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عربي ودويل

مطار اأبوظبي يعلن عن انتقال �صالة القادمني 
ملباين امل�صافرين رقم 1 و3 اإىل الطابق ال�صفلي

الفجر الريا�صي

اخبار االمارات

تون�ص: التنظيم العاملي 
لالإخوان يف قف�ص االتهام !؟

•• ال�سمحة-وام: 

ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
�مل��و�ط��ن خ���ادم حممد  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  �حل��اك��م يف 
�لرميثي وذلك مبنزله يف مدينة �ل�شمحة باأبوظبي. 
�شهر  ف�شائل  و�حل�شور  �لرميثي  مع  �شموه  وتبادل 
رم�شان �لكرمي و�لر�أي حول عدد من �لق�شايا �لتي 
تهم �لوطن و�ملو�طنني ..موؤكد� �شموه حر�ص قيادتنا 

   

عملية ع�شكرية وا�شعة يف جبل ال�شعانبي 

حوار ال�ضّم يف تون�س بني املعار�ضة وحركة النه�ضة 
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

يقوم  �جلي�ص  �ن  �لتون�شية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  با�شم  متحدث  �ع��ل��ن 
بعملية جوية وبرية و��شعة �لنطاق �شد �رهابيني يف جبل �ل�شعانبي 

بالقرب من �حلدود �جلز�ئرية.
وقال �لناطق با�شم �جلي�ص توفيق رحموين الذ�عة موز�ييك )�ف �م( 
�ن ��شتباكات بد�أت حو�ىل �ل�شاعة 22,00 )21,00 ت غ( من يوم 

)�خلمي�ص( بني �لع�شكريني وجمموعة �رهابية.
و��شاف �ن عملية و��شعة �لنطاق مب�شاركة وحد�ت جوية وبرية بد�أت 
حاليا,  �ره��اب��ي  �ي  نوقف  ومل  نقتل  مل  وتابع  �جلمعة.  �م�ص  فجر� 

مو�شحا �نه ال ميكنه �ن يقول كم عدد �فر�د �ملجموعة �مل�شلحة.
ويطارد �جلي�ص �لتون�شي يف جبل �ل�شعانبي بوالية �لق�شرين )و�شط 
ع�شكريني  ثمانية  قتلو�  �رهابيني  �جلز�ئر  مع  �حل��دود  على  غ��رب( 
تون�شيني يتح�شنون فيها على ما �فاد مر��شل فر�ن�ص بر�ص نقال عن 

م�شادر �منية.
�ملو�الة  �عت�شام  مو�جهته  ويف  �ل��رح��ي��ل,  �عت�شام  ي�شتمر  �شيا�شيا 
و�ل�شرعية, مع مار�تون �شيا�شي ي�شهده �لق�شر �لرئا�شي يف حماولة 
للخروج من �الأزم��ة, ويف �حلّد �الأدنى تخفيف �الحتقان و�لتقلي�ص 
من تد�عياته, خا�شة �أّن تون�ص ت�شهد حربا باتت معلنة ومفتوحة على 

�الإرهاب يخو�ص غمارها �جلي�ص �لتون�شي على �حلدود �جلز�ئرية.
�إىل �حللحلة, وماز�ل  �ل�شيا�شي لي�ص يف طريقه  �أّن �النق�شام  ويبدو 
�أي�شا,  كل طرف يغني على لياله, ويعزف على وتر مو�قفه, ويبدو 
�أّن حركة �لنه�شة �الإ�شالمية قد �ختارت �لهروب �إىل �الأمام, يف حني 
�لو�شط  �لر�ف�ص رغم كرثة �حللول  �ملعار�شة يف خندقها  مترت�شت 

�ملطروحة و�ملقرتحة من �أطر�ف �شيا�شية و�جتماعية.
وهذ� �لو�شع, يوؤ�ّشر �إىل �شعوبة حّل �لعقدة �لقائمة, و�زدياد حظوظ 

�الحتكام �إىل �ل�شارع حل�شم �ل�شر�ع.
)�لتفا�شيل �ص7(

حمد�ن بن ز�يد خالل زيارته خادم حممد �لرميثي  )و�م(

بحث مع كريي الو�شع امل�شري وعملية ال�شالم 
عبد اهلل بن زايد يوؤكد اأهمية

دعم قيادة م�ضر اإىل م�ضتقبل اأف�ضل 
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الإخوان ينظمون م�شريات باجتاه من�شاآت ع�شكرية ويف�شلون يف اقتحام مدينة الإنتاج الإعالمي 

الداخلية ت�ضعى لف�س اعت�ضامي رابعة والنه�ضة دون اإراقة دماء
وا�شنطن تعرتف بثورة 30 يوليو وتر�شل برنز لبحث خطوات ما بعد مر�شي

طاقم اأمريكي يبحث الرتتيبات الأمنية 
يف حال ان�ضحاب اإ�ضرائيل من ال�ضفة

•• غزة -وام: 

�لغربية  �ل�شفة  حمافظات  خمتلف  م��ن  م�شل  �أل���ف   350 نحو  �أدى 
و�لقد�ص و�أر��شي �ل�48 �م�ص �شالة �جلمعة �الأخرية من �شهر رم�شان 

�لكرمي يف رحاب �مل�شجد �الأق�شى �ملبارك.
على �شعيد �خر يبحث طاقم �أمني �أمريكي برئا�شة �جلرن�ل جون �ألن 
حال  يف  �الأمنية  �لرتتيبات  و�الإ�شر�ئيلي  �لفل�شطيني  �جلانبني  كل  مع 
تو�شل �لطرفان �ىل �تفاق يق�شي بان�شحاب جي�ص �الحتالل �ال�شر�ئيلي 

من مناطق �ل�شفة �لغربية.
وكان وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي قد عني �جلرن�ل جون �ألن 
قبل نحو �شهرين كو�شيط �أمني بني �الإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني يف حل 

�ملو��شيع �الأمنية خالل جولة �ملفاو�شات �لتي بد�أت قبل يومني.
�م�ص  �الل��ك��رتوين  موقعها  على  �ال�شر�ئيلية  معاريف  �شحيفة  وذك��رت 
�لتي �شيقدمها �لطاقم �الأمني  �لكبرية للتو�شيات  �أنه وب�شبب �الأهمية 
�لتامة بكل ما يتعلق  �ل�شرية  ف��اإن كافة �الأط��ر�ف حت��اول �حلفاظ على 

بتفا�شيل عمل �للجنة �الأمنية برئا�شة جون �ألن.
ونقلت �ل�شحيفة عن م�شئولني مطلعني على �ملحادثات قولهم �إن �ألن مل 
�إيجاد بد�ئل للمز�يا �لتي مينحها  يبحث ر�شم �حلدود لكنه يعمل على 

�لو�شع �حلايل لالإ�شر�ئيليني و�لتي يعمل فيها �جلي�ص.

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شرية  �لد�خلية  وز�رة  �ن  �م�ص  �لر�شمي  �لتلفزيون  قال 
ت�شتبعد فكرة �قتحام مكان �عت�شام موؤيدي �لرئي�ص �مل�شري 
ب�شمال  �لعدوية  ر�بعة  م�شجد  �أم��ام  مر�شي  حممد  �ملعزول 
�شرق �لقاهرة. وقال �لتلفزيون فكرة �القتحام بالقوة فكرة 

مرفو�شة من قبل وز�رة �لد�خلية.
�ل�شلطات �مل�شرية �شتمنع �لدخول �ىل  �ن  �لتلفزيون  وقال 
�أمام  �ملعزول حممد مر�شي  �لرئي�ص  �عت�شام موؤيدي  مكان 
م�شجد ر�بعة �لعدوية ب�شمال �شرق �لقاهرة. و�أ�شاف �شيتم 

عمل ح�شار يف جميع �ل�شو�رع �ملوؤدية �ىل ر�بعة.
�أم�ص من �ال�شتمر�ر يف  وحذرت وز�رة �لد�خلية �ملعت�شمني 
�العت�شام �لذي بد�أ قبل �أكرث من �شهر لكن �لنلفزيون �شدد 

على �أن �لد�خلية لن تبد�أ بالهجوم على معت�شمي ر�بعة.
وز�رة  بتكليف  �ل���وزر�ء  جمل�ص  لقر�ر  عملي  تنفيذ  �أول  ويف 
�عت�شامي  لف�ص  �ل��الزم��ة  �الإج������ر�ء�ت  ب��ات��خ��اذ  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
ميد�ين ر�بعة �لعدوية مبدينة ن�شر  ونه�شة م�شر باجليزة  
دعت �لوز�رة �ملعت�شمني بامليد�نني �إىل �الحتكام �إيل �لعقل  
�لعامة  للم�شلحة  �لوطن ..و�الن�شياع  م�شلحة  وتغليب 
�شالمة  علي  حر�شا  و�إخالئهما  منهما  �الن�شر�ف  و�شرعة 
با�شم  �مل��ت��ح��دث  ه��اين عبد�للطيف  �ل��ل��و�ء  و�أك���د  �جل��م��ي��ع. 
�لوز�رة � يف بيان �أم�ص � تعهد وز�رة �لد�خلية �لكامل بخروج 
�آمن وحماية كاملة لكل من ي�شتجيب لهذه �لدعوة, �نحياز� 
بعدم  �ل���وز�رة  تعهدت  كما  و�شالمته.  �لوطن  ��شتقر�ر  �إيل 
�لتي  �لتهديد�ت  مالحقتهم, وتوفري كل �حلماية لهم من 

�ملركزي  �الأم��ن  ق��و�ت  من  ت�شكيالت  لهم  فت�شدت  �أكتوبر, 
�إىل  �أدى  ما  لتفريقهم,  للدموع  �مل�شيل  �لغاز  �أطلقت  �لتي 

وقوع حاالت �إغماء بني �أن�شار مر�شي.
كما ق��ام �أن�����ش��ار �مل��ع��زول بتحطيم و�ج��ه��ة �ل��ب��و�ب��ة رق��م 4 
وعدد  �الإعالمي,  �الإنتاج  ملدينة  �لرئي�شية  �لبو�بات  �إح��دى 

من �شيار�ت عائدة لقنو�ت ف�شائية والإعالميني.
عامليا و�شل �إىل �لقاهرة م�شاء �م�ص �جلمعة, ويليام برينز 
م�شاعد وزير �خلارجية �الأمريكي يف زيارة مل�شر هي �لثانية 

من نوعها خالل �أقل من ثالثة �أ�شابيع.
وكان يف ��شتقبال برينز, �لذي و�شل على منت طائرة خا�شة, 
�لزيارة  هذه  وتاأتي  بالقاهرة.  �الأمريكية  �ل�شفارة  �أع�شاء 
�ملفاجئة غد�ة ت�شريحات لوزير �خلارجية �المريكي جون 
كريي موؤيدة لعزل مر�شي من قبل �جلي�ص قبل �شهر وقال 
باإطاحته  �لدميوقر�طية  �ع��اد  �جلي�ص  �ن  �خلمي�ص  ك��ريي 

مر�شي ��شتجابة ملاليني �مل�شريني.
وق����ال ك����ريي ل��ت��ل��ف��زي��ون ج��ي��و �ل��ب��اك�����ش��ت��اين خ����الل زي����ارة 
�ل�شعب من �جلي�ص  لباك�شتان طلب �ملاليني و�ملاليني من 
�لفو�شى  �ىل  �الن���زالق  يخ�شون  ك��ان��و�  كلهم  ي��ت��دخ��ل..  �أن 
وفقا  �ل�شلطة  على  ي�شتول  مل  و�جلي�ص  و�أ���ش��اف  و�لعنف. 

الف�شل تقييم لنا حتى �الن.
�لذين  �مل�شلمني  �الخ����و�ن  غ�شب  �ث���ارت  ت�شريحات  وه��ي 

ينتمي �ليهم مر�شي.
�الخو�ن  بجماعة  �لقيادي  �لع�شو  ب�شر  علي  حممد  وق��ال 
�لت�شريحات  ه��ذه  نرف�ص  �ل�شابقة  �حلكومة  يف  و�ل��وزي��ر 

رف�شا قاطعا وقد خاب �ملنا فيها.

ت�شل �إليهم من �لد�عني لالعت�شام.
و�أ�شار �إيل �أن �لوز�رة �نتهت من و�شع خطة حمكمة لتنفيذ 
ق���ر�ر جمل�ص �ل�����وزر�ء م��ن �أه���م �أول��وي��ات��ه��ا �حل��ف��اظ علي 
�العت�شامات  بتلك  �ملوجودين  �ل�شلميني  �ملو�طنني  حياة 
و�ل�شغوط  لها  يتعر�شون  �لتي  �لتهديد�ت  من  وتاأمينهم 
�الإبقاء  �أج��ل  م��ن  �العت�شام  ق��ادة  ميار�شها  �لتي  �لنف�شية 
عليهم و�عتبارهم دروعا ب�شرية للممار�شات �الإرهابية �لتي 

ت�شهدها تلك �العت�شامات.
و�أو�شح م�شدر �أمني م�شئول بوز�رة �لد�خلية �أنه ال ميكن 
فاالأجهزة  �العت�شامات  لف�ص  حم��دد  زمني  وق��ت  حتديد 
ووز�رة  �ل�����وزر�ء  جمل�ص  بينها  وم���ن  م�شر  يف  �لتنفيذية 

�لد�خلية تتمني ف�شها بالطرق �ل�شلمية.
�ال�شالمي  �مل�شري  �لرئي�ص  �ن�شار  �علن  جديد  تطور  ويف 
�ملعزول حممد مر�شي عن �طالق م�شري�ت م�شائية �جلمعة 
ن��ح��و م��ن�����ش��اآت ع�شكرية يف �ل��ق��اه��رة, ك��م��ا �ع��ل��ن��و� ع��ن بدء 

�عت�شام جديد لهم �شرق �لقاهرة.
من جانبه قال حممد �لرب�دعي نائب �لرئي�ص �مل�شري يف 
�ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  �أول  �لفريق  �ن  �م�ص  ن�شرت  مقابلة 
�ىل  �لتو�شل  �شرورة  ي��درك  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد 

حل �شيا�شي لالزمة يف �لبالد.
�ملركزي, م�شاء  �أحبطت عنا�شر من قو�ت �الأم��ن  �ىل ذلك 
�قتحام  �مل��ع��زول  �لرئي�ص  �أن�شار  م��ن  مئات  حم��اول��ة  �م�ص 
حاالت  ووقعت  �لقاهرة,  جنوب  �الإع��الم��ي  �الإن��ت��اج  مدينة 
�إغماء باملنطقة. وقام مئات من �أن�شار مر�شي, م�شاء �م�ص 
 6 ب�شاحية  �الإع��الم��ي  �الإن��ت��اج  �ق��ت��ح��ام مدينة  مب��ح��اول��ة 

�ضاروخان ي�ضقطان قرب 
الق�ضر الرئا�ضي يف لبنان 

•• بريوت-ا.ف.ب:
�شقط �شاروخان جمهوال �مل�شدر يف وقت متاأخر من ليل �خلمي�ص على 
منطقة بعبد� �شرق بريوت, بح�شب ما �فاد �جلي�ص �للبناين �جلمعة, يف 
حني �فاد م�شور يف وكالة فر�ن�ص بر�ص �ن �حدهما �شقط قرب �لق�شر 

�جلمهوري.
ي�شهد  �ل���ذي  لبنان  يف  مم��اث��ل  ح���ادث  فيها  ي�شجل  �لثالثة  �مل���رة  وه��ي 
بني  و�ملنق�شم  �ل�شوري,  �ل��ن��ز�ع  خلفية  على  متنقلة  �منية  ��شطر�بات 
�برزهم حزب �هلل  �لرئي�ص ب�شار �ال�شد, وموؤيدين له  معار�شني لنظام 

�ل�شيعي �لذي ي�شارك يف �ملعارك �ىل جانب �لقو�ت �لنظامية.
وقالت قيادة �جلي�ص مديرية �لتوجيه يف بيان على �ثر ح�شول �نفجار�ت 
قبل منت�شف ليل �م�ص يف منطقة �لريزة )يف ق�شاء بعبد�(, با�شرت قوى 
ناجمة عن  �نها  تبني  للمنطقة, حيث  و��شتطالع  �جلي�ص عملية بحث 
قرب  فريحة  فيال  باحة  يف  �الول  ملم,   107 عيار  �شاروخني  �شقوط 

نادي �ل�شباط, و�الآخر قرب ق�شر �خلا�شقجي يف تلة �لريزة.
و�كدت �لقيادة �ن �ل�شاروخني ت�شببا باأ�شر�ر مادية و�نها تتابع عمليات 
حتديد  بغية  �ل�شاروخني  الط��الق  �ملحتملة  لالماكن  �مل��ي��د�ين  �مل�شح 

م�شدرهما بدقة.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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ع�ضرات ال�ضحايا ودمار هائل بق�ضف على عدة مدن �ضورية 
•• عوا�سم-وكاالت:

ق�شفا  �م�����ص �جلمعة  �ل�����ش��وري  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت  �شنت 
ع��دد من  �إىل مقتل  �أدى  �مل���دن, مم��ا  م��ن  ع��دد  على 
�الأ���ش��خ��ا���ص وج���رح �آخ���ري���ن, و�أحل����ق دم����ار� باملنازل 
�ال�شتباكات  تتو��شل  ح��ني  يف  و�ل�����ش��ي��ار�ت,  و�ملتاجر 
بني �جلي�ص �حلر وقو�ت �لنظام �ملتمركزة يف �لفرقة 

�لرقة. مدينة  �شمال   17
�شام,  �شبكة  ح�شب  �مليد�نية,  �لتطور�ت  �آخ��ر  وت�شري 
باملدفعية  ل��ق�����ش��ف  دم�����ش��ق  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ت��ع��ر���ص  �إىل 
�لثقيلة على �أحياء خميم �لريموك و�لقابون وجوبر 
وبرزة, و�إىل وقوع ��شتباكات يف حي خميم �لريموك 

بني �جلي�ص �حلر وقو�ت �لنظام.
�أما ريف دم�شق فقد تعّر�ص لق�شف باملدفعية �لثقيلة 
على مع�شمية �ل�شام وب�شاتني خان �ل�شيح وعلى عدة 

مناطق بالغوطة �ل�شرقية.
وبد�ريا بريف دم�شق �أي�شا, �شهد غرب �ملدينة فجر 
�ملتو�شطة  بالر�شا�شات  كثيف  ن��ار  �إط��الق  �ليوم  ه��ذ� 
و�خلفيفة من �حلو�جز و�لقو�ت �ملتمركزة على هذه 
على معظم  ��شتباكات متقطعة  �إىل  �إ�شافة  �جلبهة, 
ج��ب��ه��ات �مل��دي��ن��ة, وف���ق م��ا �أع��ل��ن��ه �مل��ك��ت��ب �الإعالمي 

للمجل�ص �ملحلي باملدينة.

د�ري����ا حتليقا للطري�ن  م��دي��ن��ة  ���ش��م��اء  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
من  ع�شكرية  تعزيز�ت  توجه  مع  بالتز�من  �حلربي 
مطار �ملزة �لع�شكري �إىل مدينة مدعومة بالدبابات 
و�الآل���ي���ات و�ل�����ش��ي��ار�ت �مل��ح��م��ل��ة ب��ج��ن��ود �ل��ن��ظ��ام مع 
�أحياء �ملدينة  ق�شف باملدفعية �لثقيلة و�لهاون على 

وجبهاتها.
يف هذه �الأثناء ذكر �ملركز �الإعالمي �ل�شوري �أن قو�ت 
�لنظام ق�شفت حي �لوعر يف حم�ص ب�شو�ريخ �أر�ص 
�أر�ص, مو�شحا �أن عدد� من �الأ�شخا�ص قتلو� وجرح 
�آخرون جر�ء �لق�شف, و�أن �لق�شف �أحلق دمار� كبري� 
باحلي �لذي ي�شت�شيف ع�شر�ت �الآالف من �لنازحني, 

خا�شة من �أحياء حم�ص �ملحا�شرة.
�ملحا�شرة  �مل��دي��ن��ة  �أح��ي��اء  ت�شهد  �أخ���رى  ناحية  م��ن 
�لثقيلة  �ل�شو�ريخ و�ملدفعية  ق�شفا عنيفا بر�جمات 
�ل��ذي ت�شن فيه ق��و�ت �لنظام  و�ل��دب��اب��ات, يف �لوقت 

�أي�شا ق�شفا على بلدة �لغنطو بريف حم�ص.
يف ح��م�����ص �أي�������ش���ا, ق����ال �مل��ر���ش��د �ل�������ش���وري حلقوق 
�أرب��ع��ني �شخ�شا ع��ل��ى �الأق����ل ق��ت��ل��و� يف  �إن  �الإن�����ش��ان, 
تفجري م�شتودع للذخرية. و�أو�شحت �لهيئة �لعامة 
غر�د  ب�شو�ريخ  ��شتهدف  �حل��ر  �جلي�ص  �أن  للثورة 
م�شتودعات للذخرية يف حيي �لُنزهة وو�دي �لدهب, 

�ملو�ليني للنظام.

�لر�شيدة على متابعة �أحو�ل �ملو�طنني وتوفري �حلياة 
�لكرمية لهم. ر�فق �شموه خالل �لزيارة �ل�شيخ ز�يد 
بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ هز�ع بن حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ يا�ص بن حمد�ن بن ز�يد �آل 
نهيان و�شعادة حممد حمد بن عز�ن �ملزروعي وكيل 
باالإنابة  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  دي���و�ن 
و�شعادة �شلطان بن خلفان �لرميثي مدير مكتب �شمو 

ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية. 

زار خادم حممد الرميثي

حمدان بن زايد يوؤكد حر�س القيادة على متابعة 
اأحوال املواطنني وتوفري احلياة الكرمية لهم 

عبد �هلل بن ز�يد خالل لقائه جون كريي  )و�م(

•• لندن-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�م�ص  لندن  �لربيطانية  �لعا�شمة  يف  �خل��ارج��ي��ة 
معايل جون كريي وزير خارجية �لواليات �ملتحدة 
�لتعاون  �أوجه  �للقاء بحث  �الأمريكية. ومت خالل 
�لوثيق بني �الإمار�ت و�أمريكا .. ,و�لو�شع يف م�شر 

وعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �الأو�شط 

ويف ب��د�ي��ة �الج��ت��م��اع ق���ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ عبد�هلل 
�أن��ه م��ن �ملهم ج��د� �أن نرى  �إن��ن��ا نعتقد  ب��ن ز�ي���د: 
�ل��و���ش��ع يف  تهدئة  ت�شاعد يف  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة 
م�شر وكذلك جهودكم يف �إعادة �حلياة �إىل عملية 
�ل�����ش��الم.  و�أ����ش���اف ���ش��م��وه �إن��ن��ا ن���رى �أن �جلهود 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  تبذلها  �لتي  �لكبرية 
و�شتجدون كل  توؤتي ثمارها  بد�أت  �شخ�شيا  و�أنتم 

�لتاأييد من �جلانب �لعربي.    )�لتفا�شيل �ص2(

و76  ���ض��رط��ي��ا   22 م��ق��ت��ل 
افغان�ضتان  يف  طالبان  م��ن 

•• جالل اباد-ا.ف.ب:

و76  �ف��غ��ان��ي��ا  �شرطيا   22 ق��ت��ل 
�جلمعة  ط���ال���ب���ان  م��ق��ات��ل��ي  م���ن 
�ملقاتلني  م���ئ���ات  ن�����ش��ب  ع��ن��دم��ا 
و�جلي�ص  لل�شرطة  لقافلة  مكمنا 
�فاد  ك��م��ا  �ف��غ��ان�����ش��ت��ان,  ���ش��رق  يف 
م�شوؤولون  وو���ش��ف  م�����ش��وؤول��ون. 
��شتمر  �لذي  �ال�شتباك  حمليون 
�شرز�د  منطقة  يف  �شاعات  خم�ص 
�شديد,  ب��ان��ه  ن��ن��غ��ره��ار  يف والي����ة 
حيث تعر�شت �لقافلة لهجوم يف 
طريق عودتها من عملية النقاذ 

�شيا�شي تهدده حركة طالبان.
وقال نائب قائد �شرطة ننغرهار 
لفر�ن�ص  ها�شمي  خ���ان  مع�شوم 
�شديدة  م���ع���رك���ة  ك����ان����ت  ب����ر�����ص 
�ال�شلحة  �مل��ت��م��ردون  و����ش��ت��خ��دم 
�خلفيفة و�لثقيلة ملهاجمة قافلة 

قو�نا �المنية يف منطقة �شرز�د.
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�ضفارة الدولة لدى اأثيوبيا ت�ضرف على توزيع زكاة الفطر وك�ضوة العيد 
•• اأدي�ص اأبابا-وام:

�لفقر�ء و�ملحتاجني  �لعيد على  �لفطر وك�شوة  �ثيوبيا على توزيع زكاة  �لدولة لدى  �شفارة  �أ�شرفت 
و�الطفال �الأيتام �ملقدمة من هيئة �لهالل �الحمر �المار�تي.

�لف�شيل  رم�شان  �شهر  خالل  �أبابا  �أدي�ص  لدى  �لدولة  �شفارة  �أن�شطة  �إط��ار  يف  �خلطوة  هذه  وتاأتي 
مبتابعة �لقائم باالأعمال باالإنابة �شعادة علي بن �شعد �لعمرية و�لعاملني بال�شفارة.

�لعا�شمة  م�شاجد  م��ن  ع��دد  و�ملحتاجني يف  �ل��ف��ق��ر�ء  م��ن   4000 على  �لفطر  زك��اة  ت��وزي��ع  وج��رى 
�الإثيوبية �أدي�ص �أبابا بينما مت توزيع 380 ك�شوة عيد على �الطفال �اليتام و�مل�شاكني مب�شجد �ملغفور 

له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان  طيب �هلل ثر�ه  م�شجد �ل�شالم.
وقوبلت هذه �الأعمال �خلرية بدعو�ت �شادقة لدولة �المار�ت قيادة وحكومة و�شعبا وللقائمني على 

هيئة �لهالل �الحمر و�أن يدمي �هلل عز وجل �الأمن و�لرخاء على دولة �المار�ت. 

�ضامل عي�ضى قطام الزعابي يقدم اأوراق اعتماده �ضفريا فوق العادة لدى تون�س
•• تون�ص-وام:

�لعادة  ف��وق  �شفري�  �عتماده  �أور�ق  من  ن�شخة  تون�ص  ل��دى  �لدولة  �شفري  �لزعابي  قطام  عي�شى  �شامل  �شعادة  ق��دم 
ومفو�شا لدولة �الإمار�ت �لعربية لدى �جلمهورية �لتون�شية �إىل معايل عثمان �جلرندي وزير �ل�شوؤون �خلارجية 
�لتون�شية. و�أ�شاد �شفري �لدولة �جلديد بتون�ص بالعالقات �الأخوية �ملتميزة بني �لبلدين و�الآفاق �اليجابية لدعمها 
يف كافة �ملجاالت �ل�شيا�شية و�القت�شادية و�ال�شتثمارية و�لثقافية ..كما نقل حتيات �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية ومعايل �لدكتور �أنور حممد قرقا�ص وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية �إىل وزير �ل�شوؤون 
على  �لتون�شية  �جلمهورية  وحر�ص  �هتمام  �لتون�شية  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزير  معايل  و�أك��د  �لتون�شية.  �خلارجية 
�الإمار�تي  �لتعاون  باأن  �ملجاالت..منوها  بكافة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �شقيقتها  وتدعم عالقاتها مع  �أن تطور 

�لتون�شي كان دوما متميز� و�شيكون �أكرث وثوقا و�إفادة للبلدين يف �مل�شتقبل. 

