�������الل  ن����ه����ي����ان  �ل�������ش���ي���خ 
و�ملثقفني  �ملبدعني  من  �حل�شور 
و�أ�شحاب �لأعمال �لأدبية و�لفنية 

للرت�ث  �ل�شحوح  جمعية  ومتنت 
�لوز�رة  خطط  حتقق  �ن  �لوطني 
�لثقافية  �لتنمية  حتقيِق  �ملقبلة 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ب��ال��دول��ة م���ن حماور 
بالهوية  �لح��ت��ف��اء  منها  م��ت��ع��ددة 
�لثقافية  و�ملِ��ه��رج��ان��ات  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شنوية و�شناعات �لإبد�ع �لثقايف 
و�لفني و�ملكتبات و�لرت�ث وتعليم 
و�إن�شاء  �لهو�يات  وتنمية  �لفنون 
تاأ�شي�س  و�إمكانية  �لإب���د�ع  و�ح��ات 
و�ل�شر�كات  ل��ل��ف��ن��ون  �أك���ادمي���ي���ة 

تاأهيل  �إىل  �خل���ارج���ي���ة..�إ����ش���اف���ة 
�لب�شرية  �ل���ق���وى  ودع����م  وت��ن��م��ي��ة 
�لهام من  �لقطاع  هذ�  �لعاملة يف 
و�لتدريب  �لتعليم  ب��ر�م��ج  خ��الل 
�مل�شارح  وتنظيم  �لإن��ت��اج  وت�شويِق 
�لعر�س  و�أم����اك����ن  �ل��ن�����ش��ر  ودور 
ور�شد �جلو�ئز و�إقامة �ملهرجانات 
على  كله  �ملجتمع  ت��دري��ب  و�أي�����ش��ا 
�لتذوِق �لثقايف و�لفني مبا يو�شح 
�حليويَة و�لن�شاط يف �ملجال �لفني 

و�لثقايف .

يقام يف مركز دبي التجاري العاملي الأول مرة 

امللتقى الرم�صاين يوفر خدمات طبية وتثقيفية 
ومبادرات جمتمعية �صمن فعاليات �صحة �صائم 

توا�سل جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي

تنظيم برنامج املحا�صرات التي ت�صبق انطالق امل�صابقة الدولية للقراآن الكرمي

فريق �لإعالم و�لتوعية: ي�شرفنا �لتعاون مع د�ئرة �ل�شياحة، وم�شاركة 
�لعيادة يف �خلدمة �لطبية مب�شاعدة �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س مع 
كل دو�ئر �لدولة لتوفري �لفح�س �لطبي لأمر��س �لع�شر مثل �ل�شغط، 
و�ل�شكر، و�ل�شرطان، و�ل�شمنة، ومن منطلق قناعتنا بدور �لعمال �لفعال 
يف بناء دبي قمنا باإطالق مبادرة د�وو� مر�شاكم بال�شدقة لفئة �لعمال 

يف �خليمة �لرم�شانية باملحي�شنة 2 .
دبي  بلدية  عيادة  توفر  �لبلدية:  عيادة  من  حمد  منري  �لدكتور  وق��ال 
بالتعاون مع كربى �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �لطبية و�ل�شركات �ملرموقة يف 
 6000 على  يزيد  ملا  جمانية  فحو�شاً  و�حلكومي  �خلا�س  �لقطاعني 
�شغط  فخ�س  يت�شمن  و�ل���ذي  �لعاملي  �لتجاري  �مل��رك��ز  يف  يومياً  ز�ئ��ر 
�لدم و�ل�شكر ل� 1000 �شخ�س وفح�س �لكولي�شتول ل� 1000 �شخ�س 
وفح�س �أمر��س �ل�شدر ل� 3000 �شخ�س وفح�س �لإقالع عن �لتدخني 
ل� 1000 �شخ�س، وتوفري كوبونات و�أجهزة لفح�س �ل�شكر ل� 1000 
�شخ�س، بال�شافة �ىل فح�س �لعظام وه�شا�شة �لعظام، وفح�س �لأ�شنان 

و�لعيون .
�لفعاليات  وت��ب��د�أ  و�لن�شاء،  �ل��رج��ال  قاعتي  يف  �خل��دم��ات  ه��ذه  وتتو�فر 
�عتبار�ً من �لعا�شرة م�شاء وحتى منت�شف �لليل خالل �لفرتة من 12 
�إىل 23 يوليو �حلايل يف قاعة زعبيل مبركز دبي �لتجاري �لعاملي، ويف 

خيمة �لإفطار �جلماعي مبحي�شنة 2.

منارة امللتقى
يت�شمن برنامج فعاليات �لتوعية و�لتثقيف يف �مللتقى �لرم�شاين حملة 
تغذوي  وت��دري��ب  تثقيف  حملة  وه��ي  �لرم�شاين  �مللتقى  منارة  بعنو�ن 
تنظمها هيئة �ل�شحة يف دبي، وت�شتهدف ن�شر �لوعي �ل�شحي �لتغذوي، 
عن طريق تاأهيل وتثقيف �لأف��ر�د لي�شبحو� م�شدر �شحيح للمعلومة 

�ل�شحية.
�لتي ل متت ب�شلة  �ل�شائعات  و�لتغذوية، ويقومو� بدورهم يف حماربة 
دبي  مبركز  زعبيل  قاعة  يف  �حلملة  �أن�شطة  وت��ق��ام  �لعلمية،  للحقائق 

�لتجاري �لعاملي.

�شائم  �شحة  فعالية  بدبي  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  د�ئ��رة  �أطلقت 
�ل�شيخ  �شمو  رعاية  يقام حتت  �لذي  �لرم�شاين  �مللتقى  فعاليات  �شمن 
ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد 
�لثاين  للعام  تقام  و�لتي  �لفعالية  ه��ذه  توفر  ع�شرة.  �لثانية  دورت��ه  يف 
لأبناء  �ملجتمعية  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�شحية  �خلدمات  من  باقة  �لتو�يل  على 
جمتمع �لدولة، وتنظمها جلنة �لفعاليات �مل�شاحبة بالتعاون مع فريق 
�لإع��الم و�لتوعية يف بلدية دبي و�شركة ديجتال للمعار�س و�ملوؤمتر�ت 
�لطبية ويقام �مللتقى �لرم�شاين هذ� �لعام يف موقعة �جلديد يف مركز 
يوليو   23-12 من  �لفرتة  خالل  زعبيل  بقاعة  �لعاملي  �لتجاري  دبي 

.2013
�إن  �مل�شاحبة  �لفعاليات  جلنة  م�شرف  �شليمان  بن  جمعة  نا�شر  وق��ال 
وت�شهد جمموعة  �لعام،  �لثاين هذ�  للعام  تقام  �لطبي  �مللتقى  فعاليات 
جديدة من �لأن�شطة، و�أ�شاف: تت�شمن فعالية �شحة �شائم هذ� �لعام 
جمموعة من �ملحا�شر�ت يف مو�شوع �لتوعية �لطبية يلقيها نخبة من 
مر�شى  �أ�شدقاء  وجمعية  �ل�شحة،  وهيئة  �ل�شحة،  وز�رة  من  �لأطباء 
�ل�شرطان، و�مل�شت�شفى �ل�شعودي �لأملاين، ومركز �لرب�ء، وعياد�ت �أ�شرت 

باللغات �لعربية و�لإجنليزية و)�لردو(.
وتوفر �ملبادرة بع�س �خلدمات �لطبية �ملجانية مثل �لفحو�س �لطبية، 
وبر�مج توعوية يف عدة جمالت مثل �شحة �ملر�أة، و�لتي ت�شمل فح�س 
وه�شا�شة  �ل�شحي،  و�ل��غ��ذ�ء  و�ل�شمنة،  �ل���دم،  و�شغط  �ل�شكر،  م��ر���س 
�لعظام، و�لتجميل، و�شرطان �لثدي، كما يقوم فريق �لإعالم و�لتوعية 
�ل�شغط،  فح�س  وتت�شمن  �ل��رج��ل،  ب�شحة  تتعلق  ف��ح��و���س  ب��ت��وف��ري 
و�ل�شكر، و�لكول�شرتول، و�ل�شمنة، و�لتوعية بخطورة بع�س �لأمر��س، 

وبر�مج توعوية لالإقالع عن �لتدخني.
�مللتقى  يف  و�لتوعية  �لإع���الم  فريق  يطلق  �لف�شيل  �ل�شهر  ومبنا�شبة 
بالدم،  �لتربع  مبادرة  منها  وجمتمعية  طبية  �أن�شطة  عدة  �لرم�شاين 
وم��ب��ادرة �لإق��الع عن �لتدخني، �شمن م�شروع دب��ي بال تبغ و�ل��ذي مت 
�إطالقه بالتعاون مع هيئة �ل�شحة، عالوة على مبادرة د�وو� مر�شاكم 
بال�شدقات . وقالت زبيدة حممد �ل�شريف رئي�س ق�شم �لعيادة ورئي�س 

�لن�شاين، حيث قال �لر�شول يف حديثه:  �نا �شهيد �ن �لعباد كلهم �أخوة ، 
مو�شحا �ن �لن�شانية �لتي جاء بها �لر�شول هى �خوة بني �لب�شر جميعا. 

�لنابل�شي، �ن �لإخاء �لن�شاين يف �ل�شالم لي�س لال�شتهالك �ملحلي،  و�أكد 
�ذ�  ي��زد�د  �من��ا هو حقيقة دينية ل ري��ب فيها، م�شري� �ىل �ن ه��ذ� �لخ��اء 

��شيف له �لميان؛ ليكون �أخوة يف �لن�شانية و�لدين. 
ونبه �لنابل�شي، �نه ل تناق�س بني �لخاء �لديني �لعام و�لإخاء �لن�شاين، 

موؤكد� �ن مهمة �ملوؤمن �ل�شادق �ن يبني ول يهدم وي�شلح ول يفرق. 
وذكر �ملحا�شر �ن من ثمر�ت �ل�شالم �جلامعة �مل�شاو�ة بني �لب�شر ، حيث 
قال �هلل تعايل:  ياأيها �لنا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا 
�لتكليف  �ل��رج��ل و�مل����ر�أة يف  ب��ني  �مل�����ش��او�ة  ، م�شري� �ىل  ل��ت��ع��ارف��و�  وق��ب��ائ��ل 
و�ل��ت�����ش��ري��ف و�مل�����ش��وؤول��ي��ة، بينما �لخ��ت��الف ب��ني �جل��ن�����ش��ني، ي��ك��ون ح�شب 
�لرجل  طبيعة  ي��ر�ع��ي  لأن���ه  �شحيح  وه���ذ�  لهما،  �جل�شمية  �خل�شائ�س 

و�ملر�أة. 

غرفة  يف  �شوريا  م��ن  �لنابل�شي،  ر�ت��ب  حممد  للدكتور  مبحا�شرة  وذل��ك 
�لنبي �شلى �هلل  دب��ي، حت��دث فيها عن جو�نب من �شرية  جت��ارة و�شناعة 

عليه و�شلم. 
و�لروح  �مل���ادة  وت��ن��اول  �لفطرة  دي��ن  �ل���ش��الم  �أن  �لنابل�شي،  �ل��دك��ت��ور  �أك���د 
�أن  �إىل  م�شري�  وج�شمه،  عقله  �حتياجات  مثل  �ملختلفة  �لإن�شان  وجو�نب 
له حقوق وعليه و�جبات  �ن  �لن�شان وقرر  ��ش�س حلقوق  �ل�شالم هو من 

قبل ما يعرف باملو�ثيق �لدولية حلقوق �لن�شان. 
�ن�شانيته وحرية  وتاأكيد  �حلياة  �لن�شان حق  �لنابل�شي،  من حقوق  وقال 

�لتفكري وكفل له �لتعليم، ومن هذه �حلقوق �ي�شا حق �لآمن . 
و�أ�شار �ىل �ن �لن�شانية �حدى خ�شائ�س �ل�شالم �لكربى وت�شغل حيز كبري 
عملي  و�ق��ع  هى  �لن�شانية  باملثالية  يعرف  ما  �ن  �ىل  منوها  منهجه،  من 

وتطبيق فعلي يف �ل�شالم. 
�لإخاء  و�شلم،  �لنبي �شلى �هلل عليه  دع��وة  �أن من ثمر�ت  �لنابل�شي،  وذك��ر 
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الوفد الدائم للدولة بجنيف ي�صرف على توزيع متور موؤ�ص�صة خليفة الإن�صانية 

تخريج 32 منت�صبًا يف دورة متخ�ص�صة مبركز اأحداث املفرق 

ا�ستمرت ثالث �سنوات

درا�صة ت�صع حدًا للجدل الدائر حول فعالية تناول الن�صاء العرب احلوامل جلرعات زائدة من فيتامني )د(

الداخلية تناق�ص تعزيز جهودها يف جمال حقوق الإن�صان

�سمن خطة �ساملة لتفعيل جهودها بامل�سوؤولية املجتمعية

موا�صفات تنظم برناجمًا للفح�ص ال�صامل وقيا�ص عمر القلب

جتليات فرقة املالد الها�صمي .. �صمن فعاليات املهرجان الرم�صاين الثامن لنادي تراث الإمارات

•• جنيف -وام:

�أ����ش���رف �ل���وف���د �ل���د�ئ���م ل���دول���ة �لإم��������ار�ت ل����دى �لقر 
ت��وزي��ع متور  على  �ملتحدة يف جنيف  ل���الأمم  �لأوروب����ي 
�خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 
و�لإن�شانية على عدد من �ملر�كز �لإ�شالمية يف كل من 

ف�شال  ولو�شرين  ونيو�شاتيل  وزي��وري��خ  ول��وز�ن  جنيف 
�ملتاخمة  �لفرن�شية  �ملناطق  يف  �مل�شاجد  م��ن  ع��دد  ع��ن 
�شوي�شر�  يف  �مل�شلمة  �جل��ال��ي��ات  وع��ربت  جنيف.  ملدينة 
ويف �ملناطق �لفرن�شية �ملجاورة ملدينة جنيف عن �شكرها 
قيادة  عن  بغريبة  لي�شت  �لتي  �ملبادرة  لهذه  و�متنانها 

�لدولة �لر�شيدة و�شعب �لإمار�ت �ملعطاء.

•• اأبوظبي-وام:

32 منت�شبا  �أبوظبي بتخريج  ب�شرطة  �ملفرق  �أح��د�ث  �حتفل مركز رعاية 
�لعقيد  و�أ�شاد  باملركز.  �أقيمت  متخ�ش�شة  تدريبية  دورة  يف  �لعاملني  من 
�لعامة  بالقيادة  �لأح���د�ث  رعاية  مركز  مدير  بوهندي  عبد�هلل  �لدكتور 
ل�شرطة �أبوظبي وم�شرف �لدورة يف كلمته �لتي وجهها للخريجني بدورهم 
ب��روح معنوية عالية  م��ع بر�جمها  تفاعلهم  م��ن خ��الل  �ل���دورة  �إجن���اح  يف 
فعاليات  �إجن��اح  يف  تعاونه  على  �مل�شتقبل  ق��ادة  مركز  �إىل  بال�شكر  متوجها 
�لدورة  فعاليات  �أن  �لدكتور ح�شنني  �للو�ء  �لأمني  وق��ال �خلبري  �ل��دورة. 

منت�شبو  �إطفائه  يف  �شارك  حم��دود  حريق  لإطفاء  �شيناريو  عمل  ت�شمنت 
و�لتعاون  �لتن�شيق  جناح  �أثبت  �ل�شيناريو  هذ�  جناح  �أن  ..مو�شحا  �ل��دورة 
�مل�شرتك يف مو�جهة مثل هذه �حلالت. و�أو�شحت نهلة �ل�شمري م�شوؤولة 
وحدة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي �أن عقد هذ� �لنوع من �لدور�ت ي�شاهم يف 
�آليات �لعمل. و�أكدت �لنقيب نورة �شفر ر��شد  رفع كفاءة �لعاملني ويطور 
على  �أ�شرفت  �لتي  �لأح���د�ث  رعاية  مبركز  �لن�شاء  ف��رع  مديرة  �ل��زه��ر�ين 
ر�أ�س  على  وت�شعها  �لتدريبية  ب��ال��دور�ت  تهتم  �لإد�رة  �ن  �ل��دورة  فعاليات 
�لقائمة �إميانا منها باأهمية تاأهيل �لعاملني باملركز ورفع م�شتوى كفاءتهم 

لتقدمي خدمة نوعية تو�كب �لع�شر وتتفاعل مع معطياته. 

•• اأبوظبي-وام:

بحقوق  �خلا�شة  �للجنة  ناق�شت 
�شبل  �لد�خلية  وز�رة  يف  �لإن�شان 
تعزيز وتفعيل جهودها يف جمال 
حقوق �لإن�شان وجاء ذلك خالل 
عقدته  �ل����ذي  �لأول  �لج���ت���م���اع 
�ل��ع��م��ي��د �أحمد  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
حم��م��د ن��خ��رية �مل��ح��رم��ي مدير 
رئي�س  �لإن�������ش���ان  ح���ق���وق  �إد�رة 
حممد  �لعميد  وح�شور  �للجنة 
خ��ل��ي��ف��ة �مل����رر م��دي��ر ع����ام دي����و�ن 

وكيل �لوز�رة 
علي  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  و�لعميد 
�����ش����اح����وه م����دي����ر ع������ام �لإق����ام����ة 
�ل�شارقة  يف  �لأج����ان����ب  و�����ش����وؤون 
و�ل��ع��م��ي��د حم��م��د ع���ب���د�هلل �ملرر 
�لإن�شان  حقوق  �إد�رة  ع��ام  مدير 
�لدكتور  و�ل��ع��ق��ي��د  دب���ي  ب�شرطة 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

نظمت هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
بالتعاون  م��و����ش��ف��ات   و�مل��ق��اي��ي�����س 
برناجما  بدبي  �ل�شحة  هيئة  م��ع 
ل��ل��ف��ح�����س �ل�����ش��ام��ل وق��ي��ا���س عمر 
�ل�شحة  هيئة  مع  بالتعاون  �لقلب 
بدبي �شمن مبادرة �لقلب �ل�شليم  
�لهادفة �إىل رفع �لوعي و�لتعريف 
بعو�مل �خلطر �لتي توؤثر يف �شحة 

�أفر�د �ملجتمع من كافة �ل�شر�ئح.
و�أكد �شعادة �ملهند�س حممد �شالح 
ب���دري م��دي��ر ع���ام هيئة �لإم����ار�ت 
مو��شفات   و�ملقايي�س  للمو��شفات 
بالوكالة يف كلمة له خالل �فتتاح 
تنظيم  �أن  �ل���ربن���ام���ج  ف��ع��ال��ي��ات 
مو��شفات  مب��ق��ر  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ� 
�أطلقتها  �شاملة  خطة  �شمن  ياأتي 
جمال  يف  جهودها  لتفعيل  �لهيئة 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية موجها �ل�شكر 
تعاونها  على  بدبي  �ل�شحة  لهيئة 

�جلاد لإجناح هذ� �لربنامج.
ت��اأت��ي من  �أن ه��ذه �لأن�شطة  وق��ال 
لأهمية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إدر�ك  م��ن��ط��ل��ق 
�لدور �ملجتمعي جلهات وموؤ�ش�شات 
م�شري�  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
�إىل �أن هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
تتبنى  م���و�����ش���ف���ات  و�مل���ق���اي���ي�������س 
وتطبق معايري �ملو��شفة �لقيا�شية 

•• ابوظبي-الفجر:

�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن 
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة ، 
�لإمار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  وبتنظيم من 
�مل����ه����رج����ان  ف����ع����ال����ي����ات  ، و�����ش����م����ن 
�أم�س  ���ش��ه��د   ، �ل��ث��ام��ن  �ل��رم�����ش��اين 
�ملو�طنني  من  غفري  جمهور  �لأول 
لفرقة  دينيا  �إن�����ش��اد�   ، و�ل��و�ف��دي��ن 
م�شرح  خ�شبة  على  �لها�شمي  �ملالد 
�لأم���و�ج.  ويرت�وح  بكا�شر  �أبوظبي 
�ملالد  ف���رق���ة  يف  �مل�������ش���ارك���ني  ع�����دد 
�لها�شمي كما �أفاد رئي�شها بني، 30 
�جتمعو�  ف����رد�  وث��الث��ني   35 �إىل 
�أف�شل  �ل��ن��ب��ي ع��ل��ي��ه  ك��ل��ه��م يف ح��ب 
�ل�شلو�ت و�ل�شالم ، وتخ�ش�شو� عرب 
�شريته  يف  بالتجلي  ط��وي��ل��ة  �شنني 
ع��رب �إن�����ش��اد دي��ن��ي ن��اب��ع م��ن �شميم 
�لإم�������ار�ت  ل���دول���ة  �ل���دي���ن���ي  �لإرث 
�ملتو�رث من �لأجد�دت�شمن �لإن�شاد 
ن�شو�س منظومة حتكي ق�شة �لنبي 
و�شريته �لعطرة منذ ولدته و�إىل �أن 
توفاه �هلل بجانب عدد من �ل�شالت 
�خلا�شة .�شهد �حلفل كل من ر��شد 
�لرميثي مدير �إد�رة �لعالم بنادي 
رئي�س  �لنعيمي  وع��و���س   ، �ل���رت�ث 
بالنادي  �ل��ع��ام��ة  �ل���ع���الق���ات  ق�����ش��م 
�لإعالمي  �ملن�شق  �لقبي�شي  ،ور��شد 
و�لإعالميني  �ل�شيوف  من  ،وع��دد 
على  �لقرعة  �أج��ري��ت  �خل��ت��ام  ، ويف 
�لفائزين  �لدخول وح�شل  بطاقات 
على جو�ئز قيمة نقدية وعينية .       

�لدولية يف جمال حقوق �لإن�شان 
�إىل  لفتا  معها  �لتعامل  وكيفية 
�ملزيد  تتطلب  �ملقبلة  �ملرحلة  �أن 
�ل��ع��م��ل وم�����ش��اع��ف��ة �جلهود  م��ن 
�لدولية  �ل��ت��ق��اري��ر  م��ع  للتعامل 

�خلا�شة بحقوق �لن�شان.
و�����ش���ت���ع���ر����س جت����رب����ة �ل���������وز�رة 
�لإي���ج���اب���ي���ة يف جمال  و�ل����دول����ة 
بالب�شر  �لجت������������ار  م����ك����اف����ح����ة 
لال�شتفادة منها يف جمال حقوق 
�شرورة  �إىل  ..د�ع����ي����ا  �لإن�������ش���ان 
�إيجاد �ملزيد من �لكو�در �لب�شرية 
يف  للتعامل  �مل��وؤه��ل��ة  �ل�شرطة  يف 
وتاأهيلهم  �لإن�شان  حقوق  جمال 

وفق هذه �ملبادئ.
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  و�أك���د 
لهذ�  �جل���م���ي���ل  ل������رد  �مل�������ش���رتك 
�ل��وط��ن �مل��ع��ط��اء ب��احل��ف��اظ على 

�أمنه و��شتقر�ره.

ع���ب���د�هلل ب��وه��ن��دي م��دي��ر مركز 
�لعامة  بالقيادة  �لأح��د�ث  رعاية 
�ملهري  وع���ادل  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
مدير �إد�رة حقوق �لإن�شان بوز�رة 

�خلارجية وجميع �أع�شاء �للجنة 
مول  كمبني�شكي  ب��ف��ن��دق  وذل���ك 

�لإمار�ت بدبي.
ورح������������ب �ل����ع����م����ي����د �مل����ح����رم����ي 

مبنا�شبة  وه���ن���اأه���م  ب��احل�����ش��ور 
ح���ل���ول ���ش��ه��ر رم�������ش���ان �مل���ب���ارك 
و�أك����د �أه��م��ي��ة ت��ك��وي��ن ف���رق عمل 
ت��خ�����ش�����ش��ي��ة وم���ع���رف���ة �لآل����ي����ات 

بامل�شوؤولية  �خل���ا����ش���ة  �ل���دول���ي���ة 
�لتي   )26000 )�آي��زو  �ملجتمعية 
مفهوم  ت��اأك��ي��د  و  لرت�شيخ  ت��ه��دف 
�ملجتمعية  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
�ملوؤ�ش�شات و دوره��ا مع كافة  د�خل 
�لأط���������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة م����ن �أف��������ر�د و 
جماعات نحو �ملجتمع و�مل�شاهمة يف 
م�شرتكة  جماعات  �شمن  �ملجتمع 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و 

�لقت�شادية على حد �شو�ء.
�إق����ب����ال كبري�  �ل���ربن���ام���ج  و���ش��ه��د 
�مل�شاركني  م��ن  ملحوظا  وتفاعال 
حيث ��شتهدفت �حلملة �مل�شئولني 

�لعاملني يف مو��شفات  و�ملوظفني 
و�ملتعاملني مع �لهيئة. 

�ل���ف���ح�������س  يف  �خل�������������رب�ء  وق�����������ام 
ف��ح��و���س قيا�س  ب���اإج���ر�ء  �مل��ت��ن��ق��ل 
�ل��ك��ول��ي�����ش��رتول وج���ل���وك���وز �ل���دم 
�ملعلومات  ل��ت��وف��ري  �ل����دم  و���ش��غ��ط 
�ملهمة لالأفر�د �ملتعلقة بالأمر��س 
وكيفية  �ل��وق��اي��ة  وط���رق  �لقلبية 
حماية �لقلب وبهدف زيادة �لوعي 
�لعام يف �ملنطقة مبمار�شات �حلياة 
�شحة  يف  ت����وؤث����ر  �ل���ت���ي  �ل���ي���وم���ي���ة 

�لقلب.
و�أك���������د �خل���������رب�ء �مل���������ش����ارك����ون يف 

�لفح�س  �إج���ر�ء  �أهمية  �لربنامج 
�لفح�س  �أن  م��و���ش��ح��ني  �مل��ن��ت��ظ��م 
�لتفا�شيل  ل��الأف��ر�د  يوفر  �ملنتظم 
حيث  عليها  �لتعرف  ينبغي  �ل��ت��ي 
يف  �ل�شليم  �لقلب  م��ب��ادرة  ت�شاعد 
رفع �لوعي وتعريف �لنا�س بعو�مل 
�شحتهم  يف  ت���وؤث���ر  �ل��ت��ي  �خل��ط��ر 
ت�شجيع  يف  �أم��ل��ه��م  ع���ن  م��ع��رب��ني 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع وحت��ف��ي��زه��م على 
تغيري منط حياتهم بالرتكيز على 
حت�شني  بهدف  و�لتدخني  �ل��غ��ذ�ء 
�لأمر��س  من  و�لوقاية  �شحتهم 

�مل�شتقبلية.

•• العني - الفجر:

بالإ�شرت�ك  ت��و�م  م�شت�شفى  �أع��ل��ن 
مع جونز هوبكنز �لطبية و �شركة 
�ل�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  �أب����وظ����ب����ي 
)����ش���ح���ة( ع����ن ن���ت���ائ���ج �ل���در�����ش���ة 
�لغذ�ئي  �مل��ك��م��ل  ح���ول  �مل�����ش��رتك��ة 
�أج���ري���ت على  �ل��ت��ى  ف��ي��ت��ام��ني )د( 
جم����م����وع����ة �ل����ن���������ش����اء �ل���ع���رب���ي���ات 
نتائجها  خ��ُل�����ش��ت  �إذ   ، �حل���و�م���ل 
تناوله على  وماأمونية  فعالية  �إىل 
�حلامل وطفلها.  وقالت �لدكتورة 
�لتوليد  �أخ�شائية  بكد��س  غريد 
م�شت�شفى  يف  �لن�شائية  و�لأمر��س 
�نت�شار  �مل������ع������روف  م�����ن  ت�����������و�م:  
�ل�شعوب  ب��ني  )د(  فيتامني  نق�س 
�ل���ع���رب���ي���ة وت��������رت�وح درج����ت����ه بني 
�لرغم  ع��ل��ى  و�خل��ط��ري،  �لب�شيط 
�لعربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ����ش��ت��ق��ب��ال  م���ن 
�ل�شم�س  �أ���ش��ع��ة  م��ن  و�ف���ر  لق�شط 
باملناطق  �ل�شنة مقارنة  على مد�ر 
�لأخ����رى م��ن �ل��ع��امل؛ وق��د جاءت 
هذه �لدر��شة �مل�شرتكة لت�شع حد�ً 
لل�شكوك و�جلدل �لقائم حول �أثر 
تناول �ملكمل �لغذ�ئي فيتامني )د( 
على �حلو�مل �لعربيات، ومت ن�شر 
جملة  يف  قبل  من  �لدر��شة  نتائج 
ويجدر  �ل�شماء(.  �لغدد  )جمعية 
تنطبق  �أن  مي��ك��ن  ب���اأن���ه  �ل��ت��ن��وي��ه 
�ل�شعوب  ع���ل���ى  در�����ش���ت���ن���ا  ن���ت���ائ���ج 
لديهم  ت�شتوطن  �ل��ذي��ن  �لأخ���رى 
�لإ�شابة بنق�س فيتامني )د(، كما 
�أود �أن �أ�شكر جميع �ملوؤ�ش�شات �لتى 
هذه  وتنفيذ  ت�شميم  يف  ���ش��اع��دت 
�ل��در����ش��ة.  �أج��ري��ت ه��ذه �لدر��شة 
�شنو�ت  ث�����الث  ����ش��ت��غ��رق��ت  �ل���ت���ي 

ل��دى �لأم ط��و�ل م��دة �حلمل  )د( 
ومقارنتها  ولدت���ه،  عند  وجنينها 
�حلالية  �ل���ت���ج���رب���ة  ن���ت���ائ���ج  م�����ع 
وح���دة   400 ت���ن���اول  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
�لدر��شة  �شملت    . ي��وم��ي��اً  دول��ي��ة 
�ل��غ��ذ�ئ��ي فيتامني  �مل��ك��م��ل  �إع��ط��اء 
من�شبطة  ع�����ش��و�ئ��ي��ة  ل��ع��ي��ن��ة  )د( 
192 �شيدة عربية يف  تكونت من 
بد�ية حملهن بني �لأ�شبوع 12 – 
16، وذلك عند مر�جعتهن ملر�كز 
�لرعاية �ل�شحية �لأولية وعياد�ت 
و��شتمر  �لتخ�ش�شية،  �حل��و�م��ل 
)د(  فيتامني  ج��رع��ات  �إع��ط��اوؤه��ن 
�لقيام  م���ع  ف����رتة ح��م��ل��ه��ن  ط��ي��ل��ة 
بقيا�س م�شتوى هذ� �لفيتامني يف 
منتظم طو�ل مدة  ب�شكل  دمائهن 
�حلمل ولدى �لطفل عند ولدته، 
وذل�����ك ب�����ش��ح��ب ع��ي��ن��ة م���ن حبله 
�لدر��شة  خ��ُل�����ش��ت  وق���د  �ل�����ش��ري.  
يف  )د(  فيتامني  م�شتويات  �أن  �إىل 
عينات �لدم �ملاأخوذة من �لأم طو�ل 
�ل�شري  �حلبل  وم��ن  حملها  ف��رتة 
لطفلها عند ولدته كانت م�شتقرة 
تركيز  و�أن  �حل��م��ل،  ف���رتة  ط����و�ل 
�ل�شري  �حل��ب��ل  يف  )د(  ف��ي��ت��ام��ني 
للطفل بلغ 32 نانو غر�م-مليلرت 
فعالية  ب��ذل��ك  م���وؤك���دة  �أك�����رث،  �أو 
وماأمونية تناول �جلرعات �لعالية 
من فيتامني )د( �لتي ترت�وح بني 
دولية  وح����دة  و4000   2000
�أث���ن���اء ف���رتة �حل��م��ل، ك��م��ا لوحظ 
4000 وح���دة دولية  ب���اأن ج��رع��ة 
يومياً كانت �أكرث فعالية يف حتقيق 
�لنتائج �ملرجوة يف تركيز فيتامني 
و�أطفالهن  �لأم����ه����ات  دم  يف  )د( 

�لر�شع. 

من�شبطة  ع�شو�ئية  ع��ي��ن��ات  ع��ل��ى 
بنق�س  �ملُ�����ش��اب��ات  م���ن �حل���و�م���ل 
فيتامني )د( �ملتوطن وذلك بهدف 
در��شة تاأثري تناول �ملكمل �لغذ�ئي 
حتت  وذل���ك  عليهن  )د(  فيتامني 
�لدكتور  �شم  طبي  فريق  �إ���ش��ر�ف 
)م�شت�شفى  �أدك����ي����ون����ي����ل  د�وود 
ح�شني  و�ل��دك��ت��ور  �شين�شينانتي( 
�ل�شعدي �خت�شا�شي �لغدد �ل�شماء 
�ل�شحية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب  كلية  يف 

غريد  �لإمار�ت،و�لدكتورة  جامعة 
�لتوليد  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة  ب���ك���د�����س 
م�شت�شفى  يف  �لن�شائية  و�لأمر��س 
ت��������و�م. وك�������ان �ل����ه����دف م����ن ه���ذه 
فعالية  مدى  من  �لتاأكد  �لدر��شة 
عالية  ج��رع��ات  ت��ن��اول  ماأمونية  و 
بني  ت���رتو�ح  )د3(  فيتامنني  م��ن 
4000 وحدة عاملية  �إىل   2000
يومياً على �حلو�مل و�أجنتهن من 
فيتامني  م�شتويات  قيا�س  خ��الل 

العاهل الأردين يكرم �صابطا متفوقا من �صرطة اأبوظبي
•• عمان-وام: 

كرم �لعاهل �لأردين �مللك عبد�هلل �لثاين �ملالزم عبد�هلل رقيط �شيف �لغفلي من منت�شبي �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة �أبوظبي مبنا�شبة ح�شوله على �ملركز �لأول من كلية �لعلوم �ل�شرطية يف جمموع �لعالمات على 
�ملر�شحني من �لدول �ل�شقيقة يف حفل تخريج �لدفعة �ل�شاد�شة و�لع�شرين �لذي �أقيم �خري� بجامعة موؤتة 
�لأردنية. و�أعرب �ملقدم خالد عبد�هلل �خلوري مدير �إد�رة �لتعليم يف �شرطة �أبوظبي عن �شعادته بتكرمي 
�لطالب �لإمار�تي عبد�هلل �لغفلي موؤكد� �حلر�س على تنفيذ توجيهات �لقيادة �ل�شرطية يف �بتعاث �لطالب 
للدر��شة خارج �لدولة ل�شقل مهار�تهم وتنمية م�شتوياتهم �لفكرية و�لعملية و��شتنباطهم للخرب�ت ف�شال 
عن متابعة حت�شيلهم �لتعليمي ب�شكل م�شتمر من خالل �لتو��شل �ملبا�شر مع �لطلبة و�لزيار�ت �مليد�نية 
�لإمار�ت  �إىل  �لغفلي جناحه  و�أهدى  �لدر��شية و�لجتماعية.  �أحو�لهم  �إىل  در��شتهم و�لطمئنان  يف مقر 

�لوطن �لغايل و�لقيادة �لعليا وتعهد مب�شاعفة �جلهود يف م�شرية �لعمل �ل�شرطي و�لأمني.

حاكم عجمان يوا�صل ا�صتقبال املهنئني
•• عجمان-وام:

و��شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان يف 
ق�شر �لز�هر �لليلة �ملا�شية بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
رجالت  وكبار  و�ملحليه  �لحت��ادي��ة  �ل��دو�ئ��ر  وم��دي��ري  �ل�شيوخ  من  �ملهنئني  جموع  ��شتقبال 
�شموه  على  لل�شالم  ت��و�ف��دو�  �لذين  و�ملقيمني  و�ملو�طنني  �لقبائل  ووجهاء  و�أع��ي��ان  �لدولة 
وتقدمي �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك. وتبادل �شموه و�حل�شور 
�لأحاديث حول ف�شائل وفو�ئد �شهر رم�شان. و�أعربت جموع �ملهنئني عن �شادق م�شاعرهم 
�أن  �لقدير  �لعلي  ..د�ع��ني �هلل  �مل�شلمني  �لعزيزة على قلوب  �ملنا�شبة  بهذه  ل�شموه  وتهانيهم 
و�لتقدم  بالرقي  �لإم��ار�ت  دول��ة  �شعب  وعلى  و�ل�شعادة  �ل�شحة  مبوفور  �شموه  على  يعيدها 
�ملالية  لل�شوؤون  �حلاكم  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �ملقابالت  ح�شر  و�لزده���ار. 
و�لإد�رية يف عجمان و�ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف 

عجمان و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان.
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االأهرام: االأمن امل�سري اأحبط موؤامرة وا�سعة

وا�صنطن حترك �صفينتني حربيتني قرب م�صر 

املالكي وبايدن يبحثان الأزمة ال�صورية  وا�صنطن تدعو العراقيني للم�صاحلة والوحدة 
•• بغداد-يو بي اأي:

بحث رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي، نوري �ملالكي، يف �ت�شال �أجر�ه معه نائب �لرئي�س �لأمريكي، جو بايدن، 
تطو�ر�ت �ملنطقة و�لأزمة �ل�شورية.

وقال بيان �شادرعن مكتب �ملالكي �إن �لأخري، �أكد خالل �ملكاملة على موقف �لعر�ق �لثابت من �لأزمة 
�ل�شوري  �ل�شعب  �شيا�شي لها، وو�شع حد ملعاناة  �ملتمثل ب�شرورة تكثيف �جلهود لإيجاد حل  �ل�شورية 

�ملتفاقمة.
�أكد من جانبه، علة �ن �لعر�ق ي�شتعيد دوره �لإقليمي و�ل��دويل خا�شة بعد  �أن بايدن  و�أ�شاف �لبيان 
�لكويت عام  �ثرغزوه  �لذي فر�س عليه  �ملتحدة  �لأمم  �ل�شابع من ميثاق  �لف�شل  �حكام  خروجه من 
1990 وورحب بايدن بعودة �لعر�ق �ىل ممار�شة تاأثريه �لإيجابي يف �ملحيط �لإقليمي وتنامي عالقاته 

مع خمتلف �لدول �لعربية ودول �ملنطقة، كما هناأ �ملالكي مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك .

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

حثت �لوليات �ملتحدة كافة �لقادة �لعر�قيني على �حلفاظ على روح �مل�شاحلة و�لوحدة بغية تخطي 
�لتهديد�ت �لتي ي�شهدها �لعر�ق �لآن.

و�شئلت �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية �لأمريكية جني ب�شاكي عن تعليق على حتذير متحدث با�شم 
�لأمم �ملتحدة من �نزلق �لعر�ق ب�شرعة �إىل حرب �أهلية، فاأجابت عربنا با�شتمر�ر عن خماوفنا من 

�لعنف �لذي يح�شل يف �لعر�ق، ونحن نعلم �نهم ميرون يف مرحلة �نتقالية طويلة .
و�أ�شافت ب�شاكي نحن ما زلنا نعمل مع كل �لأطر�ف هناك، ونحث با�شتمر�ر كل �لقادة �لعر�قيني 
على �حلفاظ على روح �مل�شاحلة و�لوحدة بغية تخطي �لتهديد�ت �لتي حتل �لآن وتابعت نحن 
على �ت�شال وثيق بكل �لأطر�ف وتتز�يد �حلو�دث �لأمنية و�لتفجري�ت بالعر�ق خملفة ع�شر�ت 

�لقتلى و�جلرحى يومياً.

القاعدة تقتل قياديًا يف اجلي�ص احلر 
•• عوا�صم-وكاالت:

هدد تنظيم �لقاعدة بقتل كافة �أع�شاء �ملجل�س �لع�شكري للجي�س �ل�شوري للرد على 
مقتل قيادي للجي�س �حلر على �أيدي عنا�شر مو�لية للتنظيم.  وقال قا�شم �شعد �لدين 
�ملتحدث با�شم �جلي�س �حلر �إن �أن�شار �لتنظيم �ت�شلو� به، وقالو� �إنهم قتلو� �لقيادي 
�لع�شكري �لأعلى. قال  �أع�شاء �ملجل�س  حممد كمال �حلمامي و�شوف يقتلون جميع 
نا�شطون �إن كتائب دولة �ل�شام و�لعر�ق ، �ملقربة من تنظيم �لقاعدة، �غتالت حممد 
كمال �حلمامي �ملدعو �أبوب�شري قائد كتائب �لعز بن عبد�ل�شالم �لتابع للجي�س �حلر، 
ياأتي  �ملت�شددة  �ملجموعات  قوة  �رتفاع  �أن  �إىل  �حلر  �جلي�س  قياد�ت  بع�س  �أ�شار  فيما 
نتيجة �لدعم �ملتو��شل �ملقدم لها من بع�س �لدول �لد�عمة. و�أو�شح نا�شطون �أن �أمري 
دولة �ل�شام �ت�شل هاتفياً باحلمامي يف ريف �لالذقية، حيث قام بدعوته لجتماع يف 

مقر دولة �ل�شام و�لعر�ق ثم قامت عنا�شره بقتله هناك.

الآلف يفرون من ملي�صيات يف جنوب ال�صودان 
•• جوبا-ا ف ب:

�علن م�شوؤول حملي �م�س �ن ميلي�شيات مدججة بال�شالح من قبيلة �لنوير يزحفون 
باجتاه مناطق قبيلة موريل �ملناف�شة يف جونقلي، �لولية �مل�شطربة يف �شرق جنوب 
�ل�شود�ن و�فادت �شهاد�ت مدنيني جمعها مفو�س منطقة بيبور �لكرث ت�شرر�، �ن 
�فر�د� من قبيلة موريل يهربون بكثافة �مام تقدم قبيلة �لنوير �ملناف�شة وبح�شب 
هذ� �مل�شوؤول جو�شو� كونيي، فان عنا�شر �مليلي�شيا م�شلحون خ�شو�شا ببنادق �شبه 
�ملعلومات  بع�س  وت�شري   ، كرث  �لنوير  قبيلة  �شبان  لن  بالقلق  ��شعر  وق��ال  �آل��ي��ة. 
�شيما  ول  �ل�شخا�س  م��ن  �لعديد  يقتل  �ن  نخ�شى  و����ش��اف  �لعنا�شر.  �لف  �ىل 
�لنوير  بهم يف مناطق  �لت�شال  م�شوؤولون حكوميون مت  ونفى  و�لطفال.  �لن�شاء 
وح�شلت  �شبق  بيبور  مفو�س  و�شفها  �لتي  �مل�شاهد  لكن  �لكثيفة.  �لتحركات  هذه 
يف �ملا�شي. ففي نهاية 2011، زحف حو�ىل ثمانية �لف من �فر�د قبيلة �لنوير 
نحو بيبور حيث عمدو� �ىل �لقتل و�لنهب رد� على هجمات نظمتها قبيلة �ملوريل 
600 قتيل، لكن م�شوؤولني  �ن��ذ�ك عن �شقوط  �ملتحدة  كما قالو� وحتدثت �لمم 
حمليني حتدثو� عن عدد �كرب بكثري. ويف �يار-مايو �ملا�شي، كانت بيبور مرة �خرى 
م�شرحا لعمليات نهب قام بها م�شلحون جمهولو �لهوية وجنود من جنوب �ل�شود�ن، 

و��شتهدفت خ�شو�شا مقار تابعة لالمم �ملتحدة وكذلك م�شت�شفى �ملنطقة.

�سيف �سيا�سي �ساخن يف تون�س

�صباق �صّد ال�ّصاعة لتفادي ال�صيناريو امل�صري..!

هناك  �أن  �كت�شفت  لكنها  �حل����و�ر 
حماولت و�إ�شر�ر� لإ�شاعة �لوقت 
�لنه�شة  ق��ب��ل ح��رك��ة  خ��ا���ش��ة م��ن 
وذلك نظر� لتدهور �شعبيتها لدى 

�ملجتمع.
و�جلبهة  حزبه  �أن  �لأخ�شر  وذك��ر 
�شعار�  يحمالن  �إليها  ينتمي  �لتي 
يتمثل  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  م��رك��زي��ا يف 
�ملرحلة  م��ن  �لن��ت��ه��اء  ����ش���رورة  يف 
�لن��ت��ق��ال��ي��ة مب���ا ي��ع��ن��ي��ه ذل����ك من 
وتركيز  �ل��د���ش��ت��ور  �شياغة  �إمت����ام 
�ل��ه��ي��ئ��ات �ل��د���ش��ت��وري��ة م��ع��ت��رب� �أن 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي هو 
بوؤرة لاللتفاف على �لثورة و�شرب 
مكت�شبات �لدولة �لتون�شية ف�شال 
عن �أنه �أ�شبح لعبة يف يد �حلكومة 
على  لاللتفاف  تعبريه  ح��ّد  على 

�ملطالب �ل�شعبية.
وت�����ش��اءل �لأخ�����ش��ر، مل����اذ� ك��ل هذ� 
�خلوف مّما وقع يف م�شر يف حني 
�أّن �أحز�ب �لرتويكا تعترب �أن تون�س 

لي�شت م�شر..!
و�شو�ء كان تكر�ر �حلالة �مل�شرية يف 
تون�س و�رد� �أم ل ، فان تاأثريها،  ل 
ميكن حجبه، من ذلك ن�شاأة حركة 
�لنتخابية  �ل�شرعية  ع��ل��ى  مت���رد 
فكرة  و�شعود  تون�شية،  ن�شخة  يف 
جت�����ش��ي��م م���وؤمت���ر �إن���ق���اذ وط��ن��ي .. 
للحر�ك  ف�����ش��ي��ل��ة  �ك����رب   ، وت��ب��ق��ى 
�ل�شيا�شي  �مل�����ش��ه��د  ع��ل��ى  �مل�����ش��ري 
بع�س  �إدر�ك  بد�ية  هو  تون�س،  يف 
�لأط������ر�ف �ل��ف��اع��ل��ة ب���ان �حل����ّل يف 

تون�س يكمن يف ترك �حليل..!

�لإن��ق��اذ �لتي  موقفها م��ن م��ب��ادرة 
بقيادة  ر���ش��م��ي��ا  عنها  �لإع�����الن  مت 
�جلبهة �ل�شعبية و�لحتاد من �جل 
�ل�شادر  بيانها  يف  �شمنيا  تون�س 
فيه  ج���اء  و�ل����ذي  تن�شيقيتها  ع��ن 
كل  م��و�ق��ف  تثّمن  �لتن�شيقية  �أن 
�لوطنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لأط��������ر�ف 
�لدميقر�طي  ب��امل�����ش��ار  �مل��ت��م�����ش��ك��ة 
�لقائم و�ملجل�س �لوطني �لتاأ�شي�شي 
�ملجموعة  وت�����دع�����و  ت����ون���������س  يف 
�إىل ��شتخال�س �لدرو�س  �لوطنية 
م��ن �لأح�����د�ث �جل��اري��ة يف م�شر، 
و�لب���ت���ع���اد ع���ن ك���ل م���ا م���ن �شانه 
ت��ع��ط��ي��ل �ل��ت��و�ف��ق �ل��وط��ن��ي ودفع 
�لبالد يف م�شار جمهول �لعو�قب.

حر�شها  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة  و�أك����������دت 
�لتون�شي  �ل��وط��ن��ي  �حل�����و�ر  ع��ل��ى 
�ل�����ش��ام��ل و�����ش����رورة ت��دع��ي��م عمل 
�ملجل�س  د�خ����ل  �ل��ت��و�ف��ق��ات  جل��ن��ة 
�ل��وط��ن��ي �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي مب���ا يعجل 
�����ش���ت���ك���م���ال �ل����د�����ش����ت����ور و�إن�����ه�����اء 
�إىل  و�لو�شول  �لنتقالية  �ملرحلة 
يف  �ل��ق��ادم  �لنتخابي  �ل�شتحقاق 
كنف �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لأمني 

و�لقت�شادي.
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى دع�����وة �أح�����ز�ب 
تو�فقات  ب��ن��اء  لإع������ادة  �ل���رتوي���ك���ا 
جديدة و�لعودة للحو�ر، �أو�شح زياد 
�لأخ�����ش��ر �أم���ني ع��ام ح��زب �لوطد 
وعّدة  �ل�شعبية  ،�أن �جلبهة  �ملوحد 
ق��وى دمي��ق��ر�ط��ي��ة �أخ���رى �شربت 
عن  �ل���ب���ح���ث  �إىل  و����ش���ع���ت  ك���ث���ري� 
و�شاركت يف كل موؤمتر�ت  �لتو�فق 

ولنا  �أك����ت����وب����ر   23 �إىل  ون�������ش���ل 
ه��ي��ئ��ة �ن��ت��خ��اب��ات ود���ش��ت��ور. ولكن 
�حلزب  �أّن  �إىل  �أ����ش���ار  �خل��ر�ي��ف��ي 
�لنظر  يعيد  �أن  ميكن  �جلمهوري 
عمل  مو��شلة  ح��ال  يف  موقفه  يف 
�مل��ج��ل�����س و�حل��ك��وم��ة ب��ن��ف�����س ن�شق 
�ملماطلة �حلايل وعندها ميكن �أن 

يكون طرفا يف مبادرة �إنقاذ.
�لقيادي  وكان �جليالين �لهمامي 
يف حزب �لعمال �لتون�شي و�جلبهة 
�ل�شعبية، قد �أكد �أن �لأغلبية تتجه 
�إن���ق���اذ م���ا ب��ق��ي م���ن �ملرحلة  ن��ح��و 
�ملمكن  غ����ري  ف���م���ن  �لن���ت���ق���ال���ي���ة 
�ملجل�س  �أو  على �حلكومة  �لتعويل 

�لتاأ�شي�شي لإنهائها.
�لأط��������ر�ف  �أن  �ل���ه���م���ام���ي  وذك�������ر 
�ملجتمعة حتت ر�ية مبادرة �لإنقاذ 
،قامت بت�شكيل جلنة متثيلية عن 
تتوىل  �لجتماع  يف  �مل�شاركني  كل 
�ل�شيا�شية  �لقوى  ببقية  �لت�شال 
�للقاء  �ل��ت��ي غ��اب��ت ع���ن  و�مل��دن��ي��ة 
�لتون�شي  �لعام  على غ��ر�ر �لحت��اد 
و�لتجارة  �ل�شناعة  و�حتاد  لل�شغل 
�لدميقر�طي  �ل��ت��ح��ال��ف  وح�����زب 
للدفاع  �ل���ت���ون�������ش���ي���ة  و�ل����ر�ب����ط����ة 
بهدف  �لإن�����������ش�����ان..  ح����ق����وق  ع����ن 
جانب  �إىل  �لإنقاذ  ملوؤمتر  �لإع��د�د 
�ملبادرة  يف  و�مل�شاهمة  �لن��خ��ر�ط 
�ل�����ش��ب��اب��ي��ة و�ل�����ش��ع��ب��ي��ة ودع�����وة كل 

�لفعاليات للتحرك �مليد�ين..

الرتويكا تتم�سك.. وحتذر
�ل��رتوي��ك��ا عن  م��ن جهتها، ع��ربت 

�أن  �إىل  �لإد�رة  خل�شت  �إذ�  ح��ت��ى 
وو�فق  �لقومي.  لالأمن  مهم  هذ� 
للرئي�س  ط��ل��ب  ع��ل��ى  �ل��ك��ون��غ��ر���س 
با�شتمر�ر  بال�شماح  ب��و���س  ج���ورج 
�مل�شاعد�ت حلكومة باك�شتان عقب 
رغم  �شبتمرب-�أيلول   11 هجمات 

�لإطاحة بحكومتها يف �نقالب.

�إتاحة  ت��در���س  �للجنة  �إن  �ل��ن��و�ب 
�إق��ر�ر لغة  مزيد من �ملرونة، مثل 
با�شتمر�ر  ت�شمح  �أن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن 
يف  ذل�����ك  �ع���ت���رب  �إذ�  �مل�������ش���اع���د�ت 
م�شلحة �لأمن �لقومي �لأمريكي. 
�حلايل  ن�شه  يف  �لقانون  ويحظر 
على �لإد�رة �لإعفاء من هذ� �لقيد 

ت�شريع  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��وي��ت  �ل���ق���ادم 
ميكن �أن يتيح ��شتمر�ر �مل�شاعد�ت 
�أوباما  �إد�رة  �أق��رت  �إذ�  حتى  مل�شر 

بوجود �نقالب فيها.
وق��ال��ت �ل��ن��ائ��ب��ة �جل��م��ه��وري��ة كاي 
�لفرعية  �للجنة  رئي�شة  غر�نغر 
مبجل�س  �مل�شاعد�ت  عن  �مل�شوؤولة 

من �أجل �إنقاذ ما تبقى من �ملرحلة 
�لبيان. يف حني  �لنتقالية، ح�شب 
�جلمهوري مبوقف  ت�شبث �حلزب 
و�لتحالف  للجبهة  �لنحياز  ع��دم 

من �جل تون�س.
�خلر�يفي  ر�ب��ح  �عترب  �ملقابل،  يف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي للحزب  �مل��ك��ت��ب  ع�����ش��و 
�ملجل�س  ح���ل  �جل���م���ه���وري،دع���و�ت 
�حلكومة  عن  و�لتخلي  �لتاأ�شي�شي 
م��ت��ه��ورة وغ���ري عقالنية"  دع����و�ت 
�إىل  تتبناها  �لتي  �لأط���ر�ف  د�عيا 

مر�جعة مو�قفها ومزيد �لتعقل.
�أو  �جل��ب��ه��ة  �أن  �خل���ر�ي���ف���ي  ور�أى 
ند�ء تون�س �أو غريها من �لأحز�ب 
�إىل حل  ت��دع��و  �ل��ت��ي  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لبديلة  �لآل��ي��ات  تقدم  مل  �ملجل�س 
ع��ن ذل��ك وي��ب��دو �أن��ه��ا ت��ري��د �إعادة 
بكل  �مل�شرية  �لتجربة  ��شتن�شاخ 
مع  �جلمهوري  �أن  وب��نّي  تبعاتها. 
مو��شلة �لعمل بالهياكل �حلالية، 
و�لعمل على �لإعالن عن مر�شحي 
�لهيئة �لعليا لالنتخابات يف ظرف 
�أ���ش��ب��وع وب��ال��ت��ايل �حل�����ش��ول على 
وموعد  و�����ش���ح���ة  ع���م���ل  خ����ارط����ة 
�ن���ت���خ���اب���ات دق����ي����ق �لأم��������ر �ل����ذي 
يخّف�س من حّدة �لتوتر �ل�شيا�شي 

يف �لبالد.
�أي�شا  �ل�شروري  من  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
�لأول  �لباب  �لنطالق يف مناق�شة 
جلنة  عمل  وت�شريع  �لد�شتور  من 
�لتو�فقات د�خل �ملجل�س �لتاأ�شي�شي 
�ل��د���ش��ت��ور يف  �إن���ه���اء  ح��ت��ى ن�شمن 
ظرف �شهر ون�شف على �لأق�شى.. 

�نه نقل للرئي�س �ملوؤقت روؤية حزبه 
للمرحلة �لر�هنة وملتطلبات �إجناح 
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  م��ن  تبقى  م��ا 
من خالل �لإ�شر�ع بامل�شادقة على 
م�����ش��روع د���ش��ت��ور ت��و�ف��ق��ي، و�إع���د�د 
�لهيئة  وت��ك��وي��ن  �نتخابية  جم��ل��ة 
لالنتخابات،  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
وتو�شيع د�ئرة �حلو�ر د�خل �ملجل�س 
حول  وخارجه  �لتاأ�شي�شي  �لوطني 
وو�شع  �خل��الف��ي��ة،  �لنقاط  بع�س 
لتنظيم  �مل���الئ���م���ة  �ل����ظ����روف  ك���ل 

�نتخابات �شفافة ونزيهة. 
منذ  �شرح  ق��د  �مل��رزوق��ي  �أّن  يذكر 
تون�شية  ل��ق��ن��اة  ح�����و�ر  يف  ي���وم���ني 
خ��ا���ش��ة ق��ري��ب��ة م��ن �ل��ن��ه�����ش��ة، �إّن 
دعو�ت  تهمه  ل  �لتون�شي  �ل�شعب 
م�شيفا   �ل���ه���د�م���ة  مت�����رد  ح���رك���ة 
لأن  يتكرر  لن  �مل�شري  �ل�شيناريو 
�لفو�شى،  �شئم  �لتون�شي  �ل�شعب 

بح�شب تعبريه.
"جتربة  �أن  �مل����رزوق����ي  و�أ�����ش����اف 
�لرتويكا يف تون�س هي �شمام �أمان 
و�ل�شيا�شي   لال�شتقر�ر �لجتماعي 
ول����ذل����ك ���ش��ت��ف�����ش��ل ك����ل �ل����دع����و�ت 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  حلل  �لهد�مة 
ف�شلت  كما  �لنتقايل  �مل�شار  وه��دم 
�أك���ت���وب���ر و6   23 ي����وم  ���ش��اب��ق��ات��ه��ا 

فيفري وغريها.

امل�سار يلتحق.. اجلمهوري 
يتحفظ

بالّتو�زي، يتو��شل تفاعل �لفرقاء 
م���ع م���ب���ادرة ع��ق��د م���وؤمت���ر وطني 
ب��ح��ّل �ملجل�س  ل��الإن��ق��اذ و�مل��ط��ال��ب��ة 
و�لهياكل  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  �ل���وط���ن���ي 
�ملنبثقة عنه و�لتخلي عن حكومة 
�لرتويكا، و�لتي كانت حمّل تو�فق 
جمموعة  ب����ني  م�������ش���رتك  وب����ي����ان 
�لأ�شا�شية  �مل��ع��ار���ش��ة  �أح�����ز�ب  م��ن 

وجمعيات مدنية.
�مل�شار  �أع����ل����ن  �ل�������ش���ي���اق  ه�����ذ�  ويف 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �لج��ت��م��اع��ي، تبنيه 
ر�شميا للبيان �ملنبثق عن هذ� �للقاء 
وذل����ك ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى وح����دة �شف 
و�لدميقر�طية  �لتقدمية  �لقوى 

و�إر�شاء  �ل�شيا�شية  �لأج��و�ء  بتنقية 
�لأمني  و�نتقد  ج��اد.  وطني  ح��و�ر 
�لدميقر�طي  �مل�شار  حل��زب  �ل��ع��ام 
�لج���ت���م���اع���ي �أح����م����د �إب����ر�ه����ي����م، 
مر�وحة �مل�شار �لنتقايل يف مكانه 
بخ�شو�س  �ل������روؤي������ة  وغ����م����و�����س 
�ل�شتحقاقات  م��و�ع��ي��د  خم��ت��ل��ف 
�لقادمة �شيما �لنتهاء من �شياغة 
لإجر�ء  موعد  وحت��دي��د  �لد�شتور 
�ملو��شلة  �أّن  معترب�  �لن��ت��خ��اب��ات 

على نف�س �لنهج مل يعد مقبول.
وب���دوره  ق��ال �لأم��ني �لعام حلزب 
�جلمهورية  �أج������ل  م����ن  �مل����وؤمت����ر 
�لو�شع �حلايل  �إن  �لد�ميي،  عماد 
تطوير  ع����ل����ى  �ل����ع����م����ل  ي����ف����ر�����س 
�لأحز�ب  بني  �حلا�شلة  �لتو�فقات 
م���ن خ����الل جل��ن��ة �ل���ت���و�ف���ق���ات يف 

�ملجل�س �لوطني �ل�تاأ�شي�شي.
ت��ك��ات��ف جهود  ����ش���رورة  �إىل  ودع����ا 
جميع �لأطر�ف �ل�شيا�شية لإجناح 
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  م��ن  تبقى  م��ا 
و����ش��ت��خ��ال���س �ل���ع���رب و�ل����درو�����س 
م�شر  عا�شتها  �لتي  �لأح���د�ث  من 
موؤخر�.  �أّما رئي�س حركة �لنه�شة 
ر��شد �لغنو�شي، فقد �أكد �ثر لقائه 
�ملرزوقي، �إن هناك �تفاقا تاما حول 
�إجر�ء �نتخابات رئا�شية قبل نهاية 
هذه �ل�شنة، د�عيا �إىل  تكوين جلنة 
و�لتو��شل  �حلو�ر  لت�شيري  �ت�شال 
ب���ني ك���ل �لأط�������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة بهذ� 
�لتباحث  كما مت  �ل�شيا�شي،  �ل�شاأن 

حول �لو�شع يف م�شر.
من جهته �شدّد كمال مرجان رئي�س 
حزب �ملبادرة ، على ما تكت�شيه مثل 
هذه �مل�شاور�ت من �أهمية بالغة يف 
جميع  ب��ني  �ل��ت�����ش��اور  ن��ه��ج  تر�شيخ 
�إق�شاء  دون  �ل�شيا�شية  �لأط����ر�ف 
م�شري� �إىل  قناعة جميع �لأطر�ف 
�لنتقايل  �مل�شار  �خت�شار  ب�شرورة 
يف ظ���ّل ت��و�ف��ق وط��ن��ي ب��ني جميع 
يف�شي  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  مكّونات 

�إىل �نتخابات حرة ودميقر�طية.
رئ�����ي�����������س ك����ت����ل����ة ح���������زب �ل���ت���ك���ت���ل 
�لعمل  �أج�����ل  م���ن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
قال  �لرياحي،  �ملولدي  و�حلريات 

�أنه مّت خالل لقاء حزبه  �إىل  �أ�شار 
�ملرزوقي  �ملوؤقت من�شف  بالرئي�س 
�لإقليمي  �لو�شع  ح��ول  �ل��ت��ح��ادث 
تون�س  ع��ل��ى  �ملحتملة  وت��د�ع��ي��ات��ه 
�حلو�ر  بتن�شيط  �لكفيلة  و�ل�شبل 
�مل�شار  دف��ع  يف  ي�شهم  مب��ا  �لوطني 
�أف�شل  يف  ن��ه��اي��ت��ه  �إىل  �لن��ت��ق��ايل 

�لظروف ويف مناخ تو�فقي.
�أطلع  ق����د  �أن������ه  �ل�����ش��ب�����ش��ي  و�أف��������اد 
�ملرزوقي عن ر�أي حزبه يف �لو�شع 
تون�س  ب����ه  �ل�������ذي مت����ر  �ل�����ر�ه�����ن 
م��ن �شياغة  �لن��ت��ه��اء  ت��اأخ��ر  �شيما 
تركيبة  و�شبط  �جلديد  �لد�شتور 
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
لال�شتحقاق  م����وع����د  وحت�����دي�����د 
�لنتخابي �لقادم، معرب� عن �أمله 
�لقبول  �ق���رت�ح���ات���ه  جت���د  �أن  يف 
�ل�شيا�شية  �حل�شا�شيات  بقية  م��ن 
�لأخ����������رى. وي�����اأت�����ي ل���ق���اء حممد 
�مل����رزوق����ي، ب��وف��د حركة  م��ن�����ش��ف 
من  �شل�شلة  �إط���ار  يف  تون�س،  ن��د�ء 
�ل��ل��ق��اء�ت و�مل�����ش��اور�ت يجريها مع 
ع��دد م��ن �لأح����ز�ب. وت��رك��زت هذه 
�ل��ب��ح��ث يف تعميق  �ل��ل��ق��اء�ت ع��ل��ى 
�لو�شع  ح��ول  �لوطنية  �لتو�فقات 
وبلورة  �لبالد،  يف  �لعام  �ل�شيا�شي 
معامل خارطة طريق لبقية �ملرحلة 
تنظيم  �إىل  ت��ف�����ش��ي  �لن��ت��ق��ال��ي��ة 
�لن��ت��خ��اب��ات يف �أق���رب وق��ت ممكن 
بت�شريك  �ل�شيا�شي  �مل��ن��اخ  وتنقية 
�شو�ء  �ل�شيا�شية  �لأط���ر�ف  جميع 
�ملعار�شة  يف  �أو  �حل��ك��م  يف  ك��ان��ت 
ومكونات �ملجتمع �ملدين ممثلة يف 

�لحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل.
م����ن ج���ه���ت���ه، �أك������د �أح����م����د جنيب 
�ل�شيا�شية  �لهيئة  رئي�س  �ل�شابي 
ل��ل��ح��زب �جل��م��ه��وري، ع��ق��ب لقائه 
�لظرف  ي�شتدعيه  م��ا  ب��امل��رزوق��ي، 
�حل������ايل يف �ل����ب����الد م����ن ����ش���رورة 
�لنتقالية  �ملرحلة  باإنهاء  �لإ�شر�ع 
لالنتخابات  �لإع���د�د  يف  و�ل�شروع 
�لقادمة يف �قرب �لآج��ال وبتو�فق 
�لأح����د�ث  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  وط��ن��ي، 
�ل����ت����ي ج������دت يف م�������ش���ر م����وؤخ����ر� 
�ل�شيا�شية  �لأط����ر�ف  جميع  ت��ل��زم 
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تون�س  تعي�س  �ل��ع��ادة،  عك�س  على 
يحرم  ق��د  �شاخنا  �شيا�شّيا  �شيفا 
�لفاعلني يف �مل�شهد من �إجازة، وقد 
على  �عتاد  �ل��ذي  �جلمهور،  يجرب 
�لف�شل،  ه��ذ�  مثل  �ل���ش��رتخ��اء يف 
يكون  وقد  و�لتفاعل،  �ملتابعة  على 
وحا�شما  ف���اع���ال  وع���ام���ال  ط���رف���ا 
يف ���ش��ي��اغ��ة ت���ط���ور�ت ون��ت��ائ��ج هذ� 

�حلر�ك.
ول �شك �أّن ما جرى يف م�شر كان 
ور�ء هذ� �ملخا�س، ود�فعه �خلوف 
�مل�����ش��ري يف  �ل�شيناريو  ت��ك��ر�ر  م��ن 
ت��ون�����س، ب��ل ل��ع��ّل ه���ذ� �خل����وف هو 
ل��ه��ذه �حلركية  �مل��ح��ّرك �لأ���ش��ا���س 
�ملعار�شة  �لأح����ز�ب  �ل��ت��ي جت���اوزت 
ق�شر  �إىل  �حل��اك��م��ة،  و�ل���رتوي���ك���ا 
�لرئي�س  ي�����ش��رف  ح��ي��ث  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�ملرزوقي  �ملن�شف  �ملوؤقت  �لتون�شي 
ع��ل��ى م���ار�ت���ون م���ن �ل���ل���ق���اء�ت مع 
�ل���ق���ي���اد�ت �حل���زب���ي���ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ت�شّرب  خم���اط���ر  ل������درء  حم����اول����ة 
خمرج  و�إي��ج��اد  �مل�شرية،  �ل��ع��دوى 
و�لتي  تون�س  يف  �لقائمة  ل��الزم��ة 

ز�دتها �ملتغرّي�ت �مل�شرية تعقيد�.
�ل��رتوي��ك��ا �حلاكمة  ت��اأك��ي��د  ف��رغ��م 
وم��ع��ه��ا �ل��رئ��ي�����س �مل����رزوق����ي ب���اأن 
تون�س مبناأى عّما حدث يف ميد�ن 
�لتون�شي  �لنموذج  و�أن  �لتحرير، 
غري قابل لالخرت�ق، فان حركتها 
وبياناتها وتوقيت م�شاعي �ملرزوقي 
�جلديدة حتمل يف طّياتها �عرت�فا 
ب��ان ما ج��رى يف م�شر قد  �شمنّيا 
يكون له ما بعده، و�ن �لأو�شاع يف 
و�حل�شانة  باملناعة  لي�شت  تون�س 
يونيو  ت��د�ع��ي��ات  ق��د جتّنبها  �ل��ت��ي 

�مل�شري و�رتد�د�ته.

تنقية املناخ ال�سيا�سي وتعميق 
التوافقات

�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �أك���د  وق���د 
ح�شور  تون�س،  ن��د�ء  حركة  رئي�س 
�مل�شالة �مل�شرية يف كل ما يدور يف 
�ل�شاحة �ل�شيا�شية �لتون�شية، حيث 

�ل�����ش��اط��ئ ���ش��ي��ت��ي��ح ���ش��ه��ول��ة �أك���رب 
�لهليكوبرت  ط����ائ����ر�ت  ح���رك���ة  يف 
ومعد�ت �أخرى �إذ� دعت �ل�شرورة 
ل��ذل��ك. وت��ت��ب��ن��ى و����ش��ن��ط��ن نهجا 
يف  ب���الأح���د�ث  يتعلق  فيما  ح���ذر� 
بالإطاحة  ترحب  م�شر، حيث مل 
مب��ر���ش��ي �لأ����ش���ب���وع �مل���ا����ش���ي ومل 
تعترب ذلك �نقالبا ، وكانت �لإد�رة 
�لأمريكية قد ذكرت يف وقت �شابق 
�إذ�  �أنها بحاجة لوقت لتحديد ما 
�نقالبا  �لإط���اح���ة مب��ر���ش��ي  ك��ان��ت 
�لإق���ر�ر  ح��ال  ويف  ل،  �أم  ع�شكريا 
و��شنطن  ف�����اإن  �ن���ق���الب  ب���وج���ود 
م�شاعد�تها  لتجميد  �شت�شطر 
مل�شر مبوجب قانون �أمريكي يعود 

�إىل �لثمانينيات.
وم�شاعدين  م�����ش��رع��ني  �أن  غ���ري 
جمل�س  �إن  ق���ال���و�  ب��ال��ك��ون��غ��ر���س 
�لأ�شبوع  خ����الل  ���ش��ي��ب��د�أ  �ل���ن���و�ب 

�لبحرية  م�شاة  �شالح  قائد  وق��ال 
�لأمريكي �جلرن�ل جيم�س �أمو�س 
�أنتونيو  ���ش��ان  �ل��ن��ق��ل  �شفينة  �إن 
و����ش���ف���ي���ن���ة �ل����ه����ج����وم �ل���ربم���ائ���ي 
كري�شارج حتركتا �شمال يف �لبحر 
�لأحمر قبل ليلتني �أو ثالث حتى 
�أف�شل لال�شتجابة  تكونا يف و�شع 

�إذ� لزم �لأمر.
وقال م�شوؤولون يف �لبحرية وم�شاة 
�لبحرية �لأمريكية �إن �ل�شفينتني 
��شتعد�د  جم��م��وع��ة  ���ش��م��ن  وه��م��ا 
كانتا  ب��رم��ائ��ي��ة،  �شفن  ث���الث  م��ن 
مايو- منذ  باملنطقة  موجودتني 
�لبحر  ت��ع��م��الن يف  وك��ان��ت��ا  �أي������ار، 
�لأحمر ومنطقة �لقرن �لأفريقي 
جديدة  �أو�م�������ر  ت�����ش��در  مل  و�أن������ه 
ب��ال���ش��ت��ع��د�د ل�����ش��ر�ع حم��ت��م��ل يف 
م�����ش��ر. وذك����رت ت��ل��ك �مل�����ش��ادر �أن 
قرب  �ل��ربم��ائ��ي��ة  �ل�شفن  حت��ري��ك 

يف  تعمالن  �أم��ريك��ي��ت��ان  حربيتان 
�ل�شرق �لأو�شط �إىل منطقة قريبة 
�لبحر  على  �مل�شري  �ل�شاحل  من 
�إجر�ء �حرت�زي عقب  �لأحمر، يف 
ت�����ش��ه��ده��ا �لبالد  �ل��ت��ي  �لأح������د�ث 
منذ عزل �لرئي�س حممد مر�شي، 
�مل�شرعني  �إن  م�شادر  ق��ال��ت  فيما 
�لأ�شبوع  �شي�شوتون  بالكونغر�س 
��شتمر�ر  يتيح  ت�شريع  �لقادم على 

�مل�شاعد�ت �لأمريكية مل�شر .
وك�����ث�����ري� م�����ا ت����ر�����ش����ل �ل�����ولي�����ات 
�ملتحدة �شفنا تابعة للبحرية قرب 
حت�شبا  ����ش��ط��ر�ب��ات  ت�شهد  ب��ل��د�ن 
�إج����الء  �أو  ح��م��اي��ة  �إىل  ل��ل��ح��اج��ة 
�مل�شاركة  �أو  �أم��ريك��ي��ني  مو�طنني 
�إن�شانية،  م�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي  يف 
بال�شرورة  وج����وده����ا  ي��ع��ن��ي  ول 
لعملية  �ملتحدة  �لوليات  ��شتعد�د 

ع�شكرية.

�ل�����ش��ل��وم ب�شبط  ع��م��ل��ي��ة  �إح���ب���اط 
بني  بال�شالح  حمملة  ع��رب��ات   3
مطروح و�ل�شلوم كانت يف طريقها 

�إىل �لقاهرة و�لإ�شكندرية .
�أما �ملحور�ن �لآخ��ر�ن، فقد  وتابع 
كان �لأول من خالل �لهجوم على 
�حل��ر���س �جل��م��ه��وري، و�ل���ذي كان 
ل��ذل��ك، و�لآخ���ر ك��ان من  م�شتعد� 
خالل حركة )حازمون( حيث كان 
�شيتم تدمري كوبري �جلامعة، �إل 
�أنهم فوجئو� باأن �لأجهزة �لأمنية 

قامت بر�شد �لتحركات مبكر� .
و�أ�شار �مل�شدر �ىل �نه متت ت�شفية 
عمليتي �شيناء و�ل�شلوم، و�لتعامل 
م����ع ع��م��ل��ي��ة ح�����ازم�����ون، م����ن دون 
�لإع�����الن ع��ن ذل���ك ح��ت��ى ل تعلم 
ر�بعة  ميد�ن  يف  قياد�تهم  بالأمر 

�لعدوية .
من ناحية �أخرى، حتركت �شفينتان 

•• وا�صنطن-القاهرة-وكاالت:

ن�����ش��ب��ت ���ش��ح��ي��ف��ة �لأه��������ر�م، �شبه 
�لر�شمية، �م�س �ىل م�شدر مطلع 
بني  �مل�شرتكة  �جل��ه��ود  �إن  ق��ول��ه   ،
�لأمن  و�أج���ه���زة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
�أ�شفرت عن �إحباط موؤ�مرة و��شعة 
�لبلبلة و�لفو�شى يف م�شر  لإثارة 

خالل �لأ�شبوع �ملا�شي . 
وقال �مل�شدر �إن هذه �ملوؤ�مرة كانت 
تنطلق من خالل 4 �جتاهات، من 
بينها �ثنان على �حلدود، و�لآخر�ن 

د�خل �لقاهرة .
�لأمنية  �لأج����ه����زة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�أحبطت موؤ�مرة �حلدود يف كل من 
�شيناء و�ل�شلوم، حيث مت تدمري 3 
ع���رب���ات جم���ن���زرة يف ���ش��ي��ن��اء، بعد 
خالل  م��ن  معها  �ل��ت��ع��ام��ل  مت  �أن 
ط���ائ���ر�ت �ل��ه��ل��ي��ك��وب��رت، ب��ي��ن��م��ا مت 

مفاو�شات نزع �لفتيل 
بني �ملرزوقي و�ل�شب�شي
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عن  �جلمعة،  �أم�����س  تون�شية  �إع��الم��ي��ة  م�شادر  نقلت 
�لإرهاب،  مكافحة  مبلف  �شلة  على  جز�ئرية  م�شادر 
يف  �لأمنية  �لقياد�ت  �إىل  برقيات  وّجهت  �جلز�ئر  �أّن 
و�حلذر  �ليقظة  درج��ة  برفع  تطالبهم  وليبيا  تون�س 
معلومات  ورود  بعد  �حل���دود  على  �مل��ر�ق��ب��ة  وت�شديد 
�إىل  ينتمون  �إره���اب���ي   30 م��ن  �أك���رث  تخطيط  ح���ول 
ك��ت��ي��ب��ة �مل��وق��ع��ون ب��ال��دم��اء ل��ت��ن��ف��ي��ذ  �ع����ت����د�ء�ت على 
من�شاة  وعلى  �ملنطقة  يف  �أمريكية  و  فرن�شية  م�شالح 

برتولية يف �شحر�ء �جلز�ئر وتون�س وليبيا.
�إرهابيني مت تهريبهم من  �أن  و�أ�شافت نف�س �مل�شادر، 
�شجن نيامي بالنيجر خالل �شهر جو�ن �ملا�شي، �أثناء 

بالتن�شيق مع جماعة  بالدماء  �ملوّقعون  كتيبة  هجوم 
�لتوحيد و�جلهاد، يتحركون رفقة عدد من �مل�شلحني 
���ش��م��ال مايل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��ن جن�شيات خم��ت��ل��ف��ة، 
لتون�س،  بالقرب من �حلدود �جلنوبية  ليبيا  وجنوب 
وذل���ك ب��ه��دف تنفيذ ه��ج��م��ات �إره��اب��ي��ة ���ش��د �أه���د�ف 
�لع�شكرية  �لعمليات  على  رد�  �أم��ري��ك��ي��ة،  و  فرن�شية 

�لفرن�شية يف �شمال مايل.
�لأم���ن  م�شال�����ح  �أن  �مل�����ش��������������ادر  ن��ف�����س  و�أو���ش��ح�����������������ت 
�جل���ز�ئ���ري���ة ع��ل��ى درج����ة م���ن �ل��ي��ق��ظ��ة ع��ل��ى م�شتوى 
�حلدود مع مايل وليبيا وتون�س ملنع �أي حماولة ت�شلل 
�ل���رت�ب �جل��ز�ئ��ري كما وج��ه��ت حتذير�ت  �إىل د�خ���ل 
على  �ملر�قبة  لت�شديد  وليبيا  تون�س  يف  نظريتها  �إىل 

�حلدود و�أخذ �حليطة.  

املوّقعون بالدماء يخططون ل�صرب 
م�صالح فرن�صية واأمريكية يف تون�ص..!!

�لرهاب يطرق �بو�ب نون�س
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•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

�جلي�س  يف  �لهند�شة  ل�شالح  تابعة  كتيبة  ق��ائ��د  �أع��ل��ن 
�لإ�شر�ئيلي، عقب �نتهاء تدريبات نفذتها كافة وحد�ته 
حرباً  تريد  ل  �إ�شر�ئيل  �أن  �ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع  منت�شف 
�أن �أي هجوم ي�شنه  مع حزب �هلل يف لبنان، حم��ذر�ً من 

�حلزب �شيوؤدي �إىل مو�جهة ع�شكرية كبرية.
�إننا  مقدم،  برتبة  وه��و  �لهند�شية،  �لكتيبة  قائد  وق��ال 
نريد �أن نحيا بهدوء، لكن يف حال �شن حزب �هلل هجوماً 

فاإن رد �لفعل من جانبنا �شيكون �شديد� .
�لع�شكرية  �مل���رك���ب���ات  م�����ش��اه��دة  ب���الإم���ك���ان  ي�����ز�ل  ول 

وهي  �جلليل،  ��شبع  منطقة  ط��رق��ات  يف  �لإ�شر�ئيلية 
عائدة �إىل مقر �لكتيبة �لهند�شية يف �أفيفيم بعد يومني 
�لإ�شر�ئيلية  �حل���دود  �ل��ت��دري��ب على ط��ول  �ن��ت��ه��اء  م��ن 
مارون  بلدة  �إىل  ي�شري  وهو  �ملقدم،  وقال  – �للبنانية. 
�لر��س �للبنانية �لو�قعة يف �أعلى تلة و�إىل ن�شب تذكاري 
�هلل  وح��زب  ولبنان  فل�شطني  �أع���الم  عليه  ُرف��ع��ت  فيها، 
�لبلدة لذكرى  و�أقيم قرب �شريح قدمي يف حقل حتت 
قتلو� يف �أحد�ث يوم �لنكبة قبل عامني، �إنه  لبنانيني   6
يوجد توتر بالغ يف �جلو، و�أي حدث هنا �شيتحول ب�شرعة 
�إىل حدث كبري، وبعد �لتدريب �لأخري نحن م�شتعدون، 

و�لقو�ت يف حالة جهوزية، ملو�جهة �أن ت�شعيد .

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�ل�شتيطانية  �أطماعها  �إ�شر�ئيل  تو��شل 
وقد  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل�شفة  يف  و�ل��ت��ه��وي��دي��ة 
ج�����ددت �أط��م��اع��ه��ا �ل���ش��ت��ع��م��اري��ة نحو 
�شرتبط  جديدة  طرقات  ب�شبكة  �ل�شرق 
حيث  بال�شفة،  و�مل�شتوطنات  �إ�شر�ئيل 
مت �ل�شروع مبخطط �شارع رقم 9 �لذي 
���ش��ريب��ط م��ن��ط��ق��ة ���ش��اح��ل �ل��ب��ح��ر قرب 
�إىل  و���ش��ول  �ل�شفة  ب�شمال  �خل�����ش��رية 

منطقة �لأغو�ر و�حلدود مع �لأردن.
�لإد�رة  ت����و������ش����ل  ب��ي��ن��م��ا  ذل������ك  ي����اأت����ي 
�لأمريكية م�شاعيها لإطالق مفاو�شات 
�لتي  وفل�شطني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني  �ل�����ش��الم 
ت�شهد جمود� منذ �شنو�ت ب�شبب �شيا�شة 
مبو��شلة  ن��ت��ن��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني  ح��ك��وم��ة 
�لفل�شطينية  �لأر�����ش���ي  يف  �ل���ش��ت��ي��ط��ان 
�ملحتلة و�لقد�س �ل�شرقية، وذلك لفر�س 
وق��ائ��ع ع��ل��ى �لأر�����س مت��ن��ع �إق��ام��ة دولة 
�ل�شيادة  وب�شط  للحياة  قابلة  فل�شطينية 

�لإ�شر�ئيلية على �ل�شفة �لغربية.
و�شرعت �ملوؤ�ش�شة �لإ�شر�ئيلية يف �شق تطوير 
كثفت  ح��ي��ث   ،9 ����ش���ارع  م���ن  �لأول  �مل��ق��ط��ع 
�أع���م���ال �ل��ت��ط��وي��ر و���ش��ق �ل�����ش��ارع م���ن جهة 
�ل��ب��ح��ر بتخوم  ���ش��اط��ئ  م��ن منطقة  �ل��غ��رب 
 20 طول  على  �شرقا  ليتو��شل  �خل�شرية، 
�إ�شر�ئيل(  )عابر   6 �شارع  باجتاه  كيلومرت� 
ل��ريب��ط مب��ف��رق ب��اق��ة وج��ت مب��ح��اذ�ة جد�ر 

�لف�شل �لعن�شري.
�ملعروف  للمخطط  �ل��ث��اين  �مل��ق��ط��ع  وي��ب��د�أ 

ب�شارع رقم 61 و�شي�شادر نحو 700 دومن 
�لغربية وجت،  باقة  لأه��ايل  مبلكية خا�شة 

و�شيمنع �أي تو��شل جغر�يف بني �لبلدين.
جد�ر  م�شارف  حتى  �ل�شارع  م�شار  وينتهي 
�ل�شارع  ي��ت��ج��ه  ح��ي��ث  �ل��ع��ن�����ش��ري،  �ل��ف�����ش��ل 
مب��ق��ط��ع��ه �ل��ث��ال��ث ���ش��رق��ا، ل��ي��خ��رتق �شمال 
�ل�شتيطان  تكثيف  بهدف  �لغربية  �ل�شفة 
ب���امل���ن���ط���ق���ة ل����ريت����ب����ط ب���������ش����ارع رق�������م 55 
بي�شان  و�شهل  �لأغ���و�ر  لي�شل  �ل�شتيطاين 

حتى �حلدود مع �لأردن.
جبارين،  ي��و���ش��ف  �مل��ه��ن��د���س  و����ش��ت��ع��ر���س 

�ملدن  وتخطيط  �لهند�شة  بكلية  �ملحا�شر 
بحيفا، �خلر�ئط  �لتطبيقية  �لعلوم  مبعهد 
�شيمتد  �ل��ذي   9 �شارع  ملخطط  �لتف�شيلية 

بطول 183 كلم د�خل �ل�شفة �لغربية.
مبا�شرة  مل�شادرة  �شيوؤدي  �ل�شارع  �إن  وق��ال 
خا�شة  مب��ل��ك��ي��ة  دومن  �أل�������ف   20 ل���ن���ح���و 
للفل�شطينيني، وذلك لإحكام �ل�شيطرة على 
�مل�شاريع  وتكثيف  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة  ���ش��م��ال 

�ل�شتيطانية وربطها باإ�شر�ئيل.
حقوقية  م���ن���ظ���م���ات  �ن���ت���ق���دت  ذل������ك،  �ىل 
�جلي�س  ممار�شات  و�إ�شر�ئيلية  فل�شطينية 

�لفل�شطينيني  �لأط��ف��ال  �شد  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�آخرها �عتقال  يف �ل�شفة �لغربية �لتي كان 
ع���م���ره يف مدينة  م���ن  �خل��ام�����ش��ة  ط��ف��ل يف 
�شيارة  على  �حل��ج��ارة  �إل��ق��اء  بتهمة  �خلليل 

�أحد �مل�شتوطنني.
�مل�����ش��ه��د ذ�ت�����ه ي��ت��ك��رر ب�����ش��ك��ل ���ش��ب��ه يومي، 
على  تقت�شر  مل  �لفل�شطينيني  ف��م��ع��ان��اة 
م�شاهد �لقتل و�لدمار بل تعّدتها لحتجاز 
�أطفال ل �عتبار لأعمارهم وطفولتهم �أمام 

�جلندي �لإ�شر�ئيلي.
وديع م�شودة يبلغ من �لعمر خم�س �شنو�ت 

بالقرب  �إ�شر�ئيليني  جنود  �شبعة  �حتجزه 
�لإبر�هيمي  �حل��رم  بجو�ر  عبد،  حاجز  من 

يف �خلليل، بعد �أن قام باإلقاء �حلجارة.
����ش���ي���ارة وهو  �ل���ط���ف���ل يف  وو�����ش����ع �جل����ن����ود 
لإعالم  بيته  �إىل  وت��وج��ه��و�  خ��وف��اً  ينتف�س 
�ل�شرطة  �إىل  وت�شليمه  باحتجازه  و�ل��دي��ه 

�لفل�شطينية.
�أو�شح  �ل��ط��ف��ل ودي�����ع  ك����رم م�������ش���ودة و�ل�����د 
�خلام�شة  يتجاوز  مل  �لطفل  �أن  لل�شابط 
�أخذه  �أ�شّر على  �ل�شابط  �أن  �إل  من عمره، 
باأّن  وه���ّدد  و�لتن�شيق،  �لرت��ب��اط  د�ئ���رة  �إىل 
ي�شتجب  مل  �إذ�  �ل���و�ل���د  �شيعتقل  �جل��ي�����س 

�لو�لد�ن لهذ� �ملطلب.
و�أخ���ذ �جل��ن��ود ك��رم م�شودة و�ب��ن��ه ودي��ع من 
�إىل  �لأق���د�م  على  ���ش��ري�ً  و�قتادوهما  �لبيت 
ظل  يف  �ل�شهد�ء،  �شارع  يف  للجي�س  مع�شكر 
�إجر�ء�ت تفتقر للحقوق �لإن�شانية، مع �لعلم 

�أن �لطفل حتت �شّن �ملرجعية �لقانونية.
ُيذكر �أن �شّن �مل�شوؤولية �جلنائية يف �جلهاز 
�لق�شائي �لع�شكري يف �لأر��شي �ملحتلة هي 
�لقانون  وهذ�  �إ�شر�ئيل،  يف  كما  عاماً،   12
�حتجاز  �أو  �عتقال  م��ن  �لأم���ن  ق���و�ت  مينع 
كانو�  �إذ�  حتى  �ل�شّن،  ه��ذه  حت��ت  قا�شرين 

م�شتبهني باقرت�ف خمالفات جنائية.
�لتابعة  �ل��ط��ف��ل  ح��ق��وق  و�أو����ش���ح���ت جل��ن��ة 
�لفل�شطينيني  �لأط��ف��ال  �أن  �ملتحدة  ل��الأمم 
�ملعتقلني من �جلي�س �أو �ل�شرطة يتعر�شون 
يجري  كما  �مل��ع��ام��ل��ة،  ل�شوء  ممنهج  ب�شكل 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م ب��ال��ع��ربي��ة، وه����ي ل��غ��ة ل 
يفهمونها، وبالتايل يوقعون على �عرت�فات 

�أ�شلحة  من  كمية  �أك��رب  على  ع��رثت  �أنها  �لإيرلندية،  �ل�شرطة  �أعلنت 
�جلمهوريني �ملن�شقني يف �لعا�شمة دبلن، باملقارنة مع �أي وقت م�شى.

وقالت هيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي بي �شي( �م�س �إن �لأ�شلحة ت�شمل 
بنادق وذخرية وكمية من مادة �شيمتك�س �ملتفجرة تزن 15 كيلوغر�ماً، 
وعرثت عليها �ل�شرطة يف �أر�س على طريق �ملطار �لقدمي �شمال دبلن، 

عا�شمة جمهورية �يرلند�.
و��شافت �أن �ل�شرطة و�شفت هذ� �لك�شف باأن وّجه �شربة كبرية لأن�شطة 

�جلمهوريني �ملن�شقني، ومن بينهم �جلي�س �جلمهوري �ملوؤقت �ل�شابق.
قدمية  �ملتفجرة  �شيمتك�س  م��ادة  �أن  �ل�شمالية  �يرلند�  �شرطة  وقالت 
وخمتلفة جد�ً عن ما هو متاح حالياً، وكان من بني �لأ�شلحة بندقية 
 1300 و�أك��رث من  �آلية من طر�ز )ع��وزي( وم�شد�شات وبنادق  ن�شف 
طلقة من �لذخرية و��شارت �إىل �أنها عرثت على �لأ�شلحة خالل تفتي�س 

حاويات يف فناء على طريق �ملطار �لقدمي يف �لعا�شمة دبلن.

�ختلف م�شوؤولون �شينيون و�أمريكيون كبار ب�شدة ب�شاأن �أ�شلوب تعامل 
�لمن  وك��ال��ة  م��ع  �ل�شابق  �ملتعاقد  �شنودن  �دو�رد  ق�شية  م��ع  �ل�شني 
ثنائية  حم��ادث��ات  ختام  يف  ت�شريحات  خ��الل  م��ن  �لمريكية  �لقومي 
وقالت �لوليات �ملتحدة �نها ت�شعر بخيبة �أمل من �شلوك �ل�شني بعدما 
وجود  على  عالمة  يف  �أر��شيها  مبغادرة  ل�شنودن  كوجن  هوجن  �شمحت 

�شقاق بني �أكرب �قت�شادين يف �لعامل.
وقال بيل برينز نائب وزير �خلارجية �لمريكي �شعرنا بخيبة �أمل من 
�ل�شلطات يف بكني وهوجن كوجن مع ق�شية �شنودن مما  �أ�شلوب تعامل 
قو�س جهودنا لبناء �لثقة �لالزمة لد�رة �لق�شايا �ل�شعبة وقال ع�شو 
جمل�س �لدولة �ل�شيني يانغ جيه ت�شي �ن �جر�ء�ت هوجن كوجن �تخذت 
�شائبة  ت�شوبه  نهجها ل  وق��ال م�شري� �ىل هوجن كوجن  للقانون.  وفقا 
�ل�شرت�تيجي  �حل��و�ر  �جتماعات  نهاية يومني من  �خل��الف يف  وج��اء 

و�لقت�شادي بني �لوليات �ملتحدة و�ل�شني يف و��شنطن.

�لهيئة  لن��ت��خ��اب��ات  مقاطعته  ليبيا  لم���ازي���غ  �لع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  �ع��ل��ن 
�لتاأ�شي�شية ل�شياغة �لد�شتور �جلديدد و�ن�شحابه من �ملوؤمتر �لوطني 
يف  �ملجتمع  ملكونات  �ل�شكلي  �لتمثيل  على  معرت�شا  )�ل��ربمل��ان(،  �لعام 

�لهيئة �لتي مل ي�شادق �لربملان على قانونها ب�شكله �لنهائي.
منه  ن�شخة  �جلمعة  بر�س  فر�ن�س  وكالة  تلقت  بيان  يف  �ملجل�س  وق��ال 
�لعام  �لوطني  �ملوؤمتر  �ن  ب�شبب  �لنتخابات  يقوم مبقاطعة  �شوف  �نه 
قد �علن يف وقت �شابق ��شر�ره على �ن يكون متثيل مكونات �ملجتمع 

متثيال �شكليا فقط .
و��شاف �ملجل�س يف بيانه �نه بناء على ت�شريح �ملوؤمتر �لوطني �لعام فان 
�مل�شاركة يف هذه �لنتخابات مل تعد تعيى �لمازيغ �لليبيني يف �شيء ول 

ما �شوف ينتج عنها .
وقرر �ملجل�س �لعلى لمازيغ ليبيا �شحب ممثليه من �ملوؤمتر �لوطني 
�بو�شهمني ينتمي لهذه  �ملوؤمتر نوري  �ن رئي�س  �لرغم من  �لعام على 
�لقلية . و�أمازيغ ليبيا �قلية ت�شعى لعتماد ثقافتها ولغتها يف �لد�شتور 
�ملرتقب للبلد �لذي �شيكتب هذ� �لعام و�لذي �شيكون �لول منذ مايزيد 
 17 �ل��ق��ذ�يف. و�ط��اح��ت ث��ورة �شباط  42 عاما ف��رتة حكم معمر  ع��ن 
�لذي طاملا  �لديكتاتوري  �لقذ�يف  2011 بحكم معمر  �شباط-فرب�ير 

حارب �لمازيغ وكبت ثقافتهم.

لندن

وا�شنطن

بنغازي

عوا�صم

معار�صة ل�صعي اإيران و�صوريا لالن�صمام حلقوق الإن�صان  �صابط اإ�صرائيلي: ل نريد حربًا مع حزب اهلل 
•• وا�صنطن-وكاالت:

ب�شدة  و�إ�شر�ئيل  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �نتقدت 
حقوق  جمل�س  �إىل  ل��الن�����ش��م��ام  و���ش��وري��ا  �إي�����ر�ن  �شعي 
�نتهاكات  على  م�شددتني  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  يف  �لإن�����ش��ان 
وقالت  �لبلدين  ه��ذي��ن  يف  �جل�شيمة  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
�ملتحدة  �لأمم  يف  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  �مل��وؤق��ت��ة  �ل�شفرية 
روزم��اري ديكارلو �إن تر�شح هاتني �لدولتني غري لئق 
�لإن�شان  حل��ق��وق  �جل�شيمة  �لن��ت��ه��اك��ات  ب�شبب  ب��ت��ات��ا 

فيهما.
ر�شميا  ت��ت��ق��دم��ا  مل  وط����ه����ر�ن  دم�����ش��ق  �أن  و�أ����ش���اف���ت 

برت�شيحيهما، �إل �أن حماولتهما لالن�شمام �إىل جمل�س 
�شجلهما  �إىل  ن��ظ��ر�  بتاتا  غ��ري لئ��ق��ة  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق 
�لبالغ �ل�شوء يف جمال حقوق �لإن�شان وتعاونهما �شويا 

على قمع �لتطلعات �لدميقر�طية لل�شعب �ل�شوري.
من جهته قال �ل�شفري �لإ�شر�ئيلي يف �ملنظمة �لدولية 
�إن تر�شح �إير�ن و�شوريا لع�شوية جمل�س حقوق �لإن�شان 

�أمر �شاذ .
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية  جتري  �أن  �ملقرر  ومن 
لختيار  �نتخابات  �ل��ق��ادم  �ل��ث��اين  نوفمرب-ت�شرين  يف 
�لتي  �لن��ت��خ��اب��ات  ع��رب  �شيتم  كما  �خلم�شة،  �لفائزين 
�شتجري يف نيويورك جتديد ع�شوية 14 دولة من �أ�شل 

له.  يتخذ جنيف مقر�  �لذي  �ملجل�س  يتاألف منها   47
و�شبق �أن حاولت �شوريا يف 2011 �حل�شول على مقعد 
�لع�شو  �ل��ذي متتد ولي��ة  �لإن�����ش��ان،  يف جمل�س حقوق 
�لتخلي  �ىل  �لنهاية  يف  ��شطرت  �أنها  �إل  ل�شنتني،  فيه 
عن طموحها هذ� ب�شبب قمع �لنظام �لعنيف ملعار�شيه 
�ل�شلميني �لذين �نتف�شو� عليه يف مار�س-�آذ�ر 2011 
�أل���ف �شخ�س،   100 م��ن  �أك���رث  �أ���ش��ف��ر ع��ن مقتل  مم��ا 
دبلوما�شيون  ويتوقع  �ملتحدة  �لأمم  لإح�شائيات  وفقا 
ومنظمات غري حكومية �أن يلقى تر�شيح �شوريا و�إير�ن 
�ل�193�لأع�شاء يف  �ل��دول  �شر�شة من جانب  معار�شة 

�جلمعية �لعامة.

وا�صنطن تدعم التحقيق بكيماوي �صوريا 
•• وا�صنطن-يو بي اأي:

جني  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  �أك��دت 
�لأمم  تبذلها  �لتي  للجهود  تدعم  و��شنطن  �ن  ب�شاكي 
و�إج����ر�ء حتقيق يف  ���ش��وري��ا  �إىل  �ل��دخ��ول  �مل��ت��ح��دة بغية 
م�شاألة ��شتخد�م ��شلحة كيميائية، و�أ�شرت على �تهامها 

مو�شكو بعرقلة �جلهود يف هذ� �ملجال.
وعلقت ب�شاكي على قبول �لأمم �ملتحدة دعوة �حلكومة 
�ل�شورية لزيارة دم�شق، بغية �إجر�ء م�شاور�ت حول �شبل 
�لتعاون للتحقيق يف �ملز�عم با�شتخد�م �أ�شلحة كيميائية 
�ملتحدة  �لأمم  مع  ب�شدة  نتفق  نحن  فقالت  �شوريا،  يف 
على �شرورة �أن يدخل فريق �لتحقيق )�إىل �شوريا( من 

دون �أي تاأخري �و �أية �شروط .
و�أ�شافت ب�شاكي طو�ل �ل�شهر �ل�5 �ملا�شية، منع �لنظام 
ذ�  لإج��ر�ء حتقيق  �لدخول  �ملتحدة من  �لأمم  �ل�شوري 

م�شد�قية بالرغم من �نه هو من طلب ذلك .
حمايدة  �ل�شورية  �حلكومة  كانت  �إذ�  �ن��ه  على  و�شددت 
وكانت  �لطويل  �لوقت  ه��ذ�  كل  لتحتاج  كانت  ما  فعاًل، 

لت�شمح للفريق بالدخول .
وقالت نحن بالتاأكيد ندعم هذه �جلهود )�لتي تبذلها 
�لأمم �ملتحدة(، ولكن ما �شيح�شل هي جمرد مناق�شات 
بدخول  �ل�شماح  ه��ي  �ملهمة  �خل��ط��وة  �ن  �ل��و����ش��ح  وم��ن 

جلنة �لتحقيق من دون �أية قيود .
�ملتحدة  �لأمم  ل��دى  �ل��رو���ش��ي  �ل�شفري  نفي  على  ورد�ً 
ب�شاكي لبالده مبحاولة عرقلة  �تهام  فيتايل ت�شوركني 
��شتخد�م  م�����ش��األ��ة  يف  حت��ق��ي��ق��اً  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �إج�����ر�ء 
�أ�شلحة كيميائية يف �شوريا، جددت �ملتحدثة با�شم وز�رة 
�خلارجية �لأمريكية موقفها وقالت �نهم يعيقون قر�ر�ً 
�لدول  جمموعة  يف  عليه  �لت��ف��اق  مت  مب��ا  �شبيهة  لغته 

�ل�8، وهم كانو� بالتاأكيد جزء�ً منه .

فيديو العتقال االحتالل لفل�سطيني عمره 5 اأعوام

خمطط لتكثيف ال�صتيطان يف ال�صفة والأغوار

•• عوا�صم-رويرتز:

�أكرث  �ن  �م�����س  �لط���ف���ال �خل��ريي��ة  �ن���ق���ذو�  ق��ال��ت منظمة 
ب��ات��ت غ��ري �شاحلة  �أو  ���ش��وري��ا دم���رت  م��ن خم�س م��د�ر���س 
�أكرث من عامني وهو  �مل�شتمر منذ  لال�شتخد�م يف �ل�شر�ع 

ما يهدد تعليم 5ر2 مليون طفل.
وقالت �ملنظمة �ن �حلرب �لهلية يف �شوريا �شاهمت يف زيادة 
عدد �حلو�دث �لعنيفة �لتي توؤثر على تعليم �لطفال ب�شكل 
حاد خالل �لعام �ملا�شي يف جميع �أنحاء �لعامل و�أ�شافت �أن 
3600 ح��ادث من هذه �حلو�دث  70 باملئة من  �أك��رث من 
2012 وقعت يف �شوريا حيث تعر�شت مبان مدر�شية  عام 
للق�شف وتعر�س معلمون للهجوم وجرى جتنيد �أطفال يف 

جماعات م�شلحة.
�لزمة  تفاقم  ب�شبب  مر�قبتها  كثفت  �نها  �ملنظمة  وقالت 
على  �لفتيات  ح�شول  �مكانية  ب�شاأن  وخم���اوف  �شوريا  يف 
�لتعليم يف �أجز�ء من جنوب ��شيا و�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء 
�لمم  ملنظمة  ج��دي��د�  بحثا  �ل��ت��ق��ري��ر  ويت�شمن  �ل��ك��ربى 
�ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة يون�شكو يظهر �أن 5ر48 
�أنحاء  جميع  يف  �ل�شر�ع  مناطق  يف  يعي�شون  طفل  مليون 
�لعامل خارج �ملدر�شة و�أن �أكرث من ن�شفهم يف �شن �ملدر�شة 

�لبتد�ئية.
 3900 بنحو  يقدر  ما  �ن  �لطفال  �نقذو�  وقالت منظمة 

باتت غري �شاحلة لال�شتخد�م يف �شوريا  �أو  مدر�شة دمرت 
بحلول يناير كانون �لثاين 2013.

�بريل تظهر زيادة  �ملنظمة لكن تقدير�ت �حدث يف  وقالت 
�شريعة جد� يف هذ� �لعدد �ذ ��شبح 22 باملئة من 22 �لف 

مدر�شة يف �لبالد غري �شاحلة لال�شتخد�م.
طفل  مليون  5ر2  تعليم  �لنز�ع  تاأثري�ت  تعر�س  و�أ�شافت 
يف �شن �ملدر�شة للخطر وقالت جا�شمني ويتربيد �لرئي�شة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ن��ظ��م��ة �ن���ق���ذو� �لط���ف���ال يف ب��ي��ان م��رف��ق مع 
لل�شالمة  مكانا  �لدر��شي  �لف�شل  يكون  �أن  يجب  �لتقرير 
�أكرث  �لط��ف��ال  فيها  ي��ع��اين  ق��ت��ال  ل�شاحات  ولي�س  و�لم���ن 
��شتهد�فهم  يتم  �ل��ذي��ن  �لط��ف��ال  يدفع  ترويعا.  �جل��ر�ئ��م 

بهذه �لطريقة �لثمن حتى نهاية حياتهم. 
ودعا �لتقرير �ىل �نفاق �ملزيد من �مل�شاعد�ت �لن�شانية على 
مليون   45 �ل�شوري طلب  �لتعليم  قطاع  �ن  وق��ال  �لتعليم 
دولر يف يناير كانون �لثاين من خطة �ل�شتجابة �لن�شانية 
لالمم �ملتحدة يف �شوريا لكن مل يتلق �شوى 9 ماليني دولر 

بحلول يونيو حزير�ن.
�ل��ت��ع��ل��ي��م يف وك�����الت �لطو�رئ  م�����ش��ت��وي��ات مت��وي��ل  وظ��ل��ت 
�لن�����ش��ان��ي��ة منخف�شة ب�����ش��ورة ك��ب��رية  وق����ال �ل��ت��ق��ري��ر �ن 
�لن�شاين  �لتمويل  م��ن  باملئة  4ر1  �ىل  �نخف�س  �لتعليم 
�أقل  �أي   2011 عام  باملئة يف   2 �ملا�شي من  �لعام  �ل�شامل 

من �لهدف �لعاملي �لبالغ 4 باملئة وحتدد عام 2010.