بحث مع كريي الو�شع امل�شري وعملية ال�شالم 

عبد اهلل بن زايد يوؤكد اأهمية دعم قيادة م�ضر اإىل م�ضتقبل اأف�ضل
•• لندن-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
يف  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�م�ص  لندن  �لربيطانية  �لعا�شمة 
ك��ريي وزي��ر خارجية  معايل ج��ون 
ومت  �الأمريكية.  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�لتعاون  �أوج���ه  بحث  �للقاء  خ��الل 
و�أمريكا  �الإم��������ار�ت  ب���ني  �ل���وث���ي���ق 
وعملية  م�������ش���ر  يف  ..,و�ل�����و������ش�����ع 

�ل�شالم  يف �ل�شرق �الأو�شط . 
�شمو  ق����ال  �الج���ت���م���اع  ب���د�ي���ة  ويف 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد: �إننا نعتقد 
�أن ن��رى �لقيادة  �أن��ه من �ملهم ج��د� 
�الأمريكية ت�شاعد يف تهدئة �لو�شع 
يف م�شر وكذلك جهودكم يف �إعادة 

�حلياة �إىل عملية �ل�شالم. 
و�أ�شاف �شموه �إننا نرى �أن �جلهود 
�ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا �ل���والي���ات 
�شخ�شيا  و�أنتم  �الأمريكية  �ملتحدة 
و�شتجدون  ث��م��اره��ا  ت���وؤت���ي  ب�����د�أت 
ك��ل �ل��ت��اأي��ي��د م��ن �جل��ان��ب �لعربي. 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أو����ش���ح 
�إىل �حلديث عن  �أن��ه بالعودة  ز�ي��د 
م�شر فاإننا نرى �أن جمهورية م�شر 
�لعربية دولة مهمة جد� لي�ص فقط 

ت�����ش��ج��ي��ع �الأط���������ر�ف �الخ�������رى �ي 
�حل��ك��وم��ة �ل�����ش��اب��ق��ة ل��ل��و���ش��ول �إىل 
و���ش��ع مي��ك��ن��ه��ا م���ن �ل��ت��ف��او���ص مع 

هذه �حلكومة
�إننا  . وق���ال �شمو وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
ن��ري��د �أن ن���رى و���ش��ع��ا ط��ب��ي��ع��ي��ا يف 
م�شر الأن ذلك هو �لطريق �لوحيد 
�أننا  �شموه  و����ش��اف  �ل��ت��ق��دم.  نحو 
ج��ه��ة حتاول  �أي  ن���رى  �أن  ن��ري��د  ال 
�إيقاف تقدم م�شر يف �الجتاه �لذي 

للدول �لعربية بل للمنطقة كذلك 
�إىل  نتطلع  �أن  علينا  ف����اإن  ول��ه��ذ� 
�الأمام ونتاأكد باأن �حلكومة �ملوؤقتة 
�شتنجح يف قيادة م�شر �إىل م�شتقبل 

�أف�شل ..
وه�����ذ� م���ا ت�����ش��ع��ى دول�����ة �الإم�������ار�ت 
و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة وغ��ريه��م��ا من 
من  ف��ق��ط  ل��ي�����ص  لتحقيقه  �ل����دول 
خالل تقدمي �لدعم �لذي حتتاجه 
وكذلك  ب����ل  �مل�������ش���ري���ة  �حل���ك���وم���ة 

يجب �أن تنتهجه وهذ� ما يجب �أن 
يحدث من قبل جميع �الأطر�ف يف 

ظل حو�ر �شامل. 
و�ختتم �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
ت�شريحه بالقول �إن دولة �الإمار�ت 
�ملتحدة  و�لواليات  �ملتحدة  �لعربية 
�الأمريكية قادرتان على �مل�شاعدة يف 

هذ� �ل�شدد . 
ومن جانبه �عرب جون كريي عن 
�متنانه جلهود �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 

خالل  �لهائلة  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
حماولته  يف  �مل��ا���ش��ي��ة  �الأ����ش���اب���ي���ع 
م�شر.  يف  �الأزم���ة  حل��ل  للم�شاعدة 
و�ك����د ك���ريي �أن ج��م��ي��ع �الأط�����ر�ف 
�مل��ع��ن��ي��ة ت��ت��ح��م��ل �مل�����ش��وؤول��ي��ة نحو 

�لتو�شل �إىل حل �شلمي .. 
ن��ري��ده هو  ���ش��يء  �آخ���ر  �أن  مو�شحا 

مزيد من �لعنف. 
لديها  �ملوؤقتة  �حلكومة  �أن  و�أو�شح 
�ملتظاهرين  �ح������رت�م  م�����ش��وؤول��ي��ة 
ومنحهم م�شاحة لتكون قادرة على 
نف�ص  يف  ول��ك��ن  �ل�شلمي  �ل��ت��ظ��اه��ر 
يتحملون  �ملتظاهرين  ف��اإن  �لوقت 
م�����ش��وؤول��ي��ة ع���دم وق���ف ك��ل ���ش��يء يف 

م�شر. 
و��شار �إىل �أن م�شر يف حاجة للعودة 
�إنها  ح��ي��ث  �لطبيعي  �ل��و���ش��ع  �إىل 
لتكون  �ال�شتقر�ر  ال�شتعادة  حتتاج 
�أهل  ق��ادرة على جذب �الأعمال من 
�خل����ري يف �ل���ع���امل وه�����ذه �أول���وي���ة 
�إننا �شنعمل بجد معا  مهمة. وقال 
وم��ع �الآخ��ري��ن م��ن �أج���ل �ن حتقق 
جميع �الأطر�ف �حلل �ل�شلمي �لذي 
ويحرتم  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ���ش��ي��ن��م��ى 
منخرطون  ونحن  �جلميع  حقوق 

فى حتقيق �حلل �ل�شلمى.

خالل ماأدبة اإفطار نظمها مركز ال�شارقة الإعالمي

�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي يوؤكد اأهمية 
تتويج ال�ضارقة عا�ضمة للثقافة الإ�ضالمية

•• ال�سارقة-الفجر:

�شدد �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي على �شرورة ح�شد 
�جلهود وت�شخري �الإمكانيات �ملتعلقة بتتويج �إمارة �ل�شارقة 
عا�شمة للثقافة �الإ�شالمية 2014 نظر�ً  ملكانتها �لثقافية 
و�لتاريخية و�الإ�شالمية �لعاملية م�شري�ً �إىل �أن �لعام �ملقبل 
�شي�شهد �أحد�ثاً و�إجناز�ت �شتبقى �شاهد�ً على ح�شارة هذه 
�الإم��ارة وثقافتها الأجيال و�أجيال. جاء ذلك خالل ماأدبة 
�الإعالمي  �ل�شارقة  مركز  نظمها  �لتي  �جلماعي  �الإفطار 
�لقطاع  و�إد�ر�ت  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  مل�����ش��وؤويل  �أم�����ص  ي��وم 
�الإعالم و�الت�شال يف �إمارة �ل�شارقة وممثلي و�شائل �الإعالم 
�ملختلفة  يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وح�شر �ملاأدبة 
�شعادة �أحمد بن حممد �ملدفع رئي�ص غرفة جتارة و�شناعة 
عام  قائد  �لهديدي  حممد  حميد  �للو�ء  و�شعادة  �ل�شارقة 
�شرطة �ل�شارقة و�شعادة خمي�ص بن �شامل �ل�شويدي  رئي�ص 
�لدكتور غامن  و�شعادة  و�ل��ق��رى   �ل�شو�حي  ���ش��وؤون  د�ئ��رة 
و�شعادة  �ل���دويل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  هيئة  رئي�ص  �ل��ه��اج��ري 
و�شعادة  �الأم��ريي  بالديو�ن  �مل�شت�شار  �ملو�شى  ذي��اب  حممد 
ريا�ص بن عيالن مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة و�شعادة 
ح�شني �ملحمودي مدير عام غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة 
�ل�شارقة  �ك�شبو  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  �مل��دف��ع  �شيف  و���ش��ع��ادة 
و���ش��ع��ادة خ��ال��د ج��ا���ش��م �مل���دف���ع م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة �الإمن����اء 
�ل�شويدي  �شعيد  ع��ب��د�هلل  و�لعميد  و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري 
مدير �الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بال�شارقة و�أحمد �شامل 
لالإعالم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�ص  ع�شو  بو�شمنوه 
وحممد  �الإع��الم��ي  �ل�شارقة  مركز  مدير  �شمره  و��شامة 
�هلل  عبد  و�ملحامي  �ل�شارقة  وتلفزيون  �ذ�ع��ة  مدير  خلف 

حمامون  دعيف�ص  ملكتب  �ملوؤ�ش�ص  �ملالك  دعيف�ص   �إبر�هيم 
وم�شت�شارون قانونيون.

مركز  رئ��ي�����ص  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أك����د 
�حلكومي  �الت�����ش��ال  �شبكة  �أه��م��ي��ة  �الإع���الم���ي  �ل�����ش��ارق��ة 
�حلكومية  �لدو�ئر  خمتلف  من  و�مل�شكلة  للمركز  �لتابعة 
يف �ل�شارقة �لتي ناق�ص �ملجل�ص �لتنفيذي تو�شياتها كونها 
ت�شاهم يف بلورة �أهد�ف وتوجهات �إمارة �ل�شارقة يف �الرتقاء 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أ���ش��اد  �حلكومي.  �الت�شال  مبنظومة 
�ملجل�ص  �أع�شاء   قبل  من  �لكبري  بالدعم  �لقا�شمي  �أحمد 
بروح  تعمل  �لتي  �حل��ك��وم��ي,  �الت�����ش��ال  ل�شبكة  �لتنفيذي 
روؤي��ة �شاحب  وتطلعات حتقق  وب��اأه��د�ف  �لو�حد,  �لفريق 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�لبناء  �لتو��شل  لتعزيز  �ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ص 
وتر�شيخ دعائمه.  وقال �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي 
“وحدة  ث��م��ر�ت  �وىل  نقطف  ب���د�أن���ا  بينما  �ل��ي��وم  نلتقي 
�الت�شال �حلكومي” �ملنبثقة عن مركز �ل�شارقة �الإعالمي 
�لتي �نطلقت منذ �أقل من عام تنفيذ�ً  لتوجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
“�ن مبادرتنا يف  و�أ�شاف  �ل�شارقة.   �الأعلى حاكم  �ملجل�ص 
�شبكة �الت�شال �حلكومي �رتكزت �إىل فكر �مل�شاركة يف �شنع 
�لقر�ر, وو�شع  بر�مج و�آليات �لعمل من قبل �لقائمني على 
�الت�شال و�الإعالم يف �الإمارة �نطالقاً  من �مياننا �لر��شخ 
و�لبناء.     �لتطوير  يف  �مل��وؤث��ر  ودوره  �لقطاع  ه��ذ�  باأهمية 
وكان مركز �ل�شارقة �الإعالمي قد �أطلق �أول �شبكة فاعلة 
�إمارة  �لدو�ئر �حلكومية يف  بع�شوية  لالت�شال �حلكومي 
و�الرتقاء  �لعمل  و�آل��ي��ات  ب��ر�م��ج  تطوير  بهدف  �ل�شارقة 

مبنظومة �الت�شال �حلكومي يف �ل�شارقة.
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قائد عام �ضرطة ال�ضارقة ي�ضهد فعاليات امللتقى الأ�ضري
•• ال�سارقة-وام:

مبارك  ع����ب����د�هلل  �ل��ع��م��ي��د  ���ش��ه��د 
�ل���دخ���ان ن��ائ��ب ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
�ل�شارقة م�شاء �أم�ص �الول فعاليات 
�مللتقى �الأ�شري �لذي تنظمه �إد�رة 
و�ال�شالحية  �لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 

بخيمة �ملوؤ�ش�شة يف �ل�شارقة.
ح�����ش��ر �مل��ل��ت��ق��ى �ل��ع��م��ي��د حممد 
�لعمليات  ع��ام  مدير  �ملظلوم  عيد 
حممد  ع��ارف  و�لعقيد  �ل�شرطية 
�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��ري��ف 
و�لعقيد  و�ال���ش��الح��ي��ة  �لعقابية 
ق�شم  رئي�ص  �مل���ري  حممد  خليفة 
و�مل���ق���دم عبد�هلل  �ل���ن���زالء  ����ش���وؤون 
�إد�رة  ن�����ش��ار م��دي��ر  ب���ن  �ب���ر�ه���ي���م 
�الأد�ء  وت��ط��وي��ر  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�شهيل  عبد�لعزيز  �أح��م��د  و�مل��ق��دم 
و�لتاأهيل  �الإ����ش���الح  ق�شم  رئ��ي�����ص 
ومدر�ء  �الق�شام  روؤ�شاء  من  وعدد 
�الف��رع وع��دد من �ل�شباط و�شف 
�ل�شباط و�الفر�د باملوؤ�ش�شة ��شافة 
�ل�شخ�شيات  من  ع��دد  ح�شور  �ىل 
منها ف�شيلة �ل�شيخ �لدكتور عزيز 

بن فرحان �لعنزي.
ويهدف هذ� �مللتقى �الجتماعي �إىل 
بذويهم  �ملتميزين  �ل��ن��زالء  �لتقاء 
�ل�شرور  الإدخ�����ال  ودي����ة  جل�شة  يف 
تعزيز  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ق��ل��وب��ه��م  ع��ل��ى 
�لنزالء  ل��دى  �لنف�شي  �ال�شتقر�ر 
�لتي  �الأ�شري  �لرت�بط  و��شتمر�ر 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  ت�����ش��ع��ى 
خالل  من  حتقيقها  �إىل  �ل�شارقة 
و�مل�شتمدة  �ل�شامية  �لقيم  جت�شيد 

�إد�رة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  و�ل����ت����ي  �ل���ث���ان���ي���ة 
و�الإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شة  مب�����ش��ج��د  ب���ال�������ش���ارق���ة 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  نزالء  مب�شاركة 

و�الإ�شالحية بال�شارقة.
�لعميد  ق�����ام  �حل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
�ملتعاونة  �جلهات  بتكرمي  �لدخان 
و�ل����د�ع����م����ة و�ل����ت����ي ����ش���اه���م���ت يف 
تكرمي  �إىل جانب  �لفعالية  �إجن��اح 
�الوىل  �مل��ر�ك��ز  �أ�شحاب  �لفائزين 
و�لثقافية  �ل��دي��ن��ي��ة  ل��ل��م�����ش��اب��ق��ات 

وترفيهية و�لريا�شية.
ع���������ارف حممد  �ل���ع���ق���ي���د  و�أك����������د 
�ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��ري��ف 
�لعقابية و�ال�شالحية �أن �لرب�مج 
ت�شمنت  �مل���ق���ام���ة  �ل���رم�������ش���ان���ي���ة 
و�لرب�مج  �لفعاليات  م��ن  �لعديد 
�لريا�شية  و�ملناف�شات  و�الأن�شطة 

يف  �حلنيف  �الإ�شالمي  �لدين  من 
عرب  �الأ���ش��ري  و�ل��ت��الح��م  �لتكافل 
�إىل تخفيف وطاأة  �ل��دوؤوب  �شعيها 
�ملعاناة عن نزالء �ملوؤ�ش�شة و�أ�شرهم 
�لوطني  �ل���ع���م���ل  م�������ش���رية  ل���دع���م 
و�الإن�������������ش������اين و�الج�����ت�����م�����اع�����ي يف 
�لدولة �ملوؤدي �إىل حتقيق �لتكافل 

�الجتماعي.
وت�����ش��م��ن �ل��ربن��ام��ج �ل��ع��دي��د من 
و�مل�شابقات  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل���ف���ق���ار�ت 
�لرتفيهية و�لثقافية �شملت فيلما 
ت�شجيليا وحما�شرة �إلقاها �ل�شيخ 
عزيز بن فرحان �لعنزي باالإ�شافة 
و�لتي  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل���ف���ق���رة  �إىل 
عبد�للطيف  �ول  �لرقيب  قدمها 

�لقا�شي.
مبارك  عبد�هلل  �لعميد  �شهد  كما 
�لرم�شانية  �ل��دورة  ختام  �لدخان 

و�ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة ك��ل��ع��ب��ة كرة 
و�شد  و�ل�شطرجن  و�لطائرة  �لقدم 
�إىل  �إ�شافة  �لطاولة  وتن�ص  �حلبل 
�ل�شعر  وكتابة  �لثقافية  �مل�شابقات 
وغريها  �ل���ق�������ش���رية  و�ل��ق�����ش�����ص 
�لدينية  �مل��ح��ا���ش��ر�ت  ج��ان��ب  �إىل 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  حفظ  وم�شابقات 

و�الأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
تفاعال  �شهدت  �ل��دورة  �أن  و�أو�شح 
و��شحا و��شتجابة طيبة من نزالء 
و�الإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة 
�ل���ت���ي �أك������دت ح��ر���ش��ه��ا �ل��ك��ب��ري يف 
�ملوؤ�ش�شة  ن����زالء  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل 
�شحية  ب���ي���ئ���ة  خ���ل���ق  خ������الل  م����ن 
وثقافية  وري��ا���ش��ي��ة  و�ج��ت��م��اع��ي��ة 
�لكرمي  �ل�شهر  ف�شائل  تز�منا مع 
يف  و�ملجتمعية  �الإن�شانية  و�شماته 

�أفق �لت�شامح و�خلري و�لعطاء .

وزير البيئة يح�ضر حفل 
القن�ضلية املغربية بعيد العر�س 

•• دبي-وام: 

ح�شر معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه حفل 
�ال�شتقبال �لذي �أقامه �لليلة قبل �ملا�شية �شعادة عبد�لعايل �جلاي 
تربع �شاحب  ذكرى  دبي مبنا�شبة  �ملغربية يف  �ململكة  عام  قن�شل 

�جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�ص على �لعر�ص باململكة �ملغربية.
كما ح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف فندق بوملان ديرة �شيتي �شنرت يف 
�لعربي  �لقن�شلي  �ل�شلك  و�أع�شاء  �مل�شوؤولني  كبار  من  عدد  دبي 

و�الأجنبي �ملعتمدين لدى �لدولة. 

ال�ضوؤون الإ�ضالمية بدبي تختتم م�ضابقة القراآن الكرمي واأ�ضماء اهلل احل�ضنى 
•• دبي-وام:

�لتي نظمتها  و�أ�شماء �هلل �حل�شنى  �لكرمي  �لقر�آن  و�لعمل �خلريي بدبي م�شابقات  �الإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئرة  �ختتمت 
�لد�ئرة �شمن برنامج رم�شانيات �لذي �أطلقته مع بد�ية �شهر رم�شان �ملبارك و�شهدت �مل�شابقة �لتي كانت يف عدة �أجز�ء 
من �لقر�آن �لكرمي وحفظ �أ�شماء �هلل �حل�شنى م�شاركة 56 �شخ�شا من جن�شيات خمتلفة  �لهندية و�لرو�شية و�لفلبينية 
و�الأثيوبية و�ل�شينية . و�أو�شحت ي�شرى �شعيد �لقعود مدير �إد�رة �لتثقيف و�لتوجيه �لديني باالإنابة �أن �مل�شابقة �لتي 
نظمها ق�شم �مل�شلمني �جلدد تهدف �إىل ربط فئة �مل�شلمني �جلدد بكتاب �هلل �شبحانه وتعاىل حفظا وتدبر� وتعليمهم 
�لكرمي  �لقر�آن  ق��ر�ءة  على  وت�شجيعهم  �ملحلية  و�ملناف�شات  �مل�شابقات  غمار  خلو�ص  و�إعد�دهم  �شليمة  بطريقة  �حلفظ 
�شيدنا حممد �شلى �هلل عليه و�شلم.من جانبها  �ملر�شلني  �شيد  �أنزله �هلل �شبحانه وتعاىل على قلب  وتعلم ترتيله كما 
�أجل  �ملت�شابقني من  �شهدت مناف�شة قوية بني  �مل�شابقة  �أن  �إىل  باالإنابة  �مل�شلمني �جلدد  ق�شم  رئي�ص  �ملال  �أ�شارت هدى 

�لو�شول �إىل من�شة �لتتويج.

�ضفارة الدولة توزع ك�ضوة العيد وزكاة 
الفطر على الأطفال املتعففني باملغرب

•• الرباط-وام:

بتوزيع  �ملغربية  �ململكة  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفارة  ق��ام��ت 
ك�����ش��وة �ل��ع��ي��د ع��ل��ى �الأط���ف���ال م��ن �الأ���ش��ر �ملتعففة يف 
�ململكة عرب �جلمعيات �خلريية مب�شاهمة من هيئة 

�لهالل �الأحمر �المار�تي.
�لظاهري  �شعيد  �ل��ع�����ش��ري  �ل�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���اد 
�الإن�شانية  �مل��ب��ادرة  بهذه  �لرباط  ل��دى  �لدولة  �شفري 
لدولة  �الإن�شانية  �ملبادر�ت  تاأتي �شمن  �لتي  �لكرمية 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ..وقال �ن هذه �ملبادرة من 
�لعيد  خالل  �الأطفال  الحتياجات  �ال�شتجابة  �شاأنها 
و�لتخفيف من معاناتهم و�ح�شا�شهم باأجو�ء �لعطف 

و�حلنان.

ونوهت فعاليات �ملجتمع �ملدين �ملغربي بهذه �ملبادرة 
�ملميزة  �الأخ���وي���ة  �ل��ع��الق��ات  تعك�ص  �ل��ت��ي  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�الإن�شانية  باملكارم  و�أ���ش��ادت  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب  �ملتو��شلة 
�شمو  �أول  و�لفريق  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 

نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
ك��م��ا �أ����ش���رف���ت �ل�������ش���ف���ارة ع��ل��ى ت���وزي���ع زك�����اة �لفطر 
منها  و��شتفاد  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  م��ن  مب�شاهمة 
�ليتامى و�ملحتاجني يف خمتلف �ملناطق �ملغربية حيث 
�الإن�شانية �شدى طيبا يف �شفوف  �للفتة  تركت هذه 
�الأطفال �لذين عربو� عن �شعادتهم وفرحتهم بهذه 

�ملبادرة �لكرمية. 

)الطرق( تطلع وفدين من الأ�ضغال العامة ودائرة ال�ضوؤون الإ�ضالمية على جتربتها يف التدقيق الداخلي
•• دبي-الفجر: 

يف  �لد�خلي  �لتدقيق  �د�رة  �أطلعت 
وفدين  و�ملو��شالت,  �لطرق  هيئة 
ود�ئرة  �لعامة  �الأ�شغال  وز�رة  من 
على  دب��ي,  يف  �ال�شالمية  �ل�شوؤون 
�لتدقيق  جم��ال  يف  �الد�رة  جتربة 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  و  �ل���د�خ���ل���ي 
�مل��ت��ب��ع��ة ف��ي��ه��ا , وذل�����ك م���ن �أج���ل 
�لر�مية  �مل�شرتكة  �خل��رب�ت  تبادل 
�إىل ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل وف��ق��ا الأرق���ى 
�للقاء يف  �ل��ع��امل��ي��ة.   ج��اء  �ملعايري 
بح�شور  بالهيئة  �لرئي�ص  �ملبنى 
�إد�رة  م����دي����ر  �جل��������وي  ع�����ب�����د�هلل 
�لتدقيق �لد�خلي, و�ل�شيد حممد 
�أبو �ل�شو�رب مدير مكتب �لتدقيق 
�لد�خلي يف وز�رة �الأ�شغال �لعامة, 
و�ل�شيد �أحمد كنكر�ز مدير مكتب 

و�أف�شل  �مل��ع��اي��ري  �أه���م  ع��ن  ف�شاًل 
كما  �الإد�رة,  يف  �ملتبّعة  �ملمار�شات 
�لتدقيق  �إد�رة  دور  ��شتعر��ص  مت 
يف ن�����ش��ر �مل��ع��رف��ة وت��ع��زي��زه��ا بني 
يف  �إحلاقهم  خ��الل  م��ن  موظفيها 
�لتي  �لعاملية  �ملعاهد  م��ن  �لعديد 
�لد�خلي  �ل��ت��دق��ي��ق  ُت��ع��ن��ى مب��ج��ال 
�أف�شل  �إتباع  , �ىل جانب  و�لرقابة 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة م���ن بر�مج  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
عمليات  توثيق  يف  ُت�شهم  م��ط��ورة 
برنامج  م��ن��ه��ا   , �ل��ت��دق��ي��ق  وم���ه���ام 
وب����رن����ام����ج   ,team mate
ACL, ونظام متابعة �لتو�شيات 

GFM, و�ملكتبة �اللكرتونية . 
ك��م��ا ب���نّي �ل��ع��ر���ص �مل���رئ���ي �لفرق 
�الإد�رة  �شكلتها  �ل��ت��ي  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لتطوير,  عملية  يف  للم�شاهمة 
�جلودة  تقييم  عمليات  جانب  �ىل 

و�أنو�عها, ومبادر�ت �الإد�رة �ملميزة, 
ومبادرة تعزيز �لرقابة �لد�خلية.

�حلو�ر  ب��اب  ُفتح  �للقاء  نهاية  ويف 
و�الآر�ء  �ال���ش��ت��ف�����ش��ار�ت  وت���ق���دمي 

�لعمل  حت�������ش���ني  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
وتقدمي �أف�شل �خلدمات. 