�لتعليم من خالل  �لعامل على حماية  ق��ادة  �لتقرير  وحث 
�لتعليم وحظر  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��م��ات  �ل��ت��م��وي��ل وجت���رمي  زي����ادة 
و�لعمل مع  �مل�شلحة  قبل �جلماعات  �ملد�ر�س من  ��شتخد�م 
ت��د�ب��ري للحفاظ على  �ت��خ��اذ  �مل��د�ر���س و�ملنظمات م��ن �ج��ل 

�ملد�ر�س كمر�كز للتعلم ل�شيما يف �أوقات �لنز�ع.
�لباك�شتانية  �لتلميذة  ظهور  مع  ليتز�من  �لتقرير  و�شع 
�أول  �لعامة لالمم �ملتحدة يف  مالله يو�شفزي يف �جلمعية 
طريقها  يف  وهي  م�شلحون  هاجمها  منذ  لها  علني  خطاب 

�ىل �ملدر�شة بباك�شتان يف �كتوبر ت�شرين �لول.
من ناحية �أخرى، قالت �ملعار�شة �ل�شورية �نها ت�شعر بالقلق 
�أ�شلحة  �ر�شال  عرقلة  يف  جنحو�  �لمريكيني  �مل�شرعني  �أن 
ب�شار  للرئي�س  �ملناه�شني  �ملعار�شة  مقاتلي  �ىل  �أمريكية 
�ل�شد وكررو� تاأكيد�تهم �ن �ل�شلحة لن تذهب �ىل عنا�شر 

��شالمية مت�شددة.
وكان �أع�شاء يف جلنتي �ملخابر�ت مبجل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ 
�لمريكيني عربو� عن حتفظات ب�شاأن خطط حكومة �أوباما 
مل�شاندة مقاتلي �ملعار�شة بتزويدهم بالعتاد �حلربي خ�شية 

�أن ت�شقط �ل�شلحة يف �ليدي �خلطاأ.
غري �ن م�شوؤول من بلد عربي وم�شادر يف �ملعار�شة �ل�شورية 
قالت لرويرتز �أنه مل ي�شل مقاتلي �ملعار�شة �شيء من هذه 

�ملعونة �لع�شكرية �ملتوقعة.
وق����ال �لئ���ت���الف �ل��وط��ن��ي �ل�������ش���وري يف ب��ي��ان ���ش��ح��ف��ي �ن 

�لئتالف و�جلي�س �ل�شوري �حلر �تخذو� بالفعل �لجر�ء�ت 
�لقو�ت  لكل  و�ل�شامل  �لكامل  �لتدقيق  ل�شمان  �ل��الزم��ة 
�شنفر�س  �لبيان  و����ش��اف  قيادتنا  حتت  �ملن�شوية  �مل�شلحة 
يف  �ل���ش��ل��ح��ة  تبقى  �ن  ل�شمان  �ل��ق��ي��ود  ه���ذه  ���ش��ارم  ب�شكل 

�شيطرة �لقوى �ملعتدلة يف �شفوف �ملعار�شة.
�شيقدم  �أن��ه  ح��زي��ر�ن  يونيو  �أع��ل��ن يف  �لبي�س  �لبيت  وك��ان 
�ن  بعد  �ملعار�شة  �ىل جماعات خمتارة من مقاتلي  �أ�شلحة 
و�لتي  عامني  منذ  �ل��د�ئ��رة  �حل��رب  يف  �لتدخل  عن  �أحجم 

تقول �لمم �ملتحدة �نها ��شفرت عن مقتل زهاء 100 �ألف 
�ل�شد  حليفتي  و�ي���ر�ن  رو�شيا  �ن  �لئ��ت��الف  وق��ال  �شخ�س 

زودتا �لقو�ت �حلكومية �ل�شورية بال�شلحة.
جلان  يف  وجمهوريون  دميقر�طيون  عرب  �لكوجنر�س  ويف 
�ملخابر�ت عن خماوف متكرر �أنه على �لرغم من �لتاأكيد�ت 
�لتي قدمها �لئتالف فان �ل�شلحة �لمريكية قد ت�شل �ىل 
فئات مثل جبهة �لن�شرة وهي من �أ�شد �لفئات �لتي تقاتل 

�ل�شد و�لتي تعتربها و��شنطن و�جهة للقاعدة يف �لعر�ق.

املعار�سة توؤكد حاجتها لالأ�سلحة

احلرب يف �صوريا حترم 5ر2 مليون طفل من التعليم 
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اإعــــــــــالن
للتجارة  �ل�ش�����ادة/�لكا�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1211721:لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد �هلل علي عبد�هلل علي �لنيادي )%50(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خلفان حممد خلفان �ملزروعي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لندى ذ.م.م  

رخ�شة رقم:CN 1155766 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شالح �حمد عبد�لرحمن ح�شن �حلمادي من 51% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفة يو�شف حممد على �ملرزوقي )%50(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف يد�هلل حممد ويل كاميابي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
جا�شت  �ل�ش�����ادة/بر�ند  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بريت �س.ذ.م.م - فرع �بوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 1459768 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء/بابر ��شحق من 25% �ىل %17
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هادي �نور )%16(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يو�شف �شتار بيجار)%16(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نافني �نور �شليم �نور

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
بهذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية بان �لرخ�شة �لتجارية 
ذ.م.م  لالقم�شة  �خليالية  �لتجاري:�لقم�شة  بال�شم   )CN رقم)1077496-1 
�جلن�شية   - �ل�شاطري  عمر  عبد�هلل  �ملهدي  �ل�شادة/حم�شار حممد  فرع1 وميلكها   -

�لمار�ت و�ل�شيد/�شالح علي حممد �جليالين - �جلن�شية �ليمن
حيث �بدى �ملذكورين �عاله رغبتهم يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حم�شار حممد �ملهدي عبد�هلل عمر �ل�شاطري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حم�شار حممد �ملهدي عبد�هلل عمر �ل�شاطري من 51% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح على حممد �جليالين
تعديل �ل�شكل �لقانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل �ل�شم �لتجاري من/�لقم�شة �خليالية لالقم�شة ذ.م.م - فرع 1
�ىل/�مل�شة �خليالية لالقم�شة

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
و�ل�شيانة  للعقار�ت  �ديت  �ل�ش�����ادة/جولدين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة  رخ�شة رقم:CN 1152125 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 45*6 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/جولدين �ديت للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة
   GOLDEN ADIT REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/جولدين �ديت ملعاجلة �ملياه 
GOLDEN ADIT WATER TREATMENT

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب معد�ت معاجلة وتنقية �ملياه)4322006(
تعديل ن�شاط/��شافة ت�شغيل حمطات حتلية ومعاجلة �ملياه و�شيانتها)5510004(

تعديل ن�شاط/حذف �شر�ء وبيع �لر��شي و�لعقار�ت)6810001(
نتعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها)6820001(

تعديل ن�شاط/حذف �ل�شيانة �لعامة للمباين)4329901(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

وغال لتجارة �لتمور
رخ�شة رقم:CN 1142395 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كاظم علي لبيع قطع غيار �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1014927 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة ر��شية

رخ�شة رقم:CN 1031422  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3.0

تعديل ��شم جتاري:من/بقالة ر��شية 
RADIYA GROCERY

�ىل/مرطبات �خلط �لزرق  
BLUE LINE REFRESHMENTS

تعديل ن�شاط/��شافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلريف ل�شم�شرة �لعقار�ت 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1184617  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 002*006 �ىل 0.80*0.08

تعديل ��شم جتاري:من/�حلريف ل�شم�شرة �لعقار�ت ذ.م.م 
AL HARIEF ESTATE BROKER LLC

�ىل/�حلريف للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م  
ALHARIEF TRADING PROKER LLC

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج غالم
رخ�شة رقم:CN 1104302 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد جمعه �شعيد �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق �شامل عامر �شامل �لعلوي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   

اإعــــــــــالن
�شحر  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1507445:لعيون ملو�د �لتجميل رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك حارب مبارك مطر �لظاهري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فاخرة فار�س نخرية بطي �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

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

�ملودعة بالرقم: 54040
با�ش��م:�شركة حمدي و�شيكو �لتجارية ذ.م.م .

وعنو�نه:حمل ملك عبد�هلل علي بو�شقرة - ديره - �لبطني - �س.ب:26893 - دبي .
و�مل�شجلة حتت رقم:)43308( بتاريخ:2003/11/1

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف:2013/6/28 وحتى تاريخ:2023/6/28.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842

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

بتاريخ:2003/8/27 �ملودعة بالرقم: 55175 
با�ش��م:�س.�خلليج ل�شناعة �لقو�رب ذ.م.م .

وعنو�نه:عجمان- �س.ب:666 - هاتف:067406060 - فاك�س:067406062
�لمارت �لعربية �ملتحدة .

و�مل�شجلة حتت رقم:)45021( بتاريخ:2004/2/17
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف://200 وحتى تاريخ://200.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
�ملالك:تكنولوجيا للهند�شة �لنفطية �ملتخ�ش�شة ذ.م.م
N naftec:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:190015       بتاريخ:2013/4/14 م
با�ش��م:تكنولوجيا للهند�شة �لنفطية �ملتخ�ش�شة ذ.م.م .

وعنو�نه:�لعنو�ن -�لكورني�س- بناية �ل�شرعة �لثالثة - �س.ب:16- هاتف:026669979- فاك�س:026229006
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 

�خلدمات �لتقنية �خلا�شة)بخدمات حقول ومن�شات �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية وت�شغيل و�شيانة مر�فق 
�شنع �لنفط و�لغاز(.

N مائل على �شكل �ربعة دو�ئر مت�شلة ببع�شها �لبع�س باللون  و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن حرف 
�لخ�شر �لغامق �لدو�ئر �لو�شطى كبريه �لد�ئرة �لي�شرى د�خلها خطوط عر�شية وطولية �لد�ئرة �ليمنى 
د�خلها باللون �لخ�شر مموجة باللون �لبي�س ، �لد�ئرتان �لعلى و�ل�شفل �شغريتان ، وعلى ميني �ل�شكل 
��شفل  �شغرية  �شود�ء  نقاط  وجود  مع  �لفاحت  و�لخ�شر  �لغامق  �لخ�شر  باللونني   naftec �ل�شفل  من 

�لكلمة على �شكل ظل .  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:معجنات وم�شاوي �لفرح
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:AL FARAH �لفرح

�ملودعة بالرقم: 187811       بتاريخ:2013/3/4 م
با�ش��م:معجنات وم�شاوي �لفرح .

وعنو�نه:�لعنو�ن - �بوظبي - �شارع حمد�ن بن حممد - �س.ب:3606 - هاتف:0507922335 
فاك�س:026229006.

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 
حت�شري معجنات وجتهيزها ، كافترييا.

ويف  �لبي�س  باللون  �ل�شفل  من  مموج  �لحمر  باللون  م�شتطيل  �شبه  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
�لعالمة  و�على  �ل�شفر  باللون  خط  �ل�شكل  ويحيط  �لبي�س  وباللون  كبري  بخط  �لفرح  �ل�شكل  منت�شف 

ورقتي �شجر و�ل�شكل على خلفية بي�شاء.  
�ل�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:مرو�س للماأكولت و�ملرطبات
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:Maroosh restaurabt مطعم مرو�س

�ملودعة بالرقم:189569       بتاريخ:2013/4/3 م
با�ش��م:مرو�س للماأكولت و�ملرطبات .

وعنو�نه:�لعنو�ن - �شارع �لكورني�س- �س.ب:- هاتف:0507722903- فاك�س:026266929.
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 

خدمات مطاعم وكافترييا.
�ل�شكل مطعم بخط �شغري  ب��ال��ل��ون �لخ�����ش��ر وع��ل��ى مي��ني  ت��اج  �ل��ع��الم��ة:�ل��ع��الم��ة ع��ب��ارة ع��ن �شكل  و���ش��ف 
�لحمر  باللون  restaurant بخط �شغري  �ل�شكل  ي�شار  وعلى  �لحمر  باللون  كبري  ��شفله مرو�س بخط 

�لحمر.   باللون   Maroosh
عن  مبعزل   )MAROOSH()كلمة)مرو�س ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل�ش��رت�طات:عدم 

�لعالمة لعتبارها ��شم منطقة جغر�فية . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842

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

�ملودعة بالرقم : 55415               تاريخ �لإي�د�ع: 13 /  09  /  2003
با�ش��م :  �س. جتارة رمي�س �شجاناين  )�س.ذ.م.م(  

وعنو�نه :  دبي/ ديرة   �س. ب: 12558  هاتف:3531680 04 فاك�س:3533207 04
و�مل�شجلة حتت رقم : )45568(  بتاريخ:03/  03  /2004 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    /     /  200  وحتى تاريخ :   /    /    200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842

العدد 10842 بتاريخ 2013/7/13   
يعلن بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )�س.م.ب( املكتب التمثيلي 
رقم  �س.ب:  املركز  يف  ال�سرقي  الربج  العا�سر  الطابق  ابوظبي 

6689 ابوظبي ، االمارات العربية املتحدة.
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حممد القلماوي

  اإع���������������الن

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/05/20م   �ملودعة حتت رقم: 173851 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: مارك�س وورك ويرهاو�س ليمتد 
 وعنو�نه:#30، 1035-64 �فينيو ��س. ئي.، كالغاري، �لربتا، تي2�ت�س2جيه7، كند�  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
�لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم؛  و�أدو�ت قيا�س  و�أجهزة  �لب�شرية  و�لأدو�ت 
�أجهزة �إخماد �لنري�ن؛ مالب�س �لعمل و�لأمان �لو�قية وت�شمل و�أغطية �ليد و�لقفاز�ت �لعازلة وغري �لعازلة 
و�لقفافيز وبطانات �لقفافيز وبطانات �لقفاز�ت و�لقفاز�ت �لقابلة للطي و�لق�شمان وقم�شان ن�شف كم )تي– 
�شريت( وكنز�ت ف�شفا�شة مقبعة �أو غري مقبعة وكنز�ت ف�شفا�شة وقم�شان ذ�ت ياقات و�قفة �شيقة وكنز�ت 
ف�شفا�شة و�شر�ويل و�شر�ويل ذ�ت �شد�ر�ت وحمالت و�شر�ويل �لنجارين و�أو�شحة وجو�رب و�شر�ويل و�شر�ويل 
ق�شرية و�شر�ويل جينز و�شد�ر�ت و�شرت�ت وحمالت ومناديل خمرمة وع�شابات �لتعرق و�لأردية �ل�شرو�لية 
و�شر�ويل  ومر�ييل  لل�شاق(  )�أغطية  و�جلالليب وطماقات  �لعمل  �أثناء  �رتد�وؤها  يتم  �لتي  و�ملعاطف  و�مل��اآزر 
و�شر�ويل  و���ش��رت�ت  مطر  وقبعات  مطر  و�أغطية  مطر  و���ش��د�ر�ت  مطر  و���ش��رت�ت  عازلة  وغ��ري  عازلة  مطر 
وبدل جليد  و�شر�ويل جليد  عازلة وجاكيتات غري مقلن�شة  عازلة وغري  للرياح  و�شد�ر�ت م�شادة ومقاومة 
ومالب�س د�خلية عازلة وغري عازلة؛ مالب�س �لعمل �لو�قية للحماية من �حلو�دث �أو �لإ�شابات؛ �أقر��س �أو 
�شر�ئط عازلة للمالب�س �لو�قية؛ عو�ك�س �شخ�شية لال�شتخد�م يف و�شائل �أمان �لطرق؛ �أ�شناف من �ملالب�س 
�لتلوث  �أو  �لأحما�س  �أو  �لإ�شعاع  �أو  �لإ�شابة  �أو  �حل��و�دث  من  للحماية  �خلارجية  �أو  �جللدية  �أو  �ل�شناعية 
�لبيولوجي �أو �حلر�ئق؛ مالب�س �لطفو؛ مالب�س �لتزلج للحماية من �لإ�شابة؛ مالب�س �لأمان �مل�شادة للماء 
�أو �لإ�شابة؛ �ملالب�س �ملزودة مبطاط �مل�شتخدمة  و�مل�شادة للحريق و�ملقاومة للحريق للحماية من �حلو�دث 
يف �ل�شناعة للحماية من �حلو�دث �أو �لإ�شابات؛ مالب�س �شائقي �لدر�جات �لنارية للحماية من �حلو�دث �أو 
و�ل�شاعد  و�لذقن  و�لقدم  �لوجه  و�قيات  �حل��و�دث؛  �لعمال من  �ل�شناعي حلماية  �لأم��ان  �أجهزة  �لإ�شابات؛ 
و�لكوع و�لورك و�لبطن و�ل�شدر للحماية من �حلو�دث �أو �لإ�شابات )بخالف ما هو معد حتديد� للريا�شة(؛ 
�لعازلة  و�لكابات  و�لقبعات  �ل�شم�س  و�قيات  �لو�قية وت�شمل  و�لأم��ان  �لعمل  ر�أ���س  �أغطية  �لأم��ان؛  بدل جناة 
و�أغطية  و�لفم  و�لأن��ف  �لعينني  �لر�أ�س عد�  كامل  �لتي تخفي  و�لأغطية  ح��و�ف  دون  وقبعات  �لعازلة  وغري 
�لأذن و�أربطة �لر�أ�س؛ �لقبعات �ل�شلبة وح�شو�ت �لقبعات �ل�شلبة؛ نظار�ت لالأمان �ل�شناع؛ عد�شات لنظار�ت 
�لأمان؛ دروع وجه �أمان لال�شتخد�م يف �ل�شناعة؛ و�قيات �أذن؛ و�قيات عني؛ دروع للفم و�لأ�شنان و�للثة؛ �ألب�شة 
قدم �لعمل و�لأمان �لو�قية وت�شمل �لأحذية �لتي ت�شع �شوء� لأغر��س �حلماية و�أحذية �ل�شائقني و�لأحذية 
�أحذية �لأمان لال�شتخد�م يف �ل�شناعة للحماية  �أو �لإ�شابات؛  �ل�شناعية و�خلارجية للحماية من �حلو�دث 
�أجهزة و�أدو�ت �لأمان  �أحزمة �لأمان للعمال �لذي يعملون يف �لأماكن �ملرتفعة؛  �أو �لإ�شابات؛  من �حلو�دث 

 �مليكانيكية؛ �شبكات �لأمان؛ ملحقات �لهو�تف �ملتحركة وت�شمل علب �حلمل.       
 9  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "FIREGUARD" باللغة �لجنليزية.     و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842

اعـــــــــــــــالن
كوكاكول(   ( �لعامة  للتجارة  �خلليج  خ��ط  �لهلية  �شركة 
�ىل   576684 م��ن  �مل�شل�شل   9716 رق��م  �لقب�س  �شند  ف��ق��د�ن 
�ل�شند  ��شتخد�م هذ�  �أ�شاءت  �و �شركة  و�أى �شخ�س   576700
�شوف يو�جه عو�قب قانونية ونحن غري م�شوؤولني عن �ي 
مطالبات لهذ� �ل�شند لو وجد هذ� �ل�شند �ملفقود �ت�شل بنا 

على رقم 02-6732191
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•• وا�صنطن-ا ف ب:

�كدت بكني �مام و��شنطن �ن �لقليتني �لتيبتية 
و�لويغورية تنعمان ب حريات غري م�شبوقة يف 
�لهتمام  �ىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  د�عية  �ل�شني، 

بتعزيز حقوق �لن�شان على �ر��شيها.
�ل�شيني  �ل��دول��ة  م�شت�شار  جي�شي  ي��ان��غ  وق���ال 
�حلكومة  يف  )م��ن�����ش��ب  �خل���ارج���ي���ة  ل���ل�������ش���وؤون 
�على من من�شب وزي��ر( خالل موؤمتر �شحايف 
م�شرتك يف و��شنطن مع م�شوؤولني �مريكيني يف 
ختام يومني من �ملحادثات �ل�شنوية بني �لبلدين 
�ن �ل�شني �حرزت تقدما كبري� يف جمال حقوق 
�ل�شني،  �لنا�س يف مناطق خمتلفة يف  �لن�شان. 
يعي�شون  و�ل��ت��ي��ب��ت،  �شينجيانغ  يف  ذل��ك  يف  مب��ا 

ب�شعادة �كرب وينعمون بحريات ل �شابق لها .
حت�شن  �ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  ناأمل  و��شاف 

على  �لن�شان  حقوق  جم��ال  يف  �ل��ذ�ت��ي  و�شعها 
قاعدة �لحرت�م �ملتبادل وعدم تدخل كل طرف 

يف �ل�شوؤون �لد�خلية للطرف �لخر .

م���ن ج��ه��ت��ه �ك����د ول���ي���ام ب���رين���ز م�����ش��اع��د وزي���ر 
�ل�شحايف  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �لمريكية  �خلارجية 
نف�شه �ن �لهدف من هذه �ملحادثات هو �لت�شديد 

على �همية حقوق �لن�شان يف �لعالقة �لثنائية 
بني �لدول.

�حلقوق  �ح����رت�م  �ن  ج��ازم��ني  نعتقد  و�����ش���اف 
�لعاملية و�حلريات �ل�شا�شية �شيعود على �ل�شني 

باملزيد من �ل�شالم و�لزدها و�لمن .
و�و�خ����ر ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و �ل��ف��ائ��ت ق���ام �ل�شفري 
�لم����ريك����ي يف ب���ك���ني ب����زي����ارة ن�������ادرة ج�����د� �ىل 
�ل�شينية  �ل�����ش��ل��ط��ات  خ��الل��ه��ا  ح�����س  �ل��ت��ي��ب��ت 
و�ل�شحافيني  �ل�شياح  �م���ام  �ملنطقة  فتح  على 
و�لدبلوما�شيني �لجانب، وذلك يف �أوج ت�شاعد 
موجة �حر�ق رهبان بوذيني من �لتيبت لنف�شهم 

�حتجاجا على �شيادة بكني على منطقتهم.
وتوؤكد �ل�شني �نها حررت �شلميا منطقة �لتيبت 
متويل  ع��رب  �شكانها  و�ق��ع  وح�شنت   1951 يف 
�لفقرية  �ملنطقة  ه��ذه  يف  �لقت�شادية  �لتنمية 

و�لنائية.

•• بكني-وام:

�أ�شدرت �ل�شلطات �ل�شينية �ملخت�شة �إنذ�ر� مبكر� 
�شد �لكو�رث حت�شبا لإع�شار �شوليك �لذي يتوقع 
يوؤثر  ما  لتايو�ن  �ل�شرقي  �ل�شاحل  �ىل  ي�شل  �ن 
وفوجيان  ت�شيجيانغ  مقاطعتي  قبالة  �ملياه  على 
�ل�شني  بحر  م��ن  ب��ال��ق��رب  �لرئي�شي  �ل��رب  ���ش��رق 

�ل�شرقي.
�ملحلية  �حلكومات  �ل�شينية  �ل�شلطات  وطالبت 
وت�شيجيانغ  جيانغ�شو  ومقاطعات  �شانغهاي  يف 
وهوبي  وخ��ن��ان  وجيانغ�شي  وف��وج��ي��ان  و�ن��ه��وي 
�ملر�قبة  �ل�����ش��اع��ة وت��ع��زي��ز  ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى م����د�ر 
و�إ�شد�ر �إنذ�ر�ت مبكرة و�إعادة توطني �ل�شكان يف 
�إىل  �ل�شيد للعودة  �ملهددة ودعوة قو�رب  �ملناطق 

�ملو�نئ وتوزيع مو�د �إغاثة يف �لوقت �ملالئم.
هذ�  �ن  �شينخو�  �ل�شينية  �لنباء  وكالة  وذك��رت 
بارتفاع  �أ�شفر  �إ���ش��د�ر حتذير  بعد  ياأتي  �لإن���ذ�ر 
مل���ر�ق���ب���ة �لبيئة  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  �لأم��������و�ج م���ن 

�لبحرية.
�لأمطار  �لناجمة عن  �لطبيعية  �لكو�رث  وكانت 
قد �أحدثت حالة من �لفو�شى يف �ل�شني منذ يوم 
�لأحد �ملا�شي مما �أ�شفر عن م�شرع 30 �شخ�شا 

وفقد�ن 67 �آخرين.
�أن  �ل�����ش��ني  �مل��دن��ي��ة يف  �ل�����ش��وؤون  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
عن  �لناجمة  �لأر�شية  و�لن��ه��ي��ار�ت  �لفي�شانات 
�لأمطار �لغزيرة �أدت لت�شرر نحو 3.73 مليون 
�ملقاطعات  م�شتوى  على  منطقة   17 يف  �شخ�س 
مما ��شطر نحو 212 �ألف �شخ�س على �لنزوح 

هو  �شوليك  �أن  �إىل  �لإ�شارة  جتدر  منازلهم.  من 
�لإع�شار �ل�شابع �لذي ي�شرب �ل�شني خالل �لعام 
�إن��ذ�ر يف حالت  �ل�شني نظام  وت�شتخدم  �حل��ايل 
�لطق�س �ل�شيء مكون من 4 �ألو�ن وي�شري �للون 
�لربتقايل  يليه  �لطق�س  ح��الت  لأ���ش��و�أ  �لأح��م��ر 

فالأ�شفر فالأزرق.

•• جاكرتا-وكاالت:

نحو  �ن  �لأندوني�شية  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  قال 
�لليلة قبل �ملا�شية من �لفر�ر  200 �شجني متكنو� 
يف  م�شددة  �م��ن  �ج����ر�ء�ت  عليه  تفر�س  �شجن  م��ن 
بعد  �ندوني�شيا  �أك��رب مدينة يف  ر�ب��ع  مدينة ميد�ن 
و�لكهرباء  �ملياه  نق�س  على  �حتجاجات  حتولت  �ن 
�ىل �عمال عنف. وذكر �ملتحدث با�شم �ل�شرطة بوي 
200 �شجني ف��رو� هناك  ب��ني  ر�ف��ل��ي عمار �ن م��ن 
�شحيفة جاكرتا  وقالت  �رهابيون  �نهم  يعتقد   15
�رهابيا  �شجينا  ع�شر  �خلم�شة  �ن  يعتقد  �نه  بو�شت 
لهم �شلة بتوين توجار �لذي يق�شي عقوبة �شجن 
بتفجري  �خ���ر لد�ن��ت��ه  �شجن  ع��ام��ا يف   20 م��دت��ه��ا 
فرق  ومتكنت   .  2000 ع��ام  �شومطرة  يف  كنائ�س 
�لطفاء بعد جهود ��شتمرت ق�شما كبري� من �لليل 

من �خماد �لنري�ن �لتي ��شرمها �ل�شجناء .
ت���وىل مئات  �ل���ذي تفحمت ج���در�ن���ه  �مل��ب��ن��ى  و�م����ام 
�ل�����ش��رط��ي��ني و�ل��ع�����ش��ك��ري��ني �حل��ر����ش��ة �جل��م��ع��ة ويف 
وكانو�  �ل�شجن  باحة  يف  �ملوقوفون  جتمع  �ل��د�خ��ل، 
مر��شل  بح�شب  زنز�ناتهم،  خارج  بحرية  يتحركون 

لوكالة فر�ن�س بر�س.
�ملدخل  بو�بة  �م��ام  يتبادل �حلديث  بع�شهم  ووق��ف 
�ل�����ش��ود�ء ب�شبب دخ��ان �حل��ري��ق قبالة ق��و�ت �لمن 

�لتي مل تتجر�أ على �لتقدم.
ميد�ن  يف  غو�شتا  تاجنونغ  �شجن  يف  �لتمرد  وب���د� 
���ش��وم��ط��رة م�����ش��اء �خلمي�س  ���ش��م��ال  ك����ربى م����دن 

�ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى �ن��ق��ط��اع �ل��ك��ه��رب��اء �مل�����ش��ت��م��ر منذ 
توزيع  توقف  �ىل  �لكهرباء  �نقطاع  و�دى  �ل�شباح. 
�ملياه �لتي يتم �شحبها بو��شطة م�شخات من �لبار 
مما حال دون متكن �ل�شجناء من �لو�شوء. وي�شم 
�ل�شجن 2600 موقوف بينما �شعته 500 �شجني، 
يف  �لنار  �شجناء  و����ش��رم  �ملحلية.  �ل�شحف  بح�شب 
بع�س مكاتب �ل�شجن و�لقو� زجاجات على �حلر��س 
و��شتغل قر�بة 150 معتقال حالة �لفو�شى للفر�ر، 
كما ����ش��ر ق��ر�ب��ة ع�شرة ح��ر����س ل��ف��رتة وج��ي��زة قبل 
وق����ال هريو  �ل�����ش��رط��ة  ���ش��ر�ح��ه��م، بح�شب  �ط����الق 

�شومطرة  �شمال  �شرطة  با�شم  �ملتحدث  بر�كو�شو 
)���ش��م��ال غ���رب( ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س قتل خم�شة 
موظفي  م��ن  و�ث��ن��ان  �شجناء  ث��الث��ة  ه��م  ��شخا�س 
فارين  ز�ل����و�  م��ا  �شجني  م��ئ��ة  �ن  م�شيفا  �ل�����ش��ج��ن 
�عدنا  لقد  بر�كو�شو  و�و�شح   . �رهابيني  بينهم  من 
�دينو�  منهم  ثالثة  ف��ار�  �شجينا   55 على  �لقب�س 
بالرهاب. ول يز�ل بني 95 و100 �شجني هاربني 
ن�شتعد  مل  و�ق��ر  �رهابية  باعمال  �دينو�  منهم  �شتة 
بعد �ل�شيطرة �لكاملة على �ل�شجن ، م�شيفا �نه مت 

ن�شر قر�بة �لف عن�شر من �ل�شرطة و�لع�شكريني.

•• �صيئول-وام:

حثت حكومة كوريا �جلنوبية نظريتها �ل�شمالية على �لتعامل �يجابيا مع م�شاعي ��شتئناف حمادثات مل �شمل �لأ�شر 
�مل�شتتة ورحالت جبل كومكانغ. ونقلت وكالة يونهاب لالأنباء �لكورية �جلنوبية عن �ملتحدث با�شم وز�رة �لوحدة 
يف كوريا �جلنوبية كيم هيونغ �شوك �ن عدم قبول كوريا �ل�شمالية مقرتحنا لإجر�ء �حلو�ر حول ق�شية مل �شمل 
�لأ�شر �مل�شتتة �لكورية يعترب �أمر� موؤ�شفا ..د�عيا كوريا �ل�شمالية �ىل �ل�شتجابة �ليجابية لهذه �لق�شية �لإن�شانية 
�أ�شرع وقت ممكن. و�أكد كيم �أن عدد �لأ�شر �مل�شتتة �لذين �أ�شبحو� م�شنني بلغ حو�يل 75 �ألف �شخ�س  وحلها يف 
د�عيا بيونغ يانغ �ىل عدم جتاهل هذه �لق�شية و�لعمل على حلها من ناحية �إن�شانية. وفيما يتعلق بق�شية ��شتئناف 
كورية  �شائحة  ب�شبب مقتل  �شنو�ت   5 توقف منذ  و�ل��ذي  �ل�شمالية  كوريا  �إىل جبل كومكانغ يف  �ل�شياحة  برنامج 
جنوبية جر�ء �إطالق �لنار عليها جدد كيم موقف �حلكومة �ملطالب باحلاجة �إىل و�شع تد�بري �شالمة �مل�شافرين 

�جلنوبيني يف �ل�شمال.

كوريا ال�صمالية تعد لال�صتعرا�ص 
الع�صكري الأكرب يف تاريخها

•• �صيئول-وام:

تعد كوريا �ل�شمالية لقامة �ل�شتعر��س �لع�شكري �لكرب يف تاريخها �أو�خر �ل�شهر �جلاري يف 
بيونغ يانغ مب�شاركة ع�شرة �لف جندي �حتفال بالذكرى �ل�شتني لتوقيع �تفاقية �لهدنة مع 
كوريا �جلنوبية. وذكر م�شدر حكومي �نه مت ر�شد ن�شر خمتلف �أنو�ع �ل�شو�ريخ يف منطقة 
وذكرت  �ملتنقلة.  �لإط��الق  مركبات  منت  على  ومو�شود�ن  ورودون��غ  ��شكاد  مثل  �ل�شتعر��س 
تر�قب  �جلنوبية  كوريا  يف  �لع�شكرية  �ل�شلطة  �ن  �جلنوبية  �لكورية  لالنباء  يونهاب  وكالة 

حترك �ل�شمال مع �إمكانية ك�شف �لنقاب عن �شاروخ جديد قادر على حمل روؤو�س نووية. 

�صيوؤول حتث بيونغ يانغ على ا�صتئناف حمادثات مل �صمل الأ�صر 

ال�صني ت�صدر اإنذار كوارث مع اقرتاب الإع�صار �صوليك

هروب مئات ال�صجناء يف اأندوني�صيا

بكني لوا�صنطن: يف التيبت حريات غري م�صبوقة

باملنا�سبة

انت�صار التاريخ بني الإمارات والقاهرة
•• الفجر – اأبوظبي:

�أحيانا ل يحتاج �ملرء �إىل حجة �أو دليل �إ�شايف لتاأكيد حالة �شار حولها �إجماع، ومل تعد حتتمل �جلدل و�لنقا�س، وي�شبح �شارحها كمن يف�ّشر �ملاء 
باملاء، ولكن عندما تكون يف مو�جهة مع �لتزييف و�لتعتيم و�لتحامل، ل با�س، من تذكري �مل�شابني بد�ء �لزهامير �ل�شيا�شي، ها �أّن دولة �لإمار�ت 
�إ�شر�عها مل�شاعدة  �أّنها تنت�شر د�ئما للفعل على �لبالغة �لإن�شائية و�ل�شعار�ت �حلما�شية، و�ّن  �أخرى، �لدليل على  ، مّرة  �لعربية �ملتحدة تقيم 
م�شر، هو م�شاهمة منها يف درء باب �لفتنة �لتي �أطلت بر�أ�شها على �ر�س �ملحرو�شة، و�إنها ت�شعى بدعمها، �إىل �ملحافظة على م�شر �لدولة و�ل�شعب 

و�لدور.
لقد ج�ّشدت دولة �لإمار�ت قيمة �لت�شامن و�لتكامل، �لتي غالبا ما ف�شلت �ل�شيا�شات �لعربية يف تكري�شها و�إذكاء �شعلتها، بل علينا �لعرت�ف بان 
�ل�شيا�شة كثري� ما �أعاقت ترجمة هذ� �لهدف �لنبيل �إىل و�قع وحولته �ىل جرح نازف يف �لعالقات �لعربية �لعربية، ولكن �لإمار�ت �شّكلت على 
ائب للت�شامن �لعربي �لر�شمي  �لّدو�م ��شتثناء يف هذ� �ملجال، من عهد موؤ�ّش�شها �خلالد �إىل حا�شرها �لّز�هر، وظّلت �لعنو�ن �لقاّر و�لّنموذج �ل�شّ

و�ل�شعبي و�لأهلي.
باأّنه لن يكون  وهاهي للمّرة �لألف، جتعل من قيمة �لتكافل و�قعا حّيا �شيلم�شه �ملو�طن �مل�شري، وينعك�س على حياته �ليومية، وير�ّشخ وعيه 
وحيد� يف مو�جهة حمنته و�أزمته، و�ن له �أ�شقاء يقا�شمونه �لأعباء و�لوزر، مبا يعّزز �إميانه بقدر�ته و�شموده و�شالمة خطوته وهو يخرج عن 

طوق جتار �لدين ودر�وي�س �ل�شيا�شة.
�أّن ما �أتته �لإم��ار�ت، ي�شاعف نخوة �عتز�ز �مل�شريني بالنتماء �إىل �ّمة و�حدة، ي�شاعدهم �أخياُرها على تامني ما يكفل �شيادتهم على  ول �شّك 
ن ��شتقاللّية قر�رهم �لوطني، ويحفظ كر�متهم، ويُحول دون �أن تكون م�شر �لعظيمة، ب�شعبها وتاريخها ودورها، لقمة �شائغة  �أر�شهم، وُيح�شّ

للقوى �لإقليمية و�لدولية.
تلك بع�س معاين ودللت مبادرة �لإمار�ت جتاه �ل�شعب �مل�شري، وهي تقّدم م�شاعدة بقيمة 3 مليار�ت دولر، خدمة، كما �أ�شلفنا، ل�شتقر�ر م�شر 

ودرء للفتنة.
ويدرك �لعارفون بتاريخ �لعالقة بني �لبلدين و�ل�شعبني، �أّن هذه �خلطوة لي�شت �لأوىل، ولن تكون �لأخرية ، و�إمّنا هي خطوة مو�شولة �شعى  
�لإخو�ن �لقطبيني ، بغبائهم �ل�شيا�شي �ملاألوف، �إىل قطعها و�لإ�شاءة �إليها، غري �نه كان للتاريخ منطقه �لذي ل ُيهزم، و�أعاد نهر �لعالقات �إىل 

جمر�ه �شاعة �نقلب �ل�شحر على �ل�ّشحرة و�مل�شعوذين و�ملتاجرين بالدين.
كانت عالقة �جلماعة بدولة �لإمار�ت، من �لعالمات �ملبّكرة �لّد�لة على ف�شل حكم �لإخو�ن يف م�شر على �مل�شتويني �لد�خلي و�خلارجي وقرب 
�شقوط �ملعبد و�مل�شرح على روؤو�شهم. �إذ �ثبت قادة �لإخو�ن، يف تعاطيهم مع هذ� �مللف، �لذي مل تكن تخفى تد�عياته �لقت�شادية و�لجتماعية 
على م�شر و�مل�شريني عن �ب�شط مو�طن يف �ملحرو�شة، �ثبتو� �أنهم قادة من معدن مغ�شو�س، بحكم ما �أبرزوه من غطر�شة ورعونة، ر�ّشخت �ليقني 
�أّننا �أمام قطيع من غري �ملوؤّهلني ملهّمة بحجم قيادة م�شر و�إد�رتها، و�نك�شف �أمام �لعامل جهلهم �لتام باأب�شط �ملتغري�ت من حولهم ، و�عتقادهم 
�ل�ّشاذج بان �لغطاء �لأمريكي �لذي يتمتعون به يكفي لوحده، بان ي�شمح لهم بقطع �شالت م�شر مع ما تبقى من �لعامل، و�لأدهى مع خرية ما 

يربطها مبحيطها �حل�شاري و�جلغر�يف .
�أن يكون لالإ�شالم �ل�شيا�شي موقع قدم يف دولة  �إىل �لإم��ار�ت وتعكري �شفوها، وحاولو�  لقد حاول �لإخ��و�ن ق�شر�، ت�شدير ب�شاعتهم �لفا�شدة 
يعرف �لقا�شي و�لد�ين �أّنها تعتمد خطابا دينيا يجمع بني �لتاأ�شيل و�لتحديث، ويوؤ�ّش�س لقيم �لت�شامح و�لعتد�ل بعيد� عن كل �نغالق وتطرف، 
�أي دولة تفهم �لدين �لإ�شالمي فهما م�شتنري� يعتمد �لأ�شول و�ملقا�شد، و�أّنها بهذه �ملقاربة جّنبت �شعبها خماطر �لوقوع يف متاهة �لتطرف 

و�لتع�شب و�لعنف و�لنغالق و�لإرهاب، �لذي يعترب تنظيم �لإخو�ن �مل�شلمني حا�شنته وتربته �خل�شبة. 
وفات �أيتام قطب �إن �لإمار�ت قد �كت�شبت ح�شانة ومناعة �شد �لغلّو و�لتطّرف يحول دونها و�ن تكون وكر� يع�ّش�س فيه غربان �شما�شرة �لدين، 

و�ن �لعالقة بينها وبني م�شر �منت و��شلب من �أن ينال منها طارئ وعابر �شبيل.
�أّن دولة  �أخ��رى،  �أ�شبابها، و�ن ت�شتعيد �لعالقة حر�رتها، و�ن يتاأكد �شعب م�شر مرة  ب��زو�ل  �أن تزول حالة �جلفاء  لكل هذ�، كان من �لطبيعي 
�لإمار�ت ل تتخلى عن �أ�شقائها، و�ن �حلكمة �لتي ت�شو�شها تدفعها با�شتمر�ر للوقوف �إىل جانب �لرهائن ل �إىل جانب �لقر��شنة و�ملختطفني ، 
وقد �آملت �لإمار�تيني، قر�شنة �آمال �ل�شعب �مل�شري و�أحالمه، لذلك وهم يقومون بو�جبهم جتاه �أّمتهم من خالل م�شاعدتهم مل�شر، ل يخفون 

فرحتهم وغبطتهم بعودة �لّدّر �إىل معدنه.   
لقد �ظهر �لإخو�ن ، رغم و�شوح ر�شالة �حل�شود �لهادرة، بالدة فكرية و�شيا�شية ل ُتناف�س ول ًت�شاهى عّجلت يف كتابة نهايتهم و�شقوطهم، وظنو�، 
و�ملوؤ�شف �مل�شحك �إىل �لآن، �أّن �ل�شرعّية بيعة على بيا�س ل حتكمها �أهد�ف ونتائج، وحكم مطلق ُي�شّخر وطنا باأ�شره يف خدمة جماعة، ويجعل 

د �ألو�نه. من جماعة باغية �ختز�ل لوطن غنّي بتعدُّ
و�أمام هذه �حلالة من ��شتعباد ل�شعب م�شر و��شتعد�ء معلن، ودون مرّبر عليها، �أُغلق �لباب �أمام �لإمار�ت ملّد يد �لعون ل�شقيق عزيز عليها، ومل 
يكن ذلك من باب �لعقاب، كما غمز �ل�ّشفهاء، و�إمنا لإدر�كها �أّن �أّي م�شاعدة يف ظّل مثل هذ� �حلكم �لبائ�س لن ت�شل �إىل �أ�شحابها، و�شتوظف 

لغري �أهد�فها.
و�ليوم، وقد ��شتعادت م�شر روحها و�إر�دتها، كان من �لطبيعي �أن تكون دولة �لإمار�ت يف مقدمة �مل�شاعدين و�لد�عمني، علما �أّن تاأويالت بع�س 
�ملر�شى حول توقيت �خلطوة ل يجب �أن يزعج �أحد�، لأّن �لتوقيت بب�شاطة، يوؤكد مدى عمق �نحياز �لإمار�ت للم�شريني دولة و�شعبا فقط، و�أنها 
لن تكون يف ُن�شرة من ي�شيء �إليهما، حتى لو حملو� �أ�شماء م�شر وجن�شيتها، فالعقوق ظاهرة ل ت�شلم منها �لأوطان �أي�شا، كما �إن توقيت �خلطوة 

يوؤكد �أن دولة �لإمار�ت ل تبني �شيا�شتها و��شرت�تيجياتها وفق رغبات �لعابرين يف غفلة من زمن بدوره عابر.
�إن يف �خلطوة �لإمار�تية �جلديدة، و�لتي يف �حلقيقة مل تفاجئ �إل �أعد�ء �لإمار�ت وم�شر، فيها در�س وعربة تقول با�شتحالة �نت�شار �جلغر�فيا 

على �لتاريخ.. فعن �أّي �شرق �أو�شط جديد �أو خالفة يتحدثون، ل�شيء يتحقق يف غياب �لآباء �ل�ّشرعيني..!

الدول الالتينية تتباحث يف عمليات التج�ص�ص الأمريكية 
•• مونتيفيديو-ا ف ب:

عقد قادة بلد�ن �ل�شوق �مل�شرتكة لدول �مريكا �جلنوبية )مريكو�شور( �لتي ت�شم �لرب�زيل وفنزويال قمة 
��شتنكار حلفاء  �ثار  �لت�شالت مما  على  بعمليات جت�ش�س  �ملتحدة  �لوليات  قيام  �ملز�عم حول  للتباحث يف 
�لرجنتني  �ي�شا  ت�شم  �لتي  �ملجموعة  ه��ذه  تناق�س  �ن  �ملفرت�س  وم��ن  ���ش��و�ء.  ح��د  على  و��شنطن  و�ع���د�ء 

و�لوروغو�ي �مكان �عادة ع�شوية �لبار�غو�ي �ملعلقة وذلك خالل حمادثات يف مونتيفيديو.
�ل �ن �ملنطقة من�شغلة بتقارير ن�شرتها �شحيفة �و غلوبو �لرب�زيلية حول قيام وكالة �لمن �لقومي �لمريكية 
بالتج�ش�س �للكرتوين يف عدد من دول �مريكا �لالتينية وخ�شو�شا حليفاتها �ملك�شيك و�لرب�زيل وكولومبيا 

وكذلك غرميتها �لي�شارية فنزويال.
و�لتقى وزر�ء خارجية هذه �لدول �خلمي�س لالعد�د للقمة �لتي �شي�شارك فيها روؤ�شاء �لرب�زيل ديلما رو�شيف 

وفنزويال نيكول�س مادورو و�لرجنتني كري�شتينا كري�شرن و�لوروغو�ي خو�شيه موخيكا.
�ل�شوق  تدين  �ن  على  �تفقو�  نظر�ئه  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  خ��او�  �ليا�س  فنزويال  خارجية  وزي��ر  و�شرح 
�لمريكية  �حلكومة  طورتها  �لتي  �لدولية  و�ل�شيطرة  �ملر�قبة  عمليات  �لالتينية  �مريكا  ل��دول  �مل�شرتكة 

و�لتي تنتهك خ�شو�شيات �ملو�طنني و�شيادة �لدول .
�طر  �شمن  �لتحرك  �جلنوبية  �مريكا  دول  بو�شع  �ن  باتريوتا  �نتونيو  �لرب�زيلي  �خلارجية  وزي��ر  و�عترب 

قانونية معينة لدى منظمات، دون �ن يعطي �ي�شاحات �خرى.
كما �شتتم مناق�شة ق�شية �مل�شت�شار �ل�شابق لدى �ل�شتخبار�ت �لمريكية �دو�رد �شنودن �لذي تتهمه و��شنطن 
بالتج�ش�س، خ�شو�شا و�ن فنزويال وبوليفيا ونيكار�غو عر�شت عليه �للجوء �ل�شيا�شي و��شاف خاو� �ن �شنودن 
مل يرد بعد عل عر�س �للجوء �لذي قدمته بالده و�نه مل يتم �لت�شال به منذ �ن �نتقل �ىل �حد مطار�ت 

مو�شكو قبل ��شبوعني وتو�رى عن �لنظار.
تنديد�  �ن ي�شدر نظر�وؤه  �ملرجح  �نه من  �يفو مور�لي�س وقال خاو�  بوليفيا  رئي�س  �لقمة  �ىل  �ي�شا  ودعي 

�شديد �للهجة بعد �تهام عدد من �لدول �لوروبية مبنع طائرته من دخول �جو�ئها عند عودته من رو�شيا.
و�تهم مور�لي�س فرن�شا و�يطاليا و��شبانيا و�لربتغال باغالق جمالها �جلوي �مام طائرته بعد �ل�شتباه بانه 
�ىل  وبالعودة  فيينا  �شاعة يف   13 ملدة  ��شطر�ري  ب�شكل  �لهبوط  على  �رغمه  متنها مما  على  �شنودن  ينقل 
جدول �لعمال �ل�شا�شي للقمة من �ملفرت�س �ن يتو�شل قادة دول �ملجموعة �ىل موقف م�شرتك �ز�ء �عادة 

ع�شوية بار�غو�ي بعد عزل �لرئي�س فرناندو لوغو من قبل �لكونغر�س و�قالته من من�شبه �لعام �ملا�شي.
وقال وزير خارجية �وروغو�ي لوي�س �ملاغرو �ن هناك رغبة �كرب من �ي وقت م�شى من قبل جميع �لع�شاء 

بان ذلك �شيح�شل يف 15 �ب-�غ�شط�س ، عندما يتوىل رئي�س بار�غو�ي �ملنتخب هور��شيو كارتي�س من�شبه.

قا�ص اأمريكي يرف�ص تفتي�ص �صجناء جوانتانامو 
•• وا�صنطن-رويرتز:

�أبطل قا�س �أمريكي �شيا�شة ع�شكرية جديدة تق�شي بتفتي�س معتقلي �ل�شجن �حلربي �لمريكي 
يف جو�نتانامو قبل وبعد �جتماعهم مع �ملحامني �و �لت�شال بهم هاتفيا وقال �لقا�شي روي�س 
لمبريث قا�شي �ملحكمة �جلزئية يف و��شنطن �ن �ج��ر�ء�ت �لتفتي�س �ملطبقة منذ مايو �يار 
بهم.  �لجتماع  �و  �ملحامني  �ت�شالت هاتفية مع  �ج��ر�ء  �للتما�شات عن  �أ�شحاب  بقوة  تثني 
ويحتجز �جلي�س �لمريكي 166 �شجينا يف �ل�شجن �حلربي بجو�نتانامو وعمليات �لتفتي�س 
�ملبنى  زنازينهم �ىل  �قتيادهم من  �ل�شجناء قبل  ت�شمل مناطق ح�شا�شة وتطبق على  �لذ�تي 

�لذي يلتقون فيه باملحامني �و يت�شلون بهم منه هاتفيا و�أي�شا لدى عودتهم من هناك.

اعتقال م�صتبهني يف اليونان بر�صالة مفخخة 
•• اثينا-ا ف ب:

�فاد م�شدر يف �ل�شرطة �ن �شخ�شني �عتقال يف �شالونيك ب�شمال �ليونان يف �طار �لتحقيق يف 
ر�شالة مفخخة �حرتقت يف �لثالث من متوز-يوليو من دون �ن ت�شفر عن �شحايا د�خل مركز 
�لثالثينات �عتقلتهما �شرطة  �نهما يف  �للذ�ن يبدو  �ثينا. و�لرجالن  لفرز �لربيد يف �شمال 
جمموعة  با�شم  لالعتد�ء  تبنيا  ت�شمن  بيان  �لن��رتن��ت  على  ن�شر  بعدما  �لره���اب  مكافحة 
��شولية فو�شوية مركزها يف �يطاليا هي �لحتاد �لفو�شوي غري �لر�شمي . وكانت �لر�شالة 
�ملفخخة موجهة �ىل م�شوؤول كبري متقاعد يف �ل�شرطة �ليونانية. ويبدو �ن �لر�شالة �نفجرت 

عر�شا حني �شقطت من �حد موظفي مركز �لربيد بح�شب �ل�شرطة.



10

صحتك في 

الجمال الَخْلقي والُخُلقي للنبي صلى اهلل عليه وسلم 

رابعة العدوية

من أعالم التصوف اإلسالمي اإعداد وتقدميأشواق العارفين
 عبد التواب عبد العزيز:

السبت   - 13   يوليو    2013 م    -    العـدد    10842
Saturday    13    July     2013  -  Issue No   10842

�خت�س �هلل تبارك وتعاىل �لأمة �ملحمدية يف �لآخرة بخ�شائ�س كثرية، مل 
ُتْعطَها غريها من �لأمم، ويف ذلك ت�شريف وتكرمي لنبيها � �شلى �هلل عليه 
و�شلم � �شيد �لأولني و�لآخرين، �لذي �أم�شى عمره، و�شحى بكل ما لديه يف 
�شبيل هد�يتها، و�لأخذ بيدها �إىل ما فيه عزها وجمدها يف �لدنيا و�لآخرة، 
حتى �أ�شبحت بف�شل �هلل خري �أمة �أخرجت للنا�س، قال �هلل تعاىل : )ُكْنُتْم 

ٍة �أُْخِرَجْت ِللنَّا�ِس( )�آل عمر�ن: من �لآية110( . َخرْيَ �أُمَّ
و�أمة �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � و�إن تاأخر وجودها يف �لدنيا عن �لأمم 
�ملا�شية، فهي �شابقة لها يف �لآخرة منزلة وف�شال، كما �أنها �شاهدة لالأنبياء 
على �أممهم، و�أول من ُيْح�شر ويحا�شب، و�أول من يجتاز �ل�شر�ط ويدخل 
�جلنة، �إىل غري ذلك من �خل�شائ�س �لعظيمة �لتي �أكرمها �هلل بها، و�لتي 

منها :

الُغر املحجلون :
تاأتي �لأمة �ملحمدية يوم �لقيامة غر� حمجلني من �آثار �لو�شوء، وبهذه 
�أمته من غريهم، حني   � � �شلى �هلل عليه و�شلم  �ل�شفة يعرف ر�شول �هلل 

ينتظرهم على حو�شه .
قال �حلافظ �بن حجر : " ثبت �أن �لغرة و�لتحجيل خا�س بالأمة �ملحمدية 

: منها  كثرية،  ذلك  يف  و�لأحاديث   ."
عن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � �أن ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � قال: 
ْلِج و�أَحلَى من  ي �أَْبَعُد ِمْن �أَْيلََة من عدن، لهو �أَ�شد بيا�شا من �لثَّ )�إِن َحْو�شِ
دُّ �لنَّا�َس عنه، كما  ُجوِم، َو�إِينيِّ لأَ�شُ �ْلع�شِل ِباللنِب، ولآنيته �أَكرَث من عدد �لنُّ
�أََتعرفنا يومئذ  ِه، َقالو� يا ر�شول �هلل :  �إِِبَل �لنا�ِس َعْن َحْو�شِ ي�شد �لرجل 
 � ؟، َقال : نعم، َلكم �ِشيَما )عالمة( لي�شت لأَحد من �لأمم، َتِرُدوَن َعلَىَّ ُغرًّ

ِلنَي من �أثر �لو�شوء( رو�ه م�شلم . جَّ حُمَ
�لو�شوء  مو��شع  �أبي�س  و�ملحجل:  �لوجه،  �أبي�س  وهو  �أغر  : جمع  و�لغر 

من �ليدين . 
وعن ُنَعْيم بن عبد �هلل �ملُْجِمر، عن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � عن �لنبي � 
�شلى �هلل عليه و�شلم � قال : )�إن �أمتي يدعون يوم �لقيامة غر�ً حمجلني 
رو�ه  فليفعل(  غ��رت��ه  يطيل  �أن  منكم  ��شتطاع  فمن  �ل��و���ش��وء،  �آث���ار  م��ن 

�لبخاري . 

اأول من يجتاز ال�سراط ويدخل اجلنة :
�ل�شر�ط ج�شم ممدود على منت جهنم، �أَحدُّ من �ل�شيف و�أَدقُّ من �ل�شعر، 
فمن ��شتقام يف هذه �لدنيا على �شر�ط �هلل، جنا على �شر�ط �لآخرة، ومن 
و�ملعا�شي، تعرثَّ  بالذنوب  و�أثقل ظهره  �لدنيا،  �نحرف عن �ل�شتقامة يف 
دى، ومما �أكرم �هلل به هذه �لأمة ونبيها � �شلى �هلل عليه  على �ل�شر�ط وترَّ

و�شلم � �أن جعلهم �أول من يجتاز ويعرب �ل�شر�ط .
عن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � : )�أن �لنا�س قالو� : يا ر�شول �هلل ! هل نرى 
ربنا يوم �لقيامة ؟، فقال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و �شلم � : هل ت�شارون 
!، قال : فهل ت�شارون يف  يا ر�شول �هلل  �لبدر؟، قالو� : ل  �لقمر ليلة  يف 
فاإنكم   : ق��ال   ،! ر���ش��ول �هلل  ي��ا  : ل  ق��ال��و�  ؟،  �شحاب  دون��ه��ا  لي�س  �ل�شم�س 
ترونه كذلك، يجمع �هلل �لنا�س يوم �لقيامة فيقول : من كان يعبد �شيئا 

فليتبعه، فيتبع من كان يعبد �ل�شم�س �ل�شم�س، ويتبع من كان يعبد �لقمر 
�لقمر، ويتبع من كان يعبد �لطو�غيت �لطو�غيت، وتبقى هذه �لأمة فيها 
منافقوها، فياأتيهم �هلل تبارك وتعاىل يف �شورة غري �ل�شورة �لتي يعرفون، 
فيقول : �أنا ربكم، فيقولون : نعوذ باهلل منك، هذ� مكاننا حتى ياأتينا ربنا، 
فاإذ� جاءنا ربنا عرفناه، فياأتيهم �هلل يف �شورته �لتي يعرفون، فيقول : �أنا 
جهنم  ظهري  بني  �ل�شر�ط  وُي�شرب  فيتبعونه،  ربنا  �أن��ت  فيقولون  ربكم 

فاأكون �أنا و�أمتي �أول من يجيزها( رو�ه �لبخاري .
وروى �أبو هريرة � ر�شي �هلل عنه � �أي�شا عن �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أنه 
قال : )نحن �لآخرون �لأولون يوم �لقيامة، ونحن �أول من يدخل �جلنة، 

بيد �أنهم �أوتو� �لكتاب من قبلنا و�أوتيناه من بعدهم( رو�ه �لبخاري .

�سهداء على االأمم :
فهي  �ل�شر�ئع،  باأف�شل  �هلل  و�أف�شلها، خ�شها  �لأمم  �ملحمدية خري  �لأم��ة 
و�شط بني �لأدي��ان، فلم تغل كغلو �لن�شارى، ومل تق�شر كتق�شري �ليهود، 
ومن ثم جعلها �هلل �شاهدة على �لأمم يوم �لقيامة، فما ِمن نبي ول ر�شول 
�إل وت�شهد له �لأم��ة �ملحمدية بالبالغ، فيقبل �هلل  بلَّغ،  �أنه قد  �أمته  تنكر 
)َوَكَذِلَك  تعاىل:  �هلل  ق��ال  و�ملنزلة،  �لف�شل  من  لها  ملا  وقولها،  �شهادتها 
َعلَْيُكْم  �ُشوُل  �لرَّ َوَيُكوَن  �لنَّا�ِس  َعلَى  �ُشَهَد�َء  ِلَتُكوُنو�  َو�َشطاً  ��ًة  �أُمَّ َجَعْلَناُكْم 

�َشِهيد�ً( )�لبقرة: من �لآية143( .
عن �أبي �شعيد �خل��دري � ر�شي �هلل عنه � قال : قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل 
� : )ُيدعى نوح يوم �لقيامة، فيقول : لبيك و�شعديك يا رب،  عليه و�شلم 
فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم، فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما 
�أتانا من نذير، فيقول : من ي�شهد لك ؟ فيقول : حممد و�أمته، في�شهدون 
 (: �َشِهيد�ً(، فذلك قوله جل ذكره  َعلَْيُكْم  �ُشوُل  �لرَّ )َوَي��ُك��وَن   : بلغ  �أنه قد 
�ُشوُل  �لرَّ َوَيُكوَن  �لنَّا�ِس  َعلَى  �ُشَهَد�َء  ِلَتُكوُنو�  َو�َشطاً  ��ًة  �أُمَّ َجَعْلَناُكْم  َوَكَذِلَك 
َعلَْيُكْم �َشِهيد�ً( )�لبقرة: من �لآية143(( رو�ه �لبخاري . و�لو�شط �لعدل 

.
وهذه �ل�شهادة من �أمة حممد � �شلى �هلل عليه و�شلم � ل تقت�شر على قوم 
نوح � عليه �ل�شالم � فقط، بل هي �شاملة لالأمم كلها ،وذلك لقول �لنبي � 
�شلى �هلل عليه و�شلم � : )يجيء �لنبي ومعه �لرجالن، ويجيء �لنبي ومعه 
�لثالثة، و�أكرث من ذلك و�أقل، فيقال له : هل بلغت قومك ؟، فيقول : نعم، 
فُيدعى قومه، فيقال : هل بلغكم ؟، فيقولون : ل، فيقال : من �شهد لك ؟، 
فيقول: حممد و�أمته. فُتدعى �أمة حممد، فيقال : هل بلغ هذ� ؟، فيقولون 
�أن  بذلك  نبينا  �أخربنا   : فيقولون  ؟،  بذلك  علمكم  وم��ا   : فيقول  نعم،   :
�لر�شل قد بلغو�، ف�شدقناه، قال : فذلكم قوله تعاىل : )َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 
�ُشوُل َعلَْيُكْم �َشِهيد� ً(( رو�ه  ًة َو�َشطاً ِلَتُكوُنو� �ُشَهَد�َء َعلَى �لنَّا�ِس َوَيُكوَن �لرَّ �أُمَّ

�بن ماجه .

قال �لعز بن عبد �ل�شالم يف معر�س حديثه عن خ�شائ�س �لنبي � �شلى �هلل 
ل �أمته منزل �لعدول من �حلكام،  عليه و�شلم � : " ومنها �أن �هلل تعاىل نزَّ
فاإن �هلل تعاىل �إذ� حكم بني �لعباد، فجحدت �لأمم بتبليغ �لر�شالة، �أح�شر 
ر�شلهم  ب��اأن  �لنا�س  على  في�شهدون   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � حممد  �أم��ة 

�أبلغتهم، وهذه �خل�شي�شة مل تثبت لأحد من �لأنبياء".

عمل قليل واأجر كثري :
�أنعم �هلل � تبارك وتعاىل � على هذه �لأمة بنعم كثرية، وخ�شها بخ�شائ�س 
عظيمة، من ذلك �أنها �أقل عمال ممن �شبقها من �لأمم، لكنها �أكرث �أجر� 

وثو�با، وذلك ف�شل �هلل يوؤتيه من ي�شاء، و�هلل ذو �لف�شل �لعظيم .
� �شلى �هلل عليه  ومما يربهن على هذه �خل�شو�شية من كالم �مل�شطفى 
و�شلم � ما جاء عن �بن عمر � ر�شي �هلل عنهما � عن �لنبي � �شلى �هلل عليه 
� �أن��ه قال : )�إمن��ا �أجلكم يف �أج��ل من خال من �لأمم، ما بني �شالة  و�شلم 
و�لن�شارى كرجل  �ليهود  و�إمن��ا مثلكم ومثل  �ل�شم�س،  �إىل مغرب  �لع�شر 
��شتعمل عمال فقال : من يعمل يل �إىل ن�شف �لنهار على قري�ط قري�ط 
؟، فعملت �ليهود �إىل ن�شف �لنهار على قري�ط قري�ط، ثم قال : من يعمل 
فعملت  ؟،  ق��ري�ط  ق��ري�ط  على  �لع�شر  �شالة  �إىل  �لنهار  ن�شف  م��ن  يل 
ثم  ق��ري�ط،  ق��ري�ط  على  �لع�شر  �شالة  �إىل  �لنهار  ن�شف  من  �لن�شارى 
قال : من يعمل يل من �شالة �لع�شر �إىل مغرب �ل�شم�س على قري�طني 
قري�طني ؟، �أل فاأنتم �لذين يعملون من �شالة �لع�شر �إىل مغرب �ل�شم�س 
على قري�طني قري�طني، �أل لكم �لأجر مرتني، فغ�شبت �ليهود و�لن�شارى، 
فقالو� : نحن �أكرث عمال و�أق��ل عطاء، قال �هلل : هل ظلمتكم من حقكم 

�شيئا ؟، قالو� : ل، قال : فاإنه ف�شلي �أعطيه من �شئت( رو�ه �لبخاري.
" و�مل���ر�د من ه��ذ� �لت�شبيه  ق��ال �ب��ن كثري يف تعليقه على ه��ذ� �حلديث : 
بل  وقلته،  �لعمل  بكرثة  منوطا  لي�س  ذلك  و�أن  �أج��وره��م،  تفاوت  بالعمال 
�أج��دى ما ل يجديه  وك��م من عمل قليل  ب��اأم��ور معتربة عند �هلل تعاىل، 
�شهر  �أل��ف  عبادة  من  �أف�شل  فيها  �لعمل  �لقدر  ليلة  ه��ذه  �لكثري،  �لعمل 
�شو�ها، وهوؤلء �أ�شحاب حممد � �شلى �هلل عليه و�شلم � �أنفقو� يف �أوقات لو 
�أنفق غريهم من �لذهب مثل �أحد، ما بلغ ُمد �أحدهم ول ن�شيفه، فهذه 
و�شرفه وعظمته،  نبيها  �شيادة  ثو�بها بربكة  �شرفت وت�شاعف  �إمنا  �لأمة 
َ َو�آِمُنو� ِبَر�ُشوِلِه ُيوؤِْتُكْم  َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �تَُّقو� �هللَّ كما قال �هلل تعاىل : )َيا �أَيُّ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم  �ُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر َلُكْم َو�هللَّ ِكْفلنَْيِ ِمْن َرْحَمِتِه َوَيْجَعْل َلُكْم ُنور�ً مَتْ
َل  ِ َو�أَنَّ �ْلَف�شْ ِل �هللَّ * ِلَئالَّ َيْعلََم �أَْهُل �ْلِكَتاِب �أَلَّ َيْقِدُروَن َعلَى �َشْيٍء ِمْن َف�شْ
ِل �ْلَعِظيِم( )�حلديد:29:28( ." ُ ُذو �ْلَف�شْ ِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َشاُء َو�هللَّ ِبَيِد �هللَّ

اأكرث اأهل اجلنة :
مما �خت�س به ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � يف �أمته يف �لآخرة : �أنها 

�أكرث �أهل �جلنة، وهذ� تكرمي عظيم للنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � و�أمته، 
ومما يوؤيد هذه �خل�شو�شية :

عن �بن م�شعود � ر�شي �هلل عنه � قال : قال لنا ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه 
َنا، ثم َقال :  ْ و�شلم � : )�أما تر�شون �أَن َتكونو� ربع �أهِل �جْلنة ؟، َقال : َفَكربَّ
َنا، ثم َقال : �إين لأرجو  ْ نَِّة، َقاَل: َفَكربَّ �أَما َتر�شون �أَن َتكونو� ُثُلَث �أَْهِل �جْلَ
ْهِل �جْلنة، و�شاأخرِبكم عن ذلك، ما �مل�شلمون يف �لكفار �إِل  �أن َتكونو� �َشْطَر �أَ

اَء يف َثْوٍر �أَ�شود �أَْو َك�َشْعَرٍة �َشْوَد�َء يِف َثْوٍر �أَْبَي�َس( رو�ه م�شلم . ك�شعرٍة َبْي�شَ
وعن بريدة � ر�شي �هلل عنه � قال : قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � : 
)�أهل �جلنة ع�شرون ومائة �شف، ثمانون منها من هذه �لأمة، و�أربعون من 

�شائر �لأمم( رو�ه �لرتمذي.
� �شلى �هلل عليه  ر�شوله  بها  �هلل  �خت�س  �لتي  هذه جملة من �خل�شائ�س 
و�شلم � يف �أمته يف �لآخرة، وهي ول �شك تبني مكانة هذ� �لر�شول �لكرمي 
�أمته بني �لأمم،  � بني �لر�شل، وتبني كذلك مكانة  � �شلى �هلل عليه و�شلم 
�هلل  بقول  نتحقق  و�أن  بهذه �خلريية،  ونعتز  ن�شت�شعر  �أن  فعلينا  ثم  ومن 
َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َت��اأُْم��ُروَن  ِللنَّا�ِس  ْخ��ِرَج��ْت  �أُ ��ٍة  �أُمَّ َخ��رْيَ  )ُكْنُتْم   : تعاىل 

وكالهم  بعنايته  توالهم  الذين  واأوليائه  اهلل  عباد  هم  االأعالم  هوؤالء 
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  االأنبياء  يغبطهم  �سهداء  وال  باأنبياء  هم  ما  الأنا�سا  اهلل 
القيامة مبكانتهم من اهلل عز وجل( قالوا : يا ر�سول اهلل من هم؟ قال: 
يتعاطونها  اأمــوال  بينهم وال  اأرحــام  هم قوم حتابوا بروح اهلل على غري 
النا�س وال  اإذا خاف  نور ال يخافون  لعلى  واإنهم  لنور  اإن وجوههم  فواهلل 
ال  اهلل  اأولياء  اأن  اأال   ( الكرمية  االآية  تال  ثم  النا�س  حزن  اإذا  يحزنون 
يف  الب�سرى  لهم  يتقون  وكانوا  اآمنوا  الذين  يخزنون  هم  وال  عيهم  خوف 
احلياة الدنيا ويف االآخرة..ال تبديل لكلمات اهلل ذلك هو الفوز العظيم ( 

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

احلق تعاىل املحفوظ بالذات من الهوى والنف�س وال�سيطان. 
ملحبته  اأهال  فكانوا  اإليه  ا�سطفاهم اهلل من عباده وقربهم  واأولياء اهلل 
اإذا  اإال 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  وال  �سواه  اأحدا  يخ�سون  ال  نور  وقلوبهم  نور  فوجوههم  �سابقة 
وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  )الذين  وجل  عز  قال  مثال  غ�سبه  من  اإال  �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 وال تخافوا وال حتزنوا واب�سروا باجلنة 
التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف االآخرة ولكم فيها 
�سورة  رحيم(  غفور  من  نزال  تدعون..  ما  فيها  ولكم  اأنف�سكم  ت�ستهي  ما 
ف�سلت) 30-23( ويف حديث  قد�سي رواه البخاري عن اي هريرة ر�سي 
اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عيه و�سلم :) يقول اهلل تبارك 
وتعاىل من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�سيء 
حتى  بالنوافل  اإيّل  يتقرب  عبدي  زال  وما  عليه  افرت�ست  مما  اإيّل  اأحب 
به  يب�سر  الذي  وب�سره  به  ي�سمع  الذي  �سمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه 
ويده التي يبط�س بها ورجله التي مي�سي بها ولئن �ساألني العطيته ولئن 
ا�ستعاذين الأعذته وما ترددت عن �سيء اأنا فاعله ترددي عن نف�س عبدي 

املوؤمن يكره املوت واأكره م�ساءلته(.

مواقفة واأقواله
نزل �إىل دم�شق فكان ي�شلي �لفر�س يف �مل�شجد �لأموي ثم ي�شعد �إىل 
بابها عليه فاإذ� حانت �ل�شالة نزل لي�شلي مع �جلماعة  �ملنارة فيغلق 
�ل��ع��ل��م يف  �أو �حل�����ش��ور جم��ال�����س  �إل لل�شلو�ت  �مل��ن��ارة  ي���ربح  وه��ك��ذ� ل 
حلقات �لدر�س باجلامع �لأموي يجل�س �شامعا ل ينطق و�أحيانا يطرق 
�أمره  م��ن  يتعجبون  و�ل��ن��ا���س  ي�شمع  عما  من�شرف  ك��اأن��ه  �لأر����س  �إىل 
�إذ� ل ي�شرهم يف  و�شاأنه  ياأكل؟ ولكنهم يرتكونه  �أين  ويت�شاءلون من 
�شيء �أن ينقطع �شخ�س عن �لنا�س ليخلو بنف�شه ل�شيما وهو خاف�س 
�لطرف مي�شي مطرقا كاأنه يعالج هما يف نف�شه يطبق عليه ولبد �أن 
بالأحد�ث  �إىل �لعتز�ل و�لدنيا مليئة  �أثر فينف�شه فلجاأ  حادثا مهما 

�لكارثة �لتي تدع �حلليم طائ�شا و�لعاقل جهول.

يحل امل�ستغلق من الفقه
وقد �نعقد جمل�س �لفقه كعادت يف ع�شر �خلمي�س قريبا من حمر�ب 
ي�شمع  �لغز�يل  �أب��و حامد  �لفقهاء وجل�س  كبار  �أح��د  وت�شدره  �جلامع 
ليعر�س عليه م�شاألة من  �مل�شجد  �شائال يعرت�س فقيه  ف��ر�أى  كعادته 
م�شائل �ملري�ث حار فيها علماء حلب فاأتي ليعر�شها على كبري علماء 
دم�شق وقر�أ �ل�شيخ �مل�شاألة �ملدونة يف �ل�شحيفة و�أطرق مفكر� ثم �شاء 
لل�شائل  �أن ي�شاركه تالميذه يف حلها يف فما وجد بينهم جميبا فقال 
�أو  �أ�شد حرية �نتظر يا �أخي يوما  لئن حار علماء حلب فعلماء دم�شق 

ميني حتى يفتح �هلل ب�شيء يف م�شاألتك.
و�نتهى �لدر�س وتفرق �ل�شامعون فخطاأ �أبو حامد �لغز�يل �إىل �ل�شائل 
وقال له : جو�ب م�شاألتك لدي فا�شتمتع: نظر �ل�شائل كامل�شتنكر وقال 
ويكون �حلل لديك  �لإجابة  لعلماء حلب وعلماء دم�شق يعجزون عن 
�لرجل  وب��ادر  �لإجابة  �مل��ري�ث كذ� وك��ذ� فاكتب  �لغز�يل ل عليك  قال 

بعر�شها على �شيخ �جلامع وتالميذه و�نتظر ر�أيهم .
�ل�شيخ �شرب كفا بكف وقال من هذ� �لذي فتح �هلل عليه  فلما قر�أها 
مبا مل نكن نعلم؟ فقال �ل�شائل رجل غريب عن دم�شق لأن لهجته يف 
�حلديث غري لهجة �أهل �ل�شام ف�شاح �أحد تالميذ �شيخ �جلامع �لأموي 

وياله �إن �شدق ظني فهو حجة �لإ�شالم �أبو حامد �لغز�يل حيث علمت 
و�أنا يف بغد�د �أنه ترك �ملدر�شة �لنظامية و�شافر �إىل حيث ل يعلم  �أحد 

هلمو� �إليه.
و�شعد �لنا�س �إىل �ملنارة يقبلون يد �ل�شيخ وهو ينتزعها منهم �نتز�عا 
ففوجئ باأنه ��شتهر بالبلدة وما جاء �إل ليعتزل �لنا�س وقرر �لغز�يل �أن 

يرتك دم�شق �إىل �لقد�س.

الغزايل واأزمته النف�سية
وكان �لغز�يل �أثر �أزمة نف�شيه �شديدة  قد ترك �لتدري�س يف بغد�د حيث 
�ل�شافعي وف�شل قو�عد هذ�  كان �لغز�يل �شافعيا يدر�س للنا�س �لفقه 

�لفقه يف كتابه �مل�شت�شفي من علم �أ�شول �لفقه .
 1090  - 488ه   �شنة  �أي  بغد�د  �شنو�ت ق�شاها هناك يف  �أرب��ع  وبعد 
ترك بغد�د �إىل دم�شق ودخل  طريق �ل�شوفية وقد و�شف �لغز�يل هذه 
�ملرحلة من �أزمته �لنف�شية كتابه )�ملنقذ من �ل�شالل( وكان يقول عن 
�ل�شوفية �أنهم )�أرباب �أحو�ل ل �أ�شحاب �أقو�ل( كما هو �حلال يف معظم 
�ملتكلمني وهناك جد�ل طويل حول �ل�شبب �حلقيقي لتحوله �لعجيب.

عا�س �لغز�يل نحو ع�شر �شنو�ت متنقال بني بالد �ل�شام وبيت �ملقد�س 
ومكة ممار�شا �أنو�عا عديدة من �حلياة �ل�شوفية و�شل على حد قوله 
عدد�  �ل��ف��رتة  ه��ذه  و�أل���ف يف  �لروحية  و�ل���روؤى  �ملكا�شفات  �إىل مرحلة 

كبري� من كتبه من بينها كتابه �ملعروف �إحياء علوم �لدين.
ويف �شنة 499ه  - 1105-1106 وبدعوة من �لوزير فخر �مللك رجع 
�لغز�يل �إىل �لتدري�س ولكن يف ني�شابور ويف هذه �حلقبة �لزمنية كتب 
ي�شرح  ذ�تية  ترجمة  وهو  �ل�ش�الل  م����ن  �ملنقذ  �لآخ�����ر  �مل�ش����هور  كتابه 
فيه �أطو�ر حياته من �ل�شك �إىل �ليقني وبعد ب�شع �شنني عاد �لغز�يل 
مريديه  لبع�س  لل�شوفية  د�ر�  �أ�ش�س  حيث  طو�س  ر�أ���ش��ه  م�شقط  �إىل 
وق�شي فيها �شنو�ته �لأخرية حتى و�فته �ملنية عام 505  ه - 1111 

فدفن هناك .
موؤلفاته واأقواله 

�إحياء  وللغز�يل عدد كبري من �ملوؤلفات �لهامة ياأتي على ر�أ�شها كتابه 

ك��ان حجة �لإ���ش��الم �أب���و ح��ام��د �ل��غ��ز�يل �مل��ول��ود ع��ام 450ه 1058- 
�لإ���ش��الم��ي ومل يكن  �لت�شوف  م��ن رج���الت  رف��ي��ع  م��ن ط���ر�ز  �شوفيا 
�لت�شوف عنده كتبا تقر�أ �أو توؤلف و�إمنا كان جتربة من �ملعاناة �لفكرية 
و�ملجاهد�ت �لروحية �أثمرت بد�خله  �لت�شوف �حلقيقي �لذي متثل يف 
تزكية �لنف�س و�لقلب و�ل�شعود على درب �ملقامات و�لأح��و�ل �لروحية 
�لتي قادته نحو �لقرب من �شفات �جلالل و�لكمال لو�هب �لوجود لكل  
موجود ولقد �أفرد �لغز�يل لتجربته �لروحية هذه كتابة �لفذ و�لتميز 

�ملنقذ من  �ل�شالل.

العقل وال�سرع
عن  تكلمو�  حل��ق��وه  �أو  �شبقوه  مم��ن  �ل�شني  �لت�شوف  رج���ال  ك��ان  و�إذ� 
�لعقل  ب��ن��ي  ت�شوفه مي���زج  ك���ان يف  �ل��غ��ز�يل  ف���اإن  و�حل��ق��ي��ق��ة  �ل�شريعة 
و�ل�شرع و�شاغ ذلك يف قوله : �إن مثال �لعقل كمثال �لب�شر �ل�شليم و�إن 
مثال �لقر�آن و�ل�شرع كمثال �ل�شم�س �ملنت�شرة �ل�شياء فمن له عقل �أي 
�أي  ب�شر دون �شرع كاملب�شر �لذي ي�شري يف �لظالم ومن كان له  �شرع 

�شياء دون عقل وب�شر فهو كالأعمى �لذي ي�شري ي و�شح �لنهار.
ثم �أ�شاف فقال : فالعقل مع �ل�شرع نور على نور.

�لأ�شول  وعلم  و�لفل�شفة  �لفقه  يف  كاملة  معارف  د�ئ��رة  كان  و�لغز�يل 
بالقر�آن  �خل��ب��ري  و�ل��ك��ل��ي��ات 
ومقا�شدها  و�ل�������ش���ن���ة 
�أي�شا  وهو  �ل�شرعية 
�ل�شويف �لز�هد.

مــــــــــــن 

وقد  �لعباد�ت  ق�شم  منها  �لأول  �أق�شام  �أربعة  ق�شمه  �ل��ذي  �لدين  علوم 
�أث��ره��ا يف �طمئنان  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل��ظ��اه��رة و�خل��اف��ي��ة  �أمل فيه مب��ز�ي��اه��ا 
�إذ لحظ �أن من حتدثو� عن �لطهارة و�ل�شالة  �لنف�س ولمة �ملجتمع 
و�ل�شوم و�لزكاة و�حلج قد �قت�شرو� على �لأحكام دون تو�شيح لدو�عي 
هذه �لأحكام ودون �إ�شارة �إىل �أثرها يف �لهد�ية و�شالمة �لنف�س وحفظ 
�ملجتمع فالعباد�ت و�شائل ولي�شت غايات ولبد من �لرتكيز على هذه 
وجهها  على  بالعبادة  يقم  مل  �أن���ه  �إلهيا  ي�شل  مل  م��ن  ليعلم  �ل��غ��اي��ات 
�ل�شحيح وقد قال تعاىل ) �إن �ل�شالة تنهى عن �لفح�شاء و�ملنكر( �شورة 

�لعنكبوت �لآية 45 .
�إىل  �لفح�شاء و�ملنكر غاية ومن مل ي�شل  فال�شالة و�شيلة و�لنهي عن 

هذ� �لغاية مل ينفعه قيامه وركوعه و�شجوده وكذلك بقية �لعباد�ت .
ما  وكاأنها كل  و�لنو�فل  �لعباد�ت  �ملوؤلفون من �حلديث عن  �أك��رث  وقد 
جاد به �لإ�شالم �أما �أحاديث �لأخالق �لدينية فطاملا  �أهملها من يكررون 
فقه �لفروع وهي �لركيزة �لأوىل يف �شالح �لنف�س و�ملجتمع و�آخر ق�شم 
يف �لكتاب يتعلق باملنجيات وهي تفي�س �ملهلكات كال�شدق �لذي يناق�س 
�جلنب  تخالف  �لتي  و�ل�شجاعة  �خليانة  تعار�س  �لتي  و�لأمانة  �لكذب 
�إىل  وللغز�يل  �ل�شد  ح�شنة  يظهر  �ل�شد  لأن  �لنقي�س  يجلو  وه��ك��ذ� 

موؤلفات �أخرى ومنها:
�هلل  �أ�شماء  �شرح  يف  �لأ�شمى  �ملق�شد  �لأن���و�ر  م�شكاة  �لفال�شفة  تهافت 
�حل�شني معارج �لقد�س يف مد�رج معرفة �لنف�س مكا�شفة �لقلوب.. �لخ.

اآراءه من كتبه
كتابه  ففي  �شاملة  مو�شوعية  ثقافة  �شاحب   �ل��غ��ز�يل  حامد  �أب��و  ك��ان 
�أنهم  ي��دع��ون  �ل��ذي��ن  �لفال�شفة  �ل��غ��ز�يل  �نتقد  �لفال�شفة(  )ت��ه��اف��ت 
مبكانهم �لو�شول �إىل �حلقيقة بالعقل وحده ف�شرح �لغز�يل �أن �ملعرفة 
�ليقينية ل تاأتي من �لعقل وحده و�إمنا تاأتي �أي�شا من نور �لإميان �لذي 
هو نور �ألقاه �هلل يف �شدر عبده �ملوؤمن ثم يثبت �أن طريق �ل�شوفية هو 
�أف�شل و�شيلة للو�شول �إىل �هلل  باأكمل �شورة وقمة �لت�شوف يف ر�أيه هي 
�ملحبة �لتي بها ي�شل �لإن�شان �إىل �أ�شمى �ملر�تب �لروحية وهي �لقرب 
�أ�شتاذ متمكن من  �أنه  �أن �لإم��ام �لغز�يل كما  من �هلل وهكذ� كله يثبت 
كل تفا�شيل �أحكام �ل�شريعة �إل �أنه �أي�شا يف �لوقت نف�شه هو �شويف مت 

�شلع يف �لأحو�ل �لروحية و�ملعارج �لقلبية .  

�كدت �لبحاث �لطبية �حلديثة �ن لل�شيام فائد مل�شابي 
�لز�ئدة  �ل�شمنة  من  يعانون  ممن  �لثانى  �لنوع  �ل�شكر 
�لتى  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  حرق  على  �ل�شيام  يعمل  حيث 

يتناولها �ملر�شى خالل �ليوم.
ك��م��ا ����ش��ار �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��رز�ق �مل����دين، رئ��ي�����س جمعية 
بالنوع  �مل�����ش��اب��ني  م��ن  ك��ث��ريي��ن  �أّن  لل�شكري  �لإم������ار�ت 
�لثاين من �ل�شكري ي�شتفيدون كثري�ً من �ل�شيام، �شرط 
�لتز�مهم بالأدوية �ملو�شوفة لهم وعدم �لإفر�ط يف تناول 
د�ً على �أن ما �شبق ل  �لأطعمة بعد موعد �لإفطار، م�شدَّ

ن  ممَّ �ل�شكري  من  �لأول  بالنوع  �مل�شابني  على  ينطبق 
يعتمدون على �لأن�شولني، مثلما ل ينطبق على �حلو�مل 
ن. و�مل�شابني ب�شعف �ل�شيطرة على �شّكر �لدم وكبار �ل�شيِّ

و�أ����ش���اف �مل����دين: ي��ت��ع��نيَّ ع��ل��ى م��ر���ش��ى �ل�����ش��ك��ري قيا�س 
خالل  تقدير  �أق��ل  على  مرتني  �ل��دم  يف  �ل�شّكر  م�شتوى 
�لظهر  بعد  �لر�بعة  �ل�شاعة  عند  �إحد�ها  �ل�شيام،  فرتة 
�أقل من  �ل�شّكر يف �لدم  �أمكن، ويف حال كان م�شتوى  �إن 
70 ملغم/دي�شيليرت، عليهم �لإفطار على �لفور لتجنُّب 

�لإ�شابة بانخفا�س �ل�شّكر �أو �لغلوكوز بالدم.

فوائد الصيام لمرضى السكر الذين يعانون من السمنة
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من �ملكابدة و�ملعاناة يف �شبيل �هلل عز وجل، وحتى ل 
ي�شري بع�س �لنا�س �إىل �إيجاد �لرخ�س و�لتذرع بها 

للفر�ر من �لو�جبات.
عن  �متناع  فهو  ؟  كيف  �شلبية،  عبادة  �ل�شيام   2-
ف��اإن��ه بعيد ع��ن �لرياء،  ث��م  �مل��ف��ط��ر�ت، وم���ن  �أن����و�ع 
�أر�د  مل��ن  �ل�شر  يف  مي�شور  �أم���ر  �ل��ع��ب��ادة  تلك  وخ���رق 
لتنمية  فر�شة  رم�شان  �شيام  ف��اإن  هنا  وم��ن  ذل��ك، 
�ل��ذي تعد  �ل��و�زع  �مل�شلم، هذ�  �ل��و�زع �لد�خلي لدى 
و�مللمو�س  �لناجحة،  �لفردية  �لرتبية  تنميته حمور 
�أن تعاظم هذ� �ل��و�زع ل يتم �إل من خالل �لثقة به 
�أ�شبه  و�لعتماد عليه يف �شوؤون عديدة، فهو يف ذلك 
��شتخد�مها  يف  منوها  �أن  يف  �جل�شم  بع�شالت  �شيء 
�شعف  نرى  فاإننا  ولذ�  عليها؛  و�لعتماد  وحتريكها 
�لف�شائل  ياأتون  �لذين  �أولئك  �لد�خلي لدى  �لو�زع 
وي��ق��وم��ون ب��ال��و�ج��ب��ات م��ن خ��الل ق�شر �لأب��وي��ن �أو 
�شغط  نتيجة  يفعلونه  م��ا  يفعلون  ف��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع، 
خارجي، فاإذ� ما �شعف ذلك �ل�شغط �أو تال�شى �أتو� 
يتنا�شب  م��ا  �لتحلل  و�أن����و�ع  و�لقبائح  �ل��رذ�ئ��ل  م��ن 
فيما  لها  تعر�شو�  �لتي  �ل�شغوط  حجم  م��ع  ط���رد�ً 
م�شى؛ وهذ� يجعلنا ن�شاوق بني �لرقابة �لجتماعية 
�لبيتية  �لرتبية  خالل  من  �لد�خلي  �ل��و�زع  وتنمية 

�لقومية.
و��شحة:  و�قت�شادية  طبية  فو�ئد  �ل�شيام  يف   3-
من  فيه  ت��ر�ك��م  م��ا  بع�س  م��ن  �جل�شم  يخل�س  فهو 
�ل���ده���ون، وي���ري���ح �مل���ع���دة م���ن �ل��ع��م��ل �ل�����ش��اق �لذي 
�أخرى  ف��و�ئ��د طبية  م��ع  �ل�شنة  م���د�ر  ب��ه على  ت��ق��وم 
معروفة.. ويف �ل�شيام توفري �إجباري لنحو 40 % 
من ��شتهالك �لأطعمة و�لأ�شربة �لذي تعوده �لنا�س 
للمالية  �لتعظيم  م��ن  ن��وع  ه��ذ�  �لفطر، ويف  �أي���ام  يف 
�لغذ�ئية  �ملو�رد  �ملحافظة على  �لإ�شالمية ونوع من 

لالأمة �مل�شلمة.
لأد�ء  ظ��رف��اً  �أ�شحى  �أن��ه  رم�شان  خ��ري�ت  م��ن   4-
�أنو�ع من �لقربات هلل: فقد جتاوز �شيام هذ� �ل�شهر 

مفهوم �لتلب�س بعبادة من �لعباد�ت لي�شبح نوعاً 
�لرباين،  �ملنهج  يف  كثرية  مل��ف��رد�ت  �لمتثال  من 
�لقر�آن  ق����ر�ءة  �ل��ل��ي��ل و�لإك���ث���ار م��ن  ق��ي��ام  ففيه 
و�لع��ت��ك��اف يف �مل�شاجد ول���زوم �جل��م��اع��ات من 
قبل كثري من �مل�شلمني و�إخ��ر�ج �شدقة �لفطر 
�لأمة  تظهر  مبا  وكرمه  �هلل  بعفو  و�ل�شتب�شار 
من �لبهجة و�ل�شرور يف يوم عيدها، فكاأن �شهر 
و�لقربات يف  �لعباد�ت  رم�شان منا�شبة لزدحام 

كان من مّنة �هلل تعاىل على هذه �لأمة �أن �شرع لها 
من �لدين ما ي�شلح �أمر دنياها و�آخرتها، وكان من 
�أهم ما �شرعه �شوم �شهر رم�شان �ملبارك. و�لعباد�ت 
يف �لإ�شالم تكاليف �بتالء، ومقيا�س يك�شف عن مدى 
متكن �لإميان و�ألقه يف نف�س �مل�شلم، وهي يف �لوقت 
ذ�ته و�شائل لتمكني ذلك �لإميان، �إنها له مبثابة �ملاء 

لل�شجر و�لنبات.
 و�آي����ات �ل�����ش��ي��ام مل ت��ع��دد ل��ن��ا �أن����و�ع �خل����ري�ت �لتي 
�لعبادة؛ ليظل عطاء  �شنح�شل عليها من ور�ء هذه 
ت��ظ��ه��ره �لتجربة  م��ت��ن��وع��اً  �ل��ع��ب��ادة م��ف��ت��وح��اً  ه���ذه 

�لتاريخية �لجتماعية، و�لو�قع �ملعا�س،
�أن نتلم�س وجوهاً من  ون�شتطيع �لآن من خاللهما 

ذلك �خلري يف �ملفرد�ت �لتالية:
 -1 �إن �ل�شيام و�شيلة فعالة لرتبية �لإر�دة �حلرة: 
عن  �مل�شلم  تكف  �لعباد�ت  من  عبادة  توجد  ل  حيث 
�ل��زم��ان كهذه  ���ش��ه��و�ت��ه وم��ل��ذ�ت��ه م���دة مت�شلة م��ن 
مقاومة  ع��ل��ى  �مل�شلم  لإر�دة  ت��دري��ب  ف��ه��ي  �ل��ع��ب��ادة، 

�لأهو�ء و�مللذ�ت ومغريات �حلياة.
 و�ملتاأمل فيما يتفاوت فيه �لنا�س يف هذ� �لوجود يجد 
فالقدر�ت  �ل��ق��درة،  ل  �لإر�دة  هو  �لتفاوت  �أن حم��ور 
�لفطرية لدى �لنا�س متقاربة لكن تفاوتهم �لأ�شا�س 
�لقدرة  ُت�شّخر  �لتي  �لإر�دة  �شالبة  م��دى  يف  يكون 
وتوجهها و�لتي تعني على �شبط �لوقت، وتكبح جماح 
�لأم��ور، ومن  و�شفا�شف  �لدعة  �إىل  و�لركون  �لهوى 
ولُيَعوْدها  �لإر�دة  تلك  لينمي  جاء  �ل�شيام  ف��اإن  هنا 
�لتوجه �إىل �خلري ومقاومة نزو�ت �لنف�س؛ ولذ� فاإن 
تفريط �مل�شلم يف �أد�ء هذه �ل�شعرية �شار لدى �لعامة 
من �مل�شلمني موؤ�شر�ً �إىل نق�س يف رجولته، وهذ� هو 
تف�شري قيام كثري من �مل�شلمني بال�شيام مع تفريطهم 
يف �ل�شالة، مع �أن �أهميتها يف �لإ�شالم �أعظم ! ويذكر 
�أن هناك �شنفاً من  597 ه���(  �ب��ن �جل��وزي )ت  لنا 
رم�شان  يفطر  �أن  على  بال�شياط  �شرب  ل��و  �لنا�س 
ما �أفطره، ولو �شرب على �أن ي�شلي ما �شلى ! وما 
ذلك �إل لأن �لنا�س عدو� �لإفطار نق�شاً يف �لرجولة، 
)و�أن  �شبحانه:  وق��ول��ه  ك��ذل��ك،  �ل�شالة  ي��ع��دو�  ومل 
ت�شومو� خري لكم( يف �أعقاب ذكر �لرخ�شة للمري�س 
�لأف�شل  من  باأنه  للم�شلم  �إمي��اءة  بالفطر  و�مل�شافر 
مع  ي�شوم  �أن  له 
�ملر�س �ملحتمل 
و�ل�������ش���ف���ر غري 
ليكون  �ل�شاق، 
حت����ق����ي����ق  يف 
نوع  �إر�دت����������ه 

حياة �مل�شلم على نحو ل يتوفر يف �أي وقت �آخر.
و�لتو��شل  �لت�شال  م��ن  ن��وع��اً  �ل�شيام  ميثل   5-
�ليومية  �ل�����ظ�����روف  ت���ر����ش���م  ح���ي���ث  �لج���ت���م���اع���ي: 
و�لطموحات  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لأو������ش�����اع  و�مل�����ش��ال��ح 
�إن�شان  �لعازلة لكل  �خلا�شة جمموعة من �لأطياف 
�أو �شعفه،  �لت�شال  فقد  �إىل  ي���وؤدي  غ��ريه مم��ا  ع��ن 
له  �ملعوقات  �أك��رب  وفقد �لت�شال يف جمتمع ما من 
�لكو�رث  وج��ه  يف  و�ل�����ش��م��ود  و�لتجان�س  �لنمو  ع��ن 
و�ألو�ن �لعدو�ن �خلارجي، ومن ثم فاإن �متناع �أبناء 
�ملجتمع �مل�شلم عن �لطعام يف وقت و�حد مهما كانت 
�آخر  وق��ت  ل��ه يف  وت��ن��اول��ه��م  �لجتماعية  �أو���ش��اع��ه��م 
حمدد، �إىل جانب �ل�شعائر �جلماعية �لأخ��رى �لتي 
�أه��م ما  �ملبارك من  �ل�شهر  �مل�شلمون يف هذ�  تعودها 
يوحد �ل�شعور بالتجان�س، ومن �أهم ما يزيل �حلو�جز 
�إن  �ليوم:  �ل�شيام  �ملختلفة.  �لظروف  تولدها  �لتي 
�لنا�س وتوجهها  �أن تكيف حياة  �لعليا  �ملبادئ  مهمة 
ل  �مل��ب��اديء  تلك  لكن  ومعطياتها،  م�شامينها  وف��ق 
تعمل يف ف���ر�غ، و�إمن���ا ت�شتبك م��ع �أم���ور ع��دي��دة من 
�ل�شاغطة  و�ل���ظ���روف  �مل���وروث���ة  �ل���ع���اد�ت  جملتها: 
و�لأفهام  و�لتاأويالت  �جلاحمة  و�ل�شهو�ت  و�لأه��و�ء 
�خلاطئة للمنهج و�ملباديء، وهذ� كله ينتهي �إىل �شاأن 
د�ئمة  ب�شورة  �لنا�س  ميل  يلخ�شه  معا�س  �جتماعي 
وقد  ثقافتهم،  م��ن  ج���زء�ً  �ل��رب��اين  �لنهج  جعل  �إىل 
يكون جزء�ً �شلباً، وقد يكون جزء�ً رخو�ً على مقد�ر 
�إقبال �لنا�س على �لإ�شالم وهي �لتي جتعل من �ملنهج 

موجهاً للثقافة ومهيمناً عليها.
�ل��ت��دي��ن ه��ي تلك �لتي  �أخ��ط��ر علل  ف���اإن   وم��ن هنا 
ت�شيب �لأمة يف مكانة منهجها ومبادئها من ثقافتها 
�أو تنحرف  �ملبادئ عن توجيه �لفعل،  �لعامة، فتكف 
عن غاياتها ومقا�شدها، فال حتقق �حلكم �ملق�شودة 
يف ت�����ش��ري��ع��ه��ا، وي��ك��ون �جل��ه��اد �ل���د�ئ���م ه��و حماولة 
�لإبقاء على �ملنهج �لرباين �شاطعاً متاألقاً متميز�ً عما 
تو�طاأ عليه �لنا�س من عاد�ت وتقاليد. وماز�ل بحمد 
�مل�شلم من يحر�س على �ل�شيام  �هلل يف جمتمعنا 
على �ل��وج��ه �لأك��م��ل، وه��م يف ت��ز�ي��د م�شتمر لكن 

بال�شيام  �نحرفت  �لأم��ة  �لكاثرة من هذه  �لأكرثية 
عن مقا�شده �لتي ذكرنا �أهمها �آنفاً، فعلى حني كان 
�ل�شلف يعدون رم�شان فر�شة �شانحة يغتنمونها يف 
�شنوف �لطاعات، جند كثري�ً من �مل�شلمني ي�شهرون 
�إذ� �قرتب  �لليل يف �شروب من �للهو �ملختلفة حتى 
�ل�شحر تناولو� ما لذ وطاب من �لأطعمة، ثم  وقت 
�لنائم  ه��ذ�  ك��ان  و�إذ�  �لفجر،  �شالة  �أد�ء  قبل  نامو� 
م��وظ��ف��اً ف���اإن وق���ت ب��د�ي��ة �ل��ع��م��ل يف رم�����ش��ان يكون 
نومه  ليكمل  عمله  �إىل  م��ت��ث��اق��اًل  ف��ي��ق��وم  م��ت��اأخ��ر�ً، 
هناك ! و�إن كان غري موظف فاإن رم�شان هو �شهر 
�ملغرب،  قبيل  �إىل  ن��وم��ه  يف  في�شتغرق  ع��ن��ده  �ل��ن��وم 
! ! وم��ع هذ�  �أك��رث من فري�شة �شالة  فيفوت عليه 
�أن  �ملوظفني هو  �ملرفوع لدى كثري من  �ل�شعار  فاإن 
رم�شان �شهر عبادة ولي�س �شهر عمل )�لعبادة �لتي 

قدمنا �شورة منها ! (.
�أم���ا تهذيب �لنف�س م��ن خ��الل �جل���وع ف��ح��دث عن   
�لإعد�د  �لتجار ي�شرعون يف  �إن  هذ� ول ح��رج، حيث 
مل�شتلزمات رم�شان قبل جميئه بنحو �شهرين، وتقدر 
بع�س �جلهات �أن ما ي�شتهلكه كثري من �مل�شلمني يف 
يف  ي�شتهلكونه  م��ا  �أم��ث��ال  ثالثة  �إىل  ي�شل  رم�شان 
غري رم�شان ! ! وقد �شار رم�شان عبئاً ثقياًل على 
ملو�طنيها  �مل��دع��وم��ة  �ل�شلع  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ات 
�أن  �أ�شهر  �شتة  تعاىل  �هلل  يدعون  �ل�شلف  كان  وقد   !
�أ�شهر  �شتة  �هلل  دع��و�  �ن�شرم  ف��اإذ�  رم�شان،  يبلغهم 

�أخرى �أن يتقبل منهم �أعمالهم يف رم�شان.
 �أما �ليوم فاإن كل و�شائل �لإعالم يف �لعامل �لإ�شالمي 
ت�شعر �لنا�س باأن رم�شان �شيف ثقيل فكاأنه �شر لبد 
�إىل  ف��اإن كثري�ً من �لرب�مج ين�شرف  منه، ومن ثم 
�لرتفيه عن �لنا�س مبا يجوز وما ل يجوز، و�نقلب 
�ل�شهر �ملبارك �إىل مو�شم للهو و�للعب ! وما يحدث 
لكثري من �مل�شلمني يف هذ� �ل�شهر �ملبارك �أمر مفهوم، 
حيث �إن �لأمة حني متر بحالة من �لركود �حل�شاري 
�ل�شكليات  عليها  وت�شيطر  �لفعل  عن  مبادئها  تكف 
و�لعاد�ت، فجيو�شها ل تقاتل، ومبدعوها ل يعرفون 

و�لف�شائل فيها �شعار�ت، و�لعباد�ت 
ذلك  يف  وت�����ش��ت��م��ر  ع��������اد�ت.. 

باعتبارها  ت��ن��دث��ر  ح��ت��ى 
يبعثها  �أو  متميزة  �أم���ة 
يحيي  ج��دي��د�ً  بعثاً  �هلل 
�ن���در����س م��ن �شابق  م��ا 
على  ذلك  وما  عهدها، 

�هلل بعزيز.

الإميان 
بالغيب

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

و�لقر�آن  �لف�شيل  لل�شهر  تكرميا  �شهر رم�شان  �لقر�آن يف  �أن��زل �هلل 
م��ن �جلهل  �لنا�س  لإن��ت��ق��ال  �لكبري  �لف�شل  ل��ل��ق��ر�آن  وك��ان  �ل��ك��رمي، 
�لنور، مبا فيه من دعوة روحية ودعوة  �إىل  �لعلم ومن �لظالم  �إىل 
يعود  ومب��ا  عليه  ت��ك��ون  �أن  يجب  مب��ا  �حل��ي��اة  ب��روؤي��ة  تهتم  تقدمية 
و�شوح  ورغم  و�لثقافة،  �لتقدم  مع  تتنا�شب  حياة  من  �لإن�شان  على 
�أن كثري من �مل�شلمني عرب �لقرون و�لأجيال حتى  �إل  هذه �ملفاهيم 
�أمر يحتاج  يومنا هذ� مل يتحققو� روحيا ومل ينتفعو� ماديا، وهذ� 
�إىل تو�شيح ياأخذ بيد �ل�شالكني �لذين �هتدو� بهدى �لدين ولنا يف 
�لآيات �لقر�آنية عظة وعربة، وقد �آن �لآو�ن لكي ننظر �إىل ما يدعو 
�إليه �لقر�آن باإمعان ونطبق ذلك برغبة و�إتقان ومثال ذلك ما جاء 
كان  حيث  �لبقرة  �شورة  وه��ي  �مل��ن��ورة  �ملدينة  يف  نزلت  �شورة  �أول  يف 
فبينت  كرميا  م��ر�  �ل��ق��ارئ  عليه  مي��ر  �أن  يجب  ل  ملفت  لها مطلع 
�لآية �لأوىل ثالثة �أحرف هم )�أمل( لتدعو �ل�شامع و�لقارئ ليفكر 
وي�شتنبط ما تريده هذه �لأحرف �أعالنه كخطاب دينى يعمل على 
تنمية �لذكاء و�لبحث عن �لثقافة من �أجل جمتمع كتب له �لتفوق 
�لتفكري  �لقر�آن  �أحرف  �أ�شتوجبت  و�لريادة. من �جل ذلك  و�لقيادة 
�جلملة،  فى  �أو  �لكلمة  فى  �لتفكري  �لنا�س  �عتاد  كل حرف حيث  يف 
وذلك من �جل حتريك وت�شغيل ماكينة �لعقل �لتى متكن لالإن�شان 
ذل��ك قد  وم��ع  �ل���ر�أى  لأب���د�ء  �لنظرة �حلكيمة  ذ�ت  �ل�شليمة  �حلياة 
بحرف  يتعلق  ففيما  �خل��ط��اأ،  يحتمل  ق��د  كما  �شو�با  �ل���ر�أى  يكون 
�لألف فاإنه حرف يف كلمة �هلل وكذلك حرف �لالم يعرب عن ل �إله �إل 
�أ�شهر �لأ�شماء وهو حممد ر�شول �هلل، فتلك  �أما �مليم يعرب عن  �هلل 
نوعية من �لتفكري تدعو �إىل �لنظر نحو �لآفاق، فالنظرة فى �لآفاق 
ت�شمو نحو �ل�شماء، فتختلف فى ذلك �لنظرة نحو �لأر�س، فالفارق 
�شا�شع ما بني �ل�شماء و�لأر�س، وقد جعل �هلل �لهدى كتابا، كما جعل 
�ل�شالة كتابا وجاء فى �لقر�آن �إن �ل�شالة كانت على �ملوؤمنني كتابا 
موقوتا وحقا ذلك �لكتاب فيه هدى للمتقني �لذين يوؤمنون بالغيب، 
�آفاق �لغيب  �أكت�شفت �أحرف �لقر�آن تكت�شف بدورها  فالنظر�ت �لتى 
وبالنظرة �ملو�شوعية جند �أن �لغيب ينق�شم �إىل ق�شمني غيب عقلى 
وغيب روحى، فالغيب �لعقلى ينظر مثال �إىل �شحر�ء قد تتحول �إىل 
مدن بعد �ألف عام، فيخطط �لعقل لهذه �ملدن، فهل �شتكون �ملدينة 
�آفاق علم  �أو مدينة جتارية، كل ذلك فى  �أو مدينة زر�عية  �شناعية 
�أجل �نتقال �ملجتمع من جمتمع  �لغيب �لذى يدعو �إىل �لعمل من 
يت�شور  �مل��دن  وف��ى  م��دن،  يعي�س فى  �إىل جمتمع  يعي�س يف �شحر�ء 
�لذي  �لأم��ر  هو  وذلك  و�حلد�ئق  و�مليادين  و�ل�شور�ع  �لطرق  �لعقل 
يدعو �إىل �لتقدم و�لتفوق على �أمم كثرية �أغفلت نظر�تها �إىل �لغيب 
�لذي  �لروحى  �لغيب  هو  �لغيب  �لأخ��ر من  �جلانب  �ما  و�مل�شتقبل، 
يوؤمن به �لإن�شان �إىل يوم �لقيامة و�حل�شاب و�جلز�ء و�جلنة و�لنار 
و�ملالئكة �لأبر�ر، وهذ� �لت�شور يوؤثر يف توجهات �لإن�شان على �لأر�س 
حتى ل يعتدي على �أحد �أو ميار�س �لظلم على �لنا�س لكونه �شي�شاأل 
�أمر  فذلك  �خلاطئة،  وت�شرفاته  �أفعاله  على  ويعاقب  �لقيامة  يوم 
يدعو �لنا�س للكف عن �لأذى و�لف�شاد مبا يعود على �لإن�شان بالأمن 

و�لآمان فى حياة ي�شوبها �ل�شالم و�ل�شالم على من �تبع �لهدى.   