�لرقابة �لد�خلية يف د�ئرة �ل�شوؤون 
�الإ�شالمية و�لعمل �خلريي  وعدد 

من �مل�شوؤولني يف كال �جلانبني.  
وث�����ّم�����ن ع�����ب�����د�هلل �جل���������وي, ه���ذه 
تبادل  ُت�����ش��ه��م يف  �ل��ت��ي  �ل����زي����ار�ت 
�لهيئة  ب���ني  �مل�����ش��رتك��ة  �خل�����رب�ت 
�ىل  ي��وؤدي  ما  �خلارجية  و�جلهات 

عمليات �لتطوير يف �الأد�ء و�جلودة 
يف �ملخرجات, للم�شاهمة معاً نحو 
حت��ق��ي��ق �أع����ل����ى درج��������ات �الب������د�ع 
و�لتميز.  ومت خالل �للقاء تقدمي 
�لهيئة  روؤي���ة  ت��ن��اول  مرئي  عر�ص 
�لتدقيق  �إد�رة  و�أه��د�ف  ور�شالتها, 
لها,  �لرئي�شة  و�لعمليات  �لد�خلي 

تنفيذي عجمان ينظم افطارا جماعيا ملوظفيه
•• عجمان-وام:

ن��ظ��م �مل��ج��ل�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
جماعي  �إف�����ط�����ار  ح���ف���ل  ع���ج���م���ان 
�إطار  يف  وذل���ك  و�أ���ش��ره��م  ملوظفيه 
جميع  ب�����ني  �ل����ت����و������ش����ل  ت���ف���ع���ي���ل 
�مل��وظ��ف��ني وت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل ب���روح 
�ل����ف����ري����ق وت����وط����ي����د �ل����ع����الق����ات 
�الإن�������ش���ان���ي���ة وت����وف����ري ب��ي��ئ��ة عمل 
جودة  حت�شني  يف  ت�شهم  �إي��ج��اب��ي��ة 

�خلدمات.
�أقيم  �ل��ذي   � ح�شر حفل �الإف��ط��ار 
وتخلله  ع���ج���م���ان  ق�����ش��ر  ب���ف���ن���دق 
ب���رن���ام���ج م�����ش��اب��ق��ات ل��ل��ح�����ش��ور � 
�لتنفيذي  للمجل�ص  �لعام  �الم��ني 
�ملطرو�شي  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ع��ادة 
�الأق�شام  وروؤ�شاء  �الإد�ر�ت  ومديرو 
�شيف  �شعيد  ���ش��ع��ادة  و�أك����د  ح��ي��ث. 
�مل��ط��رو���ش��ي ح��ر���ص �مل��ج��ل�����ص على 
لتعزيز  �للقاء�ت  تنظيم مثل هذه 
جو �لتعاون �الأ�شري بني �مل�شوؤولني 
�للقاء  فر�ص  وتوفري  و�ملوظفيني 
يف  �لعاملني  جميع  بني  و�لتعارف 
وتعزيز  �ملختلفة  �ملجل�ص  �إد�ر�ت 
و�ملحبة  �لد�خلي  �الت�شال  مفهوم 

بني �ملوظفني.
و�أ�شار �ملطرو�شي �ىل �لدور �لكبري 
�لذي يقوم به �ملوظفون يف حتقيق 
للمجل�ص  �ال�شرت�تيجية  �الأهد�ف 
.. م�شيد� باالإجناز�ت �لتي حققها 

�ملجل�ص خالل �لفرتة �ملا�شية.
�لتنفيذي  �مل���ج���ل�������ص  �أن  ي����ذك����ر 
ي����ح����ر�����ص ����ش���م���ن م�������ش���وؤول���ي���ات���ه 

وروح  �لقيم  �إح��ي��اء  �إىل  �ملجتمعية 
�مل�شوؤولني  بني  و�لتو��شل  �لعطاء 

و�ل����ع����ام����ل����ني خ�������ش���و����ش���ا خ����الل 
رم�شان. 

�ضفارة الدولة لدى الربتغال توا�ضل 
تنفيذ برنامج اإفطار �ضائم

•• ل�سبونة-وام:

�لدولة يف ل�شبونة �ال�شر�ف على تنفيذ  تو��شل �شفارة 
بن  موؤ�ش�شة خليفة  تقدمه  �لذي  �شائم  �إفطار  برنامج 
حيث  �لربتغال  يف  �الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حاملة  �لربتغالية  �مل��دن  جل  �خل��ري  مري  قافلة  جابت 
�مل�شاعد�ت �لتي توفرها �ملوؤ�ش�شة للم�شاجد �لتي يوؤمها 
�مل�شلمون خالل �ل�شهر �لكرمي. و�شمل �ملري �لرم�شاين 
�لذي توزعه موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 

�لعا�شمة  يف  �ملوجودين  �لالجئني  من  عدد�  �الإن�شانية 
�لربتغالية حيث �متدت �أو��شر �لدعم و�لتاآزر �المار�تي 
بلد�نهم  هجرة  �ىل  ظروفهم  ��شطرتهم  الجئني  �ىل 
�لربتغال  يف  ف��وج��دو�  فقد�نها  �و  عائالتهم  وم��غ��ادرة 
ماأوى ومن طرف �شفارة دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لالجئون  وث��م��ن  �لف�شيل.  �ل�شهر  خ��الل  لهم  �شند� 
�لذين �شملهم �لتوزيع مبادرة موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية .. د�عني لالإمار�ت قيادة 

و�شعبا مبزيد من �لتقدم و�الزدهار. 
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•• اأبوظبي-وام:

وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية يف مكتبه بديو�ن عام �لوز�رة م�شاء �أم�ص �الول 
�لعربية  �ملنظمة  رئي�ص  فهيد  �آل  فهد  ب��ن  بندر  �ل��دك��ت��ور 

لل�شياحة �لتابعة جلامعة �لدول �لعربية.

ومت خ����الل �مل��ق��اب��ل��ة ب��ح��ث جم�����االت �ل���ت���ع���اون ب���ني دول���ة 
�ل�شياحي و�أثنى �شمو  �الإم��ار�ت و�ملنظمة خا�شة يف �ملجال 
�ل��ذي تقوم  �ل��دور  �آل نهيان على  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�لعربية  �ل�شياحة  تفعيل  يف  لل�شياحة  �لعربية  �ملنظمة  به 
�لقطاع  يف  �لعربية  �ل��دول  بني  �لتكامل  وحتقيق  �لبينية 

�ل�شياحي.

م��ن ج��ان��ب��ه �أط��ل��ع �ل��دك��ت��ور ب��ن��در ب��ن ف��ه��د �آل فهيد �شمو 
ون�شاطات  �أه��د�ف  على  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
�ملنظمة وعلى �لتعاون �لقائم مع �جلهات �ملخت�شة بالدولة 
وعرب عن فخره و�عتز�زه مبا ت�شهده �الإمار�ت من نه�شة 
وليد  �ملقابلة  وح�شر  �ل�شياحي  �لقطاع  يف  كبري  و�هتمام 
�حلناوي �الأمني �لعام �مل�شاعد �ملنظمة �لعربية لل�شياحة . 

برعاية حمدان بن را�شد

كلية اآل مكتوم با�ضكتلندا ت�ضتقبل طالبات اجلامعات امل�ضاركات يف برنامج التعددية الثقافية 12 اأغ�ضط�س احلايل
•• دبي-وام:

دندى  يف  �ل��ع��ايل  للتعليم  مكتوم  �آل  كلية  يف  حاليا  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت  جت��ري 
�لتعددية  برنامج  يف  �مل�شاركات  �جلامعات  طالبات  ال�شتقبال  با�شكتلند� 
�لثقافية وم��ه��ار�ت �ل��ق��ي��ادة يف دورت���ه �ل��� 16 �لتي ت��ب��د�أ �ع��ت��ب��ار� م��ن 12 
�أغ�شط�ص �حلايل وت�شتمر على مد�ر �شهر لتنتهي يف �لعا�شر من �شبتمرب 
�لقادم وي�شارك فيها 59 طالبة من جامعات �المار�ت وجامعة قطر ��شافة 

�ىل �شت موظفات من د�ئرة حماكم دبي.
�أعلن ذلك �شعادة مريز� �ل�شايغ رئي�ص جمل�ص �أمناء �لكلية خالل �ملوؤمتر 
ز�يد بدبي موؤخر� بح�شور  �ملنا�شبة يف جامعة  �لذي عقد بهذه  �ل�شحفي 
�الأمريي  عبد�هلل  و�لدكتور  ز�ي��د  جامعة  مدير  �جلا�شم  �شليمان  �لدكتور 
ن��ائ��ب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة و�ل��ق��ن�����ش��ل �ل��ربي��ط��اين يف دب���ي وم�����در�ء وممثلي 

�جلامعات �مل�شاركة و�لطالبات �مل�شاركات و�أولياء �أمورهن.
�مل�شاركة يف فعاليات  �أن �لعديد من �جلامعات حر�شت على  وقال �ل�شايغ 
كلية  تنظمه  �لذي  �لقيادة   �لثقافية ومهار�ت  �لتعددية  �لثقايف  �لربنامج 
�لعنا�شر  من  ويعترب  دوري  ب�شكل  ��شكتلند�  يف  �لعايل  للتعليم  مكتوم  �آل 
�الأ�شا�شية يف منهجها و��شرت�تيجيتها �لثقافية و�أد�ئها �لعملي م�شري� �ىل 
تاأتي لتوؤكد جناح �لربنامج وتطور و�شائله و�آلياته لتمتد  �ن هذه �لدورة 

�لثقايف للم�شاركات.
�أول  كانت  �ن �جلامعة  ز�ي��د  �شليمان �جلا�شم مدير جامعة  �لدكتور  و�أك��د 
من ت�شارك يف هذ� �لربنامج بالتعاون مع كلية �آل مكتوم للتعليم �لعايل يف 
��شكتلند� �إذ �أ�شبح عالمة بارزة يف تاريخ بر�مج و�أن�شطة �جلامعة وقال �ن 
م�شاركة بعثة طلبة جامعة ز�يد لكلية �آل مكتوم للتعليم �لعايل يف ��شكتلند� 
تعترب من �لركائز �لرئي�شية ال�شرت�تيجية �الأن�شطة و�لفعاليات �لثقافية 
يف جامعة ز�يد نظر� لنوعية �ملعارف و�خلرب�ت �لتي يكت�شبها �لطلبة من 
خالل �لربنامج �لثقايف و�الأكادميي �لرثي �لذي يدر�شونه و�للقاء�ت �لتي 
تتم مع �مل�شوؤولني و�ل�شخ�شيات �لقيادية �إ�شافة �إىل زيارة �ملعامل �لتاريخية 
ومر�كز �شنع �لقر�ر حيث ت�شاهم هذه �ملنظومة من �لزيار�ت �لتي تعدها 
وور�ص  �ملحا�شر�ت  ت�شمل  �لتي  �لربنامج  فعاليات  جانب  �إىل  جنبا  �لكلية 
و�لعلمية  �لثقافية  �ملهار�ت  تنمية  يف  وغريها  �لنقا�شية  و�حللقات  �لعمل 
يف  �ل��ع��ايل  للتعليم  مكتوم  �آل  كلية  حر�ص  �إىل  م�شري�  �ملفاهيم  وتطوير 
�جلامعات  طلبة  من  ممكن  ع��دد  الأك��رب  �ال�شتفادة  حتقيق  على  ��شكتلند� 

د�خل �لدولة وخارجها.
�خلريية  مكتوم  �آل  هيئة  م��ع  �لفاعل  �لتعاون  ز�ي��د  جامعة  مدير  وثمن 
�لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لتعاون  وكذلك  �لطلبة  بعثة  دعم  يف  ت�شاهم  �لتي 
ذلك  م��ع��ت��رب�  ع���ام  ب�شكل  وخ��ارج��ه��ا  �ل��دول��ة  د�خ���ل  �مل��رم��وق��ة  و�لتعليمية 

مظلته �إىل فتح باب �مل�شاركة الأعد�د �أكرب من طالبات �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات 
�ملعنية بال�شاأن �لثقايف.

ونوه مب�شاركة �شت موظفات من حماكم دبي الأول مرة �إىل جانب �جلامعات 
�ملنتظمة يف �لربنامج وهي جامعة �المار�ت وجامعة ز�يد وجامعة �أبوظبي 
دبي  وكلية  بال�شارقة  �المريكية  و�جلامعة  دبي  يف  �لربيطانية  و�جلامعة 
للطالبات وكلية �لدر��شات �ال�شالمية و�لعربية يف دبي �إ�شافة �إىل جامعة 
يتناول  وث��ق��ايف  در����ش��ي  برنامج  يف  �شينتظمن  �لطالبات  �ن  ..وق���ال  قطر 
و�لعوملة  �لثقافية  و�لتعددية  �لقيادة  بينها  م��ن  �ملو�شوعات  م��ن  �لعديد 

و�لدر��شات �الإ�شالمية.
و�أو�شح �ن �لطالبات �شي�شاركن �أي�شا يف ور�ص �لعمل �لتدريبية و�ملناظر�ت 
��شكتلند�  ملعامل  زي���ار�ت  �إىل  �إ�شافة  �حل�شاري  �لتو��شل  ح��ول  و�ل��ن��دو�ت 
�ال�شكتلندي  و�لربملان  و�بردين  �أك�شفورد  مثل  �لكربى  �جلامعات  وبع�ص 
�ىل جانب زيارة كلية �شاند هري�شت �لع�شكرية �ل�شهرية الأول مرة وكذلك 
لقاء �لعديد من �مل�شوؤولني وكبار �ل�شخ�شيات و�شانعي �لقر�ر يف ��شكتلند� 
�لفو�ئد  �لربنامج وحتقيق  �أمله يف جناح  �ل�شايغ عن  و�أع��رب  ع��ام.  ب�شكل 
�ل�شيخ حمد�ن بن  �ملن�شودة للم�شاركني علميا وعمليا موؤكد� متابعة �شمو 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية لفعاليات �لربنامج وتوجيهات 
�شموه بتوفري �لرعاية �لكفيلة باكت�شاب �خلرب�ت و�ملعارف وتعزيز �لوعي 

جت�شيد� ال�شرت�تيجية �جلامعة �لتي تهتم بدعم �أن�شطة �لطالب وت�شاهم 
و�لثقايف  �لدر��شي  �أد�ئهم  وتطوير  �لوطنية  لهويتهم  �نتمائهم  تعزيز  يف 

وتنمية مفاهيمهم.
ويت�شمن برنامج �لدورة �قامة �ال�شبوع �الول حتت عنو�ن �لعوملة و�لتعددية 
و�لتعددية  �لعوملة  ح��ول  حم��ا���ش��ر�ت  على  وي�شتمل  و�مل�شلمون  �لثقافية 

�لثقافية وحما�شرة عن �لن�شاء و�ال�شالم و�ل�شريعة فى �شياق معا�شر.
كما ي�شتمل �لربنامج على زيار�ت �ىل �شيتى ت�شامربز مع �للورد بروفو�شت 
تعقبها حما�شرة عن ��شكتلند� و�للغة �ال�شكتلندية فى �ليوم �الول وزيار�ت 
�ىل قلعة جليمر �أو جالريى مكمانو�ص و�ي�شا زيارة كل من �دنربج و�شانت 
�أندروز. و�شتخ�ش�ص �حدى �لفعاليات لتاريخ وثقافة ��شكتلند� من خالل 
�قامة حما�شرتني �شباحية وم�شائية �إحد�ها حول �لتاريخ و�الأخرى حول 

�لثقافة.
كما تزور �لطالبات قلعة �إدنربغ وقلعة �أوركهارت و�ل�شكك �حلديدية �ملعلقة 

و مدينة غال�شغو �ىل جانب جوالت حرة وزيار�ت لبيوت �الأهايل.
ع�شاء  حفل  يف  تتمثل  ختامية  �أن�شطة  تنفيذ  �شيتم  �ل��ربن��ام��ج  ختام  ويف 
ود�عي وحما�شرة حول تنمية �ل�شخ�شية ثم �لتوجه �ىل لندن حيث تقوم 
�لعموم  وجمل�ص  �أك�شفورد  يف  ري��ب��ون  كلية  م��ن  ك��ل  �إىل  ب��زي��ارة  �لطالبات 

�لربيطاين وجوالت حرة يف �لعا�شمة لندن .

جمتمعية �ضرطة م�ضفح تتوا�ضل مع املواطنني
•• اأبوظبي-الفجر:

�ملجتمعية  �ل�شرطة  من  وف��د  ز�ر 
�لتابع  �مل�����ش��ف��ح,  ���ش��رط��ة  مب��رك��ز 
�أبوظبي,  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة 
�����ش����امل عبد  �مل������و�ط������ن  جم���ل�������ص 
�ل����ر�ئ����د  و�أك��������د  �ل����ع����ام����ري.  �هلل 
���ش��ل��ط��ان �ل��ري�����ش��ي, م��دي��ر مركز 
�أن  �ل��وف��د,  رئي�ص  م�شفح  �شرطة 
�ملو�طنني  جمال�ص  زي��ارة  مبادرة 
�لرب�مج  �أحد  تعترب  �لرم�شانية, 
�ل�شهر  خ��الل  تنفيذها  يتم  �لتي 
��شرت�تيجية  ���ش��م��ن  �ل��ف�����ش��ي��ل, 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
م���ت���م���ث���ل���ة مب�����دي�����ري�����ة �مل���ن���اط���ق 
�إد�رة  م��ع  �خل��ارج��ي��ة,وب��ال��ت��ع��اون 
تعزيز�ً  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�������ش���رط���ة 

مو�طنني  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع,  �أف������ر�د 
ومقيمني. و�أثنى �ملو�طن �شامل بن 
��شتقباله  �أثناء  �لعامري  ذيعورة 
وفد �ل�شرطة �ملجتمعية مبجل�شه 
�مل�شفح  مب��ن��ط��ق��ة  �ل���رم�������ش���اين 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �ملبادرة,  هذه  على 
�شتى  يف  �شباقة  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة 
تهدف  �لتي  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت 
�ل�شرطة  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل  لتعزيز 
ع��ن حر�شها  ف�����ش��اًل  و�مل��ج��ت��م��ع, 
�أفر�د �ملجتمع  �أو�شاع  على در��شة 
وتوفري  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م,  وت��ل��ب��ي��ة 
�لكرمية  للحياة  �ملالئمة  �لبيئة 
. وتناول �ملجل�ص �أهمية �ل�شر�كات 
تعزيز  يف  ودوره���������ا  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ل�شرطي  �جل���ه���از  ب���ني  �ل��ع��الق��ة 
و�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع, مب�����ش��ارك��ة وفد 

طرح م�شكلة �خلادمات وهروبهن 
و�شلوكياتهن �ل�شيئة مع �الأطفال, 
ك��م��ا ن��اق�����ص �مل��ج��ل�����ص ع������دد�ً من 
�لت�شول  مثل  �ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر 
خا�شة  �لنارية  �الأل��ع��اب  و�نت�شار 
خ��الل �الأع���ي���اد, و�أث��ن��ى �حل�شور 
�ل�شرطة  دور  ع��ل��ى  و�مل�����ش��ارك��ون 
�ملجتمعية يف تعزيز �لتو��شل مع 

قطاعات �ملجتمع �ملختلفة. 
ح�شر �ملجل�ص �لرم�شاين �لر�ئد 
�ل��ري�����ش��ي م���دي���ر مركز  ���ش��ل��ط��ان 
���ش��رط��ة م�����ش��ف��ح و�ل����ر�ئ����د حمد 
�شوؤون  ق�شم  �لر��شدي من  ر�ك��ان 
باملناطق  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
�شامل  �شعيد  و�لنقيب  �خلارجية, 
ف���رع �حلر��شة  م��دي��ر  �ل��ر����ش��دي 
و�مل��������الزم حممد  و�الن�������ش���ب���اط, 

�ل�شرطي  �جل��ه��از  ب��ني  للعالقات 
لن�شبة  ورف���ع���اً  �مل��ج��ت��م��ع,  و�أف������ر�د 
ر����ش���ا �جل���م���ه���ور. وب��������دوره ذكر 
�لر��شدي,  ر�ك�����ان  ح��م��د  �ل���ر�ئ���د 
�ل�شرطة  �������ش������وؤون  ق�������ش���م  م�����ن 
�إىل  تهدف  �ملبادرة  �أن  �ملجتمعية, 
�اللتقاء باملو�طنني يف جمال�شهم 
يف  و�مل���ودة  �لتو��شل  روح  لتعزيز 
�ل�����ش��ه��ر �ل���ك���رمي, و�ل���ت���ع���رف �إىل 
�حتياجاتهم و�أهم �مل�شكالت �لتي 
مبخاطر  و�ل��ت��وع��ي��ة  ت��و�ج��ه��ه��م 
وكيفية  �ل�شلبية,  �لظو�هر  بع�ص 
ب��ت��ع��اون �جلميع,  ل��ه��ا  �ل��ت�����ش��دي 
�أن �أمن �ملجتمع م�شوؤولية  موؤكد�ً 
جمتمعية ال تقت�شر على عنا�شر 
م�شوؤولية  ه�����ي  ب�����ل  �ل�������ش���رط���ة 
وجميع  �ل�����ش��رط��ة  ب��ني  م�شرتكة 

علي  وم��ط��ر  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
ع�شيان �ملن�شوري �لقائم باأعمال 
�لعربية  �الم������ار�ت  دول����ة  ���ش��ف��ارة 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  يف  �مل��ت��ح��دة 
�الإ���ش��الم��ي��ة, و�ل�����ذي �أث���ن���ى على 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ج��ه��ود 
حتقيق  يف  و�إ�شهاماتها  �أب��وظ��ب��ي 
ما ينعم به �ملجتمع �الإمار�تي من 
زيار�ت  �أن  و�أو���ش��ح  و�آم����ان,  �أم���ن 
ملجال�ص  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�������ش���رط���ة 
مفهوم  م�����ن  ت����ع����زز  �مل����و�ط����ن����ني 

�ل�شرطة �ملجتمعية.
ع�شيان  ع����ل����ي  م����ط����ر  وط����������رح 
مناق�شات  خ�����الل  �مل����ن���������ش����وري, 
�جلاليات  م�شاألتني حول  �ملجل�ص 
�ملقيمة يف �لدولة وتعدد �لثقافات, 
و�أث�����ر ذل���ك ع��ل��ى جم��ت��م��ع��ن��ا, كما 

•• دبي-وام:

وزعت جمعية دبي �خلريية ك�شوة 
�آالف حالة من  �لعيد على خم�شة 
بقيمة  و�الأي��ت��ام  و�لن�شاء  �ل��رج��ال 
�أل���ف دره���م ب��االإ���ش��اف��ة �إىل   224
ك�������ش���وة �ل���ف���ي ح���ال���ة ت���ربع���ت بها 
جمعية  وتعتزم  �ل�شركات.  �إح��دى 
دب��ي �خل��ريي��ة ت��وزي��ع زك��اة �لفطر 
�أ�����ش����رة بعد  �أل�����ف   40 ع��ي��ن��ا ع��ل��ى 
ل��ي��ل��ة �ل�������ش���اب���ع و�ل���ع�������ش���ري���ن من 
�مل��ب��ارك يف ك��ل من  �شهر رم�����ش��ان 
�خليمة  ور�أ����ص  وعجمان  �ل�شارقة 
�أحمد حممد  و�أو�شح   . و�لفجرية 
دبي  بجمعية  �ل�شر  �أم���ني  م�شمار 
�أن��ه مت توزيع ك�شوة عيد  �خلريية 
�لفطر على �حلاالت �مل�شجلة لدى 
�حل����االت  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �جل��م��ع��ي��ة 
من  �لن�شائية  �للجنة  يف  �مل�شجلة 
مطلقات و�أر�مل. و�أ�شار م�شمار �إىل 
زكاة  با�شتالم  �شتقوم  �جلمعية  �أن 
وعينا  نقد�  �جلمهور  م��ن  �لفطر 
لل�شنة  �ع��م��اال  عينا  �إخ��ر�ج��ه��ا  ث��م 

مت  �أن��ه  �إىل  الفتا  �مل�شرفة  �لنبوية 
�الت���ف���اق م��ع �جل��م��ع��ي��ات �خلريية 
باإ�شر�ف د�ئرة �ل�شوؤون �الإ�شالمية 
و�ل��ع��م��ل �خل����ريي ل��ت��ح��دي��د قيمة 
�إىل  ون���وه  بع�شرين دره��م��ا  �ل��زك��اة 
�إن�شائها  م��ن��ذ  د�أب����ت  �جل��م��ع��ي��ة  �أن 
�لرب�مج  من  �لعديد  تقدمي  على 

�لدولة  �خلريية و�الإن�شانية د�خل 
وخارجها ت�شمل �مل�شاريع �مل�شتمرة 
يف  تنفذ  �لتي  �ملو�شمية  و�مل�شاريع 
�شهر رم�شان وعيد �لفطر �أو عيد 
�أن  م�شمار  �أحمد  و�أك��د  �الأ�شحى. 
بر�مج جمعية دبي �خلريية خالل 
�شهر رم�شان �ملبارك �شهدت متيز� 

�لرم�شاين  �مل���ري  ت��وزي��ع  و�شملت 
�لدولة  د�خ��ل  ��شرة  �لف   15 على 
و�إفطار  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
�مل�شاريع  ي��ع��د م��ن  �ل���ذي  �ل�����ش��ائ��م 
�جلمعية  تنفذها  �ل��ت��ي  �ملو�شمية 
خ�����الل �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل د�خ����ل 

�لدولة وخارجها. 

�ل����ع����ام����ري, م���دي���ر فرع  ���ش��ع��ي��د 
�ل�����ش��رط��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة, و�مل�����الزم 
ف��ي�����ش��ل ���ش��ع��د, وع����دد م���ن �أف����ر�د 
وجمع  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة,  �ل�������ش���رط���ة 
بالذكر  ج���دي���ر  �مل���و�ط���ن���ني.  م���ن 
جت�شيد�ً  ت��اأت��ي  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن 

�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل�شرطة �أبوظبي, ويف �إطار تعزيز 
�ل�����ش��ر�ك��ات �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة بني 
�شرطة �أبوظبي؛ وجميع �ل�شركاء 
وخا�شة  ح��ك��وم��ي��ة  ج���ه���ات  م����ن 
�ملجال�ص  ملبادرة  وتطبيقاً  و�أف��ر�د 

فروع  تنفذها  �ل��ت��ي  �لرم�شانية 
مر�كز  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
�ل�شرطة �ل�شاملة, �لتابعة ملديرية 
�ملناطق �خلارجية بالقيادة �لعامة 
�ل�شهر  خ���الل  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 

�لف�شيل. 