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته. من مل ينو ال�سيام يف 
رم�سان اأ�سال واأفطر �سواء باجلماع اأو باالأكل وال�سرب. هل 

عليه كفارة اأم اأن الكفارة على من كان �سائما و اأفطر؟

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

عليه  عليه حتى طلع  ق��ادر  وه��و  رم�شان  �ل�شيام يف  ينو  من مل 
�أو  �ل��ي��وم  ذل��ك  �أف��ط��ر يف  ���ش��و�ء  و�ل��ك��ف��ارة  �لق�شاء  فعليه  �لفجر 
�شامه، ففي �ملدونة عن �لعالمة �شحنون �أنه قال: )�أر�أيت لو �أن 
رجال �أ�شبح ونيته �لإفطار يف رم�شان ومل ياأكل ومل ي�شرب حتى 
و�لكفارة؟  �لق�شاء  �أعليه  �لنهار  �أك��رث  م�شى  �أو  �ل�شم�س،  غابت 
فقال: نعم قلت: وهذ� قول مالك؟ فقال: نعم قلت: و�إن �أ�شبح 
�ل�شم�س؟  �ل�شيام بعد طلوع  �لإفطار يف رم�شان، ثم نوى  ينوي 
قال �بن �لقا�شم: عليه �لق�شاء و�لكفارة(، فهذ� ن�س �شريح يف �أن 
جمرد رف�س نية �ل�شيام يف رم�شان مع �لقدرة عليه وبدون عذر 
�لنية  �إذ� رف�س  �أوىل  باب  و�لكفارة، ومن  �لق�شاء  �شرعي يوجب 

و�أفطر. و�هلل تعاىل �أعلم.
�لقدرة  مع  رم�شان  �ل�شيام يف  نية  رف�س  • و�خلال�شة: جمرد 
و�لكفارة، ومن  �لق�شاء  �شرعي يوجب  وب��دون عذر  على �شيامه 
جماع.  �أو  �شرب  �أو  باأكل  �شو�ء  و�أفطر  �لنية  رف�س  �إذ�  �أوىل  ب��اب 

و�هلل تعاىل �أعلم.

�سيام  نويت  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 
ومنت  و�سليت  وت�سحرت  �سوال  �ستة  اأيام  من  يوم 
فهل  فاأفطرت  الثانى  اليوم  فى  �سيف  وجاءنى 

اأ�سوم �سبعة اأيام بدل �ستة؟

�حلمدهلل رب �لعاملني، و�ل�شالة و�ل�شالم 
ع��ل��ى �أ����ش���رف �مل��ر���ش��ل��ني ���ش��ي��دن��ا حممد 
وع���ل���ى �آل�����ه و���ش��ح��ب��ه �أج���م���ع���ني، �أم���ا 

بعد..
�أن  متطوعا  ���ش��ام  م��ن  ع��ل��ى  فيجب 
قطعه  له  يجوز  ول  �شيامه،  يكمل 

�إل لعذر، لأن �ل�شوم من �لأم��ور �لتي  �أو غريهما  �أو �شرب  باأكل 
جتب بال�شروع فيها ومن �أفطر متعمد� لغري عذر يف �شوم �لتطوع 
�ليوم  بدل هذ�  يوم  ثم ق�شاء  �أول،  تعاىل  �هلل  �إىل  �لتوبة  فعليه 
�لكايف للحافظ  �لذي تعمد �لفطر فيه لغري عذر، جاء يف كتاب 
�أن��ه ق��ال: )�إذ� �شام �لرجل  �بن عبد �لرب ناقال عن �بن �لقا�شم 

يوما متطوعا ثم �أفطر من غري عذر كان عليه ق�شاوؤه( .
وبناء عليه �أخي �ل�شائل فالو�جب عليك �لآن هو �شيام يوم بدل 

هذ� �ليوم �لذي �أفطرت فيه متعمد�، و�هلل تعاىل �أعلم.
تعاىل  �هلل  �إىل  �لتوبة  هو  �لآن  عليك  �لو�جب  و�خلال�شة:   •
مما فعلته وهو تعمد �لفطر من غري عذر يف �شوم �لتطوع، ثم 
فيه متعمد�.  �أفطرت  �ل��ذي  �ليوم  بدل هذ�  يوم  بعد ذلك �شيام 

و�هلل تعاىل �أعلم.

ما هي ال�سهور التي ال يجوز ال�سيام فيها ؟

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

يجوز �ل�شيام يف كل �أيام �ل�شنة ما عد� يوم �لفطر ويوم �لأ�شحى، 
وثاين وثالث �أيام �لعيد، فال ت�شام هذه �لأيام، لقول �لنبي �شلى 

�هلل عليه و�شلم )... و�أيام منى �أيام �أكل و�شرب( رو�ه م�شلم.
�أيام  من  و�لثالث  �لثاين  ي�شوم  فاإنه  �ملتمتع  �لفقهاء  و��شتثنى 
يتمكن  يوم عرفة، ومل  غ��روب  قبل  �لنق�س  له  �إذ� ح�شل  �لنحر 
ل��ه �شوم  ي��وم �لنحر ف��اإن��ه ي��ج��وز  م��ن ���ش��وم �لأي���ام �لثالثة قبل 
�لتاج و�لإكليل نقال عن  �مل��و�ق يف كتابه  �لعالمة  �أي��ام منى، قال 
�لعالمة �لباجي رحمهما �هلل تعاىل قوله: )�لذي قال به مالك 
وفقهاء �لأم�شار �أن �أيام �لت�شريق ل ي�شومها �إل �ملتمتع �لذي ل 
يجد هديا(. وما عد� هذه �لأيام فاإنه ي�شام �إما وجوبا كرم�شان، 
�لتا�شع و�لعا�شر  ، و�ليوم  ��شتحبابا كيوم عرفة لغري �حلاج  و�إما 
من �ملحرم، وكال�شيام يف �شعبان، وك�شوم �خلمي�س و�لإثنني، و�إما 

جائز� كبقية �لأيام. و�هلل تعاىل �أعلم.
ويوم  �لفطر  يوم  عد�  ما  ت�شام  كلها  �ل�شنة  �أيام  • و�خلال�شة: 
وما  �ملتمتع،  لغري  �لنحر  �أي���ام  م��ن  و�ل��ث��ال��ث  و�ل��ث��اين  �لأ���ش��ح��ى 
جو�ز�.  �أو  ��شتحبابا  �أو  وج��وب��ا  �إم���ا  ي�شام  �لأي����ام  م��ن  ذل��ك  ع��د� 

و�هلل تعاىل �أعلم.

فاأح�س�ست  ترعت  وفجاأة  رم�سان  يف  النوم  من  ا�ستيقظت 
بطعم االأكل يف حلقي فهل هذا يبطل ال�سيام علما اأن هذا 

مت غلبة اأفيدوين

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

بارك �هلل فيك: جمرد �لإح�شا�س بطعم �لأكل يف حلقك ل يبطل 
�شومك، �إذ� كان هذ� �لأكل �آت من �ملعدة، �إل �إذ� و�شل  �إىل منطقة 
من �لل�شان ميكنك طرحه فلم تطرحه، و�بتلعته ثانيا فاإن �ل�شوم 
يبطل بهذ�، فقد ذكر �لفقهاء �أن �لقيء �لذي طلع من �ملعدة غلبة 
ل يبطل �ل�شوم ولو و�شل للحلق �إل �إذ� و�شل �إىل منطقة ميكن 
�حلالة  ه��ذه  ففي  �ل�شائم  �بتلعه  ذل��ك  بعد  ثم  تفُله،  �أي  طرحه 
يبطل �ل�شوم، ذكر ذلك �شر�ح خليل رحمه �هلل تعاىل عند قوله: 

)وقيء وبلغم �أمكن طرحه(. و�هلل تعاىل �أعلم.
• و�خلال�شة: جمرد �لإح�شا�س بطعم �لأكل يف حلقك ل يبطل 
�إىل  �إذ� و���ش��ل  �إل  �مل��ع��دة،  �آت م��ن  �لأك����ل  ه���ذ�  ك���ان  �إذ�  ���ش��وم��ك، 
ثانيا  و�بتلعته  تطرحه،  فلم  طرحه  ميكنك  �لل�شان  من  منطقة 

فاإن �ل�شوم يبطل بهذ�. و�هلل تعاىل �أعلم.
مل اأ�سم �سهر رم�سان 1432 الأنني كنت حامال ومل اأ�ستطع. 
مل اأق�س االأيام التي اأفطرتها حتى االآن، هل علي كفارة؟

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

فن�شاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يرزقك �لذرية �ل�شاحلة، ول كفارة 
عليك و�إمنا عليك هو ق�شاء رم�شان بعد �أن ت�شتطيعي ذلك، قال 
)و�إذ� خافت  �ل��دو�ين:  �لفو�كه  �لنفر�وي رحمه �هلل يف  �لعالمة 
ولو يف  �أفطرت وجوبا  بطنها  ما يف  على  �أو  نف�شها  على  �حلامل 
�أو �شديد �أذى وندبا فيما دون  �شيام رم�شان حيث خافت هالكا 
ذلك ومل تطعم على �مل�شهور و�إمنا تق�شي فقط ...(، و�هلل تعاىل 

�أعلم.
�حلمل  ب�شبب  �أفطرت  دمت  ما  عليك  كفارة  ل  و�خلال�شة:   •
تعاىل  و�هلل  �ل�شتطاعة،  بعد  رم�شان  ق�شاء  عليك  يجب  و�إمن��ا 

�أعلم.

فاَهِة  َالّلـُهمَّ اْرُزْقني فيِه الذَِّْهَن َوالتَّْنبيَه، َوباِعْدني فيِه ِمَن السَّ

َوالَّتْمويِه، َواْجَعْل لى َنصيبًا ِمْن ُكلِّ َخْير ُتْنِزُل فيِه، ِبُجوِدَك يا 

َاْجَوَد االَْْجَوديَن .
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العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/161  جتاري جزئي         
�ىل �ملدعي عليه /1-�شيخة عبيد جا�شم عبيد حمد �لزعابي   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  ع��ب��د�هلل ح�شني 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لرو�شم  درهم(   23308.05( وقدره  عليها مببلغ 
و�لفائدة �لتفاقية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
 ch2D.19 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/28 �ل�شاعة 8.30 �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 بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/279   جتاري جزئي         
�ىل �ملدعي عليه /1-حممد �شاهز�د خان حممد يون�س خ��ان   جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي / ب��ن��ك �م �ل��ق��ي��وي��ن  �ل��وط��ن��ي ���س م ع ومي��ث��ل��ه: خ��ال��د ك��ل��ن��در عبد�هلل 
ح�شني      قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %7.5 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   15223.54(
�لتام ومببلغ وقدره )65318.19  �ل�شد�د  �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2012/10/29 وحتى 
�ل�شد�د  2012/10/29 وحتى  �حلا�شل يف  �ل�شتحقاق   تاريخ  6% من  و�لفائدة  دره��م( 
�لتام.    وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.19
�لقل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/392   جتاري جزئي         

�ىل �ملدعي عليه /1-عبد�ل�شليم بن عبد�لر�شيد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / 
بنك �م �لقيوين �لوطني ) �س م ع( وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني   قد �قام عليك 
درهم(   42.124.49( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
من  �شهريا   %2.49 بو�قع  �لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2011/12/20 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/5 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 
�يام على �لق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/269   مدين كلي           
�ىل �ملدعي عليه /1-�شيخ �شلمان م�شعود  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
ب���در    ق��د �ق��ام عليك �لدعوى  �ب��و زك��ي وميثله: نبيه �حمد  / ف��ر����س �حمد 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه با�شالح م�شاكل ت�شريب �ملياه �ل�شادرة 
من �شقته �ىل �شقة �ملدعى و�لز�مه بالتعوي�س عن �ل�شرر �ملت�شبب به بقيمة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  دره��م(   16.500(
و�لتعاب.   . وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/25 �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 
بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

 ق�سم الق�سايا  املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/363    عقاري كلي           
ملالكها  /�حمد عبد�لرحيم  �لعطار-  �ملدعي عليه /1-عقار�ت �حمد عبد�لرحيم  �ىل 
�لعطار جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / مارجريت �و�شوليفان    قد �قام عليك 
�لدعوى  �ىل   2009/23 �مل�شتعجلة  �لدعوى  ملف  ب�شم  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�لز�م  مع  �ل��دع��وى  مو�شوع  �لعقارية  بالوحد�ت  �ملتعلقني  �لعقدين  وف�شخ  �لر�هنة  
تاريخ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  قانونية  وف��ائ��دة  دره��م   21.659.420 مبلغ  بتاأدية  عليه  �مل��دع��ى 
��شتالم  �خر مبلغ  ولل�شد�د  �لتام وت�شمني  �ملدعي عليه �لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت 
لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/25 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1950   عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه /1-رينا �شن�س �نرتيور�س- �س .ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
�ق��ام عليك �لدعوى  مبا �ن �ملدعي / �مانى حممد حممد �حمد عثمان   قد 
وتذكرة  دره��م(   111251( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف.  �ل��ر���ش��وم   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره���م(   2000( �ل��ع��ودة 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    .  )2013/142870( �ل�شكوى  رق��م 
2013/7/23 �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 بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/308   جتاري جزئي         
ذ.م.م  جمهول  ي��ون��ت  �ن��دو���ش��رتي��ل ميتل  �مل��دع��ي عليه /1-���ش��رك��ة  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / �حل��ف��ار ل��الع��م��ال �لفنية )�����س.ذ.م.م( 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ل��ك��ب��ان    عبد�ملجيد حممود  ري��ا���س  وميثله: 
و�لر�شوم  �ل��دع��وى  يف  �لهند�شي  �خلبري  ن��دب  ب���  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  ومقابل �تعاب �ملحاماة.     وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2013/8/5 �ل�شاعة 8.30 �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 بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/248   جتاري جزئي         
�ملعماري  �مل���رك���ز  ���ش��رك��ة  ���ش��ري��ف��ة 2-  ع��ل��ي��ه��م��ا /1-�ح���م���د غ��ال��ب  �مل���دع���ي  �ىل 
)لال�شت�شار�ت �لهند�شية(   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / زهري جان 
علي علي بن ر�شا وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي  قد �قام عليك �لدعوى 
للمدعي  يوؤديا  بان  و�لثانية  �لول  �ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  �لول  عليه  �مل��دع��ى  و�ل���ز�م  دره��م   74.153 وق���دره  مبلغ 
و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/663   جتاري جزئي         
�ىل �خل�شم �مل��دخ��ل  /1-ي��ون��ي��ك لي��ن للتجارة   جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
ح�شن  �شلمان  حممد  وميثله:  و�لرتويج  للت�شويق  ماجيك  �شاي   / �ملدعي  �ن 
�ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �ل�شابري    قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   32104( وق��دره  مببلغ 
�لقانونية من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.19 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/930   جتاري كلي         
�ىل �ملدعى عليه /1-بروفا�شينل فود �شاليو�شن �س .ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �شركة غالمي وعابدي للخ�شار و�لفو�كه �س ذ.م.م   وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  غ��امن  حممد  �هلل  م��ال  نا�شر 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )316273 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
 ch2E.22 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 �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 بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/821  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شدهما / 1 -حاجي جان حممد يعقوب 2- حممد �قبال 
�يه  �مل�شتاأنف /�شركة  �ن  �لقامة مبا  بن حاجي يعقوب  جمهول حمل 
�ر و�ي �ير�م بال�س م د م �س وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم  قد 
كلي      جتاري   2011/416 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
بتاريخ 2013/5/26  وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/18 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch1A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/561  ا�ستئناف مدين
حمل  جم��ه��ول  لل�شر�فة    �لعربية  -�ل�شركة   1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /زكى عبده �حمد �حل�شرمي وميثله: حمد�ن 
عبد�هلل عبد�لرحمن علي �لهرمي   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم 2012/1122 مدين كلي بتاريخ 2013/6/20  وحددت لها 
بالقاعة  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  �ملو�فق 2013/7/22  �لثنني  يوم  جل�شه 
ch2D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/957  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -�حمد علي ح�شن عبد�هلل  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر 
ع��ب��د�هلل ح�شني ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2011/925 جتاري كلي بتاريخ 2012/7/22  وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/9/22 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2E.23 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/270  ا�ستئناف جتاري
�لها�شمي    حممد  �ل�شيد  ح�شني  �ل�شيد  -ع��ل��ي   1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�س  �لوطني  �لقيوين  �م  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
 2011/2257 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  ع    م 
�ملو�فق  جتاري كلي بتاريخ 2013/2/25  وح��ددت لها جل�شه يوم �لحد 
2013/9/15 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2E.23 وعليه يقت�شي 
ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/466  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -�حمد عبد�هلل �شريف �حمد علي   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد 
كلندر عبد�هلل ح�شني قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
2011/259 جتاري كلي بتاريخ 2012/4/18  وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
�ملو�فق 2013/9/15 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2E.23 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/325  ا�ستئناف عمايل
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1 -نور �حلياة خلدمات �لفر�ح �س .ذ.م.م جمهول 
وميثله:  حممد  حممد  ح�شني  /ن��ادي��ه  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لكتبي  هويدن  بن  عبد�هلل  �شعيد  عبد�هلل  خليفة 
بتاريخ  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2012/3366 رق���م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ش��ادر  �حل��ك��م 
2013/2/28  وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/15 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.19 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/621 ت  عمل-م ع- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حممد �بو �حل�شني ليت عبد�حلميد هولدر �جلن�شية: بنغالد�س 
�ملنفذ �شده : �شركة ميرتو �شيتي للمقاولت �لكهربائية ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لكهربائية  للمقاولت  �شيتي  ميرتو  �شركة  �عالنه:  �ملطلوب 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/199 عم جز -م ع- ب-�أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لثنني �ملو�فق 2013/7/22 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم العمايل                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1706   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/�شريف رم�شان حممد عبد�لعزيز �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: �لقمة 
�لذهبية للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة  �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
و�ل�شيانة  للمقاولت  �لذهبية  �لقمة   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1837   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/�شرفر�ز �حمد �شاه روم ميان �جلن�شية: �لهند مدعي عليه: �شركة كوريا 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م   �لبناء  ملقاولت  جيلني  �ل�شني 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / �شركة كوريا �ل�شني جيلني ملقاولت �لبناء 
ذ.م.م  �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/21 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثه ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/38   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  �لقا�شم  �بو  �ل�شالم  �شيد  مدعي/حممد 
�شركة ميرتو �شيتي للمقاولت �لكهربائية ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت  
�شيتي  ميرتو  �شركة   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع 
�ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لكهربائية  للمقاولت 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23
مبدينة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/633   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ح�شن موليك ��شد علي �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: طارق حممد 
�لكثريي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه / طارق حممد �لكثريي للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
 اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1623   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/حممد ر�شيد خيال حممد �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: �شبع �شنابل 
م�شتحقات عمالية  �لدعوى:  �لمار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عالنه / �شبع �شنابل للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1877   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

�لرخاء  مدعي/�حمد حممد �حمد عبد�لرحيم �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / �لرخاء للمقاولت و�لنقليات �لعامة ذ.م.م  
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

   

 

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1658-2013/1657   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

�بو نا�شر حاجي علي �كرب �جلن�شية:  �لها�شم 2- حممد  �بو  مدعيان/1- عبد�ل�شتار 
�جلن�شية:  �لعامة   و�ل�شيانة  للمقاولت  �ل�شيليه  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالد�س 
�ل�شيليه  موؤ�ش�شة   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة   و�ل�شيانة  للمقاولت 
موعد�   2013/7/21 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
بو��شطة وكيل  �و  �لعمالية  �شخ�شيا  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



•• لندن-رويرتز:

ت��ر�ج��ع ���ش��ع��ر �ل��ذه��ب �م�����س م��ع �ن��ت��ع��ا���س �ل�����دولر وب�شبب 
عمليات بيع جلني �لرباح بعد �رتفاع ��شتمر �أربعة �أيام لكن 
�أ�شبوعية له يف  �ملعدن �لنفي�س يو�شك �أن ي�شجل �أكرب زيادة 
�لتحفيز  �شحب  م��ن  �مل��خ��اوف  �نح�شار  بف�شل  عامني  نحو 
ك��اأد�ة حتوط  �لذهب  ع��زز جاذبية  �ل��ذي  �لمريكي  �لنقدي 
�لعام  ه���ذ�  قيمته  رب���ع  ن��ح��و  �ل��ذه��ب  وف��ق��د  �لت�شخم.  م��ن 
�لحتياطي  برنامج  تخفي�س  �حتمال  م��ن  خم��اوف  ب�شبب 
�لحتادي �لبنك �ملركزي �لمريكي ل�شر�ء �ل�شند�ت يف وقت 
قريب. و�أكد بن برنانكي رئي�س �لبنك هذه �ملخاوف يف يونيو 
حزير�ن حني قال �ن �لبنك قد يبد�أ �شحب �لتحفيز يف وقت 
لحق هذ� �لعام. لكن برنانكي �أ�شار يوم �لربعاء �ملا�شي �ىل 

و�أظهر  �أط��ول.  �ل�شند�ت لفرتة  �شر�ء  يو��شل  �لبنك قد  �أن 
�مل�شوؤولني  �أن  حزير�ن  يونيو  ل�شهر  �لبنك  �جتماع  حم�شر 

منق�شمون ب�شاأن توقيت �شحب �لتحفيز.
ب���امل���ئ���ة �ىل  6ر0  �ل���ف���وري���ة  �ل�������ش���وق  �ل����ذه����ب يف  وت����ر�ج����ع 
71ر1276 دولر لالوقية �لون�شة بحلول �ل�شاعة 1006 
بتوقيت جرينت�س. و�رتفع �ملعدن �ل�شفر نحو خم�شة باملئة 
منذ  �أ�شبوعية  زي��ادة  �أك��رب  ي�شجل  �أن  ويو�شك  �ل�شبوع  ه��ذ� 
باملئة.  2ر6  �رت��ف��ع  ح��ني   2011 �لول  ت�����ش��ري��ن  �أك��ت��وب��ر 
دولر  40ر4  للذهب  �لجلة  �لمريكية  �لعقود  وتر�جعت 
�ىل 50ر1275 دولر لالوقية ويف �ل�شوق �لفورية هبطت 
و�لبالتني  81ر19 دولر لالوقية  �ىل  باملئة  4ر1  �لف�شة 
�رتفع  بينما  لالوقية  دولر  99ر1401  �ىل  باملئة  2ر0 

�لبالديوم 1ر0 باملئة �ىل 22ر717 دولر لالوقية.
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•• طوكيو-رويرتز:

و��شلت �أ�شعار �لعقود �لجلة للنفط �خلام �لمريكي تر�جعها متجهة �شوب 104 دولر�ت للربميل �أو�ئل �لتعامل 
يف ��شيا حتت �شغط من عمليات بيع جلني �لرباح بعد �أن �شجلت �أعلى م�شتوى لها يف 15 �شهر� فوق م�شتوى 107 

دولر� �ليوم �ل�شابق.
ويف �حدث �لتعامالت �للكرتونية لبور�شة ناميك�س �نخف�س �شعر عقود �خلام �لمريكي �خلفيف لت�شليم �غ�شط�س 
يوم  �لت�شوية  عند  دولر  91ر104  �ىل  دولر  �ب 46 �شنتات �ىل 45ر104 دولر للربميل بعد هبوطه 61ر1 

�خلمي�س.
و�نخف�س �شعر عقود مزيج �لنفط �خلام برنت 41 �شنتا �ىل 32ر107 دولر للربميل بعد هبوطه 78 �شنتا �ىل 

�لت�شوية يوم �خلمي�س. عند  دولر  73ر107 

النفط الأمريكي يوا�صل الرتاجع 
املال والأعمال

نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للطاقة يف دبي يتفقد �صري العمل يف عمليات اإن�صاء جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية
�ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ط��اي��ر،  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ق��ام 
�ملنتدب  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  دب���ي،  يف  للطاقة  �لأع��ل��ى 
بزيارة  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  جممع  �إن�شاء  ملوقع  ميد�نية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أط��ل��ق��ه  �ل���ذي  �ل�شم�شية  للطاقة 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف منطقة �شيح �لدحل 
عمليات  يف  �لإجن���از  تقدم  على  �شعادته  �طلع  وق��د  بدبي. 
�لربنامج  وف��ق  ت�شري  و�ل��ت��ي  للم�شروع  �ملوقعية  �لإن�����ش��اء 
�ملحدد لها وقد ر�فق �شعادته كل من نا�شر لوتاه، �لنائب 

ومياه  كهرباء  هيئة  يف  �لإنتاج  لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي 
دبي، وعدد من م�شوؤويل �لهيئة.

�ل�شمو  �شاحب  مل��ب��ادرة  تنفيذ�ً  �ملجمع  ه��ذ�  �إن�����ش��اء  وي��اأت��ي 
�لدولة،  رئي�س  نائب   - �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، �قت�شاد �أخ�شر 
يف  �ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً   ، م�شتد�مة  لتنمية 
�لإقت�شاد �لأخ�شر و�لرتويج مل�شتقبل م�شتد�م لإمارة دبي 
و�لتي تهدف �إىل تعزيز مكانة دبي كنموذج عاملي يحتذى 
به يف حتقيق �أعلى معايري كفاءة �لطاقة وزيادة �إ�شهامات 
�لطاقة �ملتجددة وفقاً لإ�شرت�تيجية دبي �ملتكاملة للطاقة 

�حتياجات �لكهرباء يف  توفري  على  �شتعمل  �لتي   2030
�أربعة  2030 من خ��الل م�شادر  ع��ام  دب��ي بحلول  �إم���ارة 
تتمثل يف: �لغاز �لطبيعي بن�شبة %71، و�لطاقة �لنووية 
و�لطاقة  منهما،  ل��ك��ل   12% بن�شبة  �لنظيف  و�ل��ف��ح��م 

�ل�شم�شية بن�شبة 5% .
�ملجل�س  نائب رئي�س  �لطاير،  �شعادة �شعيد حممد  و�أع��رب 
�لأعلى يف دبي عن ر�شاه عن �شري �لعمل لبناء �أول م�شروع 
�ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  جممع  يف 
 2030 للطاقة  �ملتكاملة  دب��ي  �إ�شرت�تيجية  يدعم  �ل��ذي 
توليد  يف  �مل�شتخدمة  �لتقنية  تطوير  يف  �شُي�شهم  و�ل��ذي 

�لكهرباء با�شتخد�م �لطاقة �ل�شم�شية، حيث يجري �لعمل 
وفق �خلطة �ملو�شوعة لإجناز �مل�شروع يف موعده �لتعاقدي 
تكليف  و  بتاأهيل  �لهيئة قامت  �ن  بالذكر  �ملقرر و�جلدير 

كو�در مو�طنة متخ�ش�شة للقيام مبتابعة و�إد�رة �مل�شروع.
�شتقوم  دب��ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
�لإنتاجية  �لقدرة  ت�شل  �لذي  �ملجمع،  وت�شغيل  �إد�رة  على 
ملرحلته �لأوىل �إىل 13 ميجاو�ط من �لطاقة �لكهربائية 
من خالل تقنية �لألو�ح �ل�شم�شية كاأول مرحلة يف �ملجمع، 
ومن  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ب�شبكة  ربطها  ث��م  وم��ن 
�ملقرر �لإنتهاء من هذه �ملرحلة يف يناير 2014 و�شت�شل 

قدرته �لإنتاجية �لإجمالية �ملتوقعة عند �كتماله �إىل نحو 
1000 ميغاو�ط وتبلغ تكلفته �لإجمالية 12مليار درهم 

�إمار�تي .
ومت �ختيار منطقة �شيح �لدحل �لو�قعة على بعد حو�يل 
30 كم من تقاطع طريق دبي �لعني مع طريق �للي�شيلي 
جدولة  تتم  و�شوف  �مل�شروع،  لإن�شاء  دب��ي(  �شرق  )جنوب 
�ملر�حل �لالحقة للمجمع على مدى �ملدة �لزمنية �لالزمة 
حتقيق  بغر�س  �لإنتاجية  قدرته  بكامل  �مل�شروع  لكتمال 
�لأهد�ف �ملو�شوعة و�لتي تتمثل يف توفري %1 من طاقة 

دبي بحلول عام 2020، و%5 بحلول عام 2030. 

•• الكويت-وكاالت:

ت�شنيف  �شمن  �ل��ك��وي��ت  �لعاملية  فيت�س  وك��ال��ة  و�شعت 
�جلد�رة �لئتمانية �ل�شيادية AA مع نظرة م�شتقبلية 

م�شتمرة، وفقاً لوكالة �لأنباء �لكويتية كونا.
�لت�شنيف  حمركات  �أن  �شحايف  بيان  يف  فيت�س  و�أك���دت 
ت�شنيفها  منحت  مبوجبها  �لتي  و�لعتبار�ت  �لرئي�شة 
للكويت ��شتندت �إىل �لأو�شاع �ملالية �لقوية و�ل�شتثنائية، 
�ل�شافية  �خلارجية  �ل�شيادية  �لكويتية  �لأ�شول  مقدرة 
% من �لناجت   209 �أو ما ن�شبته  ب�371 مليار دولر، 

�ملحلي �لإجمايل للكويت عام 2012.
و�أرجعت �لوكالة �لقيمة �ملقدرة لأ�شول �لكويت �ل�شيادية 
�إىل �لفو�ئ�س �ملالية �ملرتفعة جد�ً، و�ملرتبطة بالإير�د�ت 

�لنفطية، م�شيفة �أن �لفو�ئ�س �ملالية يف �ملو�زنة �لعامة 
من  و35%   30 ن�شبته  م��ا  بلغت  �جل���اري  و�حل�����ش��اب 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل على مدى �لعقد �ملا�شي بعدما 
قامت �لدولة بتوفريها بح�شافة �شمن �شندوق �لرثوة 
�ل�شيادي. وذكرت من بني �عتبار�ت ومربر�ت �لت�شنيف 
��شتمر�ر �لكويت يف حتقيق فو�ئ�س نفطية، مبّينة �أنه يف 
�لنفط،  و�أ�شعار  �مل�شتويات �حلالية لإنتاج  ��شتمر�ر  حال 
�ملالية  �لفو�ئ�س  �لعامة �شت�شتمر يف حتقيق  �ملالية  فاإن 
و31%   20 بنحو  تقدر  و�لتي  و�خلارجية  �لد�خلية 
من �لناجت �ملحلي �لإجمايل بحلول عام 2015، مقارنة 
عام  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  و44%   36 بنحو 
2012. وتوقعت �أن ت�شل �لأ�شول �ل�شيادية �خلارجية 
�ملحلي  �لناجت  %279 من  نحو  �إىل  للكويت  �ل�شافية 

��شتمر�ر  �ف��رت����س  وذل��ك مع   ،2015 لعام  �لإج��م��ايل 
عند  �إنتاجه  م�شتويات  و��شتقر�ر  �لنفط  �أ�شعار  �رتفاع 

نحو 2.8 مليون برميل يومياً.
يف  �لنفطية  غري  �لقطاعات  ت�شاهم  �أن  فيت�س  وتوقعت 
منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل غري �لنفطي بنحو 4.5% 
% باملتو�شط منذ   3 بنحو  2015، مقارنة  ع��ام  حتى 
تعاوناً  �ملقبلة  �لفرتة  ت�شهد  �أن  و�حتمال   ،2005 عام 
لناحية  و�لتنفيذية  �لت�شريعية  �ل�شلطتني  ب��ني  �أك���رب 

�لإ�شالحات �أو �إجناز �مل�شاريع.
وقالت يف هذ� �ل�شياق �إن �لكويت �أ�شدرت جمموعة من 
�لأول من  �لن�شف  �نتظارها خالل  �لتي طال  �لقو�نني 
لتنمية  �لتجارية  �ل�شركات  قانون  منها  �حل��ايل،  �لعام 
بيئة �لأع���م���ال، م�����ش��ددة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ف��ادي �ل��ب��طء يف 

تنفيذ م�شاريع �لبنية �لتحتية �لكبرية �ملقررة يف �خلطة 
�لتنموية.

وم��ن جملة حم��رك��ات و�ع��ت��ب��ار�ت ت��اأك��ي��د وك��ال��ة فيت�س 
على ت�شنيف �لكويت �لئتماين حت�شن �لنظام �مل�شريف، 
م�شرية �إىل تدين �نك�شاف �لبنوك �ملحلية على �شركات 
�ل�شتثمار، بعدما كان �رتفاع معدلت �لنك�شاف م�شدر�ً 

رئي�شاً لنقاط �ل�شعف يف �ل�شنو�ت �لأخرية.
�ملقّدمة  �مل�شرفية  �لقرو�س  ن�شبة  ت��ر�ج��ع  �إىل  ولفتت 
�إجمايل  %8 من  نحو  �إىل  �ملحلية  �ل�شتثمار  ل�شركات 
 15% بنحو  مقارنة   ،2012 ع��ام  �لقرو�س  حمفظة 
�ملنتظمة  �لقرو�س غري  تر�جعت  وقت  2011، يف  عام 
لدى �لبنوك �ملحلية، �أي�شاً، لت�شل ن�شبتها �إىل 4.9% 

مع نهاية عام 2012.

•• لندن-وكاالت:

�إىل  �لأخ���ري  �خلليجي  �ل��دع��م  �أن  نفطيون  خ��رب�ء  ر�أى 
من  ما  وه��و  �إليها،  �ل�شتقر�ر  ع��ودة  يف  �شي�شاهم  م�شر 
�ل����ذي �شجلته  �ل��ك��ب��ري  ي��ه��دئ م���ن �لرت���ف���اع  �أن  ���ش��اأن��ه 
�ل�شتقر�ر  يعيد  و�أن  �لأخ���رية،  �لأي���ام  يف  �لنفط  �أ�شعار 
�أف�شل  ��شتقر�ر �لأ�شو�ق  �أن  �إىل  �إىل �لأ�شو�ق، م�شريين 

للدول �ملنتجة من �رتفاع �لأ�شعار �ملفاجئ.
ومنذ تدهورت �لأو�شاع �ل�شيا�شية و�لأمنية يف م�شر يف 
�ل�30 من يونيو �ملا�شي �شجلت �أ�شعار �لنفط �رتفاعات 
و���ش��م��ل��ت كافة   ،5% م��ت��الح��ق��ة جت�����اوزت يف جم��م��ل��ه��ا 
�أن��و�ع �لنفط، مبا يف ذلك خام برنت و�خلام �لأمريكي، 

وغريهما، حيث �نت�شرت �ملخاوف من �أن تتاأثر �حلركة 
يف قناة �ل�شوي�س �لتي تعترب �أحد �أهم �ملمر�ت �ملائية يف 
�لنفط  ناقالت  و�لتي متر من خاللها ع�شر�ت  �لعامل، 

يومياً.
وقال �خلبري �لنفطي �لكويتي حجاج بوخ�شور �إن �أحد 
�أهم �لأ�شباب مل�شارعة دول �خلليج لتقدمي �لدعم �ملايل 
و�ل��ه��دوء يف  �ل�شتقر�ر  �إع���ادة  �حل��ر���س على  ه��و  مل�شر، 
موؤكد�ً  �لنفط،  �أ�شو�ق  �إىل  �ل�شتقر�ر  يعيد  مبا  �لبالد، 
��شتقر�ر  �أن  يعلمون  للنفط  �لكبار  �ملنتجني  ه��وؤلء  �أن 
�أف�����ش��ل بكثري م��ن �رت��ف��اع �لأ���ش��ع��ار على وقع  �لأ����ش���و�ق 
�لتوتر�ت ، حيث �إن �لرتفاع �لذي طر�أ على �لأ�شعار كان 
ناجتاً عن ��شطر�ب يف �لأ�شو�ق، ولي�س �رتفاعاً طبيعياً 

ومنطقياً.
ويرى بوخ�شور �أن �لرتفاع �لكبري �لذي �شهدته �أ�شعار 
�أي  �إىل  يرجع  ل  �ملا�شية  �لقليلة  �لأي���ام  خ��الل  �لنفط 
�إىل وج��ود تهديد  �لأ���ش��و�ق، ول يرجع  تهديد فعلي يف 
ح��ق��ي��ق��ي ل��ق��ن��اة �ل�����ش��وي�����س و�إمن�����ا ه��ن��اك ����ش��ت��غ��الل من 
بعد  �لأ���ش��و�ق  ���ش��ادت  �لتي  �لنف�شية  للحالة  �مل�شاربني 

تدهور �لأو�شاع يف م�شر . 
لكن بوخ�شور يرى �أن �لرتفاع �لأخري يف �أ�شعار �لنفط 
لأ�شباب  و�إمن���ا  وح��ده��ا،  لأح����د�ث م�شر  م���رده  يكن  مل 
عام،  كل  �لوقت من  ه��ذ�  مثل  يف  دوم��اً  تتكرر  مو�شمية 
وهو �لأمر �لذي يتفق معه متاماً �خلبري �لنفطي كامل 
�حلرمي، �لذي �أكد �أن �لرتفاع مرده �إىل مو�شم �لإجاز�ت 

�ل�شيفية يف �لوليات �ملتحدة و�لعامل، حيث يزيد �ل�شفر 
ويرتفع �لطلب على وقود �ل�شيار�ت و�لطائر�ت.

وقال �حلرمي �إن خمزونات �لنفط �لأمريكي �نخف�شت 
�أدى  م��ا  �ل��وق��ود،  على  �لطلب  يف  �رت��ف��اع  م��ع  بالتز�من 
�لنفط، متوقعاً  �أ�شعار  �لتي مت ت�شجيلها يف  �لقفزة  �إىل 
�شهري  يف  �لطبيعية  م�شتوياتها  �إىل  �لأ�شعار  تعود  �أن 
�ن��ت��ه��اء مو�شم  ب��ع��د  �أي  �مل��ق��ب��ل��ني،  و�أك���ت���وب���ر  ���ش��ب��ت��م��رب 

�لعطالت �ل�شيفية.
�لحتجاجات  ت��وؤدي  �أن  فكرة  متاماً  �حلرمي  و��شتبعد 
يف م�شر و�لتوتر�ت �لأمنية و�ل�شيا�شية �إىل �إغالق قناة 
هذه  �أن  �إىل  م�شري�ً  فيها،  �حلركة  تعطيل  �أو  �ل�شوي�س 

�لفكرة غري و�ردة �أ�شاًل. 

خرباء: دعم اخلليج مل�صر يعيد ال�صتقرار لأ�صعار النفط

 AA فيت�س: ت�سنيف اجلدارة االئتمانية عند
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ارتفاع الأ�صهم وقيمتها يف بور�صة بريوت 
•• بريوت-يو بي اأي:

�أظهر تقرير دوري، �أن �لأ�شهم �ملتد�ولة يف بور�شة بريوت �شجلت يف نهاية 
�لأ�شبوع �ملايل �حلايل، �م�س �رتفاعاً يف عددها وقيمتها، قيا�شا �ىل �لأ�شبوع 
 5.866.719 ت���د�ول  �مل���ايل �حل���ايل  �لأ���ش��ب��وع  �ملا�شي ومت خ��الل  �مل���ايل 
�شهماً، قيمتها 12.757.734 دولر، بينما كان مت خالل �ل�شبوع �ملايل 

دولر.  2.695.548 قيمتها  �شهماً،  �ملا�شي تد�ول 161092 
كربى  م��ن  وه��ي  �شوليدير،  ل�شركة  �شهماً   132876 ت���د�ول  ج��رى  كما 
�شركات �لعقار�ت يف �ل�شرق �لأو�شط، قيمتها 1.519.482 دولر، بينما 
ل�شركة �شوليدير  مت خالل �ل�شبوع �ملايل �ملا�شي تد�ول 102156 �شهماً 

قيمتها 1.136.917 دولر.
ومت خالل �ل�شبوع �ملايل �حلايل تد�ول 105113 �شهماً لبنك لبنان لبنان 
و�ملهجر قيمتها 867851 دولر�، بينما كان جرى �ل�شبوع �ملايل �ملا�شي 

تد�ول 11300�شهماً لبنك بيبلو�س قيمتها 1.135.800 دولر.
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م�صتثمر �صعودي ينوي �صحب 
م�صر من  دولر  مليار   1.5

•• القاهرة-وكاالت:

ب�شبب  م�شر  يف  ��شتثمار�ته  �شحب  يف  نيته  ���ش��ع��ودي  م�شتثمر  يخف  مل 
�شحيفة  وبح�شب  �مل�شتمرة  �لتظاهر�ت  �أث��ر  �ملتالحقة  �ليومية  خ�شار�ته 
�لقت�شادية، فقد �كد �مل�شتثمر �ل�شعودي يف م�شر �أحمد زقزوق، �أن عائلته 
مليار   1.5 نحو  تبلغ  �لتي  م�شر،  من  ��شتثمار�تها  �شحب  يف  جديا  تفكر 

دولر، وتوجيه ر�شاميلها �إىل �أ�شو�ق �أخرى �أكرث �أمانا.
و�أ�شاف زقزوق �أن �لأنظمة �لعقيمة ، وتف�شي ظاهرة �لر�شوة يف �لقطاعات 
�لعائلة يف م�شر، وت�شببت يف  ��شتثمار�ت  �أعاقت منو  �حلكومية و�لعدلية، 
م�شري  جنيه  مليوين  نحو  تخ�شر  م�شر  يف  ��شتثمار�تنا  وق��ال  خ�شائر. 
ي��وم��ي��ا، ول��ي�����س ه��ن��اك �أي ح��ل��ول ���ش��و�ء ب��اأي��دي �حل��ك��وم��ة �ل��ت��ي �أق��ي��ل��ت �أو 
دون  �حلكومة  من  كثرية  وع��ود�  تلقو�  �أنهم  م�شيفا   ، �لقادمة  باحلكومة 

تفعيل حقيقي لها.
��شتثمار�تهم،  �أم���ام  عائقا  ب��ات��ت  م�شر  يف  �حلكومية  �لأن��ظ��م��ة  �أن  و�أك���د 
وتنمية  �مل��الئ��م��ة، جل��ذب  �ل��ت��ع��دي��الت  �إي��ج��اد  �إىل  ت�شَع  �حل��ك��وم��ة مل  و�أن 
باأيدينا، كم�شتثمرين  �أن �لأمر  �ل�شتثمار�ت �لأجنبية يف م�شر، وقال: لو 
جميع  على  لكتبنا  م�شر؛  يف  �ل�شناعي  �لقطاع  يف  �خل�شارة  طعم  تذوقو� 
�ملنافذ حتذير� من جمرد �لتفكري يف �شخ �لر�شاميل لال�شتثمار يف �أي من 
�لقطاعات يف م�شر . وذكر زقزوق �أن ��شتثمار�تهم تعر�شت للتعرث نتيجة 
�لأنظمة  و�رد يف  ه��و  م��ا  وت��اب��ع:  �ل��ب��الد،  �ل�شتثمار يف  ق��و�ن��ني  لخ��ت��الف 
�لتي جتيز �ل�شتثمار و�ملدونة يف �ملجلد�ت، ل متت للو�قع ب�شلة ، م�شيفا 
يتعر�شون مل�شايقات جتربهم على دفع مبالغ طائلة ملجرد حتريك  �أنهم 

��شتثمار�تهم وت�شغيلها، ف�شال عن جتميد �أمو�لهم لفرت�ت طويلة.
كل  و�أن��ه��و�  م�شانعهم،  لأح��د  �أر�شا  ��شرتو�  �أن  بعد  فوجئو�  �أنهم  و�أو���ش��ح 
�أخرى من  جتهيز�ت �لت�شغيل، مبطالبة جتربهم على �شر�ء �لأر���س مرة 
للم�شتثمر  دفعه  بكثري ما مت  يفوق  �لذي  �ل�شوق �حلالية  وب�شعر  �لدولة، 
مرجعية  �إيجاد  �إىل  م�شر  يف  �ل�شعودي  �مل�شتثمر  ودع��ا  �شابقا.  �لأر���س  يف 
للف�شل يف حقوق �مل�شتثمرين �مل�شريني، ودون �أن يجربو� على �للجوء �إىل 
�ملحاكم، �لتي حتى �إن �أ�شدرت �أحكاما يف �شاحلهم، �إل �أن تنفيذها قد يكون 
م�شتحيال، وبنّي �أن لديهم ق�شايا مرفوعة �إىل �ملحاكم �مل�شرية منذ كانون 
�لأول )دي�شمرب( 2005م حتى �لآن، ومل يجدو� لها �أي نتيجة ومل ي�شدر 

فيها �أي �أحكام ل�شاحلهم �أو �شدهم.

ارتفاع اأرباح جيه بي مورجان 31 باملئة 
•• وا�صنطن-رويرتز:

مع  باملئة   31 بن�شبة  �لف�شلية  �رب��اح��ه  �رت��ف��اع  م��ورج��ان  جيه.بي  بنك  �أعلن 
�ي��ر�د�ت �لتد�ول وجتنب �لبنك وهو �لكرب يف �لوليات �ملتحدة من  �نتعا�س 

حيث �ل�شول ت�شجيل خ�شائر �أخرى ناجتة عن تعامالت حوت لندن.
و�رتفعت �لرباح �ل�شافية �ىل 50ر6 مليار دولر �أي 60ر1 دولر لل�شهم يف 

�لربع �لثاين من 96ر4 مليار دولر �أي 21ر1 دولر لل�شهم قبل عام.
و�شملت نتائج �لربع �ملقابل من �لعام �ملا�شي �جلزء �لكرب من خ�شائر بلغت 
مليار دولر يف مر�كز م�شتقات. ول�شخامة تلك �ملر�كز �أطلقت �شناديق  2ر6 

�لتحوط على �ملتعامل �مل�شوؤول عنها ��شم حوت لندن.
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العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/427  عقاري كلي
�ملدعي / ماجد حامت  �ن  �لبحري�ت    جمهول حمل �لقامة مبا  �شركة  �ملدعى عليه/ 1-  �ىل 
مط�شر  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/26 
يتم  مامل  باجلدول  �ل��دور  �شاحب  �ملخت�س  �لهند�شي  �خلبري  بندب  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم 
�ور�ق  ��شبوع من تاريخه لتكون ماأموريته بعد �لطالع على  �لتفاق على ت�شيمة غريه خالل 
�لدعوى �خلا�شة بالوحدة �لعقارية رقم 221 يف م�شروع �ملر �بع �لعربية ومعاينتها وللخبري يف 
�شبيل �د�ء �ملامورية �لنتقال �ىل �ية  جهة حكومية �و غري حكومية لالطالع  على ما لديها من 
م�شتند�ت تفيد يف تنفيذ �ملامورية وله عند �لقت�شاء �شماع �قو�ل �خل�شوم و�شهودهم ومن يرى 
لزوما �شماع �قو�له بغري حلف ميني وقدرت �مانة على ذمة �تعاب وم�شروفات �خلبري مقد�رها 
خم�شة ع�شر �لف درهم يلزم �ملدعى بايد�عها خز�نة �ملحكمة . وحدد لها  �ملحكمة جل�شة يوم 

   ch1A.1  لربعاء �ملو�فق 2013/7/24.�ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/741   جت  جز   - م ر- ب-  ع ن

ميتلكو  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  للديكور  �لنو�فذ  مدعى/موؤ�ش�شة 
للحديد �مل�شغول �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مببلغ 17000 
درهم  �ملطلوب �عالنه /  ميتلكو للحديد �مل�شغول �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة 
�ملركز �لد�ري �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/869   جت  جز   - م ر- ب-  اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
علي  /�حمد  �ل�شيد  ميثلها  و�حلديدية  �ملعدنية  لالأعمال  تك  �شتيل  مدعى/موؤ�ش�شة 
حممود بغد�د �جلن�شية: �لمار�ت  مدعي عليه: �شركة بنيان للمقاولت �لعامة ميثلها 
درهم    71357 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  �خرت  /حممد 
�جلن�شية:  �خرت  /حممد  ميثلها  �لعامة  للمقاولت  بنيان  �شركة   / �عالنه  �ملطلوب 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/18 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1159   ح نف�س- م ر-ب-اأظ

مدعى/تهاين علي حممد �شالمة �جلن�شية: فل�شطني مدعي عليه: علي حممد 
 / �عالنه  �ملطلوب  �لدعوى: طالق  فل�شطني مو�شوع  �شالمة �جلن�شية:  علي 
علي حممد علي �شالمة �جلن�شية: فل�شطني عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملقر �لرئي�شي  �شخ�شيا 
موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  

2013/7/11
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/51   جت جز-   ب �س-ب-اأظ

في�شل  ميثلها  ذ.م.م  و�لبال�شرت  �لبالط  لعمال  مري  حميد  مدعى/�شركة 
�ملروج  ركن  �شركة  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  قا�شي  حممد  قا�شي 
مالية   مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  حايك  ماجد  ميثلها 
30525 درهم �ملطلوب �عالنه / �شركة ركن �ملروج ميثلها ماجد حايك �جلن�شية: 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/15 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة بني يا�س 
�لبتد�ئية - �لكائنة بني يا�س �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

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

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1697   جت  كل   - م ت -  ب-  اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعى/بنك �خلليج �لول �جلن�شية: �لمار�ت    مدعي عليه: جر�ند لالأملنيوم و�لزجاج 
ذ.م.م و�خرون �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 285.780.03 درهم 
�شحة �حلجز �لتحفظي �ملطلوب �عالنه / جر�ند لالأملنيوم و�لزجاج ذ.م.م   �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة   �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  �لتجارية مبع�شكر  �ملحكمة 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/38   عمايل كلي              
�لقامة    حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �نترييرز  �ن��د  �ك�شيب�شن  بينت  عليه/1-توما�س  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/3/28 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�شالح/ فيليب مر�شر فبلهذه �ل�شباب بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 340208.20 
�و  �ىل موطنه  ع��ودة  وت��ذك��رة  فل�شا  وع�شرون  دره��م  وثمانية  ومائتان  �ل��ف  و�رب��ع��ون  ثالثمائة 
قيمتها  نقد�ن مامل يكن قد �لتحق وقدت �لتنفيذ بخدمة �شاحب عمل �خر وببطالن �شرط 
بالعقد  �ملو�شحة  للمدة  دبي  �م��ارة  على  �لعمل  وق�شر حظر   �ملكان  �ملناف�شة من عمومية  عدم 
مقابل  دره��م  وخم�شمائة  و�ل��ف  �مل�شاريف  من  �ملنا�شب  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �شنو�ت(  )ثالثة 
�ملدعى من ن�شيبة فيها ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة  و�عفت  �ملحاماة  �تعاب 
لن�شر هذ� �لعالن  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب �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  10842 بتاريخ 2013/7/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/283   مدين كلي              
مطلب  مري  وميثلها/حممد   ) ����س.ذ.م.م   ( �ل��ربي  للنقل  �ملر�شال  /1-�شركة   عليهما  �ملحكوم  �ىل 
مرت�شى �مريي 2- �شركة �ملر�شال للنقل �لربي ) ���س.ذ.م.م( وميثلها/طارق  جاويد �ح�شان �لهى  
جمهويل حمل �لقامة   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2013/3/28 يف �لدعوى 
وبالز�م  �مل��وؤرخ 2009/7/9  �لبيع  بف�شخ عقد   �ول:  ك��ار�م  �شينغ  �ملذكورة �عاله ل�شالح/ موهييند�ر 
�ملدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  343500 درهم ) ثالثمائة وثالثة و�ربعون �لف وخم�شمائة 
�ل��ف درهم(  ت���وؤدي للمدعي مبلغ 80000 دره��م )ث��م��ان��ون  ب��ان  �مل��دع��ى عليها  ب��ال��ز�م  ثانيا:  دره���م( 
تعوي�شات  على �ل�شر�ر �ملادية و�ملعنوية مع �لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من 
تبد�أمن تاريخ �شريورة هذ� �حلكم نهائيا  وحتى متام �ل�شد�د وعلى �ل  يتجاوز �ملبلغ �ملق�شى به. 
ثالثا: �لز�م �ملدعى عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن 

�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  10842 بتاريخ 2013/7/13    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :1349/     
�مار�تي �جلن�شية و  �لقا�شمي   �ل�شيخ /�حمد بن حممد بن �شلطان  بان   ليكن معلوما للجميع 
عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغبان  �جلن�شية  �مار�تي  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �ل�شيخ/�شامل 
كامل �حل�ش�س �لبالغة   �لبالغة)100%( يف �ل�شركة �ل�شناعية و�لتجارية للمطهر�ت �ملحدودة- 
ديرت�- مبوجب رخ�شة رقم  )319( وذلك �ىل �ل�شادة/  )جمموعة �لبطحاء للعناية �ل�شخ�شية 
و�ملنزلية ذ.م.م ، �مار�تي �جلن�شية �ل�شادة /�شركة �وتاد لال�شتثمار ذ.م.م .وعمال لن�س �ملادة )16( 
فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� 
�لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1355/     

�مار�تي  �لقا�شمي   �شلطان  بن  حممد  بن  /�حمد  �ل�شيخ  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية و �ل�شيخ/�شامل بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي �مار�تي �جلن�شية يرغبان يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل �حل�ش�س �لبالغة   �لبالغة)100%( يف �شركة جيكو �لكيمائية 
�مل��ح��دودة،  - مبوجب رخ�شة رق��م  )12104( وذل��ك �ىل �ل�شادة/  )جمموعة �لبطحاء 
.وعمال  ذ.م.م  لال�شتثمار  �وت��اد  /�شركة  �ل�شادة  �جلن�شية  �إمار�تي  �ملحدودة،  �لهند�شية 
لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لت�شديق على �لجر�ء  �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم و�نه �شوف يتم  �لعدل.  فقد 
ذلك  �عرت��س حيال  �ي  لديه  �لع��الن فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1358/     

�مار�تي  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  /�شلطان  �ل�شيخ  بان  للجميع  معلوما  ليكن   
�وتو�شتار  يف  �لبالغة)%100(  �حل�ش�س  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية  
�لبطحاء  �ل�����ش��ادة )جمموعة  �ىل  وذل��ك   )114901( رق��م  ل��ل��ت��ج��ارة،    مبوجب رخ�شة 
.وعمال  ذ.م.م  لال�شتثمار  �وت��اد  /�شركة  �ل�شادة  �جلن�شية  �مار�تي  ذ.م.م  �ل�شتهالكية 
لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لت�شديق على �لجر�ء  �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم و�نه �شوف يتم  �لعدل.  فقد 
ذلك  �عرت��س حيال  �ي  لديه  �لع��الن فمن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :1347/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شادة  /�شركة �لبطحاء للتجارة و�ل�شناعة ذ.م.م �ل�شيخ/ 
و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغبان  �جلن�شية  �م��ار�ت��ي  �لقا�شمي،  �شلطان  بن  حممد  بن  �شامل 
�مليكانيكية  للمقاولت  �لعامة  �مل�شاريع  �شركة   )100%( يف  �لبالغة  كامل �حل�ش�س  عن 
جمموعة  �ل�����ش��ادة/  �ىل  وذل���ك   )13561( رق��م  رخ�شة  مب��وج��ب  جيكو-  و�لكهربائية- 
�لبطحاء �لهند�شية �ملحدودة، �مار�تي �جلن�شية و�ل�شادة/ �شركة �وتاد  لال�شتثمار ذ.م.م   
.وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان 
�لت�شديق على  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل.   �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1697   

 �ملنذرة/  �لدلل للعقار�ت
�ملنذر �ليها: ��س ��س بي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م )جمهول حمل �لقامة(  

�خلا�س  �ليجار  عقد  عن  �مل�شتحق  �ليجار  ب�شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
�لكائن مبنطقة �لبطني  �لعقار  رقم 114-260  �لقائمة على  �مليز�نني  باملاأجور مكتب 
للفرتة �لتي تبد� من تاريخ 2013/3/1 حتى 2013/6/30 وذلك ل�شد�د �ليجار �مل�شتحق 
وقدره - 31.250 درهم بال�شافة �ىل  ما ي�شتجد من �يجار  حتى �لخالء �لتام خالل 
ثالثون يوما من تاريخ ن�شر  هذ� �لنذ�ر، و�خالء �ملاجور  وت�شليمة للمالك خاليا من 
�ل�شو�غل  ويف حال  عدم �ل�شد�د فان �ملالك �ملنذرة باتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شدكم 

مع حتميلكم كافة ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1695   

 �ملنذرة/  يا�شني �خلاجة للعقار�ت  
�ملنذر �ليها: حممد حبيب بن حممد �ل�شالح زهروين  )جمهول حمل �لقامة(  

�خلا�س  �ليجار  عقد  عن  �مل�شتحق  �ليجار  ب�شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
باملاأجور �شقة رقم 205 �لقائمة على �لعقار رقم 179-118 �لكائن مبنطقة نايف للفرتة 
�مل�شتحق  �لي��ج��ار  ل�شد�د  وذل��ك   2013/3/31 حتى   2011/1/1 ت��اري��خ  م��ن  تبد�  �لتي 
وقدره  89.100 درهم بال�شافة  �ىل ما ي�شتجد من �يجار حتى �لخالء �لتام خالل 
ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر.  و�خالء �ملاجور  وت�شليمة للمالك خاليا من 
�ل�شو�غل  ويف حال  عدم �ل�شد�د فان �ملالك �ملنذرة باتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شدكم 

مع حتميلكم كافة ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1696   

 �ملنذرة/  �لدلل للعقار�ت
�ملنذر �ليها: فوجل �نرتنا�شيونال للتجارة �س.ذ.م.م )جمهول حمل �لقامة(  

�خلا�س  �ليجار  عقد  عن  �مل�شتحق  �ليجار  ب�شد�د  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
باملاأجور مكتب رقم )302(  �لقائمة على �لعقار  رقم 918-118 �لكائن مبنطقة نايف 
للفرتة �لتي تبد� من تاريخ 2012/5/5 حتى 2013/5/4 وذلك ل�شد�د �ليجار �مل�شتحق 
�لتام خالل  وق��دره 40.000 دره��م بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من �يجار حتى �لخ��الء 
ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر.  ، و�خالء �ملاجور  وت�شليمة للمالك خاليا من 
�ل�شو�غل  ويف حال  عدم �ل�شد�د فان �ملالك �ملنذرة باتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شدكم 

مع حتميلكم كافة ر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/533 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب �لتنفيذ/عبد�لو�حد علي حممد �شعيد �لبلو�شي �جلن�شية: �لمار�ت      �ملنفذ 
�شده : موؤ�ش�شة بنيان �ملاجد للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت     �ملطلوب �عالنه: 
موؤ�ش�شة بنيان �ملاجد للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت         عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/328 
جت كل- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ 
1500 درهم ر�شوم �لدعوى + 3000 درهم ر�شوم �مانة خربة + 200درهم ر�شوم �لتنفيذ 

. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/2026   عمايل جزئي             
�ىل �ملدعي عليه /1-�شوهي�شتا �شوبريوفا لعمال �لكرتوميكانيكال �س ذ.م.م 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد �شرفر�ز �حمد �حمد دين   قد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8000  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
لها  وح��ددت    .)2013/144874( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  �لر�شوم  و  دره���م(  
جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/263  مدين جزئي             

�ل��غ��ري��ب��ي  جم��ه��ول حمل  ب��ن خليفة ب��ن حممد  �مل��دع��ي عليه /1-ه����الل  �ىل 
ع��ب��د�هلل وميثله: هند علي  ح��ام  �شعيد  / �شقر علي  �مل��دع��ي  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�شعيد حام  عبد�هلل قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة.    و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   14500( وق���دره  مببلغ  عليها 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل .ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/479   جتاري كلي         
�ىل �خل�شم �ملدخل   /1-�شركة بن �شبت ملقاولت �لبناء ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد جعفر حممد �لزرعوين قد �قام عليك �لدعوى 
ذ.م.م(   ( �لبناء  ملقاولت  �شبت  بن  �شركة  مديري  بعزل  �ملطالبة  ومو�شوعها 
لهما   �ملمنوحة  �ل�شالحيات  ب��ذ�ت  �ل�شركة  لد�رة  لها  م��دي��ر�  �مل��دع��ي  وتعني 
بعقد �لتعديل �ملوؤرخ 2009/2/10 و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/870  ا�ستئناف عمايل

�شاه نظر   جمهول  �شاه ح�شني  1 -مظهر ح�شني  �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�خلطوط  �لد�خلية للت�شميم �لد�خلي 
�������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه: ه��ب��ه ع��ل��ي غ��ل��وم حم��م��د ب��اق��ر �ه��ل��ي   ق��د ��شتاأنف 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/3098 عمايل جزئي بتاريخ 
2013/5/27  وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.19 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/35  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شدهم/ 1 -ورلدتل تيليكوم دبي ذ.م.م 2- مرت�شى ح�شني علي 
فور� 3- حممد جنم �لدين بهارمل جنم �لدين  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�شتاأنف /بنك دبي �لتجاري �س م ع وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2011/1169 جتاري كلي بتاريخ 
2013/1/10  وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 10.00 
�شباحا بالقاعة ch2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/258   نزاع عقاري   
ذ.م.م      �لعقاري  و�ل�شتثمار  للتطوير  تنميات  �شركة  �شده:  �ملتنازع  �ىل 
�قام  �ملتنازع / لليت �شنغ ر�ت��ه��ور   قد  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا �ن 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب �خلبري متخ�ش�س مع �لز�م 
لها جل�شة  �ملحاماة.  وح��ددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �ملدعى عليه 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/5 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. 
 رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2013/758   نزاع جتاري   

�ىل �ملتنازع �شده: �ندرو �مرى با�شزتور   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع / �با 
لاللكرتونيات �س .ذ.م.م وميثله: عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �حلكم بحل وت�شفية �شركة �ي بونيت ميدل �ي�شت ذ.م.م وتعيني 
م�شفي حل�شر حقوق و�لتز�مات �ل�شركة و�لوفاء مبا عليها وفقا للن�شب و�لجر�ء�ت 
�ملقررة قانونا وحتويل �مو�ل �ل�شركة �ن وجدت �لنقود متهيد� لتوزيعها على �ل�شركاء 
و�لر�شوم  �خل�شوم  ودف��ع  �ل���ش��ول   حت�شيل  بعد  �ل�شركة  يف  منهم  ك��ال  ح�شة  بقدر 
�مل��و�ف��ق 2013/8/13  �لثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �مل�شلح  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �لقل. 
 رئي�س الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/328 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة نيووورلد �نف�شتمنت ليمتد )جافز�(  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جا�شم حممد خلفان �لر�وي �لنقبي وميثله: �بر�هيم علي كرم 
يوم  �لدعوى رقم 2012/416 عقاري كلي  �ل�شادر يف  نعلنكم باحلكم  حممد خ��وري   
�ملربم  �لعقد  بف�شخ   -1  : وذلك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره  بتاريخ 2012/12/19  �لربعاء 
بني �ملدعى و�ملدعى عليها و�خلا�س بالوحدة مو�شوع �لدعوى بالز�م �ملدعي عليها برد 
مبلغ )255000 درهم( و�لفو�ئد بو�قع 9% من تاريخ  �ملطالبة �حلا�شل يف 2012/4/22 
وحتى �ل�شد�د �لتام وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• طوكيو-رويرتز:

�أ�شابيع  �شبعة  يف  �غ��الق  م�شتوى  �أعلى  �ليابانية  لال�شهم  �لقيا�شي  نيكي  موؤ�شر  �شجل 
ل�شهم  �حل��اد  �لنخفا�س  لكن  قيا�شي  م�شتوى  على  �شرتيت  وول  �أغلقت  �أن  بعد  �م�س 

فا�شت ريتيلنج �أثر �شلبا على �ل�شوق.
منذ  له  �غ��الق  �أعلى  وه��و  نقطة  25ر14506  عند  ليغلق  باملئة  2ر0  نيكي  و�رتفع 
موؤ�شر توبك�س �لو�شع نطاقا 6ر0 باملئة �ىل 99ر1201  �رتفع  بينما  �أيار  مايو   24
نقطة وهبط �شهم �شركة �لتجزئة فا�شت ريتيلنج بعد �أن �شجلت �ل�شركة �أرباحا ت�شغيلية 

خميبة لالمال يف ربع �ل�شنة �ملنتهي يف 31 مايو �أيار.

اأ�صهم اليابان ترتفع لأعلى م�صتوى 
املال والأعمال

•• ل�صبونة-وكاالت:

ط��ل��ب��ت �حل��ك��وم��ة �ل��ربت��غ��ال��ي��ة �خل��م��ي�����س م��ن ترويكا 
�ملركزي  و�لبنك  �لأوروب���ي  )�لحت���اد  �لد�ئنة  �جلهات 
�لأوروبي و�شندوق �لنقد �لدويل( �إرجاء موعد �إجر�ء 
�ملرحلة �لتالية من تقييم �ملالية �لعامة للبالد �ملقررة 
منت�شف �ل�شهر �جلاري �إىل �أو�خر �أغ�شط�س-�آب و�أو�ئل 
�لتي  �ل�شيا�شية  �لأزمة  �ملقبلني ب�شبب  �شبتمرب-�أيلول 

ت�شهدها �لبالد.
كما دعت �إىل �أن تتم مرحلتا �لتقييم �لثامنة و�لتا�شعة 
�آن و�ح��د، بح�شب ما ورد يف �لطلب �لر�شمي �لذي  يف 
تقدمت به وز�رة �ملالية، معللة �لأمر بالو�شع �ل�شيا�شي 

�لر�هن.
�إجر�ء  طلبها  ور�ء  من  تهدف  �أنها  �ل��وز�رة  و�أو�شحت 
برنامج  ��شتكمال  �إىل  و�ح��د  �آن  يف  �لتقييم  مرحلتي 

�لت�شحيح يف �ملو�عيد �ملحددة.
وع����ادة م��ا جت���ري �ل��رتوي��ك��ا ك��ل ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر تقييما 
�ل���ت���ي تطبقها  �ل��ت��ق�����ش��ف  و�إج���������ر�ء�ت  ل���الإ����ش���الح���ات 
�لربتغال مقابل ح�شولها على دفعات من خطة �إنقاذ 

�أقرتها  ي���ورو  م��ل��ي��ار   78 �إىل  ت�شل  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
هذه  وتنتهي   ،2011 م��اي��و-�أي��ار  يف  �لد�ئنة  �جلهات 
ل�شبونة  مل�شاعدة   2014 يونيو-حزير�ن  يف  �خلطة 
يف م��و�ج��ه��ة ت���اأث���ري�ت �أزم����ة �ل���دي���ون �ل�����ش��ي��ادي��ة على 

�قت�شادها.
يونيو-حزير�ن  منت�شف  يف  �أر�شلت  �لرتويكا  وكانت 
�لتقييم  ملرحلة  للتح�شري  ل�شبونة  �إىل  وف��د�  �ملا�شي 
�لثامنة �لتي كان مقرر� �أن تبد�أ يوم 15 يوليو-متوز 

�جلاري.
وخرجت �لربتغال لتّوها من �أزمة �شيا�شية حادة كادت 
تودي بحكومة رئي�س �لوزر�ء �ملحافظ بيدرو با�شو�س 

كويللو.
�أنيبال  �ل��ربت��غ��ايل  �لرئي�س  �أع��ل��ن  �مل��ا���ش��ي  و�لأرب���ع���اء 
و�شع  بهدف  �حلاكم  لالئتالف  دعمه  �شيلفو  كافاكو 
�حلكومة  �لتي هزت  �ل�شيا�شية �خلطرية  لالأزمة  حد 

و�أقلقت �ل�شركاء �لأوروبيني.
ودعا �شيلفو �إىل �تفاق ي�شم �أحز�ب �لئتالف �حلاكم 
على  �حل�شول  ل�شمان  �ملعار�س  �ل�شرت�كي  و�حل��زب 
تاأييد �أو�شع لإجر�ء�ت �لتق�شف �لتي حتتاجها �لربتغال 

حتى تنتهي خطة �لإنقاذ يف �لعام �لقادم على �أن جترى 
بعدها �نتخابات.

�أ�شول  ت��ر�ج��ع��ت  �لأخ����رية  �ل�شيا�شية  �لأزم����ة  وج���ر�ء 

 1.4% بن�شبة  �لأ�شهم  �أ�شعار  و�نخف�شت  �لربتغال 
�شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ل�شيادية  �ل��دي��ون  تكلفة  و�رت��ف��ع��ت 

مبقد�ر �شت نقاط �أ�شا�س �إىل 6.95%.

الربتغال تدعو دائنيها لإرجاء تقييم ماليتها 

ازدياد ثروة اأغنياء فرن�صا ل�423 مليار دولراأ�صهم اأوروبا ترتفع �صباحًا 
•• باري�ص-د ب اأ:

�أ�شول هوؤلء وفقا لتقرير  �أثريائها، بل ز�دت  مل ت�شتطع �لأزم��ة �لقت�شادية �لأخ��رية يف فرن�شا �لظفر من 
قامت بن�شرة وكالة �لأنباء �لأملانية )د.ب.�أ(.

و�أظهر �لتقرير �أنه ز�د �إجمايل �أ�شول �أغنى 500 �شخ�شية يف فرن�شا بن�شبة %25 مقارنة بالعام �ملا�شي.
330 مليار يورو)423 مليار  500 �شخ�شية يف فرن�شا بلغ  �أن �إجمايل �أ�شول �أغنى  وذكرت جملة ت�شالنغ 

دولر(، وهو �أعلى م�شتوى للرثو�ت منذ بدء �شدور قائمة �أثرياء فرن�شا عام 1996.
ومتثل ثرو�ت �أغنى 500 �شخ�س يف فرن�شا حو�يل %16 من �إجمايل �لناجت �ملحلي لفرن�شا وحو�يل 10% 
من �إجمايل �لأ�شول �ملالية للفرن�شيني، وهو ما يعني �أن و�حد� على 100 �ألف من �لفرن�شيني ي�شتحوذون 

على حو�يل %10 من �إجمايل ثرو�ت �لبالد.
وذكرت �ملجلة �أن هذه �لأرقام تكفي لإ�شابتك بالدو�ر وتقدمي حجة لبلد معروفة باأنها تكره �لأثرياء وبخا�شة 

يف �أوقات �لأزمات .
وقد �حتفظ �مللياردير برنانر �أرنو �شاحب �إمرب�طورية م�شتح�شر�ت �لتجميل و�شلع �لرفاهية �إل.فى.�إم.�إت�س 

، باملركز �لأول كاأغنى رجل يف فرن�شا، برثوة قدرها 3.24 مليار يورو.
ويف �ملركز �لثاين جاءت ليليان بيتنكور وريثة �إمرب�طورية م�شتح�شر�ت �لتجميل لوريال برثوة قدرها 2.23 

مليار يورو.
و��شتحوذ م�شتثمرو قطاعات �شلع �لرفاهية و�ملعد�ت �لع�شكرية وجتارة �لتجزئة و�لت�شالت و�خلمور �ملر�كز 

�لع�شرة �لأوىل يف �لقائمة.
ويف �ملركز �لثالث جاء جري�ر موليه �شاحب موؤ�ش�شة �شل�شلة متاجر �لتجزئة �أو�شا و�أ�شرته، فيما جاء برتر�ند 

بويه �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �شناعة حقائب �ليد �لفاخرة هريمي�س يف �ملركز �لر�بع.

•• اجلزائر-رويرتز:

�لن�شاء�ت يف  �شوق  فتح  �أجل  و�جتماعية من  �شيا�شية  ت�شافرت �شغوط 
�جلز�ئر �أمام �ملناف�شة �لعاملية وهو ما قد يتيح عقود� مبليار�ت �لدولر�ت 
�مل�شاركة  ب�شدة  تقيد  عقود  م��دى  على  �جلز�ئر  وكانت  �أجنبية  ل�شركات 
�لفكر  مب��ري�ث  متم�شكة  و�ل��غ��از  بالنفط  �لغني  �قت�شادها  يف  �لجنبية 

�ل�شرت�كي �لذي كانت تتبناه بعد ��شتقاللها عن فرن�شا عام 1962.
لكن �حلكومة تتعر�س ل�شغوط �شديدة �لن من �شعبها ل�شد �لنق�س يف 
على  �لطلب  تلبية  على  ق��ادرة  غري  �ملحلية  �ل�شركات  �أن  ويبدو  �ل�شكان 
�مل�شاكن �جلديدة بنف�شها لذلك تتطلع �ل�شلطات للخارج يف مثال و��شح 

على �أن �لولويات �ل�شيا�شية ميكن �ن توؤدي �ىل حترير �لقت�شاد.
�لن�شاء�ت  �شركات  �ىل  م�شري�  �ل���ش��ك��ان  وزي���ر  ت��ب��ون  �ملجيد  عبد  وق���ال 

�لغربية و�ل�شيوية �ملهتمة بدخول �لبالد �نها حتتاج �ملال. ونحن نحتاج 
�خلربة و��شاليب �لبناء �حلديثة.

وخ�ش�شت �حلكومة نحو 50 مليار دولر لقطاع �ل�شكان يف خطة خم�شية 
�لبنية  لتحديث  وتهدف  دولر  مليار   286 قدره  حكوميا  �نفاقا  ت�شمل 

�ل�شا�شية وتوفري فر�س عمل يف �لفرتة من 2010 �ىل 2014.
وقال رئي�س �لوزر�ء عبد �ملالك �شالل �ل�شبوع �ملا�شي خالل زيارته ملو�قع 

�ن�شاء�ت يف �جلز�ئر �لعا�شمة �ن بامكان �لبالد تعبئة مو�رد ��شافية.
لال�شتياء  �شببا  طويلة  ف��رتة  منذ  �مل�شاكن  م��ن  �مل��ع��رو���س  نق�س  وك���ان 
�ل�شعبي يف �جلز�ئر �لتي ي�شكنها 37 مليون ن�شمة. ودفع �لنزوح �ىل �ملدن 
�ك��و�خ يف مناطق  �أو يف  �شقق �شغرية  �لعي�س يف  �ملمتدة �ىل  �ل�شر  بع�س 

ع�شو�ئية.
و�حيانا تندلع �أعمال عنف عندما تعلن �ل�شلطات �ملحلية قو�ئم �لفر�د 

�لذين خ�ش�شت لهم �شققا �شكنية. وتطبق �حلكومة نظاما يهدف �ىل بيع 
�شقق ب�شعر منخف�س للمو�طنني �لكرث �حتياجا فمثال من طلبو� �شققا 
�لذين  �أك��رب يف �حل�شول على �شقة من  �شنو�ت تكون فر�شهم  �شبع  قبل 

طلبو� قبل خم�س �شنو�ت. لكن ذلك ل ير�شي �لنا�س د�ئما.
مو�قع  �لعا�شمة  يف  �شقة  عن  يبحث  مدر�س  وه��و  كالول  جميل  ويقول 
�لبناء يف كل مكان وكثري� ما ن�شمع عن وحد�ت �شكنية بنيت بالفعل لكن 

من �ل�شعب �حل�شول على �شقة.
ماأ�شاة  ب��اأن��ه  �ل���ش��ك��ان  و�شع  �لنت�شار  و��شعة  �ل��وط��ن  �شحيفة  وو�شفت 

وطنية وقالت �ن على �حلكومة �أن تعيد �لنظر يف ��شلوبها.
وقالت �ل�شحيفة �ن �ل�شلطات �لتي تبدي ��شتعد�دها با�شتمر�ر حلل هذه 

�مل�شكلة �ل�شائكة ب�شكل حا�شم على علم باأهمية �لمن �ل�شكاين.
�حلكومة  تنفيذ  ك��ان  ب��ريوق��ر�ط��ي��ة  ت��اأخ��ري�ت  �ىل  جزئيا  ي��رج��ع  وفيما 

�ملاأمول. لذلك  �أبطاأ من  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  مل�شروعات �ل�شكان يف 
لكن قدرة  �شنويا  وح��دة  �أل��ف   200 ببناء  ذلك  تعوي�س  �ل�شلطات  تريد 
�ل�شركات �ملحلية �لجمالية على �لبناء ل تتجاوز 80 �لف وحدة �شنويا.

ول�شد هذه �لفجوة يكون ��شتدعاء �شركات �جنبية �مر� منطقيا وياأتي يف 
توقيت منا�شب جد� كذلك.

فبعد عامني �رتفعت فيهما ��شعار �لنفط بدرجة كبرية حت�شنت �لو�شاع 
�ىل  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق  بيانات  وت�شري  �جلز�ئرية  للحكومة  �ملالية 
�حتمال �أن ينخف�س �جمايل �لدين �حلكومي �لعام �ىل ت�شعة باملئة فقط 

من �لناجت �ملحلي �لجمايل هذ� �لعام من 9ر9 باملئة يف 2012.
ويف �لوقت نف�شه تتطلع �لعديد من �شركات �لن�شاء�ت �لوروبية للعمل 
ب�شبب  �حلكومي  �لنفاق  وخف�س  �أوروب��ا  يف  �لقت�شادي  �لتباطوؤ  ب�شبب 

�أزمة ديون منطقة �ليورو.

اجلزائر تفتح �صوق الإن�صاءات اأمام الأجانب 

•• لندن-رويرتز:

و��شلت �ل�شهم �لوروبية �رتفاعها يف �لتعامالت �ملبكرة �م�س 
م�شتويات  �ىل  �رتفعت  �لتي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أ���ش��و�ق  متتبعة 
�ملركزي  �لبنك  �لحت���ادي  �لحتياطي  �ل��ت��ز�م  بف�شل  قيا�شية 

�لمريكي مبو��شلة �لتحفيز �لنقدي.
موؤ�شر  �رت��ف��ع  جرينت�س  بتوقيت   0701 �ل�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
يوروفر�شت 300 ل�شهم �ل�شركات �لأوروبية �لكربى 96ر2 
نقطة �أو 3ر0 باملئة �ىل 82ر1199 نقطة بعد �أن �أغلق موؤ�شر 
على  �لمريكيان  جونز  د�و  وموؤ�شر   500 ب��ورز  �ن��د  �شتاندرد 
�لحتياطي  رئي�س  برنانكي  بن  قال  �أن  بعد  قيا�شية  م�شتويات 
�شيا�شة  تطبيق  �شيو��شل  �لبنك  �ن  �لرب��ع��اء  ي��وم  �لحت����ادي 
�لقت�شادية  �لبيانات  ماد�مت  �ملرحلة  هذه  يف  مي�شرة  نقدية 
ت�شمح بذلك. وقال جاي فو�شرت مدير ��شرت�تيجيات �ملحافظ 
�لحتياطي  ذك��ر  �ل���ش��و�ق حني  �طماأنت  دولفني  بروين  ل��دى 

�لحتادي �لظروف �ملالية و�شعف �لت�شخم.
ويف �أن���ح���اء �أوروب�������ا �رت���ف���ع م��وؤ���ش��ر ف��اي��ن��ن�����ش��ال ت��امي��ز 100 
�لربيطاين 2ر0 باملئة وموؤ�شر كاك 40 �لفرن�شي 3ر0 باملئة 

وموؤ�شر د�ك�س �لملاين 4ر0 باملئة.

•• �صنغافورة-رويرتز:

دون  برنت  خل��ام  �لجلة  �لعقود  �أ�شعار  ��شتقرت 
هبوطها  ب��ع��د  �م�����س  للربميل  دولر�ت   108
�أ�شهر يف �جلل�شة  �أعلى م�شتوياتها يف ثالثة  من 
من  �لم���د�د�ت  بارتفاع  توقعات  ب�شبب  �ل�شابقة 
�أوب��ك وخماوف  �ل��دول غري �لع�شاء يف منظمة 

ب�شاأن وترية منو �لطلب يف �ل�شني.
�لرباح  جلني  عقودهم  �مل�شتثمرين  بع�س  وب��اع 
بعد �رتفاع �ل�شعار نتيجة لعدم �ليقني �ل�شيا�شي 
�لمريكية  �خل��ام  خمزونات  و�نخفا�س  م�شر  يف 

و�شعف �لدولر.
لكن وكالة �لطاقة �لدولية قالت �ن �ملعرو�س من 
خارج �أوبك �شينمو �لعام �ملقبل باأ�شرع وترية له يف 
�أي�شا ب�شعف  عدة عقود. وظلت �ل�شعار متاأثرة 

�لقبال �ل�شيني على �ل�شلع �لولية.
 22 �ب  �أغ�����ش��ط�����س  ت�شليم  ب��رن��ت  خ���ام  وت���ر�ج���ع 
بحلول  ل��ل��ربم��ي��ل  دولر  51ر107  �ىل  ���ش��ن��ت��ا 
�ل�شاعة 0653 بتوقيت جرينت�س بعد �أن لم�س 
دولر. ومل ي�شجل �لعقد تغري� يذكر  28ر107 

ع��ل��ى م���دى �ل���ش��ب��وع �ذ �ن���ه ه��ب��ط م��ن م�شتوى 
�أعلى  وه���و  �خلمي�س  �أم�����س  دولر  93ر108 

م�شتوى له منذ �لثالث من �أبريل ني�شان.

وهبط �خلام �لمريكي 30 �شنتا �ىل 61ر104 
�رتفاع  ت�شجيل  لكنه يو�شك على  دولر للربميل 

لال�شبوع �لثالث على �لتو�يل.

•• لندن-رويرتز:

�شر�ء  �مل�شتثمرون  ي��ع��اود  �ذ  �م�����س  �ل���دولر  �رت��ف��ع 
وهم  منخف�شة  م�شتويات  عند  �لمريكية  �لعملة 
�لمريكي  �لحت���ادي  �لحتياطي  �أن  يف  ثقة  على 
�أول بنك مركزي رئي�شي ي�شحب �جر�ء�ت  �شيكون 
�لتحفيز �لنقدي. ويف وقت �شابق هذ� �ل�شبوع نزل 
�لدولر من �أعلى م�شتوياته يف ثالث �شنو�ت مقابل 
�شلة من �شت عمالت بعد �أن �أثار بن برنانكي رئي�س 
�شحب  توقيت  ب�شاأن  �شكوكا  �لحت��ادي  �لحتياطي 

�لبنك لربنامج �شر�ء �ل�شند�ت.
�ىل  باملئة  25ر0  �جلمعة  �ل��دولر  موؤ�شر  و�رتفع 
على  باملئة  8ر1  بن�شبة  منخف�س  لكنه  96ر82 
مقابل  باملئة  1ر0  �ل��دولر  و�رتفع  �ل�شبوع  مدى 
5ر0  �ليورو  هبط  بينما  ين  15ر99  �ىل  �ل��ني 
باملئة �ىل 3035ر1 دولر. وكان �لدولر قد هبط 
�لقت�شاد  �ن  �لرب��ع��اء  ي��وم  برنانكي  ق��ال  �أن  بعد 
�لمريكي ماز�ل يحتاج �ىل �شيا�شة نقدية مي�شرة 
يف �مل�شتقبل �لقريب وهو ما �أحبط توقعات بع�س 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب��ب��دء ���ش��ح��ب �ل��ت��ح��ف��ي��ز �ل��ن��ق��دي يف 

�لنقدية  �ل�شيا�شة  وت�شديد  �ملقبل  �أيلول  �شبتمرب 
�لدولر  �مل�شتثمرون  وت���د�ول   .2014 �أو�خ���ر  يف 
بحذر  �لول��ي��ة  �ل�شلع  بتجارة  �ملرتبط  �ل���ش��رت�يل 

قبل �شدور بيانات �لنمو �لقت�شادي يف �ل�شني يوم 
4ر0  �ل�شرت�يل  �ل��دولر  وتر�جع  �ملقبل.  �لثنني 

باملئة �ىل 9152ر0 دولر �أمريكي.

الدولر ينتع�ص بعد هبوط حاد برنت ي�صتقر دون 108 دولرات بعد هبوطه

قطر تبحث �صراء وحدة نفط 
اأملانية ب�9 مليار دولر

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أجرى كيان �قت�شادي مملوك للدولة �لقطرية حمادثات �أولية مع �شركة 
�إي  )دي  و�ل��غ��از  للنفط  وح��دت��ه��ا  ل�����ش��ر�ء  �إي(  دبليو  )�آر  �لأمل��ان��ي��ة  �مل��ر�ف��ق 
عن  نقال  �لأمريكية  ج��ورن��ال  �شرتيت  وول  �شحيفة  �أف���ادت  ح�شبما  �أي(، 
مار�س- يف  �أعلنت  قد  �ل�شخمة  �لأملانية  �ملر�فق  �شركة  وكانت  م�شدرين. 

�آذ�ر �ملا�شي �أنها تعتزم بيع )دي �إي �أي( بهدف تخفي�س �لإنفاق �لر�أ�شمايل 
وتقلي�س �لديون. وقدرت م�شادر وحمللون حينها قيمة �لوحدة مبا بني 
�أربعة مليار�ت يورو )5.2 مليار�ت دولر( و�شبعة مليار�ت يوور )9.13 
با�شف  ملجموعة  و�ل��غ��از  �لنفط  ذر�ع  فينرت�شال  وك��ان��ت  دولر(.  م��ل��ي��ار�ت 
�أي( حينها،  �إي  ب�شر�ء )دي  �هتماما  �أبدت  �لتي  �لوحيدة  �ل�شركة  �لأملانية 

وقالت )�آر دبليو �إي( �إنها ل تتوقع بيع �لوحدة هذ� �لعام.
�ملحادثات  مت�شي  �أن  �ملتوقع  من  لي�س  �أن��ه  �لأمريكية  �ل�شحيفة  وذك��رت 
�لأولية بني قطر و)�آر دبليو �إي( �شريعا، م�شرية �إىل �أن �ل�شركة �لأملانية تريد 
�أحد م�شدريها  �أن  �إىل  �جتذ�ب عدة عرو�س ولفتت وول �شرتيت جورنال 
)�آر  �ملحادثات مع  �أج��رى  �ل��ذي  للدولة  �ململوك  �لقطري  �لكيان  ب��اأن  ذكر 

دبليو �إي( هو جهاز قطر لال�شتثمار، وهو �شندوق �لرثوة �ل�شيادي.
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الت�صخم يف اإيطاليا يزداد 1.2 % يف يونيو 
•• روما-يو بي اأي:

�شّجلت �إيطاليا خالل حزير�ن-يونيو �لفائت زيادة مبعّدل �لت�شّخم بن�شبة 1.2 % على �أ�شا�س �شنوي ونقلت 
وكالة �أنباء �آكي �لإيطالية عن �ملعهد �لوطني �لإيطايل لالإح�شاء )�إ�شتات(، �أن �لت�شخم يف �شهر حزير�ن-يونيو 
�ملا�شي ز�د بن�شبة 0.3 % مقارنة بال�شهر �ل�شابق، وبن�شبة 1.2 % باملقارنة بال�شهر ذ�ته من �لعام �ملا�شي ، 

حيث كان �آنذ�ك بن�شبة 1.1 %.
قبل  من  �شر�وؤها  يتكرر  �لتي  �ملنتجات  فاأ�شعار  �لأول��ي��ة،  تقدير�تنا  �أك��دت  �لنهائية  �ملعطيات  �إن  �ملعهد  وق��ال 

�مل�شتهلكني �زد�دت بن�شبة 0.4 % على �أ�شا�س �شهري وبن�شبة 1.7 % على �أ�شا�س �شنوي .
و�أظهر �أن �لت�شارع �لطفيف للت�شخم يف حزير�ن-يونيو يرجع �أ�شا�شا �إىل �لإرتفاع �لإ�شتثنائي لأ�شعار �لطاقة ، 
و�لتي منت على �أ�شا�س �شهري بن�شبة %0.5، مع �نخفا�س طفيف على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة 1.8 %، بعد �أن 

كانت بن�شبة 4.8 % يف �أيار-مايو �ملا�شي.
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العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2012/3926 كلي جتاري ال�سارقة  
�ن  حيث  �ل�شعدي  �حمد  ر��شد  حممد  حممد  �حمد  عليه:/ماجد  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليكم  �أقام  قد  �لدويل   �لتجاري  �لبنك  �ملدعي: 
�شبعمائة  فقط  درهم  درهم(   700.215( مببلغ  فيها  ويطالبكم  �عاله  �ملذكورة 
�لقانونية  �لفائدة  بال�شافة �ىل  �لف ومائتان وخم�شة ع�شر درهما فقط وذلك 
بو�قع 9% �شنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د ،  وكذلك بال�شافة 
�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. لذ� يقت�شي ح�شورك �مام هذه 
لالجابة  وذلك   2013/7/17 يوم  من  و�لن�شف  �لثامنة  �ل�شاعة  متام  يف  �ملحكمة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم 
�ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
 يف الدعوى رقم 2013/769     

رفيع  �ل�شيد/  �جلابري  حممد  عدنان  �خلبري  يعلن  بهذ� 
�لدين حممد من�شور �ملدعى عليه يف �لدعوى �عاله وذلك 
�ل�شالم  �شارع   �لتايل:  �لعنو�ن  يف  �خلربة  �جتماع  حل�شور 
 )1403( مكتب   14 �لطابق  �لوطني-  �لحتاد  بنك  مقابل   -
متام  يف   2013/7/20 �ملو�فق  �لحد  يوم  وذلك  �بوظبي 
على  �لت�شال  نرجو  لال�شتف�شار  ظهر�.   )12.00( �ل�شاعة 

�لرقم : 050/6160729
عدنان اجلابري
خبري خ�سابي - م�سريف

اعالن اجتماع خربة

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
 يف الدعوى رقم 2012/1942 جتاري كلي- حماكم دبي     
�ملدعى عليه �لول: �شركة نور� د��شا للتجارة �لعامة ذ.م.م �ملدعى عليه �لثاين: ��شلم نور� د��شا 
�لق�شي�س    - دبي  �لعنو�ن:  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �د��شا  نور   ل�شركة  مدير�  ب�شفته  ب�شخ�شة 
�ل�شناعية 4- �شارع دم�شق- مبنى جممع خدمات �لتامني- طابق -1  �شقة 101 بجانب بنك دبي 
�ل�شالمي. نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالق�شيه �عاله و�ملرفوعة �شدكم من 
حميد �كرب بري و دين ب�شخ�شة وب�شفته مدير �شركة جنمة قطر للتجارة �لعامة ذ.م.م وعليه 
�و   ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة و�ملقرر عقده يوم �لربعاء �ملو�فق  فانتم مكلفون 
2013/7/17 �ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا. وذلك مبقر مكتبنا يف �لدور �خلام�س ع�شر مكتب 
1508 برج �ل�شفا بعد فندق ) كرو�ن بالز�( مقابل مدخل مرتو دبي ) حمطة �بر�ج �لمار�ت( 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  و�ح�شار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�شور  يرجى  دبي-   - ز�يد  �ل�شيخ  �شارع 
لدفاعكم  بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا 

لل�شالحيات �ملخوله لها قانونا.لال�شتف�شار �لت�شال ب� 055-2403034- 050-6317417
خبري ح�سابي/ ناهد ر�ساد    

اعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/392   جت  جز   - م ت- ب-  اأظ

مدعي/�شرو�ر ليت عبيد �حلق �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي عليه: عبيد �شعيد 
�شيف عجالن �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 
�لمار�ت       �شيف عجالن �جلن�شية:  �شعيد  / عبيد  �ملطلوب �عالنه  درهم   5400
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
يوم �لحد �ملو�فق 2013/8/4 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13    
 اعالن للم�ستاأنف �سدهم- )بورود التقرير التكميلي

يف ال�ستئناف رقم )94- 99- 2009/101( جتاري
 ��شتئناف حكم حمكمة �بوظبي �لحتادية �لبتد�ئية �ل�شادر بتاريخ 2009/5/31م 
يف �لق�شية رقم 778 ل�شنة 2005 )جتاري كلي( �مل�شتاأنف �شدهم: 1( ر��شد �حمد 
عبد�هلل بن �ل�شيخ 2- �شركة جمموعة �لنمر للمقاولت 3- م�شطفى �حمد طه 
�ن  �علم  بالن�شر  وعنو�نهم:  �لعامة  للمقاولت  �لم��ار�ت  منر  �شركة   -4 �لنمر 
�لوىل  �لتجارية  �لد�ئرة  �م��ام  �ملحكمة  �شتنظره  �ع��اله  �لدعوى  �ل�شتئناف يف 
حت�شر  مل  ف��اذ�   2013/7/29 �مل��و�ف��ق:  �لث��ن��ني  ي��وم  م��ن  �شباحا   9.30 �ل�شاعة 
يف  فيه  ويف�شل  �شي�شمع  �ل�شتئناف  فان  �ملعتمد  وكيلك  بو��شطة  �و  ب�شخ�شك 

غيبتك. �شدر بتوقيعي يف تاريخ 2013/6/25.
قلم ال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/788 )عمايل جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �بعاد 
جن�شيته:باك�شتان     �لرحمن  خليل  �شاكر  �ملدعي/حممد  �ق��ام   - للديكور 
عنو�نه: �بوظبي- �مل�شفح- ت:  0551463722 -  �لدعوى برقم 2013/788 
 18800 وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها  عجمان-  جزئي-   - -عمايل 
�م��ام حمكمة عجمان  فانت مكلف باحل�شور  بو�قع %5   و�لفائدة  دره��م 
�لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�شاعة 
9.00 �ملو�فق يوم 22 من �شهر يوليو ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�شية 

بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/795   جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
�عجاز  حممد  ل�شاحبها/  و�ملوز�ييك  لل�شري�ميك  بوتا  حممد  �عجاز  مدعى/حممد 
و�لرخام  �حلجر  لرتكيب  �لذوق  عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  بوتا  حممد 
�ملطلوب  درهم    23500 مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية: 
بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت      �جلن�شية:  و�لرخام  �حلجر  لرتكيب  �لذوق    / �عالنه 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/18
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/694   جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعى/حممد �شالح �لدين عبد�لغني مياه �جلن�شية: بنغالدي�س مدعي عليه: 
علي �حمد علي �رجون �جلن�شية: بنغالدي�س مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
7500 درهم    �ملطلوب �عالنه / علي �حمد علي �رجون �جلن�شية: بنغالدي�س 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/25 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/11
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/201   عم كل- م ع- ب- اأظ

مدعى/حممد حلمي �لكيالين �جلن�شية: تركيا   مدعي عليه: �شركة بايتور 
�ن�شاء�ت وتعهد �أ �س �بوظبي �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
عمالية �ملطلوب �عالنه / �شركة بايتور �ن�شاء�ت وتعهد �أ �س �بوظبي �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/21 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية 
- �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/23
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/277   جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
بن  �و�ن  �شرو�ر  توقري  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لول  �خلليج  مدعى/بنك 
حممد �شرو�ر �جلن�شية: باك�شتان مو�شوع �لدعوى: ثبوت �حلق 60.022.78 درهم �شحة 
�حلجز �لتحفظي فائدة قانونية 12% �ملطلوب �عالنه /  توقري �شرو�ر �و�ن بن حممد 
�شرو�ر �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: بالن�شر)بورود تقرير �خلبري( حيث �ن �ملدعي �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/18 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان  �شخ�شيا �و بو��شطة 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/109 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ رولند هيل   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 2013/6/4م 
قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / بنك �خلليج 
�لول  بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي للبنك 
�ملدعي مبلغا وقدره 288.365 درهم) مائتان وثمانية وثمانون �لفا وثالثمائة وخم�شة 
و�شتون درهما( و�لفو�ئد �لقانونية �لتفاقية عن �لقر�س �ل�شخ�شي وبطاقة �لئتمان 
وفقا للثابت باأ�شباب هذ� �حلكم وذلك من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2013/1/15 
�تعاب  مقابل  درهم  ومائتي  و�مل�شاريف  �لدين  ��شل  ليجاوز  مبا  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
�ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
2013/7/9  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/خالد فتح اهلل                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية اخلام�سة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/840 جتاري جزئي ابوظبي  

�ىل �ملحكوم عليه/ موؤ�ش�شة �ملجموعة �لتجارية �لعامة �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/13م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه 
ل�شاحبها  �ل�شيار�ت  لتاأجري  فا�شت  موؤ�ش�شة   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �ملذكورة 
�شعيد عمري يو�شف �ملهريي �جلن�شية: �لمار�ت بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 9.699 درهم ) 
ت�شعة �لف و�شتمائة وت�شعة وت�شعون درهم( و�لزمتها كذلك بامل�شاريف ومبلغ 
مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة، وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات.   �شدر 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق   حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
   اعادة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/486   جتاري كلي         
عبد�هلل  �بوبكر   -2 ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ف  �شي  �ف  عليهما/1-�آذر  �ملدعى  �ىل 
و�ملخول   ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ف  �شي  �ف  �ذر  �شركة  مدير  ب�شفته  زر�ع  حممد 
بالتوقيع جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حممد قا�شم ها�شمي �شيد ��شحاق 
عبد�هلل  �شمرية  وميثله:    ) )�����س.ذ.م.م  للتجارة  ها�شمي  قا�شم  �شركة  مدير  ب�شفته 
عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  ق��رق��ا���س  علي 
و�لتكافل بدفع مبلغ وقدره )1000000 درهم )مليون درهم( وما يرتتب  بالت�شامن 
عليه من فو�ئد تاخريية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 �ل�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1C.15 بالقاعة  �س 
�يام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/676 جتاري كلي              
�ن  �ىل �ملدعى عليه/1- هاين عا�شور ح�شن حبيب جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملدعي / م�شرف �بوظبي �ل�شالمي- �شركة م�شاهمة عامة   وميثله: حممود 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �ب��وج��ري��دة  ع��زب  حجاج 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   168.245.70( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �لتاريخ �ل�شد�د.   
�ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/1 
ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�لقل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/671 جتاري كلي              

�ىل �ملدعى عليه/1- حميد جمعه عي�شى ر��شد �ل�شام�شي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / م�شرف �بوظبي �ل�شالمي- �شركة م�شاهمة عامة   وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �بوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   179879.91  ( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م 
�ل�شاعة   2013/8/1 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  .وح��ددت  �ملحاماة  و�تعاب 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9:30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     

اخطار ن�سر يف الق�سية التنفيذية  2013/644
�ىل �ملحكوم عليه / �لريان لعمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية قد ��شدرت 
رقم  �جلزئية  �لعمالية  �لق�شية  يف   2013/5/30 بتاريخ  حكما  بحقك 
�شامال  دره��م   )6111( وق���دره  مبلغ  بدفع  بالز�مك  يق�شى   2013/619
�لر�شوم و�مل�شاريف. وحيث �ن �ملحكوم له/ عبد�ملنان نور عبد�لنور   قد 
تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت رقم 2013/644 لذ� �نت 
مكلف ل�شد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر �لخطار 
�لج�����ر�ء�ت  ب��ح��ق��ك  �شتتخذ  �مل��ح��ك��م��ة  ف���ان  ذل���ك  ع��ن  ح���ال تخلفك  ويف 

�لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10842 بتاريخ 2013/7/13     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/799   ح نف�س- م ر - ب- اأظ

مدعي/حليمة خليل �جلن�شية: �ملغرب مدعي عليه: عامر بن علي بن حممد 
و�شائق  �شيارة  م�شكن  نفقة  �لدعوى:  مو�شوع  �ل�شعودية  �جلن�شية:  �شالح  بو 
ح�شن معاملة �ملطلوب �عالنه / عامر بن علي بن حممد بو �شالح �جلن�شية: 
�ل�شعودية عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/18 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1178   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/بالل ح�شني �بول كالم �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: �شوت �لبحر 
م�شتحقات عمالية  �لدعوى:  �لمار�ت  مو�شوع  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عالنه / �شوت �لبحر للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية   �ملحكمة  �لكائنة 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/517   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/حممد �شليم نزير ح�شني �جلن�شية: باك�شتان مدعي عليه: ركن �لفنون 
لرتكيب و��شالح نظم �لتربيد و�لتكييف �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / ركن �لفنون لرتكيب و��شالح نظم �لتربيد 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لتكييف 
�ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر  �لثالثاء  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و بو��شطة  �لعمالية  �شخ�شيا  �لكائنة �ملحكمة  ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/30
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1394   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

بنغالد�س  �جلن�شية:  �بول  رحمن  حممدعبدور  �حمد  لكمان  مدعي/حممد 
مو�شوع  �لمار�ت   �جلن�شية:  و�جلب�س  �ل�شباغ  لعمال  �لغربية  عليه:  مدعي 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / �لغربية لعمال �ل�شباغ و�جلب�س 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1013   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

�لناعم  عليه:  مدعي  بنغالد�س  �جلن�شية:  مياه  فرقان  مياه  مدعي/موكد�س 
عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عالنه / �لناعم للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
�لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك  مدينة حمد بن ز�يد - مزيد مول �شخ�شيا 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

   

 

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1688-2013/1687   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعيان/1- جوهري �ل�شالم بوجالري �لرحمن 2- �شالح �لدين روح �لمني �جلن�شية: 
�جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت  �شهره  نو  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  بنغالد�س 
�شهره  نو  موؤ�ش�شة   / �عالنه  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�لنقليات  للمقاولت 
موعد�   2013/7/21 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام 
�لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  لنظر 
بو��شطة وكيل  �و  �لعمالية  �شخ�شيا  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

   

 

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1254-2013/1256   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعيان/1- حممودول ح�شن بالل ح�شن 2- جاهاجنري رحيم هولدير �جلن�شية: 
�لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لربيع  �شما  عليه:  مدعي  بنغالد�س 
�لربيع للمقاولت  �ملطلوب �عالنه /�شما  �لدعوى: م�شتحقات عمالية  مو�شوع 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/6/24
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1962-1952-1951-2013/1961   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعني/1- ت�شليم ليت حممد �هلل 2- �شاهد�هلل ليت حممد كال مياه 3-حممد 
بختيار نور �حمد ميمرب 4-�ز�د مياه �شم�س �حلق �جلن�شية: بنغالدي�س  مدعي 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �ملروج  ركن  عليه: 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية  �ملطلوب �عالنه / ركن �ملروج للمقاولت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/21 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1443   عم جز - م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لقادر  عبدول  �ل�شالم  حفيظ  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لعايل  �جلبل 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / �جلبل �لعايل للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
بو��شطة وكيل  �و  ز�يد - مزيد مول �شخ�شيا  �لكائنة حممد بن   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2009   عم جز - م ع- ب- اأظ

بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لدين  �فتاب  حممد  �ل�شالم  ربيع  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: ركن �ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه /  ركن �ملروج للمقاولت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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�ل�شاطئية  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  منتخبا  �أح����رز 
 2013 �ل�شد�قة  كاأ�س  بطولة  يف  �لثالث  �ملركز 
�لتي �أقيمت �ل�شبوع �ملا�شي يف بيالرو�شيا، وذلك 
خلو�س  �مل��ك��ث��ف��ة  منتخبنا  ����ش��ت��ع��د�د�ت  �إط����ار  يف 
نهائيات كاأ�س �لعامل �ملقبلة �لتي تقام يف �لفرتة 
من 18 �إىل 28 �شبتمرب �ملقبل بتاهيتي، ويلعب 
فيها منتخبنا باملجموعة �لأوىل �إىل جانب �لبلد 

�مل�شيف و��شبانيا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
يف  �ي���ر�ن  �أم���ام  للخ�شارة  تعر�س  منتخبنا  وك���ان 

2-3 بعد مبار�ة قوية  م�شتهل مبارياته بنتيجة 
ومتقاربة حتى حلظاتها �لأخرية، قبل �أن يعو�س 
يف   4-5 بنتيجة  ب��ول��ن��د�  ع��ل��ى  ب��ال��ف��وز  منتخبنا 
فرت�تها،  طو�ل  �ل�شو�طئ  �أبي�س  ت�شيدها  مبار�ة 
فيما ح�شم منتخبنا �ملركز �لأول بعد تغلبه على 
ب��ي��الرو���ش��ي��ا ب��ف��ارق رك���الت �ل��رتج��ي��ح 9-8 بعد 

�لتعال يف �لوقت �لأ�شلي و�لإ�شايف 4-4.
وعرب �لرب�زيلي مار�شيلو مينديز مدرب منتخبنا 
�أد�ء �لفريق خالل �لبطولة،  عن ر�شاه �لتام عن 

وقال عاند �حلظ منتخبنا يف مبار�ته �لأوىل �أمام 
�ي���ر�ن رغ��م �إن��ن��ا كنا �ل��ط��رف �لأف�����ش��ل يف �للقاء 
جتاوز  ذل��ك  رغ��م  لكن  �ملتابعني،  جميع  ب�شهادة 
م��ه��م��ا على  ف����وز�  �لنتيجة وح��ق��ق  ه���ذه  �ل��ف��ري��ق 
�أحد  �ل��ب��ول��ن��دي  �ملنتخب  على  �مل��ع��ن��وي  �ل�شعيد 
وكان  �لأوروب��ي��ة  �لقارة  يف  بقوة  �ل�شاعدة  �لفرق 
منح  ف�شلنا  لكن  �أك���رب  بنتيجة  �ل��ف��وز  باإمكاننا 
للعب  �لالعبني  من  ممكن  ع��دد  لأك��رب  �لفر�شة 
فيما  �ملقبلة،  �لعامل  كاأ�س  لنهائيات  و�ل�شتعد�د 

�أم���ام بيالرو�شيا  �لأخ����رية  �مل��ب��ار�ة  �ل��ف��وز يف  يعد 
�لأه�����م ن��ظ��ر� ل��ك��ون��ن��ا و�ج��ه��ن��ا �أ���ش��ح��اب �لفريق 
�مل�شيف  �لبلد  تاهيتي  ملو�جهة  متهيد�  �مل�شيف 
ل��ك��اأ���س �ل���ع���امل �مل��ق��ب��ل��ة، وم����ا ي��ح�����ش��ب لالعبني 
9 رك��الت ج��ز�ء بنجاح رغم  قدرتهم على تنفيذ 

�شغط �جلماهري �حلا�شرة .
يف  �ل��ر�ب��ع��ة  للمرة  للم�شاركة  منتخبنا  وي�شتعد 
ت��و�ج��د يف  �ل��ع��امل بعدما ك��ان ق��د  ك��اأ���س  نهائيات 
2007 مبدينة ري��و دي  �أع����و�م  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث 

مر�شيليا  مبدينة  و2008  �لرب�زيلية  ج��ان��ريو 
�لفرن�شية و2009 بدبي، وكانت قرعة نهائيات 
ك���اأ����س �ل���ع���امل �ل���ت���ي ���ش��ح��ب��ت يف ت��اه��ي��ت��ي مطلع 
�ل�16  �ملنتخبات  توزيع  �شهدت  قد  �ملا�شي  يونيو 
�مل�����ش��ارك��ة ع��ل��ى �أرب�����ع جم���م���وع���ات، ح��ي��ث �شمت 
�ملجموعة �لثانية منتخبات: هولند� و�لرجنتني 
و�ل�شلفادور و�لفريق �ملتاأهل من ت�شفيات �أوقيانيا 
�أغ�شط�س �ملقبل،  حيث �شتقام �لت�شفيات يف �شهر 
و�ل�شنغال  و�إي���ر�ن  �ل��رب�زي��ل  �لثالثة:  �ملجموعة 

و�أوكر�نيا، �ملجموعة �لر�بعة: رو�شيا حامل �للقب 
و�ليابان و�لبار�غو�ي و�شاحل �لعاج.