دبي اخلريية توزع ك�ضوة العيد على 5 
اآلف حالة بقيمة 224 األف درهم 

عبداهلل بن زايد ي�ضتقبل رئي�س 
املنظمة العربية لل�ضياحة 
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مطار اأبوظبي يعلن عن انتقال �ضالة القادمني ملباين امل�ضافرين رقم 1 و3 اإىل الطابق ال�ضفلي للمطار اعتبارا من 6 اأغ�ضط�س 
••اأبوظبي -وام:

�ع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة �ب��وظ��ب��ي ل��ل��م��ط��ار�ت ع��ن �ن��ت��ق��ال ���ش��ال��ة �ل��ق��ادم��ني ملباين 
�أبوظبي �لدويل �عتبار�  �ل�شفلي ملطار  �إىل �لطابق   3 و   1 �مل�شافرين رقم 
�شيكون  �ن��ه  �م�ص  لها  بيان  يف  �ل�شركة  وذك���رت   2013 �غ�شط�ص   6 م��ن 
على �لزو�ر �لقادمني �إىل �ملطار ال�شتقبال م�شافريهم �لتوجه �إىل �ملد�خل 
بجميع  �خلا�ص  �لفرعي  �لطريق  و��شتخد�م  للمبنى  �جل��دي��دة  �ل�شفلية 
�لتوجه  �لتابعة للمبنى ومن ثم  �ل�شيار�ت  ��شتخد�م مو�قف  �أو  �مل�شافرين 
�إىل د�خل �شالة �لقادمني �جلديدة ال�شتقبال ذويهم. وتعد �شالة �لقادمني 

�أب��وظ��ب��ي للمطار�ت  ت��ق��وم بها �شركة  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع  �أب���رز  �أح���د  �جل��دي��دة 
وذلك  �لتحتية  بنيته  وحتديث  �ل��دويل  �أبوظبي  مطار  وتو�شعة  لتطوير 
يف  م�شطرد  منو  من  �ملطار  ي�شهده  ما  ظل  يف  �مل�شافرين  ملتطلبات  تلبية 
حركة �مل�شافرين ومتكن هذه �ل�شالة �جلديدة �مل�شافرين من �لو�شول �إىل 
مو�قف �ل�شيار�ت و�شيار�ت �الأجرة و�لليموزين يف فرتة وجيزة جد� حيث 
�إىل  للو�شول  �جلمارك  �شالة  من  فقط  مرت�   20 م�شافة  �مل�شافر  يقطع 
مو�قف �ل�شيار�ت وذلك با�شتخد�م �لنفق �جلديد �لذي مت ت�شييده موؤخر� 
بامل�شافة  مقارنة  �جلديدة  �لقادمني  و�شالة  �جلمارك  �شالة  بني  للربط 

�لتي كان يقطعها و�لتي كانت تقارب 140 مرت�.

تخريج ثالث دورات تاأ�ضي�ضية يف اأكادميية الدفاع املدين

انطالق فعاليات امللتقى الرم�شاين اخلام�س خلط القراآن الكرمي م�شاء اليوم

وزارة الثقافة ت�ضت�ضيف 30 من اأف�ضل خطاطي العامل

•• اأبوظبي-وام:

�لري�شي  نا�شر  �أحمد  �للو�ء  �شهد 
�مل��رك��زي��ة يف  �لعمليات  ع���ام  م��دي��ر 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
�لتاأ�شي�شية  �ل��دور�ت  تخريج  حفل 
يف  و�ل�شابعة  و�ل�شاد�شة  �خلام�شة 
�مل����دين و�طلع  �ل���دف���اع  �أك���ادمي���ي���ة 

بد�ية  يف  كلمة  �أل��ق��ى  �الأك��ادمي��ي��ة 
�حلفل �كد فيها �أهمية تخريج هذه 
تاأتي ثمرة الهتمام  �لتي  �ل��دور�ت 
�لقيادة �لعليا بكو�در �لدفاع �ملدين 
وحت�شيل  لهم  �مل�شتمرة  ورعايتها 
�جل�����������ودة م������ن خ�������الل �ل�����رب�م�����ج 
ومو�كبة  �مل���ت���م���ي���زة  �ل���ت���دري���ب���ي���ة 
�لتطور يف �شتى �ملجاالت من �أجل 

�لعرو�ص  ع��ل��ى  �ل��ري�����ش��ي  �ل����ل����و�ء 
�خلريجون  قدمها  �لتي  �مليد�نية 
و�ل��ت��ي رك����زت ع��ل��ى �مل���ه���ار�ت �لتي 
تلقوها يف �لدور�ت و�شملت عمليات 
و�إخماد  علوية  طو�بق  من  �الإنقاذ 
�لتعامل  ومهارة  و�شرعة  �حلر�ئق 
م��ع ح���و�دث �ل��ط��رق. وك���ان �ملقدم 
���ش��ل��ط��ان ���ش��ق��ر �ل�����ش��وي��دي مدير 

حماية �الإن�شان ووطنه ومقدر�ته. 
�لذين  و���ش��ك��ر  �خل��ري��ج��ني  وه���ن���اأ 
�لرب�مج  �شاهمو� يف رقي وتطوير 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة. و�أل����ق����ى ر�����ش���د علي 
تقدم  �خلريجني  كلمة  �ملطرو�شي 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  ب��خ��ال�����ص  ف��ي��ه��ا 
فر�ص  توفري  على  �لعليا  لقيادتنا 
�لدفاع  ل��ك��و�در  �مل�شتمر  �ل��ت��دري��ب 

�ملدين و�إك�شابهم �خلرب�ت �لعملية 
�حتياجاتهم  ب��ك��اف��ة  وت���زوي���ده���م 
على  بو�جباتهم  ليقومو�  بامليد�ن 
�أك��م��ل وج���ه. وع��اه��د �ل��ق��ي��ادة باأن 
يكون وزمالوؤه على قدر �مل�شوؤولية 
بعد  �ملجتمع وممتلكاته  يف حماية 
�أح��م��د �لري�شي  �ل���ل���و�ء  ك���رم  ذل���ك 

�أو�ئل �لدور�ت.

•• دبي-الفجر:

�ل�شيخ  ب��رع��اي��ة وح�����ش��ور م��ع��ايل 
وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع, 
م�شاء  م���ن  �ل��ع��ا���ش��رة  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
�خلام�شة  �ل���دورة  فعاليات  �ليوم 
من ملتقى رم�شان خلط �لقر�آن 
�لكرمي  بفندق جر�ند حياة بدبي 
 12 من  خطاطاً   30 ومب�شاركة 
و�أجنبية  و�إ�شالمية  عربية  دول 
�أيام  ثالثة  م��دى  على  يجتمعون 
ليكمل كل منهم خط جزء�ً كاماًل 
من �لقر�آن �لكرمي بخطي �لثلث 

من �شوريا و4 من تركيا و2 من 
و�ململكة  و�الأردن  م�شر  م��ن  ك��ل 
وفل�شطني  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
, وخ����ط����اط و�ح������د م����ن ك����ل من 
وبريطانيا  و�جل���ز�ئ���ر  �الإم�����ار�ت 
�ختيارهم  يف  روع�����ي   , و�أمل���ان���ي���ا 
ق���در�ت���ه���م �ل��ف��ائ��ق��ة ل��ل��م��زج بني 
�شرعة �الإنتاج و�الإ�شتمر�ر ل�شاعات 
�أف�شل  على  �ملحافظة  مع  طويلة 
ج����ودة مم��ك��ن��ة جل��م��ال��ي��ات �خلط 
�ل���ع���رب���ي.  وي���اأت���ي �ه��ت��م��ام وز�رة 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع 
و�حد�ً  كونه  من  �لعربي  باخلط 
من �أهم فنون �للغة �لعربية و�أحد 

�ل��ن�����ش��خ��ة كاملة  ل��ت��ت��م  و�ل��ن�����ش��خ, 
�ل�شابع  ل��ي��ل��ة  يف  �هلل  ك���ت���اب  م���ن 
�ملبارك,  رم�شان  من  و�لع�شرين 
من  ع��دد  �مللتقى  �فتتاح  ويح�شر 
�الهتمام  �أ���ش��ح��اب  و  �مل�����ش��وؤول��ني 
وجمالياته,  �لعربي  �خل��ط  بفن 
على  �لثقافة  وز�رة  حر�شت  كما 
ت��وج��ي��ه �ل����دع����وة ل��ل��ج��م��ه��ور من 
ملتابعة  �ل���ع���رب���ي,  �خل����ط  حم��ب��ي 
كتابة  يف  �خل��ط��اط��ني  �إب����د�ع����ات 
مدى  على  �هلل  ك��ت��اب  م��ن  ن�شخة 
ثالثة �أيام. وك�شفت وز�رة �لثقافة 
�لنقاب عن قائمة �مل�شاركني �لتي 
ت�شم 8 خطاطني من �لعر�ق و4 

ل��ل��ح��ف��اظ عليها  �ل��و���ش��ائ��ل  �أه����م 
و�إظ���ه���ار ج��م��ال��ي��ات��ه��ا, وم���ن هذ� 
��شت�شافة  ف��ك��رة  ج���اءت  �ملنطلق 
�خلطاطني  ك���ب���ار  م����ن  ث���الث���ني 
دبي  �إىل  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ليكتب كل و�حد منهم ج��زء�ً من 
�أيام  �لكرمي خالل ثالثة  �لقر�آن 
�لقدر,  ليلة  يف  جميعاً  لينتهو�   ,
ح��ي��ث ت��ك��ت��م��ل ن�����ش��خ��ة م���ن كتاب 
�لوز�رة  �ل��ي��د.  وتطلق  �هلل بخط 
ملتقى  م���ن  �خل��ام�����ش��ة  �ل�������دورة 
�لكرمي  �ل����ق����ر�آن  رم�����ش��ان خل���ط 
بعدما   , �مللتقي  �لتو�يل من  على 
وج����دت �اله���ت���م���ام �ل��ك��ب��ري �لذي 

�خلط  حمبي  م��ن  �مللتقى  �شهده 
�لر�بعة  �ل���دور�ت  ,خ��الل  �لعربي 
�مللتقى  ه���دف  �أن  ك��م��ا   , �مل��ا���ش��ي��ة 
وتعريف  �لفنون  ثقافة  ن�شر  ه��و 
�أكرب قطاع ممكن من �جلماهري 
�أثناء  �ل��ع��رب��ي,  �خل��ط  بجماليات 
�أبرع خطاطي �لعامل بكتابة  قيام 
�لب�شرية,  ع��رف��ت��ه  ك���الم  �أ����ش���رف 
حما�شر�ت  جم����رد  ع���رب  ول��ي�����ص 
تقليدية,  ع��م��ل  ور����ص  �أو  ن��ظ��ري��ة 
�لدعم  ب���ني  �جل��م��ع  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى ح���رف���ة �خلط 
يف  جمالياتها  و��شتجالء  �لعربي 

�آيات �لقر�آن �لكرمي.

جمعية الإمارات للتوحد تنظم اأم�ضية رم�ضانية لأولياء اأمور اأطفال التوحد 
نظمت جمعية �الإمار�ت للتوحد وهي جمعية �حتادية 
ذ�ت نفع عام �أم�شية رم�شانية و�شحور جماعي الأولياء 
�أو�شاع �الأطفال  �أطفال �لتوحد بهدف مناق�شة  �أمور 
�آليات  وتعزيز  �ل��دول��ة,  يف  �لتوحد  مبر�ص  �مل�شابني 
تاأهيلهم ودجممهم ب�شكل �إيجابي يف �ملجتمع, وتفعيل 
دورهم يف خمتلف �جلو�نب �حلياتية.  وقامت �ل�شيدة 
�ل�شوؤون  وز�رة  �لطفل يف  ق�شم  �ل�شومي, مدير  موزة 
للتوحد,  �الإم���ار�ت  جمعية  يف  وع�شوة  �الجتماعية, 
�الأم�شية �لرم�شانية يف منزلها,  با�شت�شافة فعاليات 
حيث ح�شر �للقاء كاًل من فاطمة �ملطرو�شي, رئي�شة 
�جلمعية,  رئي�شة  نائب  �الأم���ريي,  وح��ن��ان  �جلمعية, 
وموؤ�ِش�شات وع�شو�ت �جلمعية, وعدد من �ملتخ�ش�شني 
و�ملهتمني و�أولياء �أمور �أطفال �لتوحد. وناق�ص �للقاء 
مر�ص �لتوحد و�أعر��شه, و�شبل تاأهيل �أولياء �الأمور 
ب�شكل  �ل��ت��وح��د  �أط���ف���ال  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  م��ن  ليتمكنو� 
�إيجابي وفعال. و�أ�شارت �مل�شاركات يف �الأم�شية �إىل �أن 
�أهم م�شكالت �ملتوحدين تكمن يف نق�ص �الأخ�شائيني 
وعدم  �لتوحد,  مر�كز  يف  �لعربية  باللغة  �لناطقني 
�ملتوحدين,  �ح���ت���و�ء  ع��ل��ى  �مل���ر�ك���ز �حل��ك��وم��ي��ة  ق����درة 
مبد�ر�ص  �لدمج  عملية  يف  �شمولهم  عدم  عن  ف�شاًل 
�شرورة  على  �ل�شومي  م��وزة  �ل�شيدة  و�أك���دت  �ل��دول��ة 
ت��وع��ي��ة �مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى �ل�����زو�ج ع��ن �أع���ر�����ص �لتوحد 
م��ن خ���الل �ل��ت��و����ش��ل م��ع �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة, و�أو�شت 
�لتخ�ش�شات  ب��در����ش��ة  �مل��و�ط��ن��ني  بت�شجيع  �ل�شومي 
�ملختلفة يف جمال �لرتبية �خلا�شة, الفتة �إىل �أهمية 
تخ�ش�شات  طرح  يف  �ملعنية  و�جلهات  �ملوؤ�ش�شات  دعم 
بالتوحد,  �مل�شاب  �لطفل  وتطوير  تنمية  يف  ت�شاعد 
يف  �ملخت�شني  ملر�قبة  خمت�شة  جهة  وج��ود  و���ش��رورة 
جمال �لرتبية �خلا�شة لتفادي �النعكا�شات �ل�شلبية 
�للقاء,  وخ���الل  ب��ال��ت��وح��د.  �مل�����ش��اب  �ل��ط��ف��ل  ل�شلوك 
حتدثت مرمي �لها�شمي, عن جتربتها يف �لتعامل مع 
�إبنها �مل�شاب مبر�ص �لتوحد و�لبالغ من �لعمر 17 
مر�شه  �أعر��ص  على  تعرفت  �أنها  �إىل  و�أ�شارت  عاماً, 
�أنه مل يكن  عند بلوغه �شِن �لعامني و�لن�شف, حيث 
ي�شتجيب للموؤثر�ت و�لعو�مل �خلارجية, وال ي�شارك 
ويلعب  �الأ�شياء  نف�ص  ويكرر  �الأط��ف��ال,  �هتمامات  يف 

�لرئي�ص  �لعن�شر  �الأم هي  �أن  ذ�تها و ذكرت  باالألعاب 
و�لقادر على خدمة �لطفل �ملتوحد حيث يجب عليها 
�أن جتتهد وتبحث عن �ملفتاح �لذي يقودها �إىل دخول 

عامله وفهمه.
ون�شحت �لها�شمي �الأمهات ب�شرورة متابعة مر�حل 
�ل��والدة لتفادي وت��د�رك �لطفل يف  منو �لطفل منذ 
�لتوحد  مب��ر���ص  م�شاب  �لطفل  ب���اأن  �شعورها  ح��ال 
�أطفال �لتوحد  �أن �لتدخل �ملبكر ي�شاعد  �إىل  م�شرية 
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري. م����ن ج��ه��ت��ه��ا, حتدثت  �ل��ت��ح�����ش��ن  يف 
جمال  يف  متخ�ش�شة  مو�طنة  �أول  �ليتيم,  �شريفة 
علم  ماج�شتري  ع��ل��ى  وح��ا���ش��ل��ة  �ل�����ش��ل��وك��ي  �لتحليل 
�لنف�ص و�ل�شلوك من �إيرلند�, عن جتربتها يف جمال 
�لتوحد,  م��ن مر�ص  يعانون  �ل��ذي��ن  �الأط��ف��ال  رع��اي��ة 
م�شت�شفى  يف  �لتطوعية  م�شريتها  �إىل  تطرقت  كما 
كي  �ملجال  هذ�  يف  للتخ�ش�ص  �ألهمتها  و�لتي  خليفة 
متد يد �لعون لهذه �ل�شريحة �لتي قّلما يعرف عنها 
تثقيف  �شرورة  �إىل  �ليتيم  �شريفة  ولفتت  �ملجتمع.  
�أف����ر�د �ملجتمع ح��ول م��ر���ص �ل��ت��وح��د, و���ش��ددت على 
�شرورة قر�ءة �أمهات �أطفال �لتوحد للكتب �ملخت�شة 
�لتي متكنهم من رفع وعيهم باحتياجات و�شلوكيات 
�لرعاية  �أهمية توفري  �ليتيم على  و�أكدت  �أطفالهن. 
يف  فعااًل  ج��زء�ً  يكونو�  كي  �لتوحد  الأط��ف��ال  �لكاملة 
�مل�شتقبل  �إىل جمرمني يف  �ملجتمع, وتفادي حتولهم 
يف ح���ال ع���دم ت��وف��ري �ل��ع��ن��اي��ة و�ل��ع��الج��ات �لالزمة 
لهم. ويف �خلتام �شكرت �ل�شيدة موزة �ل�شومي جميع 
�مل�����ش��ارك��ني يف �الأم�����ش��ي��ة �ل��رم�����ش��ان��ي��ة, و���ش��ددت على 
�لطفل  م��ر�ح��ل من��و  �مل��ج��ت��م��ع ح���ول  �أه��م��ي��ة تثقيف 
�مل�شاب بالتوحد, ووجود بحوث ودر��شات و�ح�شائيات 
عن مر�ص �لتوحد تو�شح �أهم مر�حل تطور �لطفل 
�مل�����ش��اب ب��ال��ت��وح��د م��ن��ذ �ل�����والدة. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن 
تاأ�شي�شها من قبل �شبع  جمعية �الإم��ار�ت للتوحد مت 
�مل�شابني  رع��اي��ة  بهدف  متوحدين,  الأط��ف��ال  �أم��ه��ات 
بهذ� �ملر�ص يف �لدولة, وتثقيف �الأمهات حول طرق 
��شتيعاب  وكيفية  �ملتوحدين,  �أبنائهن  م��ع  �لتعامل 
طفلهم  ب���اأن  علمهم  ل���دى  ل��الأه��ل  �الأوىل  �ل�����ش��دم��ة 

م�شاب مبر�ص �لتوحد.

)الطرق( ُتطلع وفدًا من موا�ضالت الإمارات على اآليات العمل بالإدارة املالية

هيئة كهرباء ومياه دبي توفر ملتعامليها حلول وتطبيقات ذكية من اأجل م�ضتقبل م�ضتدام

•• هيئة الطرق واملوا�سالت – 
منال خالد :

بقطاع  �مل���ال���ي���ة  �الد�رة  �ط��ل��ع��ت 
�ملوؤ�ش�شي  �الد�ري  �لدعم  خدمات 
يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت, وفد�ً 
ز�ئ�����ر�ً م��ن م��و����ش��الت �الإم�����ار�ت 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى  ب���دب���ي 
و�آليات �لعمل �لتي تتبعها �الإد�رة 
يف جم����ال �مل�����و�زن�����ات و�ل����رو�ت����ب 
و�ل���رت����ش���ي���د, وذل������ك م����ن خالل 
تطبيقها للرب�مج �ملتطورة و�لتي 

�الإد�رة  قبل  م��ن  بالغاً  باهتماماً 
مل�شاهمتها  �ل���ه���ي���ئ���ة,  يف  �ل��ع��ل��ي��ا 
يف حت���ق���ي���ق ه������دف و�ح��������د وه���و 
�الرت���ق���اء مب��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل �إىل 
دور  عن  ف�شاًل  �مل�شتويات,  �أعلى 
�خلرب�ت  تبادل  يف  �لزيار�ت  هذه 
�أف�شل  م����ن  وك���ون���ه���ا  و�مل���ع���رف���ة 
يف  و�لتح�شني  �لتطوير  �أ�شاليب 

�الأد�ء.
ت���ق���دمي عر�ص  �ل���ل���ق���اء  وت���خ���ل���ل 
مرئي تناول روؤية ور�شالة �لهيئة 
و�ملهام �لرئي�شية باالأق�شام �لتابعة 

و�أهد�فها وفئاتها. كما مت تقدمي 
ن���ب���ذة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة �ل���رق���اب���ة على 
و�لرقابة  )�لرو�تب(,  �مل�شروفات 
عر�ص  م�����ع  �مل���������ش����رتي����ات,  ع���ل���ى 
�لتي  باجلرد  �خلا�شة  �الأ�شاليب 
ي��ت��م ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا ل��ل��م��رك��ب��ات �أو 

�الأ�شول.
ويف نهاية �لعر�ص فتح باب �حلو�ر 
�ل��ز�ئ��ر من  �ل��وف��د  ب��ني  و�لنقا�ص 
و�ملعنيني يف  �الم��ار�ت  مو��شالت 
�شاهمو�  ب��دوره��م  �ل��ذي��ن  �لهيئة 
و�شاملة  و��شحة  روؤي��ة  تقدمي  يف 

تتما�شى مع �أف�شل �ملعايري. 
�لرئي�ص  �مل��ب��ن��ى  يف  �ل��ل��ق��اء  ع��ق��د 
�أحمد  �ل�����ش��ي��د  ب��ح�����ش��ور  للهيئة, 
�ملالية  �الد�رة  م���دي���ر  �ل��ك��ع��ب��ي, 
�أحمد  خ��ال��د  و�ل�شيد  �لهيئة,  يف 
�ل�شوؤون  �د�رة  م��دي��ر  ع���ب���د�هلل, 
�مل��ال��ي��ة يف م��و����ش��الت �الم�����ار�ت 

وعدد من م�شوؤويل �لطرفني.
�للقاء�ت  �أن  �لكعبي  �أحمد  �أو�شح 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  بني  �ملختلفة 
يف  �أ�شا�شياً  ج���زء�ً  ُتعد  �خلارجية 
حتظى  �أن��ه��ا  �شيما  ال  �ل��ت��ط��وي��ر, 

ل������الإد�رة �مل��ال��ي��ة, ك��م��ا مت تقدمي 
�الأنظمة  و�أه�����م  �أب�����رز  ع���ن  ن��ب��ذة 
�الد�رة,  يف  �مل���ط���ب���ق���ة  �مل����ال����ي����ة 
�لتي  �مل��ال��ي��ة  �الد�رة  ومنهجيات 
�ملو�زنة,  �إع����د�د  منهجية  ت�شمل 
وم���ن���ه���ج���ي���ة �ل���ت���ق���اري���ر �مل���ال���ي���ة, 
�ملالية  �ل��ق��و�ئ��م  على  و�ط��الع��ه��م 
�ىل  باالإ�شافة  �ملعتمدة  �الأ�شا�شية 
وتنمية  �لنفقات  تر�شيد  منهجية 
�الير�د�ت �ملتبعة باالإد�رة, وكذلك 
�ل��ق��اء �ل�����ش��وء ع��ل��ى دل��ي��ل جائزة 
تر�شيد �لنفقات وتنمية �الير�د�ت 

ح�����ول ك���اف���ة �مل����ه����ام �مل���وك���ل���ة �إىل 
�ل�شيد  �أ�شاد  جهته  ومن  �الإد�رة.  
�د�رة  عبد�هلل, مدير  �أحمد  خالد 
مو��شالت  يف  �مل��ال��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
مع  �لفّعال  بالتو��شل  �الإم����ار�ت, 
�الد�رة  يف  �لعمل  وف��ري��ق  �لهيئة 
�ملالية �لذي مل ياألو جهد�ً يف نقل 
�الآخرين,  �إىل  و�خل��رب�ت  �ملعرفة 
ما يعك�ص �لروح �اليجابية لديهم 
ن��ح��و حتقيق  ع��ل��ى �ل��ع��م��ل م���ع���اً 
�مل���زي���د م���ن �ل��ت��ط��وي��ر و�ل���ري���ادة 

الإمارة دبي.

مع  �ن�شجاماً  �نه  �ىل  �شعادته  و�أ�شار 
�مل�شتد�مة  للتنمية  ��شرت�تيجيتها 
وتعزيز  متعامليها  تطلعات  وتلبية 
ر�ح���ت���ه���م ق���ام���ت �ل��ه��ي��ئ��ة ب���اإط���الق 
و�حلمالت  �مل����ب����ادر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�لتي تلبي �إحتياجاتهم وت�شمن ن�شر 
�خلدمات  �إ�شتخد�م  باأهمية  �لوعي 
بذلك  متبنية  توفرها  �لتي  �لذكية 
�لتكنولوجية  �حل�����ل�����ول  �أح���������دث 
حيث  معامالتها,  الإمت���ام  �مل��ت��ط��ورة 
�خل�شر�ء   �ل��ف��ات��ورة  م��وؤخ��ر�  �أطلقنا 
و�لتي يتم �ر�شالها للمتعاملني عرب 

للمتعاملني على مد�ر �ل�شاعة. 
�شاهمت  ق����د  �أن������ه  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
�عتمدتها  �ل���ت���ي  �ل���ذك���ي���ة  �حل���ل���ول 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة من 
�ملقدمة  �خل����دم����ات  ط��ب��ي��ع��ة  ح���ي���ث 
تو��شل  ط��رق  و�ب��ت��ك��ار  للمتعاملني 
توفري  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��م��ن  ج����دي����دة 
عالية.  وك���ف���اءة  ب���ج���ودة  خ��دم��ات��ه��ا 
وتاأتي جمموعة �حللول و�لتطبيقات 
د�عمة  �لهيئة  تبنتها  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة 
حتقيق  يف  �ل���ب���ي���ئ���ي���ة  الأه�����د�ف�����ه�����ا 
�لبيئة  على  و�ملحافظة  �ال���ش��ت��د�م��ة 
و�مل��و�رد �لطبيعية.  كما كانت هيئة 
�جلهات  �أوىل  دب���ي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء 
بتطوير  ق���ام���ت  �ل���ت���ي  �حل���ك���وم���ي���ة 
و�لهو�تف  ل���الأج���ه���زة  ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
�لذكية �الأ�شهر عاملياً كاالآي باد, �الآي 
فون, ويندوز فون 7, نظام �أندرويد, 
ب�����الك ب������ريي, ب�����الك ب�����ريي بالي 
وي��ن��دوز فون   ,10 ب��وك, بالكبريي 
8 وتوفر تطبيقات �لهيئة للهو�تف 
وخو��ص  خدمات  �لذكية  و�الأج��ه��زة 
متكنهم  فهي  للمتعاملني  م��ت��ع��ددة 
من قر�ءة �آخر �أخبار �لهيئة ومعرفة 

�أحدث �لفعاليات �لتي تقيمها.

�ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  م��ع  متا�شياً 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب������ي, رع������اه �هلل, 
غ��ري �مل�����ش��ب��وق��ة �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة , 
وذل���ك م��ن خ��الل ت��وف��ري �خلدمات 
و�الأجهزة  �لهو�تف  على  �حلكومية 
هيئة  قطعت  للمتعاملني,  �ملحمولة 
يف  كبري�ً  �شوطاً  دب��ي  ومياه  كهرباء 
�اللكرتونية  �حلكومة  من  �لتحول 
�ل��ذك��ي��ة وذلك  ه���ذه �حل��ك��وم��ة  �ىل 
و�عتمادها  ت��ط��وي��ره��ا  خ����الل  م���ن 
�لتقنية  و�لتطبيقات  �أحدث �حللول 
�ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت وب�����ش��ك��ل م��ل��م��و���ص يف 
�إىل  �إ�شافة  متعامليها  رغبات  تلبية 
بعيد�ً  �الإج����ر�ء�ت  وتب�شيط  ت�شهيل 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ويف هذ�  �ل��و���ش��ائ��ل  ع���ن 
�الإطار بادرت �لهيئة بتقدمي �أحدث 
للمتعاملني  �الإلكرتونية  خدماتها 
ع����رب م���وق���ع���ه���ا �الل�����ك�����رتوين ومن 
�ل��ه��و�ت��ف و�الج���ه���زة �لذكية  خ���الل 
و�شول  لت�شهيل   2010 ع���ام  م��ن��ذ 
�لذكية  �خل���دم���ات  �ىل  متعامليها 
من  نوعية  نقلة  وحتقيق  �ملطلوبة 
وتوفريها  �ملقدمة  �خل��دم��ات  حيث 

ع��ل��ى م���دى �أرب���ع���ة وع�����ش��ري��ن �شاعة 
و�شبعة �أيام يف �الإ�شبوع.