�ملجموعة  يف  ملنتخبنا  �شانحة  �ل��ف��ر���ش��ة  وت��ب��دو 
على  و�أم��ريك��ا  وتاهيتي  ��شبانيا  ملز�حمة  �لأوىل 
�إىل �لدور ربع �لنهائي،  �ملوؤهلة  �إحدى �لبطاقات 
خ����ربة خو�س  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا مي��ت��ل��ك  �أن  خ�����ش��و���ش��ا 
�ملناف�شات �لكربى من خالل ��شت�شافة دبي كاأ�س 
2011 و�لتي حل فيها  �لقار�ت �شنويا منذ عام 

منتخبنا باملركز �لثالث �لعام �ملا�شي.

للثقافة  �ل��ع��ني  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �ملكتب  عقد 
و�ل�شطرجن �إجتماعه �لثاين بعد �إعادة ت�شكيله 
�لنعيمي  �شامل خلريباين  �شيف  �شعادة  برئا�شة 
�أمني  حممد  وبح�شور  ل��ل��ن��ادي  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
نا�شر  و�ل��دك��ت��ور  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��زرع��وين 
�لعامري رئي�س جلنة �لأن�شطة و�ملهند�س طارق 
�ل��ط��اه��ر رئ��ي�����س �جل��ه��از �ل��ف��ن��ي وم����رمي حمد 

�ل�شام�شي رئي�شة �لن�شاط �لن�شائي.
ت��ن��ف��ي��ذي �شطرجن  �أ����ش���اد  ب���د�ي���ة �لإج���ت���م���اع  يف 
�لعني بالإجناز �لذي حققه نا�شئ �لنادي حارب 
 11 حتت  �لنا�شئني  ببطولة  بفوزه  �ل�شام�شي 
مهرجان  مناف�شات  �شمن  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �شنة 
ي��وؤك��د موهبة  �لع�شرون مم��ا  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 

�لالعب و�شالمة قاعدة �لنا�شئني بالنادي.
و��شتعر�س �شيف خلريباين �لنعيمي مع �أع�شاء 
�ملكتب �لتنفيذي �آخر �لرتتيبات و�ل�شتعد�د�ت 
�لعامل  بطولت  مونديال  مهرجان  لإ�شت�شافة 
 8 م��ن  �لعمرية  للفئات  �لنا�شئني  لل�شطرجن 
�لذي  �لعاملي  �ل�شالم  مهرجان  �شنة   18 حتى 
���ش��ي��ق��ام يف د�ر �ل��زي��ن خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 17 

حتى 29 دي�شمرب 2013 حيث متت مناق�شة 
و�لت�شويقية  و�لفنية  �لتنظيمية  �ل�شتعد�د�ت 
للتح�شري  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  �لأع����م����ال  وم��ت��اب��ع��ة 
للبطولة حيث عر�س �لدكتور نا�شر �لعامري 
�أمور  �إجن����ازه م��ن  �آخ���ر م��ا مت  م��دي��ر �لبطولة 
تنظيمية و�أك��د على تعاون جامعة �لإم��ار�ت يف 
توفري كل �شبل �إجناح �ملهرجان �لعاملي لل�شالم 

لل�شطرجن .
�لعام  �لأم���ني  �لنعيمي  خلريباين  �شيف  و�أك���د 
على �أهمية �لرتكيز على �لتفا�شيل �لتنظيمية 
�ل�شابقة  �لتنظيمية  �لتجارب  من  و�ل�شتفادة 
ل��ه��ذ� �مل���ون���دي���ال �ل��ع��امل��ي م���ن �أج����ل ت����اليف �أي 
���ش��ل��ب��ي��ات ي��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا و�له��ت��م��ام بتوفري 
�مل�شاركني  من  �لكبري  للعدد  �ملنا�شبة  �لإق��ام��ة 
�ملتوقع م�شاركتهم يف �حلدث و�شدد على �أهمية 
موؤ�ش�شة  مع  �لتن�شيق  و�شرورة  �ملتطوعني  دور 
من  فاعلة  عنا�شر  �شم  �إىل  بالإ�شافة  تكاتف 
ذووي �خلربة من �لكو�در �لوطنية يف خمتلف 
�أف�شل  �مل��ون��دي��ال يف  �ل��ب��ط��ول��ة لإخ�����ر�ج  جل���ان 

�شورة تنظيميا وفنيا. 

�أهد�ف  �لنعيمي  خلريباين  �شيف  عر�س  كما 
للنادي  �جل����دي����دة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وب����ر�م����ج 
و�خلطة �لت�شغيلية و�لهيكل �لتنظيمي �جلديد 
�لأن���دي���ة  �إد�رة  يف  �لإد�ري  �ل��ت��ط��ور  مل��و�ك��ب��ة 

�لريا�شية على م�شتوى �لعامل.
وعر�س �لزرعوين خالل �لجتماع تقرير� عن 
���ش��ري �ل��ع��م��ل ب��ال��ن��ادي خ���الل �ل��ف��رتة �ل�شابقة 
و�شول  �لإد�ري  �لعمل  لتطوير  ومقرتحاته 
�إمكانيات  م��ن  �ل��ق�����ش��وى  �ل���ش��ت��ف��ادة  لتحقيق 
مدينة  يف  باللعبة  للنهو�س  �ل���ن���ادي  وم�����و�رد 
�ل����ع����ني وت���ط���وي���ر لع����ب����ي ولع�����ب�����ات �ل����ن����ادي 
للمناف�شة يف �لبطولت �لدولية و�ملحلية خالل 

�ملرحلة �لقادمة 
وجود  ع��ن  �لطاهر  ط��ارق  �ملهند�س  ك�شف  كما 
خطة لإعد�د وتاأهيل �أبرز نا�شئي �لنادي ومنهم 
�ل�����ش��ام�����ش��ي وو�فية  �ل��ر����ش��دي و ح����ارب  م��اي��د 
دروي�����س �مل��ع��م��ري وع���دد م��ن �مل��و�ه��ب �لو�عدة 
و�إعد�دهم للم�شاركة يف مونديال نا�شئي �لعامل 
�لبطولة  يف  متقدمة  نتائج  حتقيق  �أج���ل  م��ن 

�لعاملية.  

اأبي�ص ال�صواطئ يكتفي بربونزية كاأ�ص 

اإ�سادة بفوز حارب ال�سام�سي ببطولة اأبوظبي الدولية للنا�سئني

تنفي���ذي �صط��رن���ج العي����ن يتاب���ع ترتيب����ات ا�صت�صاف����ة مهرج����ان ال�ص�����الم العامل��������ي 

�أف�شل  ب��روم��ا،  �ل�شاعد  �لربتغايل  �لظهري  تعر�س 
لعب و�عد يف �لبالد، للتهديد على �يدي م�شجعني 
�إد�رته  �لرت��س لنادي �شبورتنج ل�شبونة �لذي تتنازع 
مع �لالعب حول جتديد تعاقده وذكر وكيل �لالعب 
�ن �لظهري ذو �ل�شول �لغينية و�لذي يعتربه �لبع�س 
كري�شتيانو رونالدو �جلديد ، مل ي�شارك �خلمي�س يف 
�لبقاء منذ  �لذي يتفاو�س معه على  مر�ن �شبورتنج 

��شابيع.
مثل  ف��رق  من  بعرو�س  عاما(   18( بروما  ويحظى 
ت�شيل�شي �لجنليزي، لكن �لنادي �لربتغايل �عرب عن 

نيته يف رف�س هذه �لعرو�س و�لبقاء على �لالعب.
وقال حمامي �لالعب �ن بروما كان متو�جد� بالقرب 
من �لفندق �لذي يقيم فيه، حيث قام بع�س �مل�شجعني 
ل�����ش��ب��ون��ة مبحا�شرته  ���ش��ب��ورت��ن��ج  �لل���رت�����س يف  م��ن 

وتهديده.
و�أث�����ار �ل����دويل �ل��ربت��غ��ايل �ل����ذي ي��ل��ع��ب يف �ملنتخب 
حتت �شن 20 عاما جدًل كبري�ً مع م�شوؤويل �لنادي 
ب�شكل  �لتعاقد  �شريان  على  ي�شمم  �ل��ذي  �لربتغايل 
قانوين حتى نهاية �ملو�شم �ملقبل، بينما يعترب حمامي 

�لالعب �ن �لتعاقد �إنتهى يف 30 من يونيو �ملا�شي.

م�شجعي  �إن  �ل��رب�زي��ل��ي  م��ار�ك��ان��ا  ����ش��ت��اد  �د�رة  ق��ال��ت 
�أو خلع  �لوقوف  �لبالد قد مينعون من  �لقدم يف  ك��رة 
�آلت  ����ش��ت��خ��د�م  �أو  ب���الأع���الم  �ل��ت��ل��وي��ح  �أو  قم�شانهم 

مو�شيقية يف �مللعب �ل�شهري.
ويرجح �أن ت�شبب هذه �خلطوة يف �أ�شهر ��شتاد�ت �لعامل 
يف غ�شب بالرب�زيل و�شتوؤكد خماوف �مل�شجعني �لقلقني 
من خطة لتح�شني م�شتوى من يدخلون �ل�شتاد�ت يف 
�لبالد بعد حتديثها من �أجل كاأ�س �لعامل �لعام �ملقبل 
ويحظر �لحتاد �لدويل )�لفيفا( بالفعل رفع �لأعالم 
كاأ�س  مباريات  وبينها  مبارياته  يف  �لآلت  و��شتخد�م 

�ل��ع��امل وق���ال ج���و�و ب��ورب��ا رئ��ي�����س جم��م��وع��ة مار�كانا 
ل�شحيفة �إك�شرت� �شنتحدث مع �لأندية ب�شاأن تغيري يف 

�ل�شلوك. 
و�أ�شاف �شاأحتدث ب�شاأن ع�شي �لبامبو )�لتي ت�شتخدم 
لرفع �لأعالم( و�لألعاب �لنارية وم�شاهدة �ملباريات من 

و�شع �لوقوف. 
و�أ�شاف �لتقرير �أنه يجري �أي�شا در��شة حظر ��شتخد�م 
�لآلت �ملو�شيقية وخلع �مل�شجعني لقم�شانهم ويتوقع �أن 
ت�شرتك �أندية فالمنجو وفلوميني�شي وفا�شكو د� جاما 
وبوتافوجو وه��ي �لأن��دي��ة �لأرب��ع��ة �لكربى يف ري��و دي 

لعملية تطوير  �لذي خ�شع  مار�كانا  ��شتاد  جانريو يف 
فلوميني�شي  �شوى  عقد�  يوقع  مل  �لآن  حتى  �أن��ه  رغ��م 
و�أعيد �فتتاح ��شتاد مار�كانا �ملعقل �لروحي لكرة �لقدم 
�لرب�زيلية يف يونيو حزير�ن �ملا�شي بعد برنامج لعادة 
�لتكاليف  و�رت��ف��اع  �ل��ت��اأخ��ري  ب�شبب  ت��ع��رث�  �شهد  بنائه 
ونالت �لأجو�ء �أثناء كاأ�س �لقار�ت �ل�شهر �ملا�شي �إ�شادة 

و��شعة رغم غياب �لأعالم و�لآلت �ملو�شيقية.
�لقدمي  �شحره  فقد  �ل�شتاد  ب��اأن  �شعرو�  �لبع�س  لكن 
وتلقى  �لطبول  �إي��ق��اع  على  �مل��ب��اري��ات  تقام  كانت  حيث 

�لفرق حتية بالألعاب �لنارية يف �أجو�ء مميزة.

ا�صتاد ماراكانا يحظر الأعالم ومينع خلع القم�صان كري�صتيانو رونالدو اجلديد يتعر�ص للتهديد!

ق���ال �حت���اد ك���رة �ل��ق��دم يف بيليز 
�ملنتخب  لع���ب���ي  م���ن  �ث���ن���ني  �إن 

عر�شت  ر�شى  �أن  ك�شفا  �لوطني 
عليهما قبل مبار�ة �شد �لوليات 

�ملتحدة يف �فتتاح �لكاأ�س �لذهبية 
لدول �مريكا �ل�شمالية و�لو�شطى 

و�لكاريبي.
وي�شت  وودرو  �ل��الع��ب��ان  و�أب���ل���غ 

�مريكا  �حت�������اد  ج���ي���ن���ري  و�ي��������ان 
و�لكاريبي  و�لو�شطى  �ل�شمالية 
تلقيا  ب��اأن��ه��م��ا  )�ل���ك���ون���ك���اك���اف( 
عرو�شا قبل �ملبار�ة �لتي خ�شرتها 
بيليز 6-1 �أمام �لوليات �ملتحدة 
وق��������ال �لحت�������اد  ب�����ورت�����الن�����د  يف 

�لقاري �إنه �شيفتح حتقيقا كامال 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع �لحتاد  يف �لأم����ر 

�لدويل )�لفيفا(.
ومل يتم �لك�شف عن تفا�شي������������������ل 
�ملحاولة لكن �لكونكاكاف �أ�شار يف 
وقال  نتائج  يف  تالعب  �إىل  بيانه 

ور�ء  يقف  عمن  �شيك�ش���������������ف  �إنه 
هذه �لعملي�����������������ة.

�لبي�������������ان  و�أ���ش��������������������������������������������������������������اف 
�لأولي���������� �لنتائج  �أ�شف��������������������������رت 
حتدي����������������د  عن  للتحقيق  ���������������ة� 
�لف�����������������رد �لذي حاول تقدي������������������م 

�لر�شى. 
وودرو  ن�����ش��ك��ر  �أن  ن���ري���د  وت���اب���ع 
جيني�����������������ر  و�ي�����������������������ان  وي�شت 
�لر�شوة  حم��اول��ة  ع��ن  لك�شفهما 
على  باحل��������������������فاظ  و�لتز�مهما 

نز�هة �للعبة. 

لعب����ان م����ن منتخ����ب بيلي�����ز يتلقي�����ان ر�ص��������������اوي 

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ �شموئيل  ف��ق��د  
كند�  فولتون-    د�و�شون 
�جلن�شية-    -جو�ز �شفره 
   )680028( رق����������م  
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

050/7211412

فقدان جواز �سفرت
فقد  �مل��دع��و/ ك��رمي �شعيد 
حممد �شكري   -   م�شري 
�جل��ن�����ش��ي��ة-   ج����و�ز �شفره 
)07555672( رق������م  

�شادر من م�شر    من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/3846234

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ فوزخار�جاك 
م�����������وه�����������ام�����������اد- ه������ن������دي 
�جلن�شية   جو�ز �شفره رقم  
من  )2318468(�شادر 
�ل���ه���ن���د    م���ن ي��ج��ده عليه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �لت�������ش���ال 

050/4488806

فقدان جواز �سفرت
�مل����دع����وة/ عمريه  ف���ق���دت  
بولن �شومن�شيل  -   فلبينية 
�جلن�شية-    -جو�ز �شفرها 
رقم  )2049748( �شادر 
م��ن �ل��ف��ل��ب��ني+  م��ن يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

050/6777888
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عليه:  مدعي  بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لقادر  عبدول  �ل�شالم  حفيظ  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لعايل  �جلبل 
م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / �جلبل �لعايل للمقاولت �لعامة �جلن�شية: 
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
بو��شطة وكيل  �و  ز�يد - مزيد مول �شخ�شيا  �لكائنة حممد بن   - �لبتد�ئية 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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بنغالدي�س  �جلن�شية:  �لدين  �فتاب  حممد  �ل�شالم  ربيع  حممد  مدعي/ 
مدعي عليه: ركن �ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع 
�لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب �عالنه /  ركن �ملروج للمقاولت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/24 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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توج نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي يف �حتفالية �أقامها 
م�شاء �أم�س مبقره لعبيه يف فريق �لكار�يته مبنا�شبة 
متيزهم وختام دور�تهم وحتقيقهم نتائج متقدمه يف 

�ملو�شم 2013م .
ويف بد�ية �حلفل بارك �شامل حممد بن هويدن ع�شو 
�إد�رة  �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي نائب رئي�س جمل�س 
�ل��ت��ي حققها فريق  �مل��ت��م��ي��زة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  �ل��ذي��د  ن���ادي 
ريا�شة  بتطور  م�شيد�  �ملختلفة  ودور�ت����ه  �ل��ك��ر�ت��ي��ه 
بقيادة  �ل��ر�ئ��ع��ة  ومب�شتوياتها  �ل��ن��ادي  يف  �ل��ك��ار�ت��ي��ه 
�بن  و�أ�شار  �لكار�تيه.  م��درب  خفياين  خ�شري  �مل��درب 
هويدن �إىل �أن ��شرت�تيجية جمل�س �إد�رة نادي �لذيد 
بجدية يف  �مل�شاركة  على  �لفرق وحر�شه  لكل  ودعمه 
بجانب  �لكار�تيه  فريق  تاأهيل  يف  �شاهم  �لبطولت 
�ملر�كز  تلك  ومر�نهم يف ح�شد  مهار�تهم وخرب�تهم 
مو��شله  �إىل  ودع���اه���م  �ل������دور�ت  خم��ت��ل��ف  وت��ن��ظ��ي��م 

�لنجاح و�ل�شتعد�د للم�شاركات �ملقبلة .
من جانبه �أ�شار �شعيد باليث �لطنيجي ع�شو جمل�س 

�إد�رة نادي �لذيد م�شرف �لألعاب �لفردية �أن �لفريق 
��شتفاد من �لتنظيم و�ملتابعة للتدريبات و�شكل وحدة 
�لفرتة  ط���و�ل  ت��ه��د�أ  مل  �ل��ت��ي  �لنحل  كخلية  و�ح���دة 
على  �لنادي حري�س  �أن  و�أك��د  تفوقهم  بغية  �ل�شابقة 
�أن يكون �أبناوؤه يف �ملقدمة ويف طليعة �لأو�ئل يف كافة 
هذه  يف  �أث��م��رت  و�ل��ت��ي  �لكر�تيه  وخا�شة  �لريا�شات 

�لنتائج �لر�ئعة.
ثم �أدى فريق �لكار�تيه ��شتعر��شات عدة �شملت �أجمل 
قام  ثم  و�لكومتيه  �لكاتا  �شملت  �لعرو�س و�حلركات 
لقت  ��شتعر��شية  ف��ردي��ة  ح��رك��ات  ب����اأد�ء  �ل��الع��ب��ني 

��شتح�شانا من �جلمهور.
���ش��ع��ي��د بالليث  ي���ر�ف���ق���ه  ب���ن ه���وي���دن  ����ش���امل   وق�����ام 
ع�شو  �خل����اط����ري  �هلل  ع��ب��د  ح��م��ي��د  و  �ل��ط��ن��ي��ي��ج��ي 
جمل�س �لد�رة و�لدكتور حمود �لعنزي مدير �لنادي 
فريق  لعبي  بتكرمي  �ملجتمع  �شخ�شيات  م��ن  وع��دد 
�لكار�تيه بتوزي�����ع �جلو�ئ������ز و�ش�ه����اد�ت �لتقدير على 

�لالعبني.

نادي الذيد يحتفل بختام دورات 
الكاراتيه ويتوج الالعبني 

الإ�ص��اب�����ة تبع������د رون������ي 
ع�����ن ي��ون���ايت����د

اجل���زائ����ري حيم����ودي حكم����ًا لقم����ة الزمال���ك والأهل����ي نابويل يتعاقد ر�صميًا مع كاليخون

��شتعادت �ملك�شيك حاملة �للقب تو�زنها وحققت فوزها �لول يف 
مناف�شات �ملجموعة �لوىل من �لكاأ�س �لذهبية ملنتخبات منطقة 
وجاءت  و�لكاريبي(،  و�لو�شطى  �ل�شمالية  )�مريكا  �لكونكاكاف 
يف  �شياتل  يف  لينك  �شنت�شوري  ملعب  على  2-�شفر  ك��ن��د�  على 

�جلولة �لثانية.
�لتو�يل  على  �لثالث  لقبه  �ىل  �ل�شاعي  �ملك�شيكي،  �ملنتخب  وك��ان 
و�ل�شابع يف تاريخه )رقم قيا�شي(، ��شتهل حملته بال�شقوط �مام 
بنما )1-2(، لكن فريق �ملدرب خو�شيه مانويل دي ل توري متكن 
من �لتعوي�س م�شاء �خلمي�س على ح�شاب �لكنديني �لذين منيو� 
بهزميتهم �لثانية على �لتو�يل بعد تلك �لتي تلقوها يف �جلولة 

�لوىل �مام مارتينيك )�شفر-1(.

وماركو  خيميني�س  ر�وول  �ىل  بفوزه  �ملك�شيكي  �ملنتخب  ويدين 
 41 �لدقيقة  يف  ج��اء  �لول  �للقاء،  ه��ديف  �شجال  �للذين  فابيان 
مونتي�س  لوي�س  نفذها  ركنية  ركلة  على  فريقه  ح�شل  عندما 
حولها  �ل��ذي  �نريكي�س  خيميني�س  خورخي  �ىل  �لكرة  فو�شلت 
�ل�شباك  د�خ���ل  ب��ر�أ���ش��ه  �لخ���ري  ف��اودع��ه��ا  �ىل خيميني�س  ب���دوره 

�لكندية.
�ما �لهدف �لثاين �لذي �شجله فابيان فجاء يف �لدقيقة 57 من 
بالده  منتخب  �مام  �لطريق  ممهد�  بنف�شه،  �نتزعها  جز�ء  ركلة 
لكي يح�شد �لنقاط �لثالث �لتي و�شعته يف �ملركز �لثاين خلف 
فوزها  حققت  بعدما  �لنهائي  ربع  �ىل  تاأهلها  �شمنت  �لتي  بنما 
�لثاين على �لتو�يل للمرة �لوىل يف تاريخ م�شاركاتها يف �لبطولة 

�لقارية وجاء على ح�شاب مارتينيك 1-�شفر.
وتدين بنما بفوزها �لغايل �ىل غابرييل توري�س �لذي ��شبح ثاين 
لعب يف تاريخ بالده ي�شجل ثالثة �هد�ف متتالية يف �لبطولة 
�لدقيقة  ركلة ج��ز�ء نفذها يف  وذل��ك بف�شل  لوي�س تيخاد�،  بعد 
على  كريتينو�ر  �شيبا�شتيان  م��ن  �ملنطقة  د�خ���ل  خ��ط��اأ  بعد   85
لعبني  بع�شرة  مارتينيك  �كملتها  م��ب��ار�ة  يف  خيميني�س  خايرو 
يف ربع �ل�شاعة �لخري بعد طرد جاكي بريديك�س حل�شوله على 
�نذ�ر ثان. ورغم �خل�شارة �مام بنما، ل تز�ل �لفر�شة قائمة �مام 
مارتينيك لكي تتاأهل �ىل ربع �لنهائي كاحد �ف�شل منتخبني يف 
�لثاين يف  �ملركز  تتاأهل ك�شاحبة  �ن  بامكانها  �لثالث، كما  �ملركز 

حال فوزها على �ملك�شيك غد� �لحد.

املك�صيك ت�صتعيد توازنها وبنما يف ربع نهائي الكاأ�ص الذهبية

لن يتمكن �ملهاجم �لدويل و�ين روين من �مل�شاركة مع 
�لنكليزي،  �ل���دوري  بطل  يونايتد،  مان�ش�شرت  فريقه 
بعد  �ملقبل  للمو�شم  �لتح�شريية  �ل�شيوية  جولته  يف 

تعر�شه ل�شابة يف �لع�شلة �خللفية لفخذه.
و�كد روين �لذي يحوم �ل�شك حول مو��شلته �مل�شو�ر مع 
يونايتد و�شط �حلديث عن �حتمال �نتقاله �ىل ت�شل�شي، 
�نه يعاين من متزق ب�شيط لكن من �ملرجح �ن يغيب عن 

فريقه ملدة �شهر.
و��شيب روين يف �ول ح�شة تدريبية بعد و�شول يونايتد 
�لوىل  مبار�ته  �ل�شبت  غد�  يخو�س  حيث  بانكوك  �ىل 
دي��ف��ي��د م��وي��ز يف  ب��ق��ي��ادة م��درب��ه �جل��دي��د �ل�شكتلندي 

مو�جهة فريق من جنوم �لدوري �ملحلي.

�لفريق  مع  �مل�شو�ر  مو��شلته  ح��ال  يف  روين،  و�شيكون 
2004 م���ن �ي��ف��رت��ون حيث  �ل����ذي �ن�����ش��م �ل��ي��ه ع���ام 
�مل���درب �جل��دي��د ليونايتد، يف �شباق  ����ش��ر�ف  ك��ان حت��ت 
�ل�شابة قبل مبار�ة  م��ن  �لتعايف  �ج��ل  م��ن  �ل��زم��ن  م��ع 
جتمع  و�لتي  �ملو�شم  �نطالق  ت�شبق  �لتي  �ملجتمع  درع 
11 �ب-�غ�شط�س  �ل�شياطني �حلمر بويغان �ثلتيك يف 
�ل��دوري �ملمتاز حيث  �ملقبل على ملعب وميبلي وبد�ية 
يبد�أ فريقه حملة �لدفاع عن لقبه يف مو�جهة �شو�ن�شي 

�شيتي يف 17 منه.
مع  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ع��اف��ي��ت��ه  ي�شتعيد  �ن  روين  ي��اأم��ل  ك��م��ا 
منتخب بالده يف �ملبار�ة �لودية �لتي جتمعه با�شكتلند� 

يف 14 �ب-�غ�شط�س على ملعب وميبلي .

قررت جلنة �حلكام بالحتاد �لفريقي لكرة �لقدم تعيني �حلكم �جلز�ئري جمال 
حيمودي لقيادة قمة قطبي �لكرة �مل�شرية �لزمالك و�لهلي �شمن �جلولة �لأوىل 
�فريقيا  �بطال  دورى  مل�شابقة  �لنهائي  ربع  للدور  �لوىل  �ملجموعة  مناف�شات  من 
21 متوز-يوليو �جلاري. و�شيقود حيمودي �ملبار�ة مب�شاعدة مو�طنه  و�ملقررة يف 
بالحتاد  �حل��ك��ام  للجنة  وك��ان��ت  ع�شيق.  ر���ش��و�ن  و�مل��غ��رب��ي  �يت�شيايل  �حل��ق  عبد 
�لفريقي �ختارت �لكامريوين نيان �ليوم بقيادة �ملبار�ة، �ل �ن قر�ر �لحتاد �لدويل 

)فيفا( بتجميد ن�شاط كرة �لقدم يف �لكامريون ب�شبب �لتدخل �حلكومي دفعها �ىل 
تغيري طاقم �لتحكيم. يذكر �ن �لزمالك م�شت�شيف �ملبار�ة �بلغ �لحتاد �لفريقي 
�جلهات  �ن  �ل  �ملبار�ة،  لقامة  �ل�شكندرية  مبحافظة  �لعرب  برج  ملعب  باختياره 
�لمنية يف م�شر مل تبلغ �د�رة �لزمالك حتى �لن مبو�فقتها على �قامة �ملبار�ة يف 
ملعب برج �لعرب وتاأمينها، وما �ذ� كان �شي�شمح بدخول جماهري بن��������اء على طل���������ب 

�د�رة نادي �لزمال������������ك و�لهلي بح�شور خم�ش�������ة �لف م�شج�������ع لك���������ل ناٍد.

فينت����ص����ي اإل���ى رب����ع 
نهائ���ي دورة بالريم���و

بلغت �ليطالية روبرتا فينت�شي �مل�شنفة ثانية �لدور ربع �لنهائي لدورة بالريمو �ليطالية 
�لدولية يف كرة �مل�شرب �لبالغة جو�ئزها 235 �لف دولر، �ثر فوزها على �ل�شلوفينية بولونا 
هر�شوغ 6-2 و7-6 )7-3( يف �لدور �لثاين. وتلتقي فينت�شي يف �لدور �ملقبل مع �ل�شبانية 
بورنيت  نا�شتا�شيا  �لخ��رى  �ليطالية  على  تغلبت  و�لتي  �خلام�شة  لينو  دومينغيز  لوردي�س 
7-5 و4-6 و6-3. وبلغت �لدور ذ�ته �ي�شا �لت�شيكية كالر� ز�كوبالوفا �لر�بعة بتغلبها على 
6-3 و4-6 و6-4، لت�شرب موعد� مع �ل�شبانية �لخرى  �ليطالية �لخرى كارين كناب 
��شرتيال كابيز� �لتي �طاحت بالفرن�شية كري�شتينا مالدينوفيت�س �لثالثة بالفوز عليها 3-6 

و2-6 و6-7 )6-8(.

بركات ينفي نيته الرتاجع 
عن العتزال 

نفى لعب و�شط �لهلي �مل�شري لكرة �لقدم حممد بركات نيته �لرت�جع 
عن �لعتز�ل وقال بركات عقب �حل�شة �لتدريبية لفريقه ل �شحة ملا 
عن  تر�جعي  ب�شان  �لريا�شية  و�ملو�قع  �لع��الم  و�شائل  بع�س  فى  ت��ردد 
جمعة  و�ئ���ل  �ىل  ن�شبت  �ل��ت��ى  �لت�شريحات  وحت��دي��د�  �ل�شابق،  ق���ر�ري 
مد�فع وقائد �لفريق فى هذ� �ل�شاأن و�لتى �علن فيها �نني فى طريقي 
للرت�جع عن قر�ر �لعتز�ل بعد �شغوط �جلهاز �لفنى وعدد كبري من 

�لالعبني .
و�ختتم بركات ت�شريحاته بان �لغاء �ملو�شم �حلاىل من م�شابقة �لدورى 
�ملمتاز يجعله ي�شر على قر�ره خا�شة و�ن �نطالق �مل�شابقة فى �ملو�شم 
�ملقبل و�شط �لظروف �ل�شيا�شية �لتى متر بها م�شر حاليا �مر حمل �شك 
وكان بركات �علن �نه �شيعتزل �للعب نهائيا يف نهاية �ملو�شم بعد م�شو�ر 

حافل ��شتمر �كرث من 20 عاما.

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية  رقم )2013/637 ( منازعات �يجارية �ملنظورة 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية )�للجنة �ل�شابعة( و�ملرفوعة 
�ملدعى  ، لعالن  �ملعلومات  �ملدعي: تطوير ل�شت�شار�ت نظم  من 
عليه/ ميديا �شتور وميثلها/ ح�شني بن مبارك بن �شالح �آل دوح  
جلل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/15 يف �ل�شاعة 12.00 م�شاء يف 
مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي �شارع �لدفاع- منطقة مع�شكر �آل 

نهيان بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/614   جت جز- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �للكرتونية  لالجهزة  مدعي/�لدولية 
فائزة عبد�هلل �حمد قا�شم �جلهوري �جلن�شية: �لمار�ت  مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة 4700 درهم �ملطلوب �عالنه/  فائزة عبد�هلل �حمد قا�شم �جلهوري 
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/7/18 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحا   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف 
�لبتد�ئية - �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 بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/85   جت  جز   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�س�سة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/�شركة �خلزنة للتاأمني �س.م.ع �جلن�شية : �لمار�ت   مدعي عليه: عمار 
عبد�هلل �لنحا�س �جلن�شية: �شوريا  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 
30000 درهم + تعوي�س 20000 درهم �ملطلوب �عالنه /عمار عبد�هلل �لنحا�س 
�جلن�شية: �شوريا عنو�نه: بالن�شر - بورو �لتقرير حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  742/ 2013 -عمايل - م ع - �س- اأظ

عليه:يو�شف  �مل�شتاأنف  بنغالد�س  �جلن�شية:  عبد�ملتني  حممد  :نور  �مل�شتاأنف 
��شماعيل �حلمادي لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �ل�شتئناف : 
تعديل �حلكم �مل�شتاأنف �ملطلوب �عالنه/  يو�شف ��شماعيل �حلمادي لل�شيانة 
�لعامة �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن �مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/941 عم جز- م ع- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا 
�لعمالية-  �ملحكمة  �لكائنة-  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
مزيد مول �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 العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1151 جتاري كلي  

بتاريخ  �ن��ه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  ذ.م.م  للمقاولت  ماموت  �شركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �حلكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/11م  �ملو�فق 
ل�شالح / �شركة �ور��شكوم لالن�شاء و�ل�شناعة بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: 
بالز�م �ملدعي عليها  بان توؤدي للمدعية مبلغ 1.411.737 درهم ) مليون و�ربعمائة و�حد 
�لتاأخريية عنه بو�قع 5% �شنويا  ع�شر �لف و�شبعمائة و�شبعة وثالثون درهما( و�لفائدة 
��شل  يتجاوز  ل  مبا  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى   2013/4/29 يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
�لدين و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب حماماه ورف�شت ما 
عد� ذلك من طلبات .  �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/10  حكما 

قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/ادري�س بن �سقرون                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/499 جتاري جزئي  

�ىل �ملحكوم عليه/ موؤ�ش�شة ثري لينز للمقاولت �لعامة �لعنو�ن بالن�شر نعلمك 
�لدعوى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/6/26م  �مل��و�ف��ق  بتاريخ  �ن��ه 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح /�شركة �لمار�ت �لفنية بالتايل: حكمت �ملحكمة 
وقدره  مبلغا  للمدعية   ت��وؤدي  ب��ان  عليها   �ملدعي  ب��ال��ز�م  �حل�شوري:  مبثابة 
68.250 درهم )ثمانية و�شتون �لفا ومائتان وخم�شون درهم( و�لز�مها كذلك 
بامل�شاريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�شت ما عد� ذلك من 
قابال  �ملو�فق 2013/7/10 حكما  بتاريخ  �ملحكمة  بتوقيعي وختم  طلبات �شدر 

لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/علي را�سد احل�ساين                          
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثالثة    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     
 يف الدعوى رقم 2013/567 جتاري كلي  

و�ملدعى  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  تريبويل  موؤ�ش�شة  �ملدعي: 
عليها/ 1- �بوظبي �لتجاري للعقار�ت 2- بنك �بوظبي �لتجاري 
�لدعوى  يف  �خلربة  �جتماع  حل�شور  �لهند�شي  �خلبري  يدعوكم 
�ملذكورة �عاله وذلك يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/17 �ل�شاعة 
10 م�شاء مبكتب وكيل �ملدعى عليه �لول �لكائن �بوظبي - بناية 

�شوق �لمار�ت �لعام - �شارع حمد�ن مدخل B �شقة 307.
يرجى �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد ومعكم كافة م�شتند�ت �لدعوى.
املهند�س اخلبري
زكريا حممود احلريري    

اعالن اجتماع خربة
العدد  10842 بتاريخ   2013/7/13     

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/حممد 
�لتجاري  �ل�شم  بن�شبة 49% يف  �شريك  �شوريا �جلن�شية ب�شفته  �لن�شار   نور عبد�لقادر 
حمم�شة �لديو�ن ذ.م.م و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف مدينة  خورفكان، 
رخ�شة جتارية رقم 514581 �ل�شادر بتاريخ 2002/5/22 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خورفكان. وطلب �لت�شديق على �لتوقيع على حمرر يت�شمن )تنازل و��شافة �شريك( 
�ملذكور  �لرخ�شة  يف   %25 مبقد�ر  ن�شبته  من  ج��زء  عن  �لحتفاظ  يف  يرغب  �ن��ه  حيث 
بياناته �عاله لنف�شه و�لتنازل عن �جلزء �لباقي منه بن�شبة 24% لل�شيد: �ل�شيد: عماد 
معد� نادر �شوريا �جلن�شية بن�شبة 24% .   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

�ليطايل  �ل���دوري  بطل  و�شيف  ن��اب��ويل  �علن 
ري��ال مدريد  تعاقد مع لع��ب  �ن��ه  �لقدم  لكرة 
�ل�شباين خو�شيه كاليخون بعقد ميتد لربعة 
بد�أ  �ل��ذي  عاما(  كاليخون )26  وك��ان  �ع���و�م. 
م�شو�ره �لكروي يف ريال مدريد، عاد �ىل �لنادي 

�مللكي عام 2011 بعد �ن �م�شى ثالثة �عو�م 
يف ��شبانيول لكن يبدو �نه ل يدخل يف ح�شابات 

�ملدرب �جلديد �ليطايل كارلو �ن�شيلوتي.
وذك����رت و���ش��ائ��ل �لع����الم �ن ن��اب��ويل دف���ع 10 
ماليني يورو للح�شول على خدمات كاليخون 

در�ي�س  �ل��ه��ول��ن��دي  �ن�����ش��م �ىل �جل��ن��اح  �ل����ذي 
�لفريق  �ىل  �مل��ن��ت��ق��ل  ع���ام���ا(   26( م��ريت��ن��ز 
�جل��ن��وب��ي وم��درب��ه �جل��دي��د �ل���ش��ب��اين ر�فايل 
ماليني  5ر9  مقابل  �يندهوفن  م��ن  بينيتيز 

يورو.
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وقع �لختيار على �لحتاد للطري�ن، �لناقل 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطني 
لتكون �لر�عي �لر�شمي بني �شركات �لطري�ن 
تر�يثلون  ني�شنز  �شي  دي  �إيفنت�س  ل�شباق 

�شباق �لأمة �لثالثي بو��شنطن �لعا�شمة. 
�ل��ه��اّم��ة، �شتقوم  �إط����ار ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة  ويف 
�لحتاد للطري�ن بدعم �ل�شباق عرب تقدمي 
و�لأن�شطة  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني  �ل���ط���ري�ن  ت���ذ�ك���ر 
تر�شيخ  ج��ان��ب  �إىل  �لأخ������رى،  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
عالقات �ل�شر�كة بني �شباق ني�شنز تر�يثلون 
يا�س  ت���ر�ي  و���ش��ب��اق  �لعا�شمة  و����ش��ن��ط��ن  يف 
�لثالثي يف �أبوظبي. ويف و��شنطن �لعا�شمة، 
�مل�شوؤولة  �إن���ك،  كومبتوتر  جمموعة  قامت 
عن �إد�رة �ل�شباق، بالإعالن عن هذ� �حلدث 
�لرعاية  �أن�شطة  ب��اك��ورة  مُي��ث��ل  �ل���ذي  �ل��ه��ام 
�لعا�شمة  يف  للطري�ن  ل��الحت��اد  �لريا�شية 

�لأمريكية.
وم��ن �مل��ق��رر �إج���ر�ء ن�شخة ع��ام 2013 من 
�ل�شباق يوم �لأحد �ملو�فق 8 �شبتمرب-�أيلول 
يف  ريا�شي  �ألف  �أك��رث من خم�شة  مب�شاركة 
و�حد من �أطول �ل�شباقات �لثالثية �لدولية 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  م�شتوى  على  ُت��ق��ام  �ل��ت��ي 
رئي�س  بومغارترن،  بيرت  وعّقب  �لأمريكية. 
�ل�شوؤون �لتجارية يف �لحتاد للطري�ن، على 
عن  �لإع����الن  ي�شرنا  ب��ق��ول��ه:  �ملنا�شبة  ه��ذه 
رعاية �شباق ني�شنز تر�يثلون �لعاملي �ل�شهري 
مع  �ل��ع��ا���ش��م��ة،  و����ش��ن��ط��ن  ت�شت�شيفه  �ل���ذي 
�إجر�ء �شباق تر�ي يا�س �ل�شقيق يف �لعا�شمة 

�أبوظبي.
للطري�ن  �لحت������اد  �أط���ل���ق���ت  ب���ي���رت:  وت���اب���ع 
�لعا�شمة  و��شنطن  �إىل  �ليومية  رحالتها 
خ�����الل ���ش��ه��ر م����ار�����س م����ن �ل����ع����ام �جل������اري، 
وُت�شكل هذه �لرحالت فر�شة مثالية لدعم 
ر�ئدتني  عا�شمتني  يف  �لريا�شية  �لفعاليات 
على م�شتوى �لعامل . وبدورها، �أفادت مويل 
�إيفنتز دي �شي  كوين، نائب �لرئي�س ل�شباق 
دي  �إيفنتز  حتّول  بقولها:  تر�يثلون،  ني�شنز 
�شي ني�شنز تر�يثلون �إىل حدث عاملي مرموق 
ي�شت�شيف كوكبة من �لريا�شيني من خمتلف 

�أرجاء �ملعمورة يف و��شنطن �لعا�شمة.
و�أ����ش���اف���ت م�����ويل: ت�����ش��ه��م ���ش��ر�ك��ة �لحت����اد 
�لعالقة بني �ثنني من  للطري�ن يف توطيد 

�ل�شباقات �لثالثية �لهامة وهما �شباق �إيفنتز 
دي �شي ني�شنز تر�يثلون و�شباق تر�ي يا�س، 
مبا ي�شاعد يف ت�شليط مزيد من �ل�شوء على 

كال �ل�شباقني. 
�ل�شباقني  ك��ال  تنظيم  يتم  ق��ائ��ل��ة:  وت��اب��ع��ت 
مرموقة،  مب��ك��ان��ة  حت��ظ��ي��ان  ع��ا���ش��م��ت��ني  يف 
وتعترب �لحتاد للطري�ن حلقة �لو�شل بني 
�ل�شباقني يف �ملدينتني �لتي �نطلقت بينهما 
�ملبا�شرة لالحتاد للطري�ن خالل  �لرحالت 
دي  �إيفنتز  �شباق  ميتلك   . �لأخ���رية  �لآون���ة 
طيبة  ع��امل��ي��ة  �شمعة  ت��ر�ي��ث��ل��ون  ني�شنز  ���ش��ي 
�لر�قية  وم��الع��ب��ه  م�شماره  بف�شل  وذل���ك 
�ل�شباقات  من  �لعديد  مظلته  حتت  وي�شّم 
مثل �شباق جريفون �لع�شكري، �لذي يجري 
�لذين ل يز�لون على  �لع�شكريني  مب�شاركة 
و�شباق  �لقد�مي،  و�ملحاربني  �خلدمة  ر�أ���س 
من  مت�شابقني  ي�����ش��ّم  �ل����ذي  �ل��ك��وجن��ر���س، 
�ملوظفني �لفيدر�ليني وموظفي �لكوجنر�س 
مب�شاركة  يتم  �ل��ذي  �لأع��ل��ى  �لقائد  و�شباق 
�لثالثية  �ل��ف��رق  يف  �لع�شكرية  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لثالثي  �ل��ن��ادي  و�شباق  للطري�ن  و�لحت���اد 

مب�شاركة �أع�شاء نادي �ل�شباق �لثالثي.
و���ش��ي��ت��م ت���وط���ي���د ع����الق����ات �ل�������ش���ر�ك���ة بني 
�ل�����ش��ب��اق �ل��ث��الث��ي وت����ر�ي ي��ا���س ع��رب �شباق 
و�شباق  للطري�ن  ل��الحت��اد  �لثالثي  �ل��ن��ادي 
للطري�ن  �لحت�����اد  و���ش��ت��ق��وم  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني، 
�لثالثي  �لنادي  يف  لع�شوين  تذ�كر  بتوفري 
تر�ي  �شباق  يف  للم�شاركة  وذل��ك  �لأم��ري��ك��ي 

يا�س.
مب�شمار  ت��ر�ي��ث��ل��ون  ني�شنز  ���ش��ب��اق  ي�شتهر 

ومالعب ذ�ت مناظر طبيعية خالبة وي�شق 
م���ول وميموريال  ن��ا���ش��ون��ال  و���ش��ط  ط��ري��ق��ه 
بارك ويتاألف من �ل�شباحة مل�شافة كيلومرت 
�لدر�جات  ورك��وب  بوتوماك  نهر  يف  ون�شف 
و��شنطن  ���ش��و�رع  عرب  كيلومرت   40 مل�شافة 
ومريلند، وذلك قبل �شباق �جلري ملدة 10 
كيلومرت عرب �ملعامل �لتاريخية يف و��شنطن 
ر�ئعة  بنهاية  �ل�شباق  خ��ت��ام  م��ع  �لعا�شمة، 

جنوب ن�شب فر�نكلني �لتذكاري.

�ملحليني  و�لكاأ�س  �ل��دوري  بطل  ميونيخ،  لبايرن  �جلديد  �مل��درب  �نتقد 
رئي�س  غو�رديول  �ل�شباين جو�شيب  �لقدم،  لكرة  �وروب��ا  �بطال  ودوري 

فريقه �ل�شابق بر�شلونة و�د�رييه لنهم مل يرتكوين ب�شالم .
وترك غو�رديول بر�شلونة يف �شيف 2012 بعد �ن قاد �لنادي �لكاتالوين 
للفوز ب14 لقبا خالل �ربعة مو��شم معه، وذلك لين بحاجة �ىل �عادة 

�شحن بطارياتي .
و�نتقل غو�رديول �ىل نيويورك لكي مي�شي عاما بعيد� عن كرة �لقدم 
يوب  بقيادة  �ملا�شي  �ملو�شم  ��شبح  �ل��ذي  ببايرن  �للتحاق  يقرر  �ن  قبل 
هاينكي�س �ول فريق �ملاين يتوج بثالثية �لدوري و�لكاأ�س �ملحليني ودوري 

�بطال �وروبا.
قيادة  حت��ت  بر�شلونة  يف  �لول���ني  عاميه  �م�شى  �ل��ذي  غ��و�ردي��ول  لكن 
�لرئي�س �ل�شابق جو�ن لبورتا، قال يف موؤمتر �شحايف عقده يف ريفا ديل 

�شاندرو  �لرئي�س �حلايل  �ن  بايرن حاليا  يع�شكر  غارد� )�يطاليا( حيث 
نو  كامب  عن  رحيله  بعد  به  طالب  �ل��ذي  �ل�شالم  منحه  رف�س  رو�شيل 

�ل�شيف �ملا�شي.
6000 كلم  قلت لهم )لرئي�س و�د�ريي بر�شلونة( باين �شاأبتعد مل�شافة 
وطلبت منهم �ن يرتكوين ب�شالم، لكنهم مل يلتزمو� بوعدهم ، هذ� ما 
قاله غو�رديول، م�شيفا �م�شيت فرتتي )يف بر�شلونة( ثم قررت �لرحيل. 
�لنجاح، لن جناحهم هو  لهم كل  �ردت منهم مو��شلة عملهم ومتنيت 

جناحي ول�شت بحاجة لتذكريكم مبا يعنيه هذ� �لنادي بالن�شبة يل .
�ل��ذي وجه �ليه من قبل  و�ع��رب غ��و�ردي��ول عن �متعا�شه من �لنتقاد 
�د�رة بر�شلونة لنه مل يزر مدرب �لفريق �حلايل وم�شاعده �ل�شابق تيتو 
��شتئ�شال  فيالنوفا يف نيويورك حيث كان �لخري يو��شل عالجه بعد 

ورم متجدد يف �لغدة �للعابية.

وو��شل لقد مت جتاوز �حلدود يف �لكثري من �لمور. لن �ن�شى �بد� بانهم 
��شتخدمو� مر�س تيتو لكي يجرحوين، لنهم كذبو� ب�شاأن عدم زيارتي 
له يف نيويورك. ر�أيته هناك مرة و�حدة، و�ل�شبب �لذي يقف خلف عدم 
زيارتي له جمدد� هو �ن �لمر مل يكن ممكنا )ب�شبب �لعالج( ومل يكن 
خطئي. �لقول بانني ل �متنى �لف�شل ل�شخ�س كان زميلي لعدة �عو�م 

ترك طعما مر� لدي، مل �كن �توقع ذلك منهم .
�لعلن  �ىل  فليخرجو�  ك��اذب��ا  �شيئا  �ق���ول  كنت  �ذ�  غ���و�ردي���ول:  وو����ش��ل 
لي�س  �لد�رة(،  وجمل�س  )رو���ش��ي��ل  ه��م  يكونو�  �ن  يجب  لكن  لتكذيبي، 

�لو�شطاء �و �ملتحدثني با�شم بر�شلونة، بل هم �شخ�شيا .
�نه  �ل�شديد من رئي�س و�د�رة بر�شلونة، �كد غو�رديول  ورغم �متعا�شه 
�شيو�جه فريقه �ل�شابق بكل لياقة وودية عندما يلتقيه يف �ملبار�ة �لودية 

�لتي �شتجمعه ببايرن يف 24 �ل�شهر �حلايل.

غوارديول: رو�صيل جتاوز احلدود ومل يرتكني ب�صالم

�ل�شبت  �ليوم  م�شاء  من  و�لن�شف  �لعا�شرة  يف  تقام 
بقاعة �ل�شينما بفندق نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
قرعة مناف�شات خما�شيات كرة �لقدم للرجال �شمن 
ن�شختها  يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن��ادي  �أوملبياد 
من  �أول  فعالياتها  �نطلقت  و�لتي  ع�شرة  �ل�شابعة 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رعاية كرمية من  �أم�س حتت 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة ، وب�شعار  �لبيت متوحد  ومب�شاركة 
م�شابقة   16 يف  وريا�شية  ري��ا���ش��ي  �آلف   3000

ريا�شية .
و�ل�شيد�ت  للرجال  �لقدم  ك��رة  خما�شيات  وحتظى 
مب��ت��اب��ع��ة ك��ب��رية خ����الل م��ن��اف�����ش��ات �أومل���ب���ي���اد نادي 
�ل�شباط يف �لتظاهرة �لريا�شية �لكربى �لتي تقام 
�لبطولت  �أك���رب  م��ن  �لبطولة  تعد  حيث  ع��ام  ك��ل 
�لأو�شط  �ل�شرق  ومنطقة  �لإم��ار�ت  يف  �لرم�شانية 
�مل�شاركني وبخا�شة  يف ظل م�شاركة عدد كبري من 
�للعبة  و�ل���ت���ي مت��ث��ل  �ل���ق���دم  ك����رة  خ��م��ا���ش��ي��ات  يف 
�ملتو�جدة  �لريا�شات  �شمن  �شهرة  و�لأك���رث  �لأه��م 
بالأوملبياد �لرم�شاين. وي�شارك يف بطولة هذ� �لعام 
يف خما�شيات كرة �لقدم للرجال 24 فريقاً، و�شوف 
جترى �لقرعة �ليوم خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي 
يعقد بح�شور ممثلي �لفرق �مل�شاركة وممثلي �للجنة 
�لعليا �ملنظمة للبطولة، وم�شلم �أحمد رئي�س جلنة 
مميزة  م�شاركة  �لبطولة  ت�شهد  حيث  �ل��ق��دم،  ك��رة 
من �أبرز �لفرق �ملحلية و�لعاملية، بالإ�شافة �إىل فرق 

متثل �لدو�ئر �حلكومية و�ل�شركات و�لأندية.
 6 على  �مل�شاركة   24 �ل�  �لفرق  تق�شيم  يتم  و�شوف 
جم��م��وع��ات ك��ل جم��م��وع��ة م��ن �أرب����ع ف���رق، وتلعب 
فيما بينها دوري من دور و�حد، ويتاأهل �أول وثاين 
كل جمموعة �إىل �ل��دور �لتايل و�ل��ذي �شوف يلعب 

بنظام خروج �ملغلوب.
وت��ن�����س ل���و�ئ���ح م��ن��اف�����ش��ات خ��م��ا���ش��ي��ات ك���رة �لقدم 
 5  ( لعبني   10 فريق  كل  ي�شم  �أن  على  للرجال 
�أ���ش��ا���ش��ي��ني و 5 �ح��ت��ي��اط��ي��ني (، وم���دة �مل���ب���ار�ة 20 
دقيقة كل �شوط 10دقائق يف �لأدو�ر �لأوىل وتزيد 
�لنهائية،  �لأدو�ر  يف  �شوطني  على  دقيقة   30 �إىل 
يوم  للرجال  �ل��ق��دم  ك��رة  خما�شيات  تنطلق  و���ش��وف 
�لرم�شانية  باخليمة  �جل��اري  يوليو   16 �لثالثاء 
نهاية  حتى  وت�شتمر  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  بنادي 
 4 يومياً  وتقام  �ل�شهر،  نف�س  من   31 يف  �لأوملبياد 
من  �عتبار�ً  تبد�أ  �لتمهيدي  �ل��دور  خ��الل  مباريات 

�ل�شاعة �لعا�شرة م�شاًء.
�أن  �مل��ق��رر  لل�شيد�ت فمن  �ل��ق��دم  ك��رة  مناف�شات  �أم��ا 
يوليو   18 �خلمي�س  ي���وم  �ل��ب��ط��ول��ة  ق��رع��ة  جت���رى 
�لتايل  �ل��ي��وم  يف  �مل��ب��اري��ات  تنطلق  �أن  على  �جل���اري 

مبا�شرة.
فرق   8 لل�شيد�ت  �لقدم  كرة  خما�شيات  يف  وي�شارك 
ت��ق�����ش��م ع��ل��ى جم��م��وع��ت��ني ك���ل جم��م��وع��ة 4 ف���رق، 
كل  وث����اين  �أول  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  دور  �إىل  وي��ت��اأه��ل 
ثاين  م��ع  �لأوىل  �ملجموعة  �أول  ويلعب  جمموعة 
�لأوىل يف  �لثانية مع ثاين  و�أول  �لثانية،  �ملجموعة 
دقيقة   30 وتكون مدة كل مبار�ة  �لنهائية،  �ملبار�ة 

على �شوطني.

تنطلق  االلكرتونية..  القدم  كرة  م�سابقة 
اليوم مب�ساركة اكرث من 500 العبا 

تنطلق �ليوم يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة م�شاء فعاليات 
ب��ط��ول��ة ك���رة �ل��ق��دم �لل��ك��رتون��ي��ة �ل��ب��الي �شتي�شن 
وت�شتمر   ، �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن��ادي  مدخل  يف 
 ، �حل���ايل  �ل�شهر   27 �ل�شبت  ي���وم  ح��ت��ى  �ل��ب��ط��ول��ة 
وي�شارك يف �لبطولة �كرث من 500 لعبا يتناف�شون 
 3 �لفائز من  �لثاين  للدور  ويتاأهل  �شا�شات  �شت  يف 
حتى  �لتناف�س  وي�شتمر   64 �ل��دور  وه��و   ، مباريات 
لي�شل  بينهم  فيما  يتناف�شون  م�شاركني   8 و�شول 
لهذه  بطال  يتوج  و�لفائز  �خلتامية  للمبار�ة  �ثنان 

للم�شابقة �للكرتونية.
من  ح��ك��ام   6 �لبطولة  مناف�شات  على  ي�شرف  كما 
�أ�شحاب �خلربة و�لذين �شاركو� يف حتكيم �لبطولت 

�ل�شابقة.
و�أك�����د ���ش��ال��ح �مل��ن�����ش��وري رئ��ي�����س جل��ن��ة ك���رة �لقدم 
م�شاركني  هناك  �أن  �شتي�شن   �لبالي  �للكرتونية  
من �أ�شحاب �خلربة بهذه �للعبة و�شاركو� يف بطولة 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  �شالح  و�أ���ش��اد  �ملليون 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شباط  ن���ادي  بطولة  يف  ز�ي���د  ب��ن 
�ملنظمة  �للجنة  لرئي�س  بال�شكر  وتقدم  �لرم�شانية 
�لفريق �لركن  م. حممد هالل �لكعبي �لذي وجه 
�ملن�شوري  �شالح  ق��دم  كما  �للعبة  بهذه  لالهتمام 
لتقدميه  �ل�شلومي  �شالح  �لبطولة  ملدير  �لتحية 
ك��اف��ة �ل���دع���م و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت ل��ن��ج��اح ل��ع��ب��ة �لبالي 

�شتي�شن.

وعبداهلل  اجلناحي  فهد   : االر�سي  التن�س 
اأهلي يف ن�سف نهائي الزوجي 

ت��ك��م��ل ري��ا���ش��ة �ل��ت��ن�����س �لأر����ش���ي ي��وم��ه��ا �ل��ث��ال��ث يف 
�لأدو�ر  �ىل  �ل��الع��ب��ون  وو���ش��ل   ، �ل�شباط  �أومل��ب��ي��اد 
 ، و�ل��زوج��ي  �ل��ف��ردي  فئة  ع��ن  �مل�شابقة  يف  �لنهائية 
نظر�ً  �لثالث  �ليوم  يف  �لأردين  �ملنتخب  ح�شر  كما 
منذ  يومني  تاأخره  �ىل  �أدت  و�لتي  �ل�شفر  لظروف 
حتى  مبارياته  تاأجيل  ت�شبب  وم��ا  �لبطولة  ب��د�ي��ة 
بالفريق  �لم�����ار�ت  ومت��ك��ن مم��ث��ل��و    . �لول  �م�����س 
بلوغ  من  �أهلي  وع��ب��د�هلل  �جلناحي  فهد  من  �ملكون 
�ل�شعودي  �لفريق  ملقابلة  �لزوجي  ن�شف نهائي فئة 
�مل��ك��ون م��ن ع��م��ر ع��ب��دو وحم��م��د �ل�����ش��ق��ريي ، فيما 
�ملكون  �لقطري  �لفريق  �لآخ��ر  �جلانب  يف  يتو�جد 
مع  مو�جهة  يف  �ل��زي��ارة  وجا�شم  �شنان  عبد�هلل  من 
و حمزة  �لقطب  �ملكون من مو�شى  �لأردين  �لفريق 

�لأ�شود ، ويذكر باأن �لثنائي �لإمار�تي هذ� قد جنح 
�لعام  للتن�س  �خلليجية  �لبطولة  على  �حل�شول  يف 

�ملا�شي ويقدم م�شتوى مميز يف فئة �لزوجي . 
و�أتت نتائج �ليوم �لثالث على �لنحو �لتايل : 

�لأردن  من  �لقطب  مو�شى  �أنت�شر  �ل��ف��ردي  فئة  يف 
رد  دون  �ل��زي��ارة من قطر مبجموعتني  على جا�شم 
�نت�شر  �لثانية  �ملو�جهة  ، ويف   0-6  ،  6-7 بنتيجة 
�شنان من  ع��ب��د�هلل  �لأردن على  م��ن  �لأ���ش��ود  ح��م��زة 
 ،  4-6 وبنتيجة  م��ق��اب��ل  دون  مبجموعتني  ق��ط��ر 

  4-6
�أه��ل��ي و فهد  �م���ا يف ف��ئ��ة �ل��زوج��ي فتغلب ع��ب��د�هلل 
ن��ور نعمة م��ن لبنان  �جل��ن��اح��ي م��ن �لم����ار�ت على 
وم�شاعد �لعز�م من �ل�شعودية مبجموعتني لال�شيء 
وبنتيجة 6-1 ، 6-3 ، ويف �ملبار�ة �خلتامية �نت�شر 
�لأ����ش���ود م��ن �لأردن على  �ل��ق��ط��ب وح��م��زة  م��و���ش��ى 
من  �جلناحي  وف��ار���س  قطر  من  �جلفريي  عبد�هلل 
 ،  1-6 وبنتيجة  ل��ال���ش��يء  مبجموعتني  �لإم�����ار�ت 
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�سالح الرباملي ي�سيد ب�سم التن�س االر�سي 
مل�سابقات اوملبياد ال�سباط 

�حتاد  يف  �لفني  �ملدير  �لرب�ملي  �لدين  �شالح  �أك��د 
�لريا�شة  هذه  تو�جد  �أن  �لر�شي  للتن�س  �لإم���ار�ت 
هذه  رك��ود  بحكم  �شائب  ق��ر�ر  �ل�شباط  �أوملبياد  يف 
لالأوملبياد  وع��ودت��ه��ا   ، �ل��ك��رمي  �ل�شهر  يف  �لريا�شة 
يعطي حيوية �أكرب لالعبني و�مل�شاركني فيها ، و�أتاح 
فيما   ، �خلليجية  �لإحت�����اد�ت  ل��دع��وة  �لفر�شة  لنا 
�لبطولة  يف  �مل�شاركة  ع��ن  �لعماين  �لحت���اد  �أع��ت��ذر 
نف�س  �رتباط لعبيه مبع�شكر�ت خارجية يف  بحكم 
�أع��ط��ى مو�فقته  �لكويتي  �لحت���اد  �أن  كما   ، �ل��ف��رتة 
للح�شور يف �ل��ب��د�ي��ة ول��ك��ن��ه ت��ر�ج��ع ع��ن ق����ر�ره يف 

�لأردين  �لحت���اد  دع���وة  فتمت   ، �لأخ���رية  �للحظات 
و�للبناين بدًل منهم .

و�أ�شاف : يتو�جد يف هذه �لبطولة لعبني مميزين 
كفهد �جلناحي من �لإمار�ت و نور نعمة من لبنان 
ومن   ، �لأردن  من  �لأ���ش��ود  وحمزة  �لقطب  ومو�شى 
ثالثة  هناك  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  �لالعبني  بني 
هم  �شنة   18 حت��ت  فئة  يف  عاملياً  م�شنفني  لعبني 
مو�شى �لقطب من �لأردن وفهد �جلناحي وعبد�هلل 
�أهلي من �لأم��ار�ت ، ويقدمون م�شتويات مميزة يف 

�لبطولة حتى �لأن . 
ومن جانب �آخر حتدث �لرب�ملي عن م�شتوى �للعبة 
يف دولة �لم��ار�ت وقال : �أن ريا�شة �لكرة �ل�شفر�ء 
لها �شعبية كبري يف �لإم��ار�ت ، �ل �أن ممار�شي هذه 
�لريا�شة لي�شو� من �بناء �لإمار�ت ، فدولة �لمار�ت 
عاملية  بطولت  يف  �شاركو�  مميزين  لعبني  �شدرت 
كبرية ولكن لي�شو� من �جلن�شية �لمار�تية كالالعب 
�لزوجي  يف  �لعامل  بطل  بوباتي   ماهي�س  �لهندي  
كاأ�س  �شارك يف  �لذي  �لأردن  �لعي�شوي من  وحممد 
ديفي�س �لدولية ، فقد مار�شو� هذه �لريا�شة يف دولة 
�لأمار�ت و�رتقو� للم�شتوى �لعاملي ، وبنف�س �لوقت 
�لريا�شات  يف  �ملتخ�ش�شة  �لأندية  �ىل  نفتقر  فاإننا 
و�لكثري   ، و�ل�شطرجن  و�ل��غ��ول��ف  كالتن�س  �ل��ف��ردي��ة 
من �لأندية تبدو� متعددة �لخت�شا�شات يف �لظاهر 
، ولكن تركيزها ين�شب د�ئماً على �لألعاب �جلماعية 
�لتي  ، وريا�شة تن�س �لطاولة �لوحيدة  ب�شكل كبري 
�لأن��دي��ة بحكم ع��دم حاجتها �ىل  حت��از على �هتمام 
�لحتياجات  من  وغ��ريه  ومالعب  كبرية  م�شاحات 
�لريا�شات  عك�س  على  �أك���رب  ب�شكل  ب���ارزة  ف��رن�ه��ا   ،

�لفردية �لأخرى كالتن�س �لأر�شي .
و�أك���م���ل : ري��ا���ش��ة �ل��ت��ن�����س يف �ل��ع��امل ي��ق��ع �لرتكيز 
ع��ل��ي��ه��ا يف �لإج�������از�ت �ل�����ش��ي��ف��ي��ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة لطالب 
�ملد�ر�س لأنها حتتاج �ىل تركيز عايل ، فالطالب ل 
ي�شتطيع �لتدرب على هذه �لريا�شة وبنف�س �لوقت 
يدر�س يف �ملدر�شة ، ولكن عائق �لتدريب يف �لمار�ت 
ه���و عامل  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة  �لإج�������از�ت  �مل��ن��ط��ق��ة يف  ودول 
�جل���و ، ح��ي��ث ت��رت��ف��ع درج����ات �حل����ر�رة ب�شكل كبري 
توفري  ه��و  و�حل��ل   ، بال�شيف  �ملدر�شية  �لإج����ازة  يف 
�ملالعب �ملغطاة و�ملكيفة للتدريب و�إقامة �لبطولت 
وهو   ، �لبطولة  بهذه  �ل�شباط  ن��ادي  يف  ح��دث  كما 
بتوفري ملعب مغطى  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ن��ادي يتخذ  �أول 
 2007 : منذ  و�أك��م��ل    . �لأر���ش��ي  �لتن�س  لريا�شة 
ينظم �حتاد �لإم��ار�ت للتن�س �لر�شي بالتعاون مع 
وبر�مج  دور�ت  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  �لهيئة 
لتاأهيل مدر�شني لريا�شة �لتن�س ، وجنحنا يف جتهيز 
100 مدر�س للمد�ر�س و�لهدف هو ن�شر �للعبة يف 
�إمار�ت  �ربعة  على  متوزعة  ب��الإم��ار�ت  مدر�شة   16
يف �أبوظبي ودبي و�ل�شارقة و�لفجرية بحكم تو�جد 
 ، �لريا�شة  هذه  ل�شتيعاب  �ملنا�شبة  �لتحتية  �لبنية 
وق��د ب��د�أت مدر�شة �لحت��اد يف دب��ي يف تدري�س هذه 

�لريا�شة . 
ت�شت�شيف  �لم���ار�ت  دول��ة  ب��اأن  �أك��د  ويف ختام قوله 
�لأق���ل وت��ق��ام �شنوياً يف  ب��ط��ولت دول��ي��ة على  ع�شرة 
كل عام ، ومن �ملفرت�س �ن يتو�جد يف هذه �لدولة 
من  �لعديد  ت�شتوعب  تدريب  ومر�كز  كرث  لعبني 
�مل�شتقبل حتى  �ليه يف  ، وهذ� ما نخطط  �لالعبني 
ت�شبح �ل��ري��ا���ش��ة م��ن �أك����رث �ل��ري��ا���ش��ات رو�ج�����اً يف 

�لدولة . 

اعتربه االأ�سهر واالأكرب من نوعه
منوذج  �ل�شباط  �أومل��ب��ي��اد  �لرميثي:  خلفان  حممد 

مثايل للبطولت �جلماهريية
�لرميثي ع�شو جمل�س  �شعادة حممد خلفان  �أعرب 
�د�رة جمل�س �بوظبي �لريا�شي ، عن فخره بالنجاح 
�مل��ن��ق��ط��ع �ل��ن��ظ��ري ل��ب��ط��ول��ة ن����ادي ���ش��ب��اط �لقو�ت 
�حلكيمة  �لتوجيهات  مثمنا  �لرم�شانية،  �مل�شلحة 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  �أول  للفريق 
�ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى للقو�ت  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
نهيان  �ل�شيخ  �شمو  يوليه  �ل��ذي  و�ل��دع��م  �مل�شلحة، 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �بوظبي �لريا�شي 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  و�هتمام  ورعاية   ،
�ل�����وزر�ء وزي���ر �شوؤون  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان 
�لرئا�شة. وقال �لرميثي: ��شتمر�رية هذه �لبطولة 
�لريا�شات  عدد  وتز�يد  �ل17،  للن�شخة  وو�شولها 
ب��ه��ا، م��ا ه��و �إل دل��ي��ل و����ش��ح على جن��اح��ه��ا، خا�شة 
م��ع �مل�����ش��ارك��ة �ل��ك��ب��رية م��ن �أب��ن��اء �ل��وط��ن ع��ن كافة 
�لفئات و�لريا�شات، ومناف�شتهم نظر�ئهم �لأجانب، 
�لذين يحر�شون على �لقدوم من كافة دول �لعامل 

للم�شاركة يف هذ� �لكرنفال �ل�شنوي .
و�أ�شاف : نحن نفخر �أي�شا مب�شاركة بنات �لإمار�ت 
يف �لبطولة، وهو ما يدعو لالعتز�ز بجهود ورعاية 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �أم �لإمار�ت رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت����اد 
لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية 
و�ل��ط��ف��ول��ة، �ل��ت��ي �أو����ش���ل دع��م��ه��ا �مل��ت��و����ش��ل بنات 
�لإم��ار�ت �إىل �ملكان �ملرموق �لذي ت�شتحقه يف كافة 

�ملجالت، خا�شة �لريا�شة �لن�شائية .
من  �لبطولت  ه��ذه  مثل  �إق��ام��ة  �أن  �لرميثي  و�أك���د 
لل�شباب،  �لعام  �لريا�شي  بامل�شتوى  يرتقي  �أن  �شاأنه 
كما �أنه ي�شاهم ب�شكل فاعل يف خلق جو من �ملناف�شة 
�أ�شا�س �لنجاح  �ل�شريفة بني �مل�شاركني و�لتي تعترب 
�ألف لع��ب يف   3000 �أن م�شاركة  د�ئ��م��ا، و�و���ش��ح 
�أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  �أم���ر  خمتلفة  ريا�شية  م�شابقة   16
نادي  بطولة  �إليها  و�شلت  �لتي  �ملكانة  م��دى  يوؤكد 
�شباط �لقو�ت �مل�شلحة، م�شري� �ن جميع �لبطولت 
�شباط  ن��ادي  ينظمها  �لتي  �لريا�شية  و�مل�شابقات 

ملا  �ل��ب��ط��ولت  �أف�شل  م��ن  تعترب   ، �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
و�إق���ب���ال جماهريي  ك��ب��رية  ب��ه م��ن م�����ش��ارك��ة  تتمتع 
�لرم�شاين  �لوملبياد  �ن  موؤكد�   ، �ح��رت�يف  وتنظيم 
ي��ت��ف��وق وي��ت��ق��دم م���ن ع���ام لأخ����ر وي��ر���ش��خ جناحات 
ومبادر�ت هادفة لأبناء �لوطن من �ل�شباب و�لفتيات 
�لفنية  و�خل���رب�ت  �لرثية  بالتجارب  عليهم  ويعود 

ويعزز �لعالقات و�لأو��شر بني �جلميع .
و��شاد �لرميثي بدور �لإعالم �لريا�شي يف �لتغطية 
�لد�ئمة للحدث منذ �نطالقته يف ن�شخاته �لأوىل، 
و�جل��ه��د �ل���ر�ئ���ع �ل����ذي ي��ب��ذل��ه ط����و�ل �أي����ام �ل����دورة 
و�ل��ت��غ��ط��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��رك��ت �أ����ش���د�ء ر�ئ��ع��ة يف 
�أبناء  �أدى جل��ذب  �ل���ذي  �ل��ري��ا���ش��ي، �لأم���ر  �ل�����ش��ارع 
�لنجاح  متمنيا  �لكبري،  �لكرنفال  ه��ذ�  �إىل  �لوطن 
ملا  �لأ���ش��ه��ر  �ع��ت��ربه��ا  �ل��ت��ي  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة،  للبطولة 
وق���در�ت تنظيمية  و�إم��ك��ان��ي��ات  دع��م  م��ن  لها  يتوفر 

�أثبتت جد�رتها على مد�ر 17 ن�شخة.
�إىل  �لإم���ار�ت  وبنات  �أب��ن��اء  د�عيا  �لرميثي،  و�ختتم 
�حل�شور و�مل�شاركة يف �أوملبياد �ل�شباط، للتعرف على 
ريا�شات غفلو� عنها ليبدوؤو� ممار�شتها و�حرت�فها، 
�لريا�شيني  مل����وؤ�زرة  �ل��ت��و�ج��د  ���ش��رورة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لإمار�تيني، �لذين توقع �أن يحققون �أف�شل �لنتائج 
جلهود  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  م��ت��ق��دم��ا  �ل��ب��ط��ول��ة.  يف 
�لفريق  برئا�شة  للبطولة  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة 
�لركن م. حممد هالل �لكعبي و��شر�فها �ملبا�شر على 
تنظيم �لبطولة �لتي �شكلت منوذج جيد للبطولت 
�لعا�شمة  �ر���س  يف  �لهادفة  �لريا�شية  �جلماهريية 
�بوظبي ب�شهر رم�شان �لكرمي ، متمنياً كل �لنجاح 
تت�شع  كنافذة  دوره��ا  تو��شل  و�أن  �ل��ك��ربى،  ل��ل��دورة 
يف  وت�شاهم  �ل�شريفة،  و�ملناف�شة  و�لإجن���از  ل��الإب��د�ع 

�لرتقاء بامل�شتويات لكل �مل�شاركني.

انطـــالق م�سابقـة البالي �ستي�ســن مب�ساركـة اأكثـر مـن 500 العبـًا 

اليوم.. قرعة خما�صيات كرة القدم رجال ولعبونا يف ن�صف نهائي الزوجي بالتن�ص الأر�صي 
حممد خلفان الرميثي : اأوملبياد ال�سباط منوذج مميز للبطوالت اجلماهريية

الحتاد للطريان ُتطلق اأول رعاية ريا�صية ل�صباق ني�صنز ترايثلون الثالثي يف وا�صنطن 
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:طريق �جل�شر �لتجارية ذ.م.م

bridgeway trading LLC:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 175724       بتاريخ:2012/6/24 م
با�ش��م:طريق �جل�شر �لتجارية ذ.م.م

وعنو�نه:�لعنو�ن: �مل�شفح �ل�شناعية ، �س.ب: 28993 ، هاتف: 025541929 ، فاك�س: 025541784.
وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 
لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكالة ��شتري�د 

وت�شدير . 
 bridgeway و�شف �لعالمة:�لعالمة �لتجارية عبارة عن �شهمني متقابلني بالرمادي و�لخ�شر حتت

  . عري�س  و�ل�شكل  �لجنليزية  و�للغة  �لخ�شر  باللون  و�ل�شعار  �لرمادي  باللون   trading LLC
�لعالمة  ع��ن  مبعزل   )bridgeway( كلمة  ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ل���ش��������رت�ط��ات:ع��دم 

لعتبارها كلمة �شائعة �ل�شتخد�م . 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  13  يوليو 2013 العدد 10842



تاأخري قطع حبل ال�صرة مفيد للطفل
�كت�شف باحثون �أ�شرت�ليون، �ن تاأخري قطع حبل �ل�شرة عند �ملو�ليد �جلدد 
ولو لدقيقة و�حدة يفيدهم �شحياً ول يزيد كما كان معتقد�ً خطر �إ�شابة 
3911 �مر�أة وطفل، �ن  �لأم بنزيف. و�أظهر حتليل جديد لبيانات �شملت 
بتدفق  ي�شمح  �ل���ولدة،  بعد  و�ح��دة  دقيقة  �أقله  �ل�شرة  حبال  قطع  تاأخري 
�لكريات  �مل��ول��ود، ويح�شن خم��زون �حلديد ومعدلت  �إىل  �ل��دم  مزيد من 
تاأخري  �ن  و�أو�شح  �لأم بنزيف.  �إ�شابة  �حلمر�ء لديه، ول يزيد من خطر 
قطع �حلبل عند �ملو�ليد �جلدد �شاهم يف زيادة معدلت �لكريات �حلمر�ء 
24 و48 �شاعة، كما حال دون معاناته  �ملولود �جلديد خالل ما بني  عند 
من نق�س �حلديد خالل ما بني 3 و6 �أ�شهر بعد ولدته. كما تبني �ن وزن 
�لطفل �أكرب عند جمموعة �لأطفال �لذين تاأخر قطع حبل �شرتهم، وذلك 
لأنهم ح�شلو� على كمية دم �أكرب من �أمهاتهم. و�أكد �لباحثون يف جامعة 
�لأم من نزيف  تزد خطر معاناة  ه��ذ�ه �خلطوة مل  �ن  �لأ�شرت�لية  �أدلي��د 
ما بعد �ل��ولدة �حلاد �أو خ�شارة كميات من �لدم كما مل ت�شهم يف تقلي�س 
�شلبية  نقطة  وج��دو�  �لباحثني  لكن  عندهن.  �حل��م��ر�ء  �لكريات  معدلت 
و�حدة، وهي �ن خطر �إ�شابة �ولئك �لأطفال بالريقان كان %2 �أكرث ممن 
قطع حبل �شرتهم فور ولدتهم، وهو ما ي�شتدعي �إجر�ء مزيد من �لأبحاث 

قبل �إ�شد�ر تو�شية ر�شمية بتاأخري موعد قطه حبل �ل�شرة.

ال�صمنة تفل�ص دائرة ال�صحة الربيطانية 
حفلت �ل�شحف �لربيطانية بالأخبار �لطبية، فقد كتبت �إحد�ها �أن �ل�شمنة 
مكمالت  �إن  �أخ���رى  وق��ال��ت  �لطبية،  �خل��دم��ات  �إد�رة  تفل�س  بريطانيا  يف 
و�أخري�  �لربو�شتاتا،  ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خطر  تزيد  �أن  ميكن  �أوميغا3- 
�أيرلند� جتيز قانونا ي�شمح بالإجها�س. فقد �أ�شارت �شحيفة ديلي تلغر�ف 
�إىل حتذير م�شوؤول طبي �شابق مبجل�س �للورد�ت من �أن وباء �ل�شمنة �لذي 

ت�شكو منه بريطانيا ميكن �أن يفل�س �إد�رة �خلدمات �ل�شحية �لوطنية.
�إن �ل�شمنة هي �شبب كثري من �حلالت �ملر�شية �لتي تزيد  وقال �مل�شوؤول 
�أعباء هذه �خلدمة. و�أ�شاف �أن وباء �ل�شمنة هو �أ�شو�أ وباء يبتلي بالده منذ 
ت�شعني �شنة لأنه يقتل �ملاليني ويكلف �لدولة مليار�ت �لدولر�ت و�لعالج 
�لذين  �لأط��ف��ال  ع��دد  �أن  �إىل  �لر�شمية  �لأرق����ام  �أح���دث  وت�شري   . جم��اين 
�أقل  يف  م��ر�ت  �أرب��ع  ت�شاعف  بال�شمنة  متعلقة  لأ�شباب  �مل�شت�شفى  يدخلون 
من ع�شر �شنو�ت. وقد ك�شفت �لدر��شات �أن �لأمر��س �لتي ي�شببها �لنظام 
�حلركة  وع��دم  �ل�شكون  �إىل  مييل  �ل��ذي  �حلياة  و�أ�شلوب  �لهزيل  �لغذ�ئي 
يكلف خدمات �ل�شحة �لوطنية �لربيطانية نحو 9 مليار�ت دولر �شنويا، 

�أكرث من تكاليف عالج �لأمر��س �لتي ي�شببها �لتدخني �أو �خلمر.
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بريي ومارتينيز ي�صتعدان للزواج 
ي�شتعد �لنجمان �لفرن�شي، �أوليفيه 
مارتينيز، و�لأمريكية هايل بريي، 
�لأ�شبوع،  نهاية  عطلة  يف  ل��ل��زو�ج 
فيما ينتظر�ن ولدة �بنهما �لأول.

ونقل موقع )بيبول( �لأمريكي عن 
م�شدر مطلع �ن مارتينيز وبريي، 
�آذ�ر- يف  خطوبتهما  �أعلنا  �للذين 
�ل��زو�ج يف  2012، يعتزمان  مار�س 

عطلة نهاية هذ� �لأ�شبوع.
ولفت �إىل �ن �لنجمني توجها �إىل 
يوم  ب��اري�����س  �لفرن�شية  �لعا�شمة 
�لثالثاء �ملا�شي، برفقة �بنة بريي 
نهال �لبالغة من �لعمر 5 �شنو�ت.

و�أ�شار �إىل �ن �لأم��ر �لذي ل يز�ل 
غام�شاً هو مكان �لزفاف يف فرن�شا 
�لبحر  ع���ل���ى  م���ط���ل  م���ك���ان  يف  �أو 

�لأبي�س �ملتو�شط يحبه مارتينز.
�شننة(   46( ب���ريي  �ن  �إىل  ي�����ش��ار 
ينتظر�ن  ���ش��ن��ة(   47( وم��ارت��ي��ن��ي��ز 
�أو�ئ������ل  يف  �لأول  �ب���ن���ه���م���ا  ولدة 
�مل��ق��ب��ل. وي��ذك��ر �ن هذ�  �خل��ري��ف 
ملارتينيز،  �لأول  �ل�����زو�ج  ���ش��ي��ك��ون 
�لذي �شبق �ن كان على عالقة مع 
كايلي مينوغ،  �لأ�شرت�لية  �لنجمة 

و�لزو�ج �لثالث لبريي .

ر�صيعة ت�صرتي �صيارة ب�225 دولر 
��شرتت طفلة �أمريكية يف �ل�شنة �لأوىل من �لعمر �شيارة 
لو�لدها من موقع �إي باي �لإلكرتوين فيما كانت تلهو 

بهاتفه �لذكي. 
ونقلت حمطة كاي بي تي يف �لأمريكية عن بول �شتوت 
�لعمر �شنة و�حدة،  �لبالغة من  �بنته �شوريال  �إن  قوله 
غالبا ما تلعب بهاتفه �لذكي، وقد فوجئ موؤخر� بتلقي 
باي  �إي  تطبيق  ��شتخدم  باأنه  تفيد  �إلكرتونية  ر�شالة 
�شرب�يت  هيلي  �أو���ش��نت  ط��ر�ز  م��ن  �شيارة  ل�شر�ء  عليه 

�ملنتجة بالعام 1962، مقابل 225 دولر� فقط.
وقال �شتوت �إنه قرر �لحتفاظ بال�شيارة �لتي ��شرتتها 
�بنته عن طريق �مل�شادفة، على �أن يعمل على ت�شليحها 
�أو عند تخرجها  �ل�16  �إليها هدية يف عيدها  ليقدمها 
و�شعا  �أنهما  �لطفلة  و�ل��د�  وذكر  �لثانوية  �ملدر�شة  من 
�أرقاما �شرية لهاتفيهما لتفادي �شر�ء �بنتهما �أي �شيء 

يف �مل�شتقبل. 

مقه��ى لع�ص����اق املاع���ز 
ي�شتمتع  �لنادلت حيث  �شاعت مقاهي ع�شاق  �لبد�ية  يف 
�ملميز ثم كانت  �ل��ن��ادلت بزيهن  ب��روؤي��ة وحنان  �ل���رو�د 
مقاهي ع�شاق �لقطط حيث يحت�شي �لرو�د �لقهوة وهم 

يد�عبون �لقطط ب�شعرها �لناعم.
�لزبائن  يجد  حيث  �ملاعز  ع�شاق  مقاهي  ج��اءت  و�لن 
ع���ن���زت���ني �ل���ي���ف���ت���ني ي���ل���ع���ب���ون م��ع��ه��م��ا ب����ل يف �أح����ي����ان 
�لقريبة  ط��وك��ي��و  ���ش��و�رع  يف  ن��زه��ة  يف  ي�شطحبونهما 

�ملزدحمة.
�ملقهى  و�لعاملون معها يف  رينا كاو�جوت�شي  و�ح�شرت 
�لعنزتني و��شمهما �شاكور� كرز و�شوكولتة منذ ثالث 
�أمل جذب حمبي �حليو�ن وترويج حركة  �شنو�ت على 

�ملقهى خالل عطالت �ل�شبوع.
وقالت كاو�جوت�شي مقاهي ع�شاق �حليو�ن �زدهرت منذ 
�أماكن ميكنك �ن تلعب فيها مع �لقطط  فرتة فهناك 
�و �لكالب. لكننا ر�أينا �ن مثل هذه �حليو�نات �ملاألوفة 

�لقطط و�لكالب لن تثري ده�شة �لزبائن مثل �ملاعز.
�ن  كاو�جوت�شي  تقول  �ملاعز  ع�شاق  مقهي  جن��اح  وبعد 

لديها خططا �أكرب.. مقهى ملحبي �لفيل.

م�صعوذ يعتدي على 10 ن�صاء
�تهم  م�شعوذ  على  �لقب�س  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل�شلطات  �أل��ق��ت 

بالعتد�ء على 10 ن�شاء جلاأن �إليه حلّل م�شاكلهن. 
�ل�شرطة �أوقفت �لرجل، �لذي يعرف با�شم ماغو فر�نكو 
ويزعم �أنه م�شعوذ ويطلب 900 يورو مقابل كّل تعويذة 

حلّل �مل�شاكل �ل�شخ�شية و�ملهنية. 
�لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  ف��ر�ن��ك��و،  للم�شعوذ  �لن�شوة  وجل���اأت 
وحتمي  �حل��ظ  جتلب  تعويذ�ت  منه  وطلنب  عاماً،   62
�لحتيال  بتهم  للتحقيق  �لرجل  ويخ�شع  �حل�شد  من 

و�لعنف.

خادمة تقتل طفلة بطريقة ب�صعة
�أقدمت خادمة �ثيوبية على قتل طفلة يف عقدها �لأول يف حي �لنه�شة �شرق �لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س ونقلت 
بو�بة �شبق �لإلكرتونية عن م�شادر �أن �لطفلة �إ�شر�ء ، �لبالغة من �لعمر 10 �شنو�ت، ُقتلت د�خل غرفتها عندما 
كانت نائمة.  و�أ�شاف �مل�شدر �أن �خلادمة قامت ب�شرب �لطفلة، وهي من �أ�شرة �شورية و�فدة تعي�س يف �ل�شعودية، 
�أن �جلهات  �مل�شادر  باآلة ح��ادة.  وبّينت  �لعنق  �نق�شت عليها بطعنات عدة يف  ر�أ�شها بقطعة من �حلديد، ثم  على 
�لأمنية �ألقت �لقب�س على �خلادمة �لقاتلة، و�أنها رف�شت �لإدلء باأي تفا�شيل �أو �حلديث عن �جلرمية حتى �لآن، 
و�كتفت بالتز�م �ل�شمت، ومل ُتدِل حتى �لآن باأي �عرت�فات.  وقال �أحد جري�ن �لأ�شرة �ل�شورية للبو�بة �إنه كان د�خل 
�ل�شورية. وفوجئ بطرق على باب منزله م�شحوباً ب�شوت �شر�خ مرتفع و��شتنجاد  �شقته، �ملجاورة ل�شقة �لأ�شرة 
به. وعندما فتح �لباب، وجد جارته �أم �إ�شر�ء ت�شرخ وت�شتغيث طالبة �لنجدة، لأن �بنتها �لطفلة تنزف.  و�أ�شاف 
قائاًل: دخلت �شقة جري�ننا مهروًل فوجدت و�لد �إ�شر�ء يحت�شنها، ويف حالة �نهيار يبكي وي�شرخ وينتحب �بنته، 
و�لدماء تغطيهما. فقمت بالت�شال على �لهالل �لأحمر ودوريات �لأمن. وعند ح�شورهم للموقع، قام رجال �لأمن 
بالتحفظ على �خلادمة، ونقل �لطفلة ب�شرعة ملدينة �مللك عبد�لعزيز �لطبية باحلر�س �لوطني. ولكن ق�شاء �هلل 

وقدره �شاء �أن تفارق �لطفلة �إ�شر�ء �حلياة حلظة و�شولها للم�شت�شفى . 
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�صلحفاة ت�صبب حادث �صري
�أ�شيب �شخ�شان يف حادثة �شري بولية نيو جري�شي �لأمريكية 
�أتلنتيك  �أوف  بر�س  �شحيفة  ونقلت  �شلحفاة  �شببها  �أن  تبني 
�شيتي �لأمريكية عن �ل�شرطة، قولها �ن ما ت�شبب بحادثة �شري 
�شائقة  ��شطرت  �شلحفاة  هي  طفيفتان،  �إ�شابتان  عنها  نتجت 
لأن تبطئ حتى تتفادى ده�شها. و�أو�شح �ملحققون �ن دومينيك 
على  �أج��ربت  عندما  غ��ال��و�ي  يف  �شيارتها  تقود  كانت  فليبينغ، 
�لتخفيف من �شرعتها ب�شكل مفاجئ لتحول دون ده�س �شلحفاة 
من  �أخ���رى  ب�شيارة  فليبينغ  �شيارة  دمت  و�شُ �لطريق.  تقطع 
�خللف، فاأ�شيبت هي و�أحد �لركاب معها ونقال �إىل �مل�شت�شفى 
لتلقي �لعالج. ومل ت�شب �ل�شلحفاة باأي �أذى و�أطلقتها �ل�شرطة 

يف غابة جماورة.

في�صان يجرف منزًل و�صاحبه بداخله
عارما  في�شانا  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  على  ب��ث  فيديو  م��وق��ع  �أظ��ه��ر 
ي��ز�ل �شاحبه  ك��ان ل  م��ن ثالثة ط��و�ب��ق  م��ن��زًل مكوناً  يجرف 

بد�خله، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
وق��ع��ت يف مقاطعة  ق��د  ت��ك��ون �حل��ادث��ة  �أن  �ل�شحيفة  ورج��ح��ت 
فا�شت  عندما  �ل�شني  غ��رب  جنوب  �شي�شو�ن  باإقليم  �شيفاجن 
مياه نهر �شيتينغ.  �لرجل �ختفى بعد حلظات من جرف �ملنزل 
عن �لأنظار حتت وطاأة �أمو�ج �لفي�شان �ملرعب.  ويظهر �ملقطع 
�ل��دور �لثالث من �ملنزل، وهو يتحرك  �إىل �شرفة  رجاًل يخرج 
ذهاباً وجيئة، يف ت�شرف يدل على توتره وعجزه ب�شبب حما�شرة 
مياه �لفي�شان ملنزله وي�شتمر �لت�شوير لثو�ٍن معدودة، قبل �أن 

ينتهي باختفاء �ملنزل، و�لرجل بني �أمو�ج �لفي�شان �لهائج. 

القطط تتمتع بقدرة خداع من حولها 
من  غريهم  ع��ن  ��شحابها  متييز  على  ب��ق��درة  �لقطط  تتمتع 
تبدو  وعندما  يابانيون  علماء  �أج��ر�ه��ا  لدر��شة  وفقا  �لنا�س، 
ذلك  ف���اإن  �ل��ن��ا���س  م��ع  تتفاعل  ول  ت�شغي  وك��اأن��ه��ا ل  �ل��ق��ط��ط 
�إل �شلوك تتبعه هذه �حليو�نات �لأليفة، يجعلها حتظى  لي�س 
بال�شتقاللية و�ل�شتعالء، وهو مبثابة ��شرت�تيجية ت�شاعدها 
للبقاء ع��ل��ى ق��ي��د �حل��ي��اة. وق���د ت��و���ش��ل ي��اب��ان��ي��ون م��ن جامعة 
حيث  بها،  قامو�  در����ش��ة  على  بناء  �ل�شتنتاج  ه��ذ�  �إىل  طوكيو 
خ�شعت �لقطط لتجربة ي�شتمعون فيها بو��شطة �شماعات �إىل 
بع�شها  يعود  فيما  لأ�شحابها،  بع�شها  يعود  م�شجلة،  �أ���ش��و�ت 
�لآخر لأ�شخا�س مل ي�شبق للقطط �أن �شمعتها. ور�شد �لعلماء 
ماألوفة، متثلت  �أ�شو�تا  ت�شمع  كانت  �لقطط حني  �أفعال  ردود 
�هتمام  ع��دم  ُتبدي  كانت  فيما  �آذ�ن��ه��ا،  وه��ز  روؤو�شها  بتحريك 
�إىل  و��شتناد�  غرباء.  �أ�شو�ت  �إىل  ت�شتمع  حينما  بالأمر  كامل 
بحث �أكرث ��شتفا�شة خل�س �لعلماء �إىل �أنه حني ت�شمع �لقطة 
�شوت �شاحبها دون �أن تر�ه يبد�أ �لقلق ينتابها، وهو ما يعك�شه 
�لقطط  �شلوك  م��ق��ارن��ة  �إط���ار  �ل��ع��ني لديها ويف  �ت�����ش��اع ح��دق��ة 
�أن هذه �لأخرية  �آت�شوكو �شايتو  مع �شلوك �لكالب قال �لعامل 
معتادة على تلقي �لأو�مر من �لإن�شان وتقوم بتنفيذ ما ُيطلب 
منها، فيما يختلف �لأمر بالن�شبة للقطط، مما يجعل �لنفور 
�إحدى �شماتها وتظهر �أكرث ��شتقاللية يف �شلوكها، على �لرغم 

من �أن عالقتها ب�شاحبها خا�شة جد�، بح�شب و�شفه.
م�شلمون يوؤدون �ل�شالة خالل �شهر رم�شان يف م�شجد �جلامع �لفطاين يف حمافظة باتاين �جلنوبية يف تايالند. )� ف ب(

انفجار جالك�صي
 اإ�ص 3 يف جيب فتاة 

بحروق  �شوي�شرية  ف��ت��اة  �أ���ش��ي��ب��ت 
�نفجر  ب��ع��دم��ا  ع��م��ي��ق��ة،  وج������روح 
هاتفها جالك�شي ��س 3 يف جيبها، 
�شكوى  ل��رف��ع  دفعها  �ل���ذي  �لأم���ر 
�لكورية  �ل�����ش��رك��ة  ���ش��د  ج��ن��ائ��ي��ة 
�مل�شنعة للجهاز. ون�شرت �شحيفة 
�لطالبة  �أن  �لفرن�شية  ل��وم��ات��ان 
ف�����اين ����ش���الت���رز، �ل���ت���ي ت��ب��ل��غ من 
�أثناء  ف��وج��ئ��ت  ع���ام���اً،   18 �ل��ع��م��ر 
تدريبها على بع�س �لر�شومات مع 
�نفجار  زمالئها باجلامعة ب�شوت 
ق���وي، ور�ئ��ح��ة ح��ري��ق تنبعث من 
ي�شتعل،  بنطالها  لتجد  مالب�شها، 
بفعل  وح�����رق�����ان  ب�������اأمل  و����ش���ع���رت 

�حرت�ق �لهاتف يف جيبها.
ومت�����ك�����ن زم���������الء ������ش�����الت�����رز من 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �حل��ري��ق ق��ب��ل �أن 
�مل�شت�شفى،  �إىل  ي�����ش��ط��ح��ب��وه��ا 
غ��ري �أن �ن��ف��ج��ار �ل��ه��ات��ف ك���ان قد 
خلف ح��روق��اً م��ن �ل��درج��ة �لأوىل 
و�ل��ث��ان��ي��ة مب��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة من 
ج�شدها، وكان �أعمقها حرقاً �أ�شاب 
علق  جانبه،  من  �ليمنى.  فخذها 
�ملتحدث �لر�شمي با�شم �شام�شوجن 
على  فح�شاً  �شتجري  �ل�شركة  �أن 
�ل���ه���ات���ف �مل��ن��ف��ج��ر ل���ل���وق���وف على 
�أ�شباب �حلادث، موؤكد�ً على تطبيق 
و�شالمة  �جل���ودة  ملعايري  �ل�شركة 

�مل�شتهلك على كل منتجاتها.
�لأوىل  �مل��رة  لي�شت  ه��ذه  �أن  يذكر 
�ل�����ت�����ي ي����ت����ع����ر�����س ف����ي����ه����ا ه���ات���ف 
ل��الن��ف��ج��ار، حيث   S3 ���ش��ام�����ش��وجن 
كان قد وقع حادث مماثل يف مايو 
�آخر  هاتف  �نفجر  بعدما  �ملا�شي، 

�أثناء وجوده على �ل�شاحن.

ون�صتون ت�صريت�صل ل�ص
�أ�شدرت حمكمة بريطانية حكماً حظرت 
كل  دخ���ول  م��ن   47 �ل���  يف  ل�شاً  مبوجبه 
�لرغم  على  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  يف  متجر 
من �أن ��شمه ون�شتون ت�شريت�شل . وقالت 
�شحيفة ديلي �شتار �إن حمكمة يف مدينة 
�لربيطانية  د�ربي�شاير  مبقاطعة  در�بي 
�أ������ش�����درت ه�����ذ� �حل���ظ���ر ب���ع���د �ع�����رت�ف 

ت�شريت�شل ب�شرقة 4 متاجر.
ت�شريت�شل  �أم���رت  �ملحكمة  �أن  و����ش��اف��ت 
���ش��ب��اط مر�قبة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أي�������ش���اً 

�ل�شلوك.
�ملحكمة  �أم���ام  �ع���رتف  ت�شريت�شل  وك���ان 
كمبيوتر  وج����ه����از  م���الب�������س،  ب�������ش���رق���ة 
حممول، و�آلة �شنع �لثلج، خالل �لفرتة 
وحزير�ن- �لأول-دي�شمرب،  كانون  بني 

�أن  �إىل  وي�شار  �حل��ايل  �ل��ع��ام  م��ن  يونيو 
ون�����ش��ت��ون ت�����ش��ريت�����ش��ل �حل��ق��ي��ق��ي توىل 
مرتني،  بريطانيا  وزر�ء  رئي�س  من�شب 
و�لثانية   ،1945 �إىل   1940 �لأوىل من 
عام  وت������ويف   ،1955 �إىل   1951 م����ن 

.1965

�شد  ق�شائية  دع���وى  بريطانية  �شرطية  ح��ّرك��ت 
��شابتها بجروح  بعد  �لعمر،  63 من  �ل�  �م��ر�أة يف 
من قبل ماعزها �لهارب �ثناء حماولتها �لإم�شاك 

به.
�إن �ل�شرطية لورين  وقالت �شحيفة ديلي مريور 
هور�شلي،  جني  �لفقرية،  �لأرملة  تطالب  بومان، 
بدفع تكاليف عالجها �لطبي بعد �أن قفز ماعزها 
�ث��ن��اء نقله  �ث��ر ه��روب��ه  م����ر�آب،  عليها م��ن �شقف 

ب�شاحنة �إىل �مل�شلخ.
و�أ�شافت �أن جني متلك قطيعاً من �ملاعز وقامت 
باأخذ و�حد منها عمره عام �إىل �مل�شلخ مع زوجها، 
لكنه متكن من �لفر�ر قبل �دخاله �إىل هناك ومت 
�لعثور عليه بعد �أ�شبوع يف بلدتها ت�شيدل مبقاطعة 

�شتافورد�شاير.
كانت  �إن��ه��ا  ق��ول��ه��ا  ج��ني  �إىل  �ل�شحيفة  ون�����ش��ب��ت 
�لنا�س  م��ن  ح�����ش��د�ً  ���ش��اه��دت  �شيارتها ح��ني  ت��ق��ود 
ودورية من �ل�شرطة حول �ملاعز بعد �لعثور عليه، 
�مل�شاعدة وحني عادت  �مل�شلخ لطلب  �إىل  وتوجهت 
�إىل �ملكان �شمعت باأنه قفز على �شرطية و��شابها 

بجروح .

و����ش��اف��ت �أن �مل��اع��ز �ل��ه��ارب �نتهى ب��ه �مل��ط��اف يف 
�شركة  من  �أ�شبوع  بعد  ر�شالة  تلقت  لكنها  �مل�شلخ، 
لعام  �حليو�نات  قانون  بانتهاك  تتهمها  حماماة 
1971 م���ن خ����الل ع����دم ت��ق��ي��ي��د ح���رك���ة �مل���اع���ز ، 
وتطالبها بدفع تكاليف عالج �جلروح �لتي حلقت 
ماعزها  قفز  جر�ء  وكتفها  ظهرها  يف  بال�شرطية 
ثالثة  مل���دة  �ل��ع��م��ل  ع��ن  ت��ت��وق��ف  وجعلتها  عليها 

�أ�شابيع.
قر�أت  �إن��ه��ا مل ت�شدق ح��ني  �مل��اع��ز  وق��ال��ت مالكة 
�لر�شالة، ول تعرف ما �شتفعل لأنها ل متلك �أي 

�أمو�ل .
رف����ع دع�����وى ق�شائية  ب��ري��ط��اين  ���ش��رط��ي  وك�����ان 
يف �أي��ار-م��اي��و �مل��ا���ش��ي ���ش��د م��ال��ك خم���زن �ت�شل 
لوقوعه  لل�شرقة  متجره  تعر�س  ج��ر�ء  بالنجدة 
يف حفرة و��شابته بتمزق يف كاحله، بعد �أيام على 
ب��رف��ع دع���وى ق�شائية ���ش��د رجل  ���ش��رط��ي��ة  ق��ي��ام 
طلب �لنجدة �ثر تعر�س حمطته للتزود بالوقود 
�جلنيهات  ب���اآلف  ملطالبته  ���ش��رق��ة،  حم��اول��ة  �إىل 
حلقت  �لتي  �لأ�شر�ر  عن  كتعوي�س  �ل�شرتلينية 

بها جر�ء وقوعها على ر�شيف حمطته.

�صرطية ترفع دعوى جلرحها من ماعز 

نوال الزغبي م�صتعدة للتمثيل
�لوقت �حلايل ولكن  �لتمثيل يف  �نها م�شتعدة خلو�س جتربة  �لزغبي  �للبنانية نو�ل  �شرحت �ملطربة 
�غلب �ل�شيناريوهات �لتي عر�شت عليها حتي �لن مل تنل �عجابها لكونها تعترب �ل�شينما �ر�شيفاً للفنان 

لذلك لبد �ن تختار عمال قويا وخمتلفا ليبقي خالد� يف ذ�كرة �مل�شاهد طو�ل �لزمن.
ومن جانب �خر ل تز�ل هناك كثري من �ملفاو�شات بني نو�ل �لزغبي وقناة �أم بي �شي ملو�فقتها بخو�س 
جتربة تقدمي �لرب�مج �لتلفزيونية �شمن خطة برنامج �لقناة وقد �عربت عن �ن مو�فقتها على هذ� 

�لعربي لكي تبد� يف ت�شويره  �لو�شع �حلايل يف كل من لبنان و�لعامل  با�شتقر�ر  �لقر�ر مرهونة 
لأنها تري �ن �ل�شعب �لعربي ما ز�ل م�شغوًل بالو�شع �ل�شيا�شي �لر�هن.

و�لتي  ب��ريوت  يف  �لكبرية  �لغنائية  حلفلتها  للتجهيز  حاليا  ت�شتعد  ن��و�ل  �ن  �ملعروف  وم��ن 
�لعاملية وذلك من �جل �طالق  �شتظهر فيها كو�جهة �عالنية لحدى �شركات حقائب �ليد 

جمموعة جديدة ومتنوعة لحدث �ملوديالت.