�لطاير  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  و�أك���د 
�ملنتدب  �الد�رة  جم���ل�������ص  ع�������ش���و 
بقوله:  للهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�ن مبادرة �لهيئة يف جمال تطبيقات 
�ل��ه��و�ت��ف و�الأج���ه���زة �ل��ذك��ي��ة جاءت 
تطبيقاً ملبادرة �شيدي �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل �لتي 
ت��ه��دف �ىل ���ش��م��ان و����ش���ول �أح���دث 
موقع  �أي  يف  للمتعاملني  �خل��دم��ات 
بي�شر و�شهولة مبا من �شاأنه �ال�شهام 
و�ال�شهام  �ملتعاملني  ثقة  تعزيز  يف 
يف رفع كفاءة �الأد�ء �ملوؤ�ش�شي وزيادة 
�الإن��ت��اج��ي��ة وت��ق��دمي خ��دم��ات عالية 
�جلودة لكافة متعاملينا. وذلك من 
م�شتد�مة  كموؤ�ش�شة  دورن���ا  منطلق 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���امل���ي, ح��ي��ث ت�شهم 
�لهيئة ب�شكل فعال يف عملية �لتنمية 
�الجتماعية و�القت�شادية و�لبيئية يف 
�الإمارة من خالل توفري �الإمد�د�ت 
و�ملياه  للكهرباء  و�مل�شتقرة  �مل�شتمرة 

حتقيقاً لروؤية �إمارة دبي.

�لربيد �الإل��ك��رتوين, وذل��ك يف �إطار 
درجات  �أعلى  بتوفري  �لهيئة  �ل��ت��ز�م 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  للمتعاملني  �خل���دم���ة 
�لقادمة.  ل��الأج��ي��ال  �لبيئة  ح��م��اي��ة 
�خلدمة  يف  �مل�����ش��ج��ل��ني  ع����دد  وب���ل���غ 
متكن  حيث  متعامل,   )73909(
من  �لهيئة  متعاملي  �خل��دم��ة  ه��ذه 
عرب  فو�تريهم  و��شتعر��ص  ��شتالم 
�لفاتورة  ُتعد  و  �الإلكرتوين  �لربيد 
�خل�������ش���ر�ء ن�����ش��خ��ة م����ن �ل���ف���ات���ورة 
تر�شل  �ل���ت���ي  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل���ورق���ي���ة 
مرو�ن  �ملهند�ص  �أو���ش��ح  للمتعامل. 
�شامل بن حيدر نائب �لرئي�ص رئي�ص 
�لهيئة  �أن  بالهيئة,  �ملعلومات  تقنية 
ت�شعى على �لدو�م �أن تكون يف �ملقدمة 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي��ه��ا الأح����دث 
�حللول و�خلدمات �لتكنولوجية لذ� 
ب�شكل  خدماتنا  ط��رح  على  حر�شنا 
متعاملينا.  وير�شي  تطلعاتنا  يلبي 
��شتخد�م  على  �لهيئة  حر�شت  كما 
�لتقنية  �مل��ع��اي��ري  و�أح������دث  �أف�����ش��ل 
و�لتطبيقات  �خل���دم���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ترفع  �أن  �شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة 
و�ال�شتخد�م  �ل��ك��ف��اءه  م�شتوى  م��ن 
�لذكية  �خل���دم���ات  ت��وف��ري  ب��غ��ر���ص 

مركز تنمية القادة بوزارة الداخلية يبحث التعاون مع جامعة هارفارد
من  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ل��ق��ي��اد�ت  و�ال�شرت�تيجية  �ل��ق��ي��ادي��ة 
خالل عقد دور�ت تدريبية من قبل �جلامعة ل�شباط وز�رة 
�لتغيري من  �إد�رة  �لوفد ن�شخة من كتاب  �لد�خلية و�شلم 
�لو�قع �مليد�ين من �إعد�د �للو�ء نا�شر خلريباين �لنعيمي 
�الأمني �لعام ملكتب �شمو نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير 
علي  �لدكتور  �ل��ر�ئ��د  �لوفد  �شم  �جلامعة  �إىل  �لد�خلية 
عبد�هلل �لغفلي رئي�ص ق�شم �لعمليات باإد�رة �ال�شرت�تيجية 
�إ�شماعيل  فهد  و�ل��ر�ئ��د  �أبوظبي  ب�شرطة  �الأد�ء  وتطوير 

�حلو�شني رئي�ص ق�شم رعاية �ملبدعني باملركز. 

•• اأبوظبي-وام:

بحث مركز تنمية �لقادة ورعاية �ملبدعني �لتابع لالأمانة 
وزير  �ل�����وزر�ء  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام��ة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �شبل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون وجم����االت �ل�����ش��ر�ك��ة مع 
�مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة خالل  جامعة ه��ارف��ارد يف �ل��والي��ات 
زيارة قام بها وفد من �ملركز برئا�شة �لر�ئد �لدكتور عمر 
�إبر�هيم �آل علي رئي�ص ق�شم تقييم �لكفاء�ت يف �ملركز. ومت 
خالل �لزيارة ��شتعر��ص جماالت تطوير وتنمية �لكفاء�ت 
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احلياة تعود اإىل الق�ضري 
ال�ضورية بعد انتهاء املعارك

•• الق�سري-ا ف ب:

ت��������ع��������ود م�������دي�������ن�������ة �ل����ق���������ش����ري 
�شوريا  و���ش��ط  �ال���ش��رت�ت��ي��ح��ي��ة يف 
�شهرين  ن��ح��و  ب��ع��د  �حل���ي���اة,  �ىل 
�ل�شارية  �مل����ع����ارك  �ن���ت���ه���اء  م����ن 
�لرئي�ص  ن����ظ����ام  م���ك���ن���ت  �ل����ت����ي 
ب�����ش��ار �ال����ش���د م���ن ����ش��ت��ع��ادة هذه 
�ملنطقة �ال�شرت�ييجية من �يدي 

�ملعار�شة.
يف  �لرئي�شية  �لطريق  جانب  �ىل 
�مل��دي��ن��ة, ي��ج��ل�����ص ���ش��رط��ي��ان على 
ك��ن��ب��ة وه���م���ا ي����ط����رد�ن �ل����ذب����اب, 
�شيار�ت  �ك������رت�ث  ب���ال  ي��ت��اب��ع��ان 
�لتي  �مل��دي��ن��ة  ���ش��و�رع  تعرب  قليلة 
�أ�شباح,  مبدينة  ��شبه  ��شتحالت 
�شكانها  غالبية  هجرتها  بعدما 

�لبالغ عددهم 50 �ألفا.
�لفا�شل  �لن�شفي  �حل��اج��ز  ع��ل��ى 
بني جانبي �لطريق, يعمل ثالثة 
�حل�شائ�ص  �إز�ل����ة  ع��ل��ى  ����ش��خ��ا���ص 
�ل�شارة, ويزرعون �أ�شجار �لنخيل 
�لزهرية  �لدفلى  ورود  ويقلمون 
�للون. خلفهم, الفتة من �حلديد 
باالبي�ص  فيها  كتب  �للون  زرق��اء 
�لق�شري  �ل��ت��وف��ري-ف��رع  م�شرف 
�مامها,  �ل���ر����ش���ا����ص  خ���رق���ه���ا   ,
�ال�شمنتي  �ل��ت��م��ث��ال  م��ن  ي��ب��ق  مل 
�شقيق  �ال�����ش����د,  ب��ا���ش��ل  ل���ل���ر�ح���ل 

�مل�����ش��ج��د �ل���ك���ب���ري وك��ن��ي�����ش��ة مار 
�الرثوذك�ص. ومتالأ  للروم  �ليا�ص 
�ل��ذه��ب��ي��ة لهذه  �ل��ق��ب��ة  �ل���ث���ق���وب 
غري  جر�شها  ب��ات  �ل��ت��ي  �لكني�شة 
�لد�خل,  ويف  لال�شتخد�م.  قابل 
للك�شر,  �لرخامي  �ملذبح  تعر�ص 
�ج��������ز�ء من  �ح����رتق����ت  يف ح����ني 

�يقونة جت�شد �لقدي�ص �ليا�ص. 
ويقول جعفر ن�شور )40 عاما( 
ومعا  �مل��ت�����ش��ررة  كني�شتنا  نظفنا 
�شابق  �ىل  �ع����ادت����ه����ا  ����ش���ن���ح���اول 
ع��ه��ده��ا ب��ام��ك��ان��ات��ن��ا �مل��ت��و����ش��ع��ة , 
م�شري� �ىل �ن �ملطر�نية مل ت�شب 
ب���اأي �ذى, وي��ق��وم ك��اه��ن ك��ل �حد 

فيهما �ملعارك ب�شكل غري م�شبوق. 
مطبخها  يف  �ل�����زوج�����ة  وت����ق����ول 
�مل���ال ال�شتئجار  �مل��ظ��ل��م ال من��ل��ك 
ظل  يف  حتى  عدنا,  لذلك  منزل, 
عدم تو�فر �ملاء و�لكهرباء وياأمل 
جارهما عبد�هلل م�شرة �لذي بقي 
ب���ان تتمكن  ب�����دوره,  �ل��ق�����ش��ري  يف 
ع��ائ��ل��ت��ه م����ن �ل����ع����ودة ب���ع���د عيد 
�مل��ق��ب��ل وتبدو  �ال����ش���ب���وع  �ل��ف��ط��ر 
�لغالبية  ذ�ت  �الح��ي��اء  يف  �حل��ي��اة 
�كرث  �مل��دي��ن��ة  ���ش��رق  يف  �مل�شيحية 
قرب  �ملدينة,  طريف  وبني  حركة. 
�لق�شري,  و���ش��ط  �ل�����ش��اع��ة  ���ش��اح��ة 
ت��ب��دو �آث����ار �حل����رب ظ��اه��رة على 

�لتي  �ملدينة  يف  �لقد��ص  برتوؤ�ص 
ي�شكل �مل�شيحيون ع�شرة باملئة من 

�شكانها.
وعلى �لطرف �الآخر من �ل�شاحة, 
يرثى  ح������ال  يف  �مل�������ش���ج���د  ي����ب����دو 
مئذنته,  ن�شف  تدمري  بعد  لها, 
وتكد�ص �حلجارة و�لزجاج �ملتك�شر 
يف ق��اع��ة �ل�����ش��الة. وي��ق��ول �ملقدم 
�مل�شوؤول عن �المن يف  ر�ئد عبود 
بكل  �لقيام  ط��ور  يف  نحن  �ملدينة 
ما يجب العادة �المور �ىل �شابق 
باعادة  يتعلق  ما  يف  لكن  عهدها, 
بلد  الننا  �النتظار  يجب  �العمار 

يف حالة حرب .

�لرئي�ص �حلايل ب�شار �شوى هيكل 
حديدي.

ف����ادي )50 ع��ام��ا( وهو  وي��ق��ول 
لدمار  م��ت��ج��ره  ت��ع��ر���ص  خ���ي���اط 
الأنها  �ال���ش��ج��ار  ه���ذه  �زرع  ك��ام��ل 
و�حل��������ب..  �حل�����ي�����اة  �ىل  ت����رم����ز 
�الرهابيون دمرو� مدينتنا ونحن 
�رغ����ب يف  الأن���ن���ي  ب��ن��اءه��ا  �شنعيد 
روؤي������ة ب�����الدي خ�������ش���ر�ء جم���دد� 

وعودة �ل�شكان .
�ال�شد  �لرئي�ص  نظام  وي�شتخدم 
ع���ب���ارة �ره���اب���ي���ني ل���ال����ش���ارة �ىل 
م���ق���ات���ل���ي �مل���ع���ار����ش���ة �ل����ذي����ن ال 
يحظون مبحبة كبرية يف �شفوف 
�لنا�ص �لعائدين �ىل �ملدينة �لتي 
الكرث  �مل��ع��ار���ش��ون  عليها  �شيطر 

من عام.
ح�����زي�����ر�ن- م�����ن  �خل����ام���������ص  ويف 

يونيو, �شيطرت �لقو�ت �لنظامية 
�هلل  ح��زب  من  بعنا�شر  مدعومة 
يف  �لق�شري  مدينة  على  �للبناين 
�شارية  معركة  بعد  حم�ص,  ريف 
��شابيع  ث��الث��ة  ق���ر�ب���ة  ����ش��ت��م��رت 
وت��ب��دو �آث����ار �مل���ع���ارك ب��و���ش��وح يف 
��شتحالت  �لتي  �ملدينة  �نحاء  كل 
خرقها  ��شمنتية  ك��ت��ال  مبانيها 

�لر�شا�ص و�لقذ�ئف.
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت�������ش���ررت  ك��م��ا 
ويعمل  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  �مل��دي��ن��ة  يف 

�ملوظفون يف �شركة �لكهرباء على 
ل��ل��ت��وت��ر �لعايل,  �ع�����ادة م���د خ���ط 
و�عمدة  جديدة  خطوط  وتثبيت 
�ن��������ارة يف �����ش����ارع �جل������الء �ل����ذي 
يحمل هذ� �ال�شم �حتفاء مبغادرة 
�جلي�ص �لفرن�شي ل�شوريا يف �لعام 

.1946
تبدو  �الت���������ش����االت,  م��ب��ن��ى  ويف 
�لتمديد�ت  يف  و��شحة  �ال���ش��ر�ر 
و�ل���������ش����ن����رت�الت �ل����ت����ي �ح���رق���ت 
�مل�شوؤولون  مي��ل��ك  وال  ج��م��ي��ع��ه��ا 
�مل��ح��ل��ي��ون �رق��ام��ا دق��ي��ق��ة العد�د 
�ل�شكان �لذين عادو� �ىل �ملدينة. 
ف��ف��ي ح��ني ي��ق��در �ل�����ش��اع��ر �لعدد 
بنحو �ألفي �شخ�ص, تقول رئي�شة 
�لعائدين  �ن  م��ر�د  �شذ�  �لبلدية 
600 �شخ�ص حتى  مل يتجاوزو� 

تاريخه.
�الحياء  ح��ي��ث  �مل��دي��ن��ة  غ���رب  ويف 
�جماال  �ملتعاطفة  �لغالبية  ذ�ت 
�ملناطق  ت����ز�ل  ال  �مل��ع��ار���ش��ة,  م���ع 
با�شتثناء  ك��ام��ل  �شكل  يف  مقفرة 

ثالثة ��شخا�ص.
 74( �أح��م��د  حم��م��ود  وي�شتخدم 
عاما( �ملوظف �ل�شابق يف �لدولة, 
در�جته �لهو�ئية لينتقل �ىل �حد 

�لينابيع مللء دلوين باملاء.
فتون  وزوجته  ي��رتك حممود  مل 
��شتدت  ل��ي��وم��ني  ����ش���وى  �مل��دي��ن��ة 

اأمريكا دفعت املاليني لالأمن الربيطاين مقابل معلومات 

•• وا�سنطن-رويرتز:

ربه  عبد  �ليمني  �لرئي�ص  بجهود  �وب��ام��ا  ب��ار�ك  �المريكي  �لرئي�ص  �أ���ش��اد 
العادة  م�شاعيه  �ىل  ي�شر  مل  لكنه  �الره����اب  حم��ارب��ة  يف  ه���ادي  من�شور 
معتقلني يف �شجن جو�نتانامو �ىل �ليمن و�جتمع هادي مع �وباما يف �ملكتب 
مبجل�ص  �ع�شاء  �قناع  حماولته  من  يوم  بعد  �البي�ص  بالبيت  �لبي�شاوي 
�ل�شيوخ �المريكي بار�شال ع�شر�ت من �ملعتقلني �ليمنيني يف �شجن �لقاعدة 

�لبحرية �المريكية يف خليج جو�نتانامو بكوبا �يل بلدهم.
�ثنني  جز�ئريني  �ر���ش��ال  تعتزم  �نها  �ملا�شي  �ال�شبوع  �وب��ام��ا  �د�رة  وقالت 
�ع��ادة معتقلني �يل  بذلك  معتقلني يف جو�نتانامو �يل �جلز�ئر م�شتاأنفة 
بلد�نهم للمرة �الوىل يف حو�يل عام ومثرية توقعات بان �لواليات �ملتحدة 

تقرتب من �غالق �ل�شجن �ل�شيء �ل�شمعة وهو ما وعد به �وباما. 

و�حل�شول على دعم من �ليمن له �همية حيوية الغالق �شجن جو�نتانامو 
من  نقلهم  على  �المريكية  �ل�شلطات  و�ف��ق��ت  معتقال   86 م��ن   56 الن 
�جلزيرة  �شبه  يف  �ل��و�ق��ع  �لفقري  �لبلد  من  هم  عنهم  �الف���ر�ج  �و  �ل�شجن 

�لعربية.
�مل�شوؤولني  قلق  يثري  ما  وه��و  �ليمن  يف  ن�شط  �ملنطقة  يف  �لقاعدة  وجناح 
�الم��ري��ك��ي��ني �ل��ذي��ن ي��خ�����ش��ون �ن �ل�����ش��ج��ن��اء �ل��ذي��ن ق��د ي��ط��ل��ق �شر�حهم 
يف  �وب��ام��ا  ووع��د  ��شالميني  مت�شددين  �يل  �مل��ط��اف  نهاية  يف  �شين�شمون 
مايو �يار بانهاء حظر على �عادة �ليمنيني �يل بلدهم لكن جمل�ص �لنو�ب 
�المريكي �لذي ي�شيطر عليه �جلمهوريون �شوت مرتني موؤخر� ملنع �عادة 

�ملعتقلني �يل �ليمن.
�الرهاب  تعاون حكومته يف مكافحة  على  ه��ادي  �يل  �ل�شكر  �وب��ام��ا  ووج��ه 
وقال �لرئي�ص �المريكي ب�شبب بع�ص �ال�شالحات �لع�شكرية �لفعالة �لتي 

بادر �لرئي�ص هادي �ىل �تخاذها عندما توىل من�شبه فان ما ر�أيناه هو �ن 
�لقاعدة يف �شبه جزيرة �لعرب تن�شحب من �ر��ص كانت ت�شيطر عليها.

و��شاف قائال و�لرئي�ص هادي يدرك �ن هذه �لتهديد�ت لي�شت فقط ذ�ت 
دون  وحت��ول  �شديدة  �شعوبة  �ي�شا  ت�شبب  �نها  بل  للحدود  عابرة  طبيعة 

�الزدهار �لذي يريده �ل�شعب �ليمني لنف�شه.
وتعترب �لواليات �ملتحدة �ليمن خط مو�جهة يف حربها على تنظيم �لقاعدة 
�جلماعة  ال���ش��ت��ه��د�ف  ل�شنو�ت  ه��ن��اك  ط��ي��ار  ب���دون  ط��ائ��ر�ت  و��شتخدمت 

�ملت�شددة.
و��شار هادي �ىل �ن �لتعاون مع و��شنطن يف مكافحة �الرهاب �شاعد بالده 
وقال �نه نتيجة الن�شطة �لقاعدة فان تنمية �ليمن توقفت ب�شكل ��شا�شي 
حيث مل تعد هناك �شياحة و��شطرت �ل�شركات �لنفطية و�شركات �لتنقيب 

عن �لنفط ملغادرة �لبالد ب�شبب وجود �لقاعدة.

اأوباما ي�ضيد بجهود هادي يف حماربة الإرهاب  

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شري  �جل���ي�������ص  ق������و�ت  ق���ام���ت 
�جلمهوري,  �حلر�ص  نادي  بتاأمني 
ب�������ش���ارع ����ش���الح �����ش����امل, وت���اأم���ني 
�ملحيطة  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  �مل���ن�������ش���اآت 
�ل���ع���دوي���ة, وذلك  مب���ي���د�ن ر�ب���ع���ة 
قبيل �شاعات من �لتظاهر�ت �لتي 
دعت �إليها من�شة ر�بعة �لعدوية , 

وفق �شحيفة �ليوم �ل�شابع .
�لد�خلية  وز�رة  دع������و�ت  ورغ�����م 
حممد  �مل��ع��زول,  �لرئي�ص  الأن�����ش��ار 
ر�بعة  �ع��ت�����ش��ام��ي  ل��ف�����ص  م��ر���ش��ي 
فاإن   , �لنه�شة  م��ي��د�ن  و  �لعدوية 
�لوطني  ب��ال��ت��ح��ال��ف  ي�����ش��م��ى  م����ا 
ملليونية  دع�����ا  �ل�����ش��رع��ي��ة  ل���دع���م 
جديدة �م�ص, معلناً يف بيان له عن 
خمتلف  من  تنطلق  م�شرية   33

�مل�شاجد عقب �شالة �جلمعة.
وت���اأت���ي ه����ذه �ل���دع���وة ع��ق��ب بيان 
نيتها  �لد�خلية  وز�رة  فيه  �أعلنت 
باإخالء  �ملعت�شمني  لكافة  �ل�شماح 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �آم���ن,  �مل��ي��ادي��ن ب�شكل 
�الإجر�ء�ت  جميع  �تخاذ  يف  �لبدء 
�لالزمة لف�ص �عت�شامات �الإخو�ن 
يف �إطار �أحكام �لد�شتور و�لقانون.

من جهة �أخرى, �أكد �ملتحدث با�شم 
�أحمد  �ل��ع��ق��ي��د  �مل�����ش��ري  �جل��ي�����ص 
حممد علي �أن �خلطري يف �عت�شام 
ر�بعة �لعدوية هو حماولة تف�شري 
�لبع�ص ملا ت�شهده م�شر حالياً على 
معركة  ه��ن��اك  ب����اأن  ر�ب��ع��ة  من�شة 
حتمية بني �الإ�شالم و�لكفر, وكاأن 
يف  وك����اأن  �أذ�ن,  ي��رف��ع  ال  م�شر  يف 
م�����ش��ر ال ي�����ش��وم �مل�����ش��ري��ون بعد 
ذه�����اب �ل��رئ��ي�����ص �مل����ع����زول, وك����اأن 
�الإ�شالم ينتهي يف م�شر, ولالأ�شف 

بع�ص �لنا�ص تعتقد هذ� �الأمر.
و�أ�شار علي خالل حديثه ل�شحيفة 
�لقو�ت  �أن  �إىل  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�مل�����ش��ل��ح��ة و�الأج���ه���زة �الأم��ن��ي��ة لها 

�ل��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة م���ن كلية  و�ل���ف���ن���ون 
يف  �ملتقدمة  �لع�شكرية  �ل��در����ش��ات 
 ,2004 ع���ام  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 
دفاع  كلية  م��ن  �ل��ق��ادة  كبار  ودورة 

حلف »ناتو« يف روما عام 2011.
�الأزه���ر  م�شيخة  د  ج���دَّ جهته  م��ن 
ال�شتخد�م  �لتام  رف�شه  م�شر,  يف 
�أو �لتحري�ص عليه, موؤكد�ً  �لعنف 
�ل���دول���ة وجميع  م�����ش��وؤول��ي��ة  ع��ل��ى 
�لبالد,  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �الأط������ر�ف 
�أعمال  �أي  وق����وع  دون  للحيلولة 

عنف باأي ثمن.
بيان  يف  �الأزه�����ر,  م�شيخة  وق��ال��ت 
�جلمعة,  �م�ص  فجر  قبل  �أ�شدرته 
وتلقت يونايتد بر�ص �نرتنا�شونال 
تاأكيده  د  ي���ج���دِّ �إن����ه  م��ن��ه,  ن�����ش��خ��ة 
��شتخد�م  رف�������ص  ع���ل���ى  �ل�����د�ئ�����م 
بدياًل  عليه  �لتحري�ص  �أو  �لعنف 
و�حل���و�ر,  �ل�شيا�شية  �حل��ل��ول  ع��ن 
ويوؤكد على م�شئولية �لدولة وكل 
�الأط�������ر�ف �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف وج���وب 
باأي  �ل��ع��ن��ف  �حل��ي��ل��ول��ة دون وق���وع 
�شالمة  ع���ل���ى  و�حل������ف������اظ  ث���م���ن 
�ملو�طنني كافة �أياً كانت �نتماء�تهم 

وتوجهاتهم .
�أن م���ن ح���ق كل  �ل���ب���ي���ان  و�ع���ت���رب 
مو�طن ممار�شة �لتظاهر �مل�شروط 
يف  و�ج��ب  �لدولة  وعلى  بال�شلمية 
د�ً على �أن  حماية ذلك �حلق, م�شدِّ
�حل��و�ر �لعاجل و�جل��اد وح��ده هو 
�ل��ر�ه��ن, وهو  �مل��خ��رج م��ن �لو�شع 
�ل�����ش��ب��ي��ل ل��ب��ن��اء �ل��ث��ق��ة م��ن جديد 
�مل�شري  �ل�شعب  �أط��ي��اف  ك��ل  ب��ني 

�الأ�شيل.
�أبد�ً  �أن �الأزه����ر ل��ن مي��ل  و�أ���ش��اف 
�مل�شريني  ج���م���ي���ع  ت����ذك����ري  م�����ن 
د�ع���ي���اً �جلميع  �ل���دم���اء,  ب��ح��رم��ة 
للحو�ر  �ل��ف��وري��ة  �الإ���ش��ت��ج��اب��ة  �إىل 
متخاذاًل  ي���رح���م  ل����ن  ف���ال���ت���اري���خ 
�أو م��ع��ان��د�ً ع��ل��ى ح�����ش��اب �الأوط����ان 

و�ل�شعوب .

�لتخطيط  ويف  �لعمل  يف  �أ�شلوبها 
و�ختيار  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز  �الإع�����د�د  ويف 
�لتوقيت �ملنا�شب ومتهيد �لظروف 
لتنفيذ  �ملنا�شبة  �لظروف  و�إي��ج��اد 
ي�����درك  �أن  م���ت���م���ن���ي���اً  ع����م����ل,  �أي 
�ملعت�شمون �أنهم لي�شو� يف مو�جهة 
�أن  ي��ت��ف��ه��م��و�  و�أن  ج��ي�����ش��ه��م,  م���ع 
ولي�شت هناك  و�قعا جديد�  هناك 

مو�جهة.
�أ�شقاوؤنا  �أو  �الإخ�������و�ن  و�أ�����ش����اف: 
�لعدوية  ر�ب����ع����ة  يف  �مل������وج������ودون 
م�����ش��ري��ون, م��ن��ه��م ج����اري ومنهم 
وقد  �ل��در����ش��ي,  �لف�شل  يف  زميلي 
يكون بع�ص �الأ�شقاء د�خل �لبيوت 
�إخ���و�ن وم��ن هو  �مل�شرية م��ن ه��و 

يف �ل�شارع لهم حقوق ولهم تطلعات 
ولهم �إر�دة �شعبية .

�أول  �ل��ف��ري��ق  طلب  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
تفوي�شاً  �ل�����ش��ي�����ش��ي  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 
مع  للتعامل  �مل�شري  �ل�شعب  م��ن 
تف�شريه,  �أ���ش��يء  و�الإره����اب  �لعنف 
�لتفوي�ص  ه�����ذ�  ي���ك���ن  مل  ق���ائ���ال 
مقرتنا بتوقيت.. مل يقل �أعطوين 
�جل��م��ع��ة الأتخذ  ي����وم  �ل��ت��ف��وي�����ص 

�إجر�ء�ت �شباح �ل�شبت .
و�أو�شح �أن �الأمر يتطلب كثري� من 
�لتقدير�ت و�حل�شابات و�العتبار�ت 
�لتي  �الأم��ن��ي��ة  ب��االأج��ه��زة  �خلا�شة 
�شتقوم بف�ص �العت�شام, وللتعامل 
�عتبار�ت  ه��ن��اك  �الأم�����ر  ه����ذ�  م���ع 

فز�عة  هناك  �لعدوية  ر�بعة  د�خل 
وهذ�  �عتقالكم,  �شيتم  �إن���ه  ت��ق��ول 
�العت�شام  يف  �إب���ق���ائ���ه���م  ب��غ��ر���ص 
وع����دم خ��روج��ه��م. ل���ن ي���وؤخ���ذ �أي 
�إجر�ء ��شتثنائي هناك �لكثري من 
�لقياد�ت موجودة, �أما �مل�شبوطون 
يف ت��ه��م م��ع��ي��ن��ة ف����االأم����ر م���رتوك 

للق�شاء.
وحت�������دث ع���ل���ي ع����ن ح�������روب غري 
منطقة  ت�����ش��ه��ده��ا  �الآن  من��ط��ي��ة 
�ل�������ش���رق �الأو������ش�����ط وه�����ي ح����روب 
كما  باملعلومات,  تو�جه  معلومات 
حتدث عن دور �جلي�ص و�لتحديات 
يونيو-حزير�ن   30 بعد  �حلالية 
�نتقالية  مرحلة  ودخ���ول  �مل��ا���ش��ي 

لي�ص �إخو�ن. وبالتايل تف�شري �الأمر 
فيه  �أن  �أعتقد  ديني  �أم��ر  �أن��ه  على 
و�ال�شتخد�م  �لت�شليل  من  �لكثري 
م�شبوهة,  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأه����������د�ف 
وت��ف�����ش��ري خ��ط��ري ه���ذ� ل��ي�����ص �أم���ر� 
دينيا, هذه جولة �شيا�شية خ�شرها 
�ل�شيا�شية  ت��ي��ار م��ا, ول��ك��ن �حل��ي��اة 
م�شتمر.  م�شر  وم�شتقبل  ت�شتمر 
يبني  لبلد  م�شتقبل  هناك  ولي�ص 
�شيء يجب  �أبنائه وهذ�  كافة  دون 
�أ�شرنا  الأن��ن��ا  ب��ج��دي��ة,  يفهموه  �أن 
�إعالن  �إىل  �الأوىل  �للحظة  م��ن��ذ 
��شتثناء  ال  �أن��ه  �مل�شتقبل؛  خارطة 
مطارد�ت,  وال  الأح���د  �إق�����ش��اء  وال 
�ملر�شودة  للمعلومات  طبقا  لكن 

وبالتايل,  م��ر�ع��ات��ه��ا  ي��ت��م  ك��ث��رية 
�أو  تر�جعا  هناك  �أن  يعني  ال  ه��ذ� 
�أن هناك �شغوطا بالعك�ص.. هناك 
�إر�دة وه��ن��اك رغ��ب��ة وح��ر���ص على 

�لتنفيذ.
ويذكر �أن �لعقيد �أحمد حممد علي 
�حلربية  �لكلية  يف  تخرج  �شابط 
�مل�شرية عام 1991 وح�شل على 
���ش��ه��اد�ت ع�����ش��ك��ري��ة رف��ي��ع��ة, بينها 
�لع�شكرية  �ل��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���ص 
�مللكية  �لع�شكرية  �الأك��ادمي��ي��ة  من 
هري�شت«  »����ش���ان���د  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
�لعلوم  وماج�شتري   ,1994 ع��ام 
ح��رب من م�شر  �أرك���ان  �لع�شكرية 
�لعلوم  وماج�شتري   ,2000 ع��ام 

�ل�شابق  �لرئي�ص  عزل  �إث��ر  جديدة 
حممد مر�شي بعد تدخل �جلي�ص, 
�ل�شو�رع  �إىل  نزلو�  ملاليني  تاأييد�ً 

مطالبني بالتغيري.
وحول وجهة نظر بع�ص �مل�شريني 
طلب  �جل���ي�������ص  �إن  ت����ق����ول  �ل����ت����ي 
ملكافحة  �ل�����ش��ع��ب  م����ن  ت��ف��وي�����ش��ا 
�الإره������اب و�ل��ع��ن��ف, وح�����ش��ل على 
هذ� �لتفوي�ص, لكنه مل يفعل هذ� 
�لتفوي�ص يف مو�جهة �لعنف, قال 
حم�شوبة  خ��ط��و�ت  ه��ن��اك  �إن  علي 
ومعروفة بد�أت منذ قر�ر م�شاندة 
وكانت  �لثورة,  يف  �مل�شري  �ل�شعب 
ه��ن��اك روؤي����ة و����ش��ح��ة ل��ل��دف��اع عن 
�ل�شعب نف�شه يف ظل وجود ماليني 

تاأمني املن�شاآت الع�شكرية املحيطة مبيدان رابعة

اجلي�س امل�ضري: اعت�ضام رابعة يزعم وجود معركة بني الإ�ضالم والكفر!

•• لندن-يو بي اأي:

ك�شفت �شحيفة �لغارديان �م�ص نقاًل عن وثائق �شرية 
 100 �مل��ت��ح��دة دف��ع��ت  �ل��والي��ات  �أن حكومة  م�����ش��ّرب��ة, 
مليون جنيه ��شرتليني على �الأقل, على مدى �ل�شنو�ت 
�لثالث �ملا�شية لوكالة �لتن�شت �لربيطانية �ملعروفة 
�إىل  للو�شول  �حل��ك��وم��ي��ة(  �الت�����ش��االت  )م��رك��ز  با�شم 

بر�مج جمع �ملعلومات �ال�شتخبار�تية يف بريطانيا.
�شّربها  �ل��ت��ي  �ل�شرية  �ل��وث��ائ��ق  �إن  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�الأمريكي  �لقومي  �الأم��ن  وكالة  يف  �ل�شابق  �مل�شت�شار 
�دو�رد �شنودن, �ظهرت �أن �الأمريكيني توقعو� �حل�شول 

على مقابل من ور�ء هذ� �ال�شتثمار, و�أن وكالة �لتن�شت 
�لربيطانية عملت بجد لتلبية مطالبهم.

�أن وك��ال��ة �الأم���ن �لقومي �الأم��ريك��ي دفعت  و����ش��اف��ت 
جنيه  م��ل��ي��ون   22.9 �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �لتن�شت  ل��وك��ال��ة 
جنيه  م��ل��ي��ون   39.9 و   ,2009 ع���ام  يف  ��شرتليني 
جنيه  م��ل��ي��ون  و34.7   ,2010 ع���ام  يف  ����ش��رتل��ي��ن��ي 
جمموعها  ي��ع��ادل  م��ا  �أي   ,2011 ع��ام  يف  ��شرتليني 

دوالر. مليون   151
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �الأمو�ل �لتي دفعتها وكالة 
�لربيطانية  نظريتها  �إىل  �الأم��ريك��ي��ة  �الإ�شتخبار�ت 
��شرتليني  4 ماليني جنيه  ت�شمنت   2010 ع��ام  يف 

حلف  منظمة  ق���و�ت  ل�شالح  �الأخ����رية  ع��م��ل  لتمويل 
�شمال �الأطل�شي )ناتو( يف �فغان�شتان, و 17.2 مليون 
جنيه ��شرتليني لعملياتها على �شبكة �الإنرتنت جلمع 

معلومات خام ليتم حتليلها.
دفع����������ت  �الم��ريك��ي  �لقومي  �الأم��ن  وكالة  �إن  وقالت 
15.5 مليون جني������ه ��شرتليني �أخرى لتطوير بر�مج 
ببلدة  موقعه������ا  يف  �لربيطانية  �لتن�شت  وكال�����������ة 
باعرت��ص  يق�����وم  و�ل���ذي  ك��ورن��و�ل,  مبقاطعة  بيتود 
�حلامل����������ة  �الأطل�شية  �لكاب������الت  م��ن  �الإت�����ش��االت 
تكاليف  ن�شف  �أي�����ش��اً  م��ّول��ت  كما  �الإن���رتن���ت,  حل��رك��ة 
قرب�ص,  يف  لربيطانية  �لرئي�شية  �لتن�شت  عمليات 

باالأخذ  �لربيطانية  �لتن�ش������ت  وكالة  قي�����ام  مقاب�������ل 
حتديد  عن�����د  �الأم��ريك��ي��ة  �لنظر  بوجهة  �الإع��ت��ب��ار  يف 

�أولويات �لعمل.
�قرتحت  �مل�����ش��ّرب��ة  �ل��وث��ائ��ق  �أن  �ل�شحيفة  و����ش��اف��ت 
نظرة  �أن  يف  متثلت  لربيطانيا  �لكربى  �مل��خ��اوف  ب��اأن 
�إىل  ���ش��ي��وؤدي  بينهما  �ل�����ش��ر�ك��ة  ل�شعف  �الأم��ريك��ي��ني 

فقد�ن �أو خف�ص ��شتثمار�تهم يف �ململكة �ملتحدة..
 كما �ظهرت �أن وكالة �لتن�شت �لربيطانية ��شتخدمت 
�الأم�������و�ل �الأم���ريك���ي���ة ل��ت��ح�����ش��ني ق��درت��ه��ا ع��ل��ى جمع 
�ملعلومات �ل�شخ�شية من �لهو�تف �ملحمولة, و��شتغالل 

�أي هاتف يف �أي مكان وزمان.

احتاد ال�ضغل ميهل حكومة 
تون�س اأ�ضبوعًا لال�ضتقالة 

•• تون�ص-وكاالت:

�أمهل �الحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل �لذي ُيعد �أكرب منظمة نقابية يف تون�ص 
�تفاق  �إىل  للو�شول  و�ح���د�  �أ�شبوعا  �لعري�ص  علي  يقودها  �لتي  �حلكومة 
�أنه �شيكون م�شطر� لدر��شة خيار�ت  بت�شكيل حكومة كفاء�ت جديدة, معلنا 
�أخرى �إذ� ما ف�شل هذ� �خليار, و�شط مت�شك حركة �لنه�شة بالعرّي�ص رئي�شا 
)�لربملان(.  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�ص  حل  على  �ملعار�شة  �أطياف  و�إ���ش��ر�ر 
�غتيال  منذ  �شيا�شية  �أزم��ة  �لبالد  فيه  ت�شهد  وقت  �لتطور�ت يف  وتاأتي هذه 
�أججها مقتل ثمانية ع�شكريني  �ملا�شي,  �الأ�شبوع  �لرب�همي  �ملعار�ص حممد 
على �حلدود مع �جلز�ئر على يد م�شلحني جمهولني. وقال بوعلي مباركي 
�إجر�ء  �شيو��شل  �الحت���اد  �إن  �لتلفزيونية  ن�شمة  لقناة  �الحت���اد  زعيم  نائب 
حمادثات, و�إذ� مل تتم �ال�شتجابة ملطالبه بتغيري �حلكومة وتنفيذ �إطار زمني 
للمجل�ص �لتاأ�شي�شي, فاإنه عندئذ �شيدر�ص خيار�ت �أخرى, وفقا ملا نقلته وكالة 
�أنه  �إليه على  ُينظر  �ل��ذي  لل�شغل  �لعام  ق��ّدم �الحت��اد  وق��د  روي��رتز لالأنباء. 
�أكرث قربا من �ملعار�شة حال و�شطا يت�شمن ت�شكيل حكومة كفاء�ت جديدة, 
لكنه يبقي على �ملجل�ص �لتاأ�شي�شي, مع ت�شريع �الإطار �لزمني لالنتهاء من 
�شياغة �لد�شتور وقو�نني �النتخابات �جلديدة يف �لبالد. و�أو�شح �الحتاد �أن 
حكومة �لكفاء�ت يجب �أن تكون حمدودة �لعدد, رئي�شها و�أع�شاوؤها م�شتقلون 
ويلتزمون بعدم �لرت�شح لال�شتحقاقات �النتخابية �لقادمة, مطالبا مبر�جعة 
كل �لتعيينات �الإد�رية �لتي با�شرتها �لنه�شة, وبحل ر�بطات حماية �لثورة , 
و�حلزبي.  �ل�شيا�شي  �لتوظيف  عن  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شاجد  وبتحييد 
�لتو�شط بني  ع��ام��ل  �أل���ف   600 ي�شم يف ع�شويته  �ل���ذي  �الحت���اد  وي��ح��اول 
�لعلمانية  و�ملعار�شة  �الإ�شالمية  �لنه�شة  حركة  بقيادة  �حلاكمة  �الأط���ر�ف 
�لذي  �الن��ت��ق��ايل  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�ص  وح��ل  �حل��ك��وم��ة  بتغيري  تطالب  �ل��ت��ي 
�أمامه �أ�شابيع فقط لالنتهاء من و�شع م�شروع د�شتور جديد للبالد. وكانت 
�حلكومة قد �أجرت م�شاور�ت �أم�ص �الأول مع �ملنظمة �لنقابية الإيجاد خمرج 
خليل  �الجتماعية  �ل�شوؤون  وزي��ر  وق��ال  تون�ص,  تهز  �لتي  �ل�شيا�شية  لالأزمة 
وفد من  لقاء مطوال مع  �أج��رى  �لعري�ص  علي  رئي�ص �حلكومة  �إن  �لز�وية 
�لعبا�شي لبحث  �ل�شغل ح�شني  �لعام الحتاد  �الأمني  يقوده  �لنقابية  �ملركزية 

�حللول للخروج من �لو�شع �ملتاأزم ومو�جهة �الإرهاب .
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�أنه يجمع معلومات لتحديد  �م�ص �جلمعة,  �للبناين  �أعلن �جلي�ص 
قرب  �ملا�شية  �لليلة  منت�شف  �شو�ريخ  �ط��الق  يف  �ملتورطني  هوية 

نادي �ل�شباط وعلى منطقة �لريزة جنوب �شرق بريوت وتوقيفهم.
�إنه على �أثر ح�شول �نفجار�ت قبل منت�شف  وقال �جلي�ص يف بيان, 
ق���وى �جل��ي�����ص عملية بحث  ب��ا���ش��رت  �ل����ريزة,  �م�����ص يف منطقة  ل��ي��ل 
و��شتطالع للمنطقة, حيث تبني �نها ناجمة عن �شقوط �شاروخني 
عيار 107 ملم, �الأول يف باحة فيلال قرب نادي �ل�شباط, و�الآخر يف 

تلة �لريزة, وقد �قت�شرت ��شر�رهما على �ملاديات.
و��شاف �لبيان, �أن عمليات �مل�شح �مليد�ين لالأماكن �ملحتملة الإطالق 
�ىل  باال�شافة  بدقة,  م�شدرهما  حتديد  بغية  ت�شتمر  �ل�شاروخني 
جمع �ملعلومات و�ملعطيات �ملتعلقة باحلادث لك�شف هوية �ملتورطني 
�أعلن يف  �شربل,  م��رو�ن  �للبناين,  �لد�خلية  وزير  وكان   . وتوقيفهم 
من  مناأخرة  ب�شاعة  �أطلقت  �لتي  �ل�شو�ريخ  �أن  �ل��ي��وم,  �شابق  وق��ت 
�أطلقت  �لتي  كتلك  هي  ب��ريوت,  �شرق  جنوب  باجتاه  �ملا�شية  �لليلة 
 3 نحو  منذ  للعا�شمة  �جلنوبية  و�ل�شاحية  نف�شها  �ملنطقة  باجتاه 
�أ�شهر. وقال �شربل يف ت�شريح �إذ�عي, �إن �ل�شو�ريخ �لتي �أطلقت على 
نف�ص  �أم�����ص, هي  ليل  ب��ريوت  �شرق  و�ل���ريزة جنوب  بعبد�  منطقتي 
و�جلمهور  �جلبلية  بلونة  بلدتي  ب��اجت��اه  �أطلقت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��و�ري��خ 

�لقريبة وعلى �ل�شاحية �جلنوبية منذ نحو 3 ��شهر.
و�عترب �أنه ال ميكن ح�شر من ��شتعمل هذه �ل�شو�ريخ الأنها متوفرة 
لدى فئات عديدة , وقال �إن بع�ص �ملعطيات قد تعرف نتيجتها �ليوم 
. و�أ�شاف �أنه مل يتم �لتثبت من م�شدر �إطالق �ل�شو�ريخ , متوقعا 
معرفة �لتفا�شيل كافة �ليوم , م�شري�ً �ىل �أنه يجري �لتدقيق بعدد 
�أم ال  ثالث  ���ش��اروخ  وج��ود  �أطلقت وحت��دي��د� �شحة  �لتي  �ل�شو�ريخ 
على  �شو�ريخ   3 �الأول,  �أم�����ص  ليل  منت�شف  ق��ر�ب��ة  �شقطت  وك��ان��ت 
منطقة تقع جنوب �شرق بريوت من دون �أن توؤدي �ىل وقوع ��شابات 

وقالت م�شادر �أمنية لبنانية, �إن �شاروخني من 3 مل ينفجر�.

قتل ما ال يقل عن 7 �أ�شخا�ص من عائلة و�حدة و�أ�شيب 3 بانفجار 
خاما  �شحيفة  وذك���رت  �أفغان�شتان  بجنوب  ق��ن��ده��ار  �إق��ل��ي��م  يف  وق��ع 
�الأفغانية �م�ص �أن عبوة نا�شفة بد�ئية �ل�شنع زرعها م�شلحو طالبان 
�نفجرت لدى مرور �شيارة مدنية ما �أدى �إىل مقتل 7 �أ�شخا�ص من 

عائلة و�حدة بينهم �مر�أتان.
وق���وع �النفجار  �الإق��ل��ي��م ج���و�د في�شل  با�شم ح��اك��م  �مل��ت��ح��دث  و�أك���د 
�ل�شحايا كانو�  �أن  �إىل  3 جرحى �شقطو� نتيجته ولفت  �أن  م�شيفاً 
�أي���ة جهة  تعلن  �أق��ارب��ه��م ومل  �أح���د  زف���اف  متوجهني حل�شور حفل 

م�شوؤوليتها عن �لتفجري.

قال �أع�شاء بالكوجنر�ص �المريكي �ن �لرئي�ص بار�ك �أوباما �أبلغهم 
�أنه م�شتعد لتغيري بر�مج �ملر�قبة كي ي�شتعيد ثقة �ل�شعب ويطمئنه 
�ل�شناتور  وق���ال  �مل��و�ط��ن��ني  خ�شو�شية  تنتهك  ال  �حلكومة  �أن  �ىل 
�ل�شعب  �أن  ن����درك  �الج��ت��م��اع  ح�����ش��ر  �ل����ذي  ت�شامبلي�ص  �شاك�شبي 
�المريكي بحاجة فعال الن يعرف ما يحدث �الن وما حدث من قبل 
ويح�شل على �لتطمينات �ملنا�شبة باأن خ�شو�شيته ال تنتهك. و�أ�شاف 
يتعني �أن جند �شبال ال�شفاء مزيد من �ل�شفافية على �لربنامج ومنذ 
عن  �لقومي  �الم��ن  وكالة  مع  �ل�شابق  �ملتعاقد  �شنودن  �دو�رد  ك�شف 
جمموعة و��شعة لدى �حلكومة �المريكية من �لت�شجيالت �لهاتفية 
و�اللكرتونية ثار جدل حول �ملدى �لذي ميكن �أن تبلغه �حلكومة يف 

مر�قبة �ت�شاالت �ملو�طنني حلماية �لبالد من �أي هجمات.
وقال �لبيت �البي�ص �ن �أوباما دعا �ىل عقد �الجتماع مع �مل�شرعني 
لبحث برنامج �ملر�قبة ولال�شتماع �ىل بع�ص �أبرز �ملنتقدين للرب�مج 
ب��ي��ان م�شرتك  �مل��خ��اب��ر�ت يف  و�مل��د�ف��ع��ني عنها. وق���ال زع��م��اء جلنة 
وحماية  �ل�شفافية  ل��زي��ادة  مقرتحات  على  �لعمل  يعتزمون  �ن��ه��م 

�خل�شو�شية يف بر�مج مكافحة �الرهاب.

عوا�سم

بريوت

وا�صنطن

كابول

الأمم املتحدة تقيم 
منطقة اأمنية حول غوما 

•• نيويورك-ا ف ب:

حيث  غوما  مدينة  ح��ول  �منية  منطقة  �قامت  �نها  �ملتحدة  �المم  �علنت 
وج��ه��ت �ن����ذ�ر� �ىل م��ت��م��ردي ح��رك��ة �م23 الل��ق��اء �ل�����ش��الح, وت��ع��اق��دت مع 
�ملناطق  ملر�قبة  لبعثتها  طيار  ب��دون  بطائر�ت  لتزويدها  �يطالية  �شركة 
�ملتحدث  دي��وي��ر  ك��ري�ن  وق��ال  �لدميوقر�طية.  �لكونغو  �شرق  �مل�شطربة 
با�شم د�ئرة حفظ �ل�شالم يف �المم �ملتحدة �ن عنا�شر بعثة �المم �ملتحدة 
يقومون بدوريات يف �ملنطقة �المنية لدعم �جلي�ص �لكونغويل و��شاف �ن 
هذه �لعملية �شتتو��شل حلماية �ملدنيني يف هذه �ملنطقة �ملكتظة بال�شكان . 
وت�شهد هذه �ملنطقة منذ ��شابيع توتر� ومعارك بني متمردي حركة �م23 
و�جلي�ص �لكونغويل وت�شمل �ملنطقة �المنية غوما, �شرق جمهورية �لكونغو 

�لدميوقر�طية, و�شاحيتها �ل�شمالية ومنها مدينة �شاكي.
�يطالية  �شركة  م��ع  تعاقدت  �نها  �ملتحدة  �المم  �علنت  �خ���رى,  جهة  م��ن 
لتزويدها بطائر�ت بدون طيار �شتكون �الوىل من نوعها �لتي ت�شتخدمها 
�ملناطق �مل�شطربة يف  �لكونغو �لدميوقر�طية ملر�قبة  بعثتها يف جمهورية 
�شرق هذ� �لبلد. �و�شحت �ن �لطائر�ت بدون طيار �لتي �شت�شتخدمها بعثتها 
يف �لكونغو �لدميوقر�طية �شتكون مهتمها �ملر�قبة ح�شر� ولن تكون باي 
حال من �الحو�ل جمهزة باي �شالح. وقال �ملتحدث با�شم �ملنظمة �لدولية 
مارتن ني�شريكي �ن �ل�شركة �لتي وقع �الختيار عليها هي �شركة �شيليك�ص 
�يه ��ص �لتابعة للمجموعة �اليطالية �لعمالقة فيميت�شانيكا , م�شري� �ىل 
�ن �لطائر�ت �لتي �شتتزود �لبعثة �الممية بها هي من طر�ز فالكو و�شتو�شع 
يف �خلدمة يف �ال�شابيع �ملقبلة . و��شاف �ن هذه �لطائر�ت حتلق على �رتفاع 
نف�شه  �لوقت  ذ�ت جودة عالية, م�شدد� يف  �لتقاط �شور  متو�شط وميكنها 

على �ن هذه �لطائر�ت لن يتم تزويدها باي �شالح.

حتالف القوى الليبية يجمد م�ضاركته ال�ضيا�ضية
�ل���ب���الد يف ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و م���ن �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي. ولفت 
�النتخابات  تلك  يف  �لتحالف  ف��وز  �أن  �إىل  �ل�شهيبي 
دفع �لكثريين لرف�ص دع��و�ت �حل��و�ر �لوطني �لتي 
دعا �إليها منذ �ليوم �الأول لظهور نتائج �النتخابات, 
على  �أ���ش��رو�  باأنهم  بالكثريين  و�شفهم  م��ن  متهما 

�إز�حة �لتحالف و�أع�شائه بكل �لو�شائل .
وك���ان �ل��ت��ح��ال��ف ع��ل��ق م�����ش��ارك��ت��ه يف �ل���ربمل���ان خالل 
�الأ�شبوعني �ملا�شيني, ثم عاد و�أعلن عن �إلغاء ذلك, 
�أخ��رى جتميد  �أك��د مبوجب هذ� �لبيان مرة  �أن��ه  �إال 
حرية  �أع�شائه  ومنح  و�حلكومة  �لربملان  يف  ن�شاطه 

•• طرابل�ص-يو بي اأي:

يقوده  �ل��ذي  �لليبية  �لوطنية  �لقوى  حتالف  �أعلن 
بعد  �لبالد  يف  حكومة  رئي�ص  �أول  جربيل,  حممود 
ُم�شاركته  جتميد  عن  �ل��ق��ذ�يف,  معمر  نظام  �شقوط 
يف �لعملية �ل�شيا�شية �ملُتمثلة يف �لربملان و�حلكومة 

حلني �إقر�ر �لد�شتور.
وقرر �لتحالف يف بيان له, تاله يف موؤمتر �شحايف, يف 
�ل�شاعات �الأوىل من �شباح �ليوم �جلمعة, رئي�ص كتلة 
حتالف �لقوى �لوطنية يف �لربملان توفيق �ل�شهيبي, 

�الإختيار ملو��شلة م�شاركتهم �أو تعليقها. ي�شار �إىل �أن 
�ملا�شية مظاهر�ت طالب  �الأيام  ليبيا �شهدت خالل 
لها  دور  �أي  و�لغاء  �الأح���ز�ب  بحل  �ملتظاهرون  فيها 
�أن حت��ال��ف �لقوى  ي��ذك��ر  �أو �حل��ك��وم��ة.  �ل��ربمل��ان  يف 
�شيا�شياً,  تنظيماً   44 قر�بة  ي�شم  �لليبية  �لوطنية 
�إىل  باالإ�شافة  �مل��دين  �ملجتمع  م��ن  منظمة  و236 

�أكرث من 280 �شخ�شية وطنية م�شتقلة.
وترتكز �أهد�ف ومبادئ هذ� �لتحالف ودعو�ته على 
تطبيق معتدل لالإ�شالم و�إر�شاء دعائم دولة مدنية 

دميقر�طية.

ت���رك �خل��ي��ار الإع�����ش��ائ��ه يف �ل���ربمل���ان و�حل��ك��وم��ة يف 
�إن  �ل�شهيبي,  وق��ال  ع��دم��ه.  م��ن  ك��اأف��ر�د  �ال�شتمر�ر 
عن  بعيد�ً  كيانه  بناء  �إع���ادة  على  �شيعمل  �لتحالف 
�لدولة  بناء  يف  للم�شاهمة  و�شي�شعى  �اليديولوجيا 
دولة  ح��ق��وق��ه��م..  يف  �لليبيون  فيها  يت�شاوى  �ل��ت��ي 

�لقانون �لتي مل تولد بعد .
و�أرجع هذ� �لقر�ر �إىل عدد من �الأ�شباب و�لتي قال 
�إيل  �ل�شارع  يف  �الأغلبية  �شوت  حت��ول  بينها  من  �إن 
�أقلية د�خل �لربملان , يف �إ�شارة منه �إىل ح�شوله على 
�شهدتها  �لتي  �الإنتخابات  خالل  �شوت  �ألف   933

حوار ال�شّم يف تون�س:

املعار�ضة تت�ضّبث بتغيري العربة.. وحركة النه�ضة تتم�ّضك بجوادها..!
 احتاد ال�ضغل مينح احلكومة والرتويكا احلاكمة مهلة اأ�ضبوع لال�ضتجابة ملطالبه

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ي�����ش��ت��م��ر �ع���ت�������ش���ام �ل����رح����ي����ل, ويف 
مو�جهته �عت�شام �ملو�الة و�ل�شرعية, 
مع مار�تون �شيا�شي ي�شهده �لق�شر 
من  ل��ل��خ��روج  حم��اول��ة  يف  �لرئا�شي 
�الأزم����ة, ويف �حل���ّد �الأدن����ى تخفيف 
�الحتقان و�لتقلي�ص من تد�عياته, 
باتت  حربا  ت�شهد  تون�ص  �أّن  خا�شة 
م��ع��ل��ن��ة وم��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى �الإره������اب 
�لتون�شي  �جلي�ص  غمارها  يخو�ص 

على �حلدود �جلز�ئرية.
لي�ص  �ل�شيا�شي  �النق�شام  �أّن  ويبدو 
�إىل �حل��ل��ح��ل��ة, وم����از�ل  يف ط��ري��ق��ه 
كل طرف يغني على لياله, ويعزف 
�أي�شا,  وي���ب���دو  م��و�ق��ف��ه,  وت���ر  ع��ل��ى 
قد  �الإ���ش��الم��ي��ة  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أّن 
�إىل �الأم�������ام, يف  �ل����ه����روب  �خ����ت����ارت 
حني مترت�شت �ملعار�شة يف خندقها 
�لر�ف�ص رغم كرثة �حللول �لو�شط 
�مل��ط��روح��ة و�مل��ق��رتح��ة م��ن �أطر�ف 

�شيا�شية و�جتماعية.
�إىل �شعوبة  ي��وؤ���ّش��ر  �ل��و���ش��ع,  وه���ذ� 
ح�����ّل �ل���ع���ق���دة �ل���ق���ائ���م���ة, و�زدي��������اد 
حظوظ �الحتكام �إىل �ل�شارع حل�شم 

�ل�شر�ع.
�لعري�ص.. �أو ال �أحد

�لنه�شة  ح���رك���ة  زع���ي���م  �أك�����د  ف��ق��د 
�أّن  تون�ص  يف  �حل��اك��م��ة  �الإ���ش��الم��ي��ة 
�لعري�ص  بعلي  متم�شكة  �حل��رك��ة 
ر�ف�������ش���ا مطالب  ل����ل����وزر�ء  رئ��ي�����ش��ا 
م�شتقلة  �شخ�شية  بتعيني  �ملعار�شة 
تطيل  ق����د  خ���ط���وة  يف  �مل��ن�����ش��ب  يف 
تون�ص  تهز  �لتي  �ل�شيا�شية  �الأزم���ة 
�مل����ع����ار�����ص حممد  �غ����ت����ي����ال  م���ن���ذ 

�لرب�همي �الأ�شبوع �ملا�شي.
لل�شحفيني  �لغنو�شي  ر����ش��د  وق���ال 
�لتون�شي  �ل��رئ��ي�����ص  ل��ق��اء م��ع  ع��ق��ب 
�مل����وؤق����ت �مل��ن�����ش��ف �مل�����رزوق�����ي نحن 
جديدة..  وف��اق��ات  ع��ل��ى  منفتحون 
رئي�شا  �لعري�ص  بعلي  ومتم�شكون 

للحكومة.
زعيم  م��وق��ف  �أّن  م��ر�ق��ب��ون  وي����رى 
�حل���رك���ة �الإ����ش���الم���ي���ة �حل��اك��م��ة يف 
�الأزمة  يعّمق  �أن  �شانه  م��ن  تون�ص 
بالبالد  ت��ع�����ش��ف  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
باملعار�شة  و�شتدفع  �أم��ده��ا  ويطيل 

�إىل �لتجّذر يف مو�قفها. 
�لر�ف�ص  �لغنو�شي  م��وق��ف  �أّن  كما 
يوؤكد  �حل���ك���وم���ة  رئ���ي�������ص  ل��ت��غ��ي��ري 
م���ا ذه���ب���ت �إل���ي���ه ب��ع�����ص �الأط������ر�ف 
�ملعار�شة من �أّن تعبري �لنه�شة عن 
منفتحة  و�أّن��ه��ا  للحو�ر  ��شتعد�دها 
جمّرد  وطنية  وح���دة  حكومة  على 
��شتحقاقات  م��ن  ل��الإف��الت  م��ن��اورة 
و�اللتفاف  �الح��ت��ج��اج��ي��ة  �حل��رك��ة 

على مطالبها.
من جهته, قال �الأمني �لعام حلزب 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي حممد  �ل���ت���ح���ال���ف 
�أن  �ملرزوقي,  لقائه  عقب  �حلامدي 
�حلكومة  با�شتقالة  يطالب  ح��زب��ه 
م�شتقلة  ك��ف��اء�ت  حكومة  وت�شكيل 
على  وتعمل  �النتقايل  �مل�شار  توؤمن 

تنظيم �النتخابات.
�لتحالف  �أن  �حل���ام���دي  و�أ�����ش����اف 
ت�شكيل  �أي�شا  يقرتح  �لدميقر�طي 
تت�شكل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ل��الإ���ش��ن��اد  ه��ي��ئ��ة 
من �الأحز�ب و�ملنظمات مع �شرورة 
لعمل  زم��ن��ي حم���دد  �شقف  حت��دي��د 
�أق�شاه  �لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�ص 
2013 �إىل جانب  �أكتوبر   23 يوم 
و�لقانون  �لد�شتور  باإعد�د  �اللتز�م 
�لعليا  �لهيئة  وت�شكيل  �الن��ت��خ��اب��ي 

م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات حم�����ش��وب��ة ع��ل��ى حركة 
�أع�����م�����ال  يف  ت������ورط������ت  �ل���ن���ه�������ش���ة 
�شيا�شية  �أح���ز�ب���ا  ����ش��ت��ه��دف��ت  ع��ن��ف 
معار�شني  ون��ق��اب��ي��ني  و���ش��ح��اف��ي��ني 
�مل�شاجد  وب���ت���ح���ي���ي���د  ل����ل����ح����رك����ة, 
و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية عن �لتوظيف 

�ل�شيا�شي و�حلزبي.

مقرتحات باجلملة واختالف 
يف التفا�شيل

�لعامة  �الأم��ي��ن��ة  ق��ال��ت  جهتها,  م��ن 
�جلريبي,  مية  �جلمهوري  للحزب 
�لو�شع  �إّن  �مل��رزوق��ي,  لقائها  عقب 
يتطلب  مم��ا  تون�ص  يف  ج��د�  خطري 

حلوال عاجلة.
و�أ�شافت مية �جلريبي, يف ت�شريح 
لو�شائل �الإعالم عقب �للقاء قولها, 
�شيغة جديدة  �إىل  تون�ص يف حاجة 
لتو�شيع  �شيغة  �إىل  ولي�ص  للحكم 

�حلكومة.
�أّن �حل��زب �جلمهوري  �إىل  و�أ���ش��ارت 
ي���ط���ال���ب ب��ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة �إن���ق���اذ 
بعدم  �أع���������ش����اوؤه����ا  ي���ل���ت���زم  وط����ن����ي 
�لرت�شح لالنتخابات �لقادمة تتمثل 
مهمتها يف مقاومة �الإرهاب و�لعنف 
ر�ب����ط����ات حماية  وح����ل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�نتخابات  �إىل  و�ل���و����ش���ول  �ل���ث���ورة 
�شياغة  و����ش��ت��ك��م��ال  ون��زي��ه��ة  ح���رة 

�لد�شتور.
باملرزوقي  لقائه  وعقب  جهته,  من 
�أم�ص, بنّي رئي�ص حزب �ملبادرة, كمال 
مرجان, موقف حزبه �لد�عم الإيجاد 
تو�فق وطني حول �حلكومة �ملقبلة 
كفاء�ت  �إم��ا حكومة  نوعها  ك��ان  �أّي��ا 
�أو حكومة  �أو حكومة وحدة وطنية 
�لوطنية  �مل�شلحة  �أن  موؤكد�  �إنقاذ, 
ت��ق��ت�����ش��ي م�����ن ج���م���ي���ع �الأط���������ر�ف 
ت��ق��دمي ت���ن���ازالت ال ت��ق��ل ع��ن �حلد 
يف  �لوقوع  �لبالد  لتجنيب  �ملطلوب 
م��ن��زل��ق �ل��ع��ن��ف و �الن��ق�����ش��ام. و�أب���رز 
رئي�ص حزب �الأمان, لزهر بايل, �أنه 
حتمل  �ل��ي��وم  تون�ص  مب��ق��دور  لي�ص 
و���ش��ف��ه��م مبتزمتي  م��ن  م��غ��ام��ر�ت 
�ملعار�شة, م�شري�  �ل�شلطة وعدميي 
�إىل �أنه عر�ص على �ملرزوقي مبادرة 
ح��زب��ه ل��ل��خ��روج م���ن �الأزم������ة �لتي 
باملجل�ص  �مل�����ش��ا���ص  ع���دم  �إىل  ت��دع��و 
�لوطني �لتاأ�شي�شي �أو �شربه لكنه يف 
مقابل ذلك يجب على هذه �ملوؤ�ش�شة 
�لوطنية �إنهاء �ملهام �ملوكولة لها يف 
�لقادم  �أكتوبر   23 �أق�شاه يوم  �أجل 
بدورها  �مل��دع��وة  كاحلكومة  مت��ام��ا 

�مل�شتقلة لالنتخابات.
مهلة باأ�شبوع اأمام احلكومة

�الأمني  �إّن  م��ّط��ل��ع  م�����ش��در  وك�����ش��ف 
�لعام لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل 
منظمة  ورئ��ي�����ش��ة  �لعبا�شي  ح�شني 
ورئي�ص  ب��و���ش��م��اوى  ود�د  �الأع�����ر�ف 
�لر�بطة �لتون�شية لدفاع عن حقوق 
�الإن�������ش���ان ع��ب��د �ل�����ش��ت��ار ب���ن مو�شى 
بالرئي�ص  ل��ق��اءه��م  خ����الل  �أّك�������دو�  
�ملرزوقي  �مل��ن�����ش��ف  حم��م��د  �مل���وؤق���ت 
ل��ف��ت��ح ح�����و�ر وطني  �أّن������ه ال جم����ال 
�حلالية  �حل��ك��وم��ة  ����ش��ت��ق��ال��ة  ق��ب��ل 
تر�أ�شها  كفاء�ت  بحكومة  وتغيريها 
ود�د  �أن  ي��ذك��ر  م�شتقلة.  �شخ�شية 
وعبد  �لعبا�شي  وح�شني  بو�شماوي 
�الإدالء  رف�����ش��و�  مو�شى  ب��ن  �ل�شتار 
عن  �الإع���الم  لو�شائل  ت�شريح  ب���اأّي 

فحوى هذ� �للقاء .
�لعام  �الأم��ني  �ملباركي  بوعلي  وق��ال 
�لتون�شي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد  �مل�����ش��اع��د 
�حلكومة  منح  �الحت���اد  �إّن  لل�شغل, 
باأ�شبوع  مهلة  �حلاكمة  و�ل��رتوي��ك��ا 
�الإد�رية.  �لهيئة  لال�شتجابة ملطلب 
حالة  يف  ���ش��ت��ظ��ل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إّن  وق����ال 
�إذ� م��ا رف�����ص مطلبها  �ن��ع��ق��اد و�ن���ه 
بتغيري �حلكومة و�شبط �لتاأ�شي�شي 
لرزنامة  فان خيار�ت �أخرى �شتكون 
دون  �ت��خ��اذه��ا  على  جم��ربة  �لهيئة 
و�أ�شاف  ذل����ك.   تفا�شيل  ت��و���ش��ي��ح 
�ملباركي �إّن �لرت�جع عن فكرة تغيري 
حكومة  و�ع��ت��م��اد  للحكومة  ك��ام��ل 

كفاء�ت قر�ر ال رجعة فيه.
ومن جهته, قال خليل �لز�وية وزير 
موقف  ب�شاأن  �الجتماعية  �ل�شوؤون 
�حلكومة من مطالب �حتاد �ل�شغل 
�شقف  عند  �ل�����ش��روط  ن�شع  عندما 
ع���ال ج���د� ال مي��ك��ن �جل��ل��و���ص على 

طاولة �حلو�ر.
يذكر �أّن �حتاد �ل�شغل �لقّوة �لرئي�شية 
يف تون�ص يطالب بحل حكومة علي 
�لعري�ص, وبت�شكيل حكومة كفاء�ت 
و�أع�شاوؤها  رئي�شها  �لعدد  حم��دودة 
�لرت�شح  بعدم  ويلتزمون  م�شتقلون 
�لقادمة,  �النتخابية  لال�شتحقاقات 
�الإد�ري����ة  �لتعيينات  ك��ل  وم��ر�ج��ع��ة 
�لنه�شة,  ح��رك��ة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  �ل��ت��ي 
باخرت�ق  خ�شومها  يتهمها  �ل��ت��ي 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة يف ت��ون�����ص على 
�الإبقاء  مع  �ملجتمع,  �أخ��ون��ة  طريق 

على جمل�ص �لتاأ�شي�شي ب�شروط. 
ك��م��ا ي��ط��ال��ب �حت�����اد �ل�����ش��غ��ل بحّل 
ر�ب������ط������ات ح����م����اي����ة �ل������ث������ورة وه����ي 

الإنهاء �أعمالها يف نف�ص �لتاريخ.
�حلكومة  ح���زب���ه  دع������وة  �أن  و�أك�������د 
يوم  م��ه��ام��ه��ا  �إن���ه���اء  �إىل  �حل��ال��ي��ة 
باب حتميلها  لي�ص من  �أكتوبر   23
�أو  م�شوؤولية �لف�شل �حلا�شل حاليا 
حما�شبتها بل من باب ف�شح �ملجال 
بتو�فقات  م�شندة  جديدة  حلكومة 
�ملرحلة  ل��ت��وؤم��ن  ب��خ��رب�ء  و  ح��زب��ي��ة 
تنظيم  ح��ني  �إىل  وذل��ك  �النتقالية 
باالإمكان  �أنه  �لتي يرى  �النتخابات 
�ل��ق��ادم. و�أ�شار  �إج���ر�ءه���ا يف م��ار���ص 
حو�ر  طاولة  غياب  �إىل  ب��ايل  لزهر 
�إقر�ر  تون�ص رغم  �ليوم يف  حقيقية 
�لفرقاء  بني  ح��و�ر  بوجود  �جلميع 
�أن  �إىل  �ل��رئ��ي�����ص  دع����ا  �أن�����ه  م�����ربز� 
�جلمهورية  رئا�شة  موؤ�ش�شة  ت��ك��ون 
�لذي  و�حلو�ري  �لت�شاوري  �لف�شاء 
�الأح����ز�ب  ودع���ا  �جل��م��ي��ع.  يحت�شن 
�ل�شارع  �إىل عدم جتيي�ص  �ل�شيا�شية 
�لتعقل  �إىل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�ل��ط��ب��ق��ة 
وت���ه���دئ���ة �خل�����و�ط�����ر و�ل�����ك�����ّف عن 
�لت�شدد الأن �لبالد ال تتحمل مزيد� 
م���ن �الح��ت��ق��ان وف���ق ق��ول��ه م�شيد� 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  �الحت�����اد  مب���ب���ادرة 
�الأزم��ة ومبحافظة  لل�شغل الحتو�ء 
�مل�شافة  نف�ص  �ل�شغيلة على  �ملنظمة 
من جميع �لفرقاء و �لناأي بنف�شها 
يذكر  �ل�شيا�شية.  �ل�����ش��ر�ع��ات  ع��ن 
م�شاء  توجه  �لتون�شي  �لرئي�ص  �أّن 
�الث��ن��ني بعد �الع��ت��د�ء �الإره��اب��ي يف 
جبل �ل�شعانبي �لذي خلف ��شت�شهاد 
ثمانية من عنا�شر �جلي�ص �لوطني 
�ملدين  �ملجتمع  منظمات  �إىل  بند�ء 
ويف مقدمتها �الحتاد �لعام �لتون�شي 
�لر�عية  �الأط�����ر�ف  وب��ق��ي��ة  لل�شغل 
�ل��وط��ن��ي وجميع �الأح���ز�ب  ل��ل��ح��و�ر 
وتن�شى  معا  جتل�ص  ك��ي  �ل�شيا�شية 
مهما  �لغ�شب  وم�شاعر  �ل�شغينة 
كانت م�شروعيتها.  �إال �أن  �لقيادي 
�لهمامي,  حّمة  �ل�شعبية  باجلبهة 
�إّن حركة  ت��ل��ف��زي  ت�����ش��ري��ح  يف  �أك����د 
�لنه�شة ت�شعى للحفاظ على كر�شي 
بوجود  �الع�������رت�ف  دون  �ل�����ش��ل��ط��ة 
�أزمة يف �لبالد م�شري� �إىل �أّن رئي�ص 
�جلبايل  حمادي  �ل�شابق  �حلكومة 
�ل�شيا�شية  �ل�����ش��ج��اع��ة  ل����ه  ك���ان���ت 
و�الأخالقية لالعرت�ف بف�شله. كما 
�لتلفزي  �لهمامي يف �حلو�ر  �أو�شح 
�للقاء�ت  م���ن  ج����دوى  ال  �إن����ه  ذ�ت����ه 
�جلمهورية  رئ��ي�����ص  ي��ج��ري��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ملوؤقت مع �الأطر�ف �لفاعلة باعتبار 
�أن �لطرف �ملقابل ي�شعى للحو�ر من 

�أجل ربح �لوقت.
ي�شار �إىل �أّن �جلبهة �ل�شعبية وحزب 
قايد  �لباجي  بزعامة  تون�ص  ن���د�ء 
�ل�شب�شي يرف�شان �جللو�ص جمدد� 

�إىل �ملرزوقي.
�لعلويني  �شهيل  �أك����د  ج��ان��ب��ه,  م��ن 
�الأمني �لعام حلزب �الحتاد �لوطني 
�حلر خالل موؤمتر �شحفي, �أن من 
�أهم مطالب �حلزب هي �إقالة رئي�ص 
�جلمهورية �ملوؤقت �ملن�شف �ملرزوقي 
�لعديد  م��ع��اجل��ة  يف  �أد�ئ�����ه  ل�شعف 
من �الأح��د�ث �لتي مرت بها �لبالد 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  دع���م   وخا�شة 
ملقاومة �الإره��اب جمدد� دعمه  حل 
�حل��ك��وم��ة  و�الإب���ق���اء ع��ل��ى �ملجل�ص 

�لتاأ�شي�شي.
�أّما �لقيادي يف حزب �لتكتل �مل�شتقيل 
بال�شوؤون  �مل��ك��ل��ف  �ل���دول���ة  ك��ات��ب  و 
�الأوروبية يف وز�رة �خلارجية �شابقا 
�لتهامي �لعبدويل, فقد ك�شف �أنه مت 
�أ�شماء لت�شكيل حكومة   10 �قرت�ح 
�ل��ع��دي��د من  �إن��ق��اذ وط��ن��ي تت�شمن 
ر�أ�شهم  على  �لوطنية  �ل�شخ�شيات 
�ل�����ش��ب�����ش��ي وجنيب  ق���ائ���د  �ل���ب���اج���ي 
وحمادي  �لهمامي  وح��م��ة  �ل�شابي 
ر�شيد  �ملتقاعد  و�جل��رن�ل  �جلبايل  
موؤكد�  �ملقبلة  �ملرحلة  الإد�رة  عمار 
م���ن���ع���رج خطري  ت���ون�������ص يف  دخ������ول 
�ل�شعب  م��ط��ال��ب  ت��ل��ب��ي��ة  ي�����ش��ت��دع��ي 
وت�شكيل  �إىل حل �حلكومة  �لد�عية 

حكومة �إنقاذ وطني.
وب�����نّي �ل��ت��ه��ام��ي �ل���ع���ب���دويل �أن�����ه ال 
�لثالث  �ل��رئ��ا���ش��ات  ت�شريك  مي��ك��ن 
يف ح��ك��وم��ة �الإن����ق����اذ �ل��وط��ن��ي بعد 
�النتقالية  �ملرحلة  �إد�رة  يف  ف�شلها 
و�لت�شدي لالإرهاب و�أ�شبحو� جزء 
معترب�  �حل���ل,  ول��ي�����ص  �مل�شكلة  م��ن 
من  م�����ش��ت��م��رة  دع�������و�ت  ه���ن���اك  �أّن 
�ل�شروري  الإ�شقاطهم ومن  �ل�شعب 
�ملرحلة  و�أن  خا�شة  لها  �ال�شتجابة 
�حل��ال��ي��ة ت�����ش��ت��دع��ي �الإن�������ش���ات �إىل 

نب�ص �ل�شارع.
�الأ�شماء  �ختيار  �إّن  �لعبدويل  وق��ال 
ج�����اء ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة م����ا ت��ت��م��ت��ع به 
من  �ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  ه���ذه 
�لتون�شي  �ل�������ش���ارع  يف  وث���ق���ل  وزن 
وزنه  ل��ه  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  ف��ال��ب��اج��ي 
�لتاريخي وهو رقم كبري يف �ملعادلة 
�ل�شابي  جنيب  من  وك��ل  �ل�شيا�شية 
للن�شال  رم��ز  هما  �لهمامي  وحمة 
�ل�شيا�شي يف تون�ص ف�شال عن ر�شيد 
و�ل�شعب  �ل��ث��ورة  �ل���ذي حمى  ع��م��ار 
�لبالد  ب��ه  م���رت  وق���ت  يف  �لتون�شي 

باأزمة خانقة.
و�ع����ت����رب �ل���ع���ب���دويل �أن������ه ك�����ان من 
بلعيد  �شكري  �غتيال  منذ  �الأج���در 
�ال�شتجابة �إىل �ملبادرة �لتي �أطلقها 
حمادي �جلبايل م�شري� �إىل �أن من 
�ل���ف���رتة هو  ت��ل��ك  ي�����ش��ان��ده��ا يف  مل 
و�أقّر  ق��ول��ه.  ح��د  على  وطنيا  لي�ص 
مت�شددة  جمموعة  بوجود  �لتهامي 
حتّبذ  �ع��ت��ربه��ا  �لنه�شة  ح��رك��ة  يف 
�ل��ت�����ش��ع��ي��د يف ح���ني هناك  ���ش��ي��ا���ش��ة 
جمموعة �أخرى و�شفها بالعقالنية 
معها.  و�ل���ع���م���ل  �ل���ت���ح���اور  ومي���ك���ن 
�لدميقر�طي  �مل�شار  ح��زب  و�أ���ش��در 
�الجتماعي ع�شو �الحت��اد من �جل 
تون�ص وجبهة �النقاذ بيانا عرب من 
خالله عن مت�شكه برحيل �حلكومة 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�ص  ح��ل  و  �حلالية 
�ل���وق���ت جملة  ن��ف�����ص  يف  م��ق��رتح��ا 
غ��ر�ر و�شع خطة  �لنقاط على  من 
للت�شّدي  وع��اج��ل��ة  ���ش��ام��ل��ة  �أم��ن��ي��ة 

�لناجع و�لفعال للم�شروع �الإرهابي 
و�مل�شاجد  �الإد�رة  حتييد  و  �ل��د�ه��م 
�لرتبوية  و�ملوؤ�ش�شات  �لعبادة  ودور 
و�جلامعية عن كل توظيف �شيا�شي 
�لت�شميات  وم���ر�ج���ع���ة  ح���زب���ي  �أو 
�ل��ت��ي مت���ت ع��ل��ى �أ����ش���ا����ص �ل�����والء�ت 

و�ملحا�ش�شات �حلزبية.

ل عودة للمجل�س..والنه�شة 
م�شوؤولة

مترت�ص  ع���ل���ى  �أخ�������رى  دالل������ة  ويف 
�أكد  مطالبها,  خ��ن��دق  يف  �مل��ع��ار���ش��ة 
�ملجل�ص  م����ن  �مل���ن�������ش���ح���ب  �ل���ن���ائ���ب 
�أم�ص  �ل��ط��ي��ب  ���ش��م��ري  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�ملن�شحبني   �ل��ن��و�ب  رف�ص  �جلمعة, 
للمجل�ص  قادمة  جل�شة  �أي  ح�شور 
ي����رّوج  م���ا  ن��اف��ي��ا  ح���ّل���ه,  مّت  �إذ�  �إال 
يف  �لنو�ب  �أ�شماء  بع�ص  �إدر�ج  ح��ول 
من  �أن  م��وؤك��د�  �ملن�شحبني,  ق��ائ��م��ة 
فيهم  �ل��ت��ف��ك��ري  ي��ق��ع  مل  �ح���ت���ج���و� 
�لنه�شة,  بحركة  لعالقتهم  �أ���ش��ال 
مقارنة  ثانويا  �أم���ر�  �ل��ع��دد  معترب� 
�مل�شاندة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  ب���ال���ت���ح���رك���ات 
�لتاأ�شي�شي.  �ملجل�ص  بحّل  ملطالبهم 
�لنائب  غ��رب��ي��ة  ب���ن  م���ه���دي  و�أّك�������د 
�لتاأ�شي�شي  �ملجل�ص  م��ن  �ملن�شحب 
عن �لتحالف �لدميقر�طي �أّن ر��شد 
ورئي�ص  �لنه�شة  وحركة  �لغنو�شي 
�حلكومة علي لعري�ص هم �أول من 
�شيحدث  ما  م�شوؤولية  �شيتحملون 
و�أو�شح  يف تون�ص على حّد تعبريه. 
�ملجل�ص  م��ن  �ملن�شحبني  �ل��ن��و�ب  �أّن 
بقر�رهم  م��ت��م�����ّش��ك��ون  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
�إىل حني حتقيق ما ج��اء يف مبادرة 
من  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام  �الحت��اد 
حّل للحكومة وتكوين حكومة �إنقاذ 
دعوة  يلّبو�  لن  �أّنهم  موؤكد�  وطنّي, 
جعفر  بن  م�شطفى  �ملجل�ص  رئي�ص 
حل�شور جل�شة عامة الأنهم يرف�شون 
�ل�شّم.  ح����و�ر  �إج������ر�ء  �إىل  �ل���ع���ودة 
�أن��ه يف حال مت�ّشك  �لنائب  و�أ�شاف 
ح�شور  يف  �جلل�شة  بعقد  حعفر  بن 
نّو�ب حركة �لنه�شو وحلفائها فقط 
�لتاريخّية  م�شوؤوليته  حتّمل  فعليه 
ثقته  يفقد  �ل�شعب  الأّن  بعد  فيما 
بعقده  م��ل��ّوح��ا  ن��ه��ائ��ّي��ا,  �ملجل�ص  يف 
مو�زية  جلل�شة  �ملن�شحبني  �ل��ن��ّو�ب 
بدورهم. وطالب مهدي بن غربية 
حركة �لنه�شة بقبول حكومة وحدة 
و����ش��ت��ق��ال��ة �حلكومة  �إن���ق���اذ وط��ن��ي 
�حلالية ب�شكل �شريع و�الإعالن عن 
و�إاّل فاإّنها  �لباب للحو�ر  ذلك وفتح 
و�شتعزل  �الأو�شاع  توتري  يف  �شتزيد 
�أكرث على حّد تعبريه. وقال �لنائب 
�ملن�شحب عن �لتحالف �لدميقر�طي 
�نفر�ج  الأف�����ق  وج�����ود  ط���امل���ا ال  �إّن������ه 
�ملعت�شمون  ف�����ش��ي��و����ش��ل  ���ش��ي��ا���ش��ي 
م����ن����اط����ق �جل���م���ه���وري���ة  ك����ام����ل  يف 
حركة  جتيي�ص  مقابل  �عت�شامهم 
�لنه�شة الأن�شارها و�إنز�لهم لل�شارع 
مم���ا ���ش��ي��خ��ل��ق ت�����ش��ادم ج���ه���وي بني 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ني.  ول��ع��ل �ل��ن��ائ��ب د بن 
�أوج��ز �الأو�شاع يف تون�ص  غربية قد 
و�عية  لنه�شة  حركة  �أن  �أك��د  ح��ني 
و�أّنها  فا�شلة  �حلالية  �حلكومة  �أّن 
�أن�شارها  �إيهام  حتاول  لكنها  �نتهت 
�أنها قادرة على �إنقاذ �لبالد, م�شيفا 
تنجح  لن  �أنها  وتتاأكد  �شتقتنع  �أّنها 
�ل��و���ش��ع �حل����ايل ه�ّص  ذل���ك الن  يف 
يدخل  ق��د  منتظر  غ��ري  ح��دث  و�أي 
و�نفالت لن  دو�م��ة عنف  �لبالد يف 
ح�شب  عليه  �ل�شيطرة  م��ن  تتمكن 

قوله.

ل جمال حلوار وطني قبل ا�ضتقالة احلكومة
 النواب املن�ضحبون يرف�ضون العودة للتاأ�ضي�ضي

اأكراد �ضوريا يلتقون مب�ضوؤولني يف اخلارجية الربيطانية
••عوا�سم-وكاالت:

عقد معار�شون �أكر�د �شوريون لقاًء مع م�شوؤولني من وز�رة 
حكومة  ح��ّث  �إىل  ه��دف  �إن��ه  قالو�  �لربيطانية,  �خلارجية 
ت�شنها  �لتي  �ملتو��شلة  بالهجمات  �لتنديد  على  ب��الده��م 
�جل��م��اع��ات �الأ���ش��ول��ي��ة ع��ى مناطقهم وم��ن��اط��ق �أخ���رى يف 
�شوريا. وقال �أحمد �شمو, ممثل حزب �الحتاد �لدميقر�طي 
�للقاء  �إن  �م�ص  �نرتنا�شونال  بر�ص  ليونايتد  بريطانيا,  يف 
كان �يجابياً وح�شره ثالثة م�شوؤولني من وز�رة �خلارجية 
رئا�شة �حلكومة, ومت خالله مناق�شة  ومندوب من مكتب 
�ل��ه��ج��م��ات و�مل���ج���ازر �ل��وح�����ش��ي��ة و�ل��ت��ط��ه��ري �ل��ع��رق��ي �لتي 
كوجر�ت  وت��ل  �أبي�ص  تل  يف  �لكردية  �ملناطق  لها  تتعر�ص 

وت��ل��ع��رن وع��ف��ري��ن بريف  ت��ل��ح��ا���ش��ل  �ل��ق��ام�����ش��ل��ي, ويف  يف 
�لعر�ق  يف  �ال���ش��الم  ودول���ة  �لن�شرة  جبهة  قبل  م��ن  حلب 
�لربيطانيني  �مل�شوؤولني  و�أ�شاف طلبنا من   . �ل�شام  وبالد 
�الأبرياء,  �لنا�ص  وقتل  وبخطف  �ملمار�شات  بهذه  �لتنديد 
و�أن ت�شغط بالدهم على �الحتاد �الأوروبي ل�شجب �ملجازر 
�لتي ترتكبها هذه �جلماعات بحق �ملدنيني يف جميع �أنحاء 
�شوريا, و�أن تلتزم بو�جباتها �الخالقية و�الإن�شانية حلماية 
�أن  من  وحّذرناهم  �شوريا,  يف  �الأثنية  و�ملجتمعات  �الأك��ر�د 
�جلماعات �مل�شلحة �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة متثل تهديد�ً 
على  بل  فقط,  �شوريا  يف  �لكردية  �ملناطق  على  يقت�شر  ال 
كل �ملناطق �القليمية و�لعاملية . و�أ�شار ممثل حزب �الحتاد 
وز�رة  م�����ش��وؤويل  زّود  �أن���ه  �إىل  بريطانيا  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 

موثوقة  م�شادر  من  باح�شائيات  �لربيطانية  �خلارجية 
�جلهادية,  �جلماعات  �ختطفتهم  �لذين  �الأك��ر�د  عدد  عن 
خمطوفاً   450 و  تلعرن  يف  خمطوف   300 بينهم  وم��ن 
ر�شالة حول مطالب �حلزب وموقفه  و�شلمهم  يف عفرين, 
�مل�شوؤولني  �أن  �شمو  وق��ال   . �شوريا  �ل��د�ئ��رة يف  �الأزم���ة  من 
يعر�شو�  ب��اأن  ووع���دو�  �ملطالب,  ه��ذه  �أي���دو�  �لربيطانيني 
ع��ل��ى وزي����ر �خل���ارج���ي���ة ول���ي���ام ه��ي��غ و�حلكومة  �ق����رت�ح����اً 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ال���ش��د�ر ب��ي��ان ي��ن��دد مب��م��ار���ش��ات �جلماعات 
�ملناطق  �مل�شاملني يف  �ملدنيني  �إىل حماية  ويدعو  �جلهادية, 
�لكردية يف �شوريا . ودعت ر�شالة حزب �الحتاد �لدميقر�طي 
يونايتد  ح�شلت  و�لتي  �لربيطانية  �خلارجية  وز�رة  �إىل 
�إىل  �ل��دويل  �ملجتمع  منها  ن�شخة  على  �نرتنا�شونال  بر�ص 

ح��م��اي��ة �مل��دن��ي��ني �الأك�����ر�د و�ل��ع��رب و�الآ���ش��وري��ني و�الأرم����ن 
�لتي  �لوح�شية  �لعرقي  �لتطهري  و�مل�شيحيني من هجمات 
ت�شتهدف �لتعاي�ص �ل�شلمي بني �الأقليات يف �ملنطقة �لكردية 
دولة  �أحكام  لفر�ص  بالقوة  �الأقليات  ب�شوريا, و�خالء هذه 
�ال�شالم يف �لعر�ق وبالد �ل�شام . و�أ�شافت �إن حزب �الحتاد 
�شاملة  �شيا�شية  ت�شوية  �إىل  �لتو�شل  يعترب  �لدميقر�طي 
�ملجتمع  �شوريا, ويدعو  �الأزم��ة يف  �لفّعال النهاء  هو �حلل 
و�لواليات  �الأوروب������ي  و�الحت�����اد  �مل��ت��ح��دة  و�الأمم  �ل����دويل 
�شوريا,  �الأع��ر�ق يف  �ملتعددة  �ملجتمعات  �إىل حماية  �ملتحدة 
و�لتعاون مع �الأكر�د وغريهم من �حلركات �لدميقر�طية 
�الإقليمي  �ال�شتقر�ر  يقّو�ص  �لذي  �مل�شرتك  �لتهديد  �شد 

و�لعاملي و�لدميقر�طية و�ل�شالم . 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خالد �حلمر لتجارة �ملو�د 

�لغذ�ئية رخ�شة رقم:CN 1079384  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 01*01 �ىل 1*2.87

تعديل ��شم جتاري:من/خالد �حلمر لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
KHALED ALHAMAR FOODSTUFF TRADING

�ىل/بقالة خالد �حلمر  
KHALED ALHAMAR BAQALA

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�حلو�شني  �شهاب  ماركت  �ل�ش�����ادة/�شوبر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1032790  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3.2*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شوبر ماركت �شهاب �حلو�شني 
SHIHAB AL HOUSNY SUPERMARKET

�ىل/بقالة �شهاب �حلو�شني  
SHIHAB ALHOUSNY BAQALA

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - بالتجزئة )4721032(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف جممع ��شتهالكي )�شوبر ماركت( )4711002(
فعلى كل من له حق �العرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

CN 1067004:لت�شليح �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شالح نا�شر ح�شني �حلارثي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر علي غلوم مو�شى �لعبيديل

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

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

CN 1426974:و�شبا للياقة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل �شعيد عيظة �لعامري )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر حممد حمد عبيد �لعريف �لظاهري

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

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

�لريا�شي رخ�شة رقم:CN 1141658 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل �شعيد عيظة �لعامري )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر حممد حمد عبيد �لعريف �لظاهري
مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��ص  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

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

CN 1170986:ل�شرق لتجارة �لفالتر رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

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

CN 1311098:شامل مطر للحالقة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�مل�شتوى �لرفيع لتجارة مو�د �لبناء
 رخ�شة رقم:CN 1191704 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

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

CN 1008081:للنجارة �ليدوية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

الغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
�لبحر  جنم  �لتجاري  باال�شم   CN  1016675 رقم 
للخدمات �لهند�شية و�لفنية ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

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

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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الغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
�ك�شيالنت  �لتجاري  باال�شم   CN  1199008 رقم 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �ملعد�ت  لتجارة  تكنيكل 

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

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

 CN 1200349:للعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فرحان جمعه فرحان جمعه �لفالحي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف هدى عبيد حميد �لظاهري

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

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خليفة لتاأجري �ل�شيار�ت

رخ�شة رقم:CN 1003807 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �حمد مو�شى من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�هلل �حمد مو�شى من 100% �ىل %98
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نايف عبد�هلل �حمد �ملو�شى)%1(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد عبد�هلل �حمد �ملو�شى )%1(
تعديل ر��ص �ملال/ من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1.50*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري:من/خليفة لتاأجري �ل�شيار�ت
KHALIFA RENT A CAR

�ىل/خليفة لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م 
KHALIFA RENT A CAR LLC

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

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

العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد ربيع حممد العمال 

�لديكور ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1159581 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي )%51(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد عبد�لنور حممد طاهر �لزرعوين

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �ملطار �ملالك �شعيد خلف �حلمريي 

�ىل �بوظبي م�شفح م 26 �ملالك �شركة بلوليك بروبرتيز ذ.م.م
فعلى كل من له حق �العرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

 اإعـــالن �سطب قيد
بي  ��ص  �أي  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
تقدمت  قد  �جلن�شية(  )�شوي�شرية  �يه  ��ص  كون�شرتك�شن 
و�ملقيدة  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
بالوز�رة.  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )4167( رقم  حتت 
وتنفيذ� الحكام �لقانون �الحتادي رقم )8( ل�شنة 1984م يف 
رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  �لتجارية وتعديالتة  �ل�شركات  �شاأن 
)377( ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ص 
�حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق يف �العرت��ص �ن 
يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر 
من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد �إد�رة 

�لت�شجيل �لتجاري �ص.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:��شتمار�ت للخدمات ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:

e ESTEMARAT SERVICES L.L.C ��شتمار�ت للخدمات ذ.م.م

�ملودعة بالرقم:185398       بتاريخ:2013/1/20 م
با�ش��م:��شتمار�ت للخدمات ذ.م.م

, فاك�ص:  , هاتف: 5139333  وعنو�نه:�ل�شارقة �ملنطقة �ل�شناعية رقم 3 �شارع �لر�بع �ل�شناعي �ص.ب: 4083 
5356653 �المار�ت �لعربية �ملتحدة .  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 �لدعاية و�العالن و�د�رة وتوجية �العمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي .

 ESTEMARAT( كلمة  و��شفلها  بالعربية  ذ.م.م(  للخدمات  )��شتمار�ت  �لعالمة:كلمة  و�شف 
SERVICES L.L.C( باالنكليزية بتدرجات �للون �الزرق ويعلوهما د�ئرة بي�شاء بظل ��شود وبد�خلها 
حرف �ي )e( باللغة �النكليزية باللون �الزرق وحتيطة د�ئرة زرقاء �حلو�ف وبجانبها خم�ص كر�ت زرقاء 

م�شفوفة بالتدريج ح�شب �حلجم .
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�شبيد ل�شناعة �لذهب ذ.م.م
SG:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم:192990       بتاريخ:2013/6/9 م
با�ش��م:�شبيد ل�شناعة �لذهب ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�شارقة , �ل�شناعية رقم 2 , ���ص.ب:26472 , هاتف: 5336559 , فاك�ص:5335485 , �المار�ت �لعربية 
�ملتحدة  .  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14 �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من 
�دو�ت قيا�ص �لوقت  �ل��و�ردة يف فئات �خرى �ملجوهر�ت و�الحجار �لكرمية  معادن نفي�شة �و مطلية بها غري 

و�دو�ت قيا�ص �لوقت �لدقيقة .
و�شف �لعالمة:�شكل بي�شاوي باللون �لذهبي بد�خله �حلرفني SG باحرف كبرية باللون �البي�ص وظالل 

لالحرف باللون �لذهبي .
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:وثائق للخدمات ذ.م.م
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:WATHAA'EQ وثائق

�ملودعة بالرقم:185397       بتاريخ:2013/1/20 م
با�ش��م:وثائق للخدمات ذ.م.م

وعنو�نه:�ل�شارقة �ملنطقة �ل�شناعية رقم 13 �شارع �لر�بع �ل�شناعي �ص.ب: 4083 , هاتف: 5503303 , فاك�ص: 
5503322 �المار�ت �لعربية �ملتحدة .  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 �لدعاية و�العالن و�د�رة وتوجية �العمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي .

على  �لعربية  باللغة  )وثائق(  كلمة  وفوقها   )Wathaa'eq( كلمة  �النكليزية  �لعالمة:باللغة  و�شف 
�ليمني وبجانبها على �جلهة �لي�شرى �شعار مكون من 5 ��شباه �قو��ص حتتوي على دو�ئر متفاوته ومتدرجة 

باالحجام ب�شكل مميز و�لعالمة باللون �ال�شود .
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860 العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

 م�سطفى هادي لعمال الرخام ذ.م.م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية ل�شركة/ م�شطفى 
�ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية  ذ.م.م و�خلا�ص  �لرخام  هادي العمال 
�ل�شركة  ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  �مل�شفي/�أمري  يعلن   , �عاله 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفي , وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم من 
تاريخ �الإعالن , وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة باالإعالن 

ي�شقط حقه باملطالبة. 
�بوظبي   , فاك�ص:02/6210478   , �مل�شفي:02/6321546  تليفون 
 )17( �شقة   )6( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �شارع 

مكتب �لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   

 العارف لبطاريات ال�سيارات ذ.م.م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية ل�شركة/ �لعارف 
�ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية  و�خلا�ص  ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لبطاريات 
�ل�شركة  ت�شفية  عن  يو�شف  �شعد  �مل�شفي/�أمري  يعلن   , �عاله 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة 
�ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة 
لذلك �إىل �مل�شفي , وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوم من 
تاريخ �الإعالن , وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة باالإعالن 

ي�شقط حقه باملطالبة. 
�بوظبي   , فاك�ص:02/6210478   , �مل�شفي:02/6321546  تليفون 
 )17( �شقة   )6( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �شارع 

مكتب �لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون

اإعـــالن ت�سـفية �ســركة
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ال�ضيوخ ي�ضادق على باور �ضفرية لالأمم املتحدة 
•• وا�سنطن-ا ف ب:

تعيني  على  �شاحقة  باغلبية  �المريكي  �ل�شيوخ  جمل�ص  �شادق 
�ملتحدة,  �المم  ل��دى  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  �شفرية  ب���اور  �شامانتا 
و�قر  بها  �لرتحيب  �ىل  �وباما  ب��ار�ك  �لرئي�ص  �شارع  خطوة  يف 
�ملجل�ص باغلبية 87 �شوتا مقابل 10, باور �ملتخ�ش�شة يف حقوق 
�الن�شان وجر�ئم �البادة, خلفا ل�شوز�ن ر�ي�ص �لتي تولت رئا�شة 
باور )42  �البي�ص. وح�شلت  �لبيت  �لقومي يف  �المن  جمل�ص 
عاما( �لتي حتمل �شهادة يف �حلقوق من جامعة هارفرد وكانت 
�مل�شادقة  �وباما, خالل عملية  ب��ار�ك  للرئي�ص  م�شاعدة خا�شة 
على تعيينها على دعم و��شع باعتبارها �شتكون مد�فعة ن�شيطة 

�ىل �نه ال ميكن �ن تكون هناك معايري لدولة ومعايري غريها 
لدولة �خرى و�لواليات �ملتحدة لي�ص لها �شديق يف �لعامل �كرب 

من ��شر�ئيل .
�لدفاع  على  و�شاعمل  ��شر�ئيل  �ج��ل  م��ن  �ك��اف��ح  �شوف  و�ك���دت 
عنها بال كلل . لكن يف موقعها �ال�شا�شي �جلديد يف �د�رة �وباما, 
�شت�شعى باور على �الرجح الن تكون �كرث دبلوما�شية مما كانت 
بت�شريحاتها  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  يف  �ملنا�شبات  بع�ص  يف  عليه 
 2002 �ملتحدة فقد دعت يف  و�لواليات  ��شر�ئيل  �حل��ادة حول 
�ملقابل  يف  و�ل��ق��ي��ام  ال���ش��ر�ئ��ي��ل  �لع�شكرية  �مل�����ش��اع��دة  وق���ف  �ىل 
با�شتثمار مليار�ت �لدوالر يف �الر��شي �لفل�شطينية لكنها �عربت 
�للوبي  لنفوذ  �ن��ت��ق��اده��ا  وع��ن  �لت�شريحات  ل��ه��ذه  �ال���ش��ف  ع��ن 

�نتقاد�ت  و�جهت  كما  �ملتحدة.  �لواليات  يف  �لز�ئد  �ال�شر�ئيلي 
لعدد من �ملالحظات �لتي �بدتها قبل عقد مبا يف ذلك حديثها 
م�شكلة  كتابها  ويف  �المريكية.  �حلكومة  �رتكبتها  جر�ئم  عن 
�خليار�ت  �ىل  ب���اور  ����ش��ارت   , �الب���ادة  وع�شر  �م��ريك��ا  جهنمية: 
�ل�شعبة �لتي تو�جهها �النظمة �لدميوقر�طية �لغربية عندما 
ترى جر�ئم �بادة ترتكب يف �خلارج. وقالت يف كتابها �لذي منح 
جائزة بوليتزر ملاذ� تقف �لواليات �ملتحدة جانبا بهذ� �حلد من 
�ليها, �شددت على ف�شل �ال�شرة  �لرت�خي؟ ويف جل�شة �ال�شتماع 
�لدولية يف �لقيام بخطو�ت عملية لوقف �الزمة يف �شوريا وقالت 
للجنة جمل�ص �ل�شيوخ نرى �خفاق جمل�ص �المن �لدويل يف �لرد 

على �ملجزرة يف �شوريا, �نه عار �شيحكم عليه �لتاريخ بق�شوة .

ومفوهة عن م�شالح �لواليات �ملتحدة. وخالل جل�شة ��شتماع يف 
جمل�ص �ل�شيوخ يف منت�شف متوز-يوليو �كدت باور �نها �شتد�فع 
النحياز  �ملتحدة  �المم  يف  تتعر�ص  �لتي  ��شر�ئيل  عن  كلل  بال 
غري مقبول �شدها, على حد تعبريها وقالت يومها رغم �ن هذه 
�ملنظمة �ن�شئت يف ظل �لهولوكو�شت )حمرقة �ليهود يف �حلرب 
�لعاملية �لثانية( فاننا نرى فيها �نحياز� و��شحا وتهجمات على 
جدل  �ي  ع��ن  بعيدة  �شرعيتها  ت��ك��ون  �ن  يجب  �ل��ت��ي  ����ش��ر�ئ��ي��ل 
ب�شان  �شوؤ�ل  على  رد�  و��شافت   . ت�شكيك  �ي  عن  بعيد�  و�منها 
جمل�ص  يف  �لغربية  �ل��دول  جمموعة  متثيل  يف  ��شر�ئيل  رغبة 
�ف��ل��ت��ت من  2018 �ن ع�����ش��وي��ة جم��ل�����ص �الم����ن  �الم����ن ع����ام 
باور  و��شارت   . �شنو�ت  منذ  �لكثرية  م�شاهماتها  رغم  ��شر�ئيل 

•• هراري-ا ف ب:

رئي�ص  ح��زب  با�شم  �ملتحدث  �علن 
�ملفرت�ص  من  �نه  �م�ص  زميبابوي 
بن�شبة  م��وغ��اب��ي  روب����رت  ي��ف��وز  �ن 
تقريبا  �ال���ش��و�ت  م��ن  باملئة   75
�لتي  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �الن���ت���خ���اب���ات  يف 
�الرب��ع��اء, و�ن يح�شل حزبه  جرت 
�جلمعية  يف  �لثلثني  غالبية  على 
با�شم  �مل��ت��ح��دث  �ل��وط��ن��ي��ة. وق����ال 
غامبو  روغ���اري  �لرئا�شي  �حل��زب 
�لتوقعات  �ن  بر�ص  لوكالة فر�ن�ص 
�شيح�شل  �ل��رئ��ي�����ص  �ن  �ىل  ت�شري 
باملئة هذ�  70 و75  ب��ني  م��ا  على 
هو �ل�شعور �ل�شائد بح�شب ما �مل�ص 

على �الر�ص .
على  �شنح�شل  �ننا  �عتقد  و��شاف 
غالبية �لثلثني تقريبا يف �جلمعية 
�لوطنية حيث كانت حركة �لتغيري 
رئي�ص  ب���زع���ام���ة  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي 
�لوزر�ء مورغان ت�شانغري�ي تتمتع 

بالغالبية حتى �الن.
وف����از ح���زب �ل��رئ��ي�����ص م��وغ��اب��ي يف 
52 من ��شل 62 د�ئرة �نتخابية 
�الن من  ح��ت��ى  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  ن�����ش��رت 

يتعني  م���ق���اع���د   210 �ج����م����ايل 
ملوؤها.

نح�شل  �ن  ميكن  ال  غامبو  وق���ال 
 140 �ىل   130 م���ن  �ق����ل  ع��ل��ى 
�شت�شمح  �لثلثني  وغالبية  مقعد� 
�لد�شتور,  بتعديل  موغابي  حلزب 
وه����و ن�����ص ل���ي���رب�يل ن�����ش��ب��ي��ا متت 

�شاركه  �لذي  ت�شانغري�ي  مورغان 
م�شتقرة.  غري  تعاي�ص  حكومة  يف 
�لعملية  ت�������ش���ان���غ���ري�ي  وو�����ش����ف 
�الربعاء  ج���رت  �ل��ت��ي  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
�نها  معترب�   , كبرية  مهزلة  بانها 
�ملع�شكر  ت���الع���ب  ط���امل���ا  ت���ك���ن  مل 

�لرئا�شي ب�شناديق �القرت�ع.

��شتفتاء  يف  حديثا  عليه  �مل��و�ف��ق��ة 
وحتقيق  �ذ�ر-م����ار�����ص.  يف  �ج����ري 
موغابي  ملع�شكر  �ل��ف��وز  ه��ذ�  مثل 
و�لثمانني  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  ي��ب��ل��غ  �ل����ذي 
��شتقاللها  ويحكم زميبابوي منذ 
�ل�شربة  �شي�شكل  ع��ام��ا,   33 قبل 
�لرئي�شي  خل�����ش��م��ه  �ل���ق���ا����ش���ي���ة 

موغابي يكت�ضح انتخابات زميبابوي قتلى واآلف النازحني بفي�ضانات يف بورما
•• رانغون-ا ف ب:

ت�شرب  �لتي  �لفي�شانات  ��شفرت 
���ش��رق ب���ورم���ا م��ن��ذ ع����دة �ي����ام عن 
م��ق��ت��ل ث���الث���ة ����ش��خ��ا���ص و�رغ�����ام 
ع�شر�ت �الف �ل�شكان على �لفر�ر, 
�لر�شمية  �ل�����ش��ح��اف��ة  ذك����رت  ك��م��ا 
�ل��ت��ي ح���ذرت م��ن �م��ط��ار ��شافية 
ووالي������ة ك�����ارن ع��ل��ى �حل������دود مع 
حيث  ت�شرر�  �الك��رث  هي  تايالند 
مت �جالء حو�ىل 35 �لف �شخ�ص 

�ىل 79 خميما..
اليت  نيو  �شحيفة  �و�شحت  كما   
������ش����ارت �ىل  �ل���ت���ي  م���ي���امن���ار  �وف 
و�عتبار  ����ش��خ��ا���ص  ث��الث��ة  م��ق��ت��ل 
ر�بع يف عد�د �ملفقودين. ويف والية 
 4500 م�����ون, �ج���ل���ي �ك����رث م���ن 
كما  خم���ي���م���ا,   34 �ىل  ���ش��خ�����ص 
�لبع�ص  لكن  �ل�شحيفة.  ��شافت 
�ن  م��ا  �ل��ع��ودة �ىل منازلهم  ب���د�أو� 

بد�ت �ملياه تنح�شر .
�لرتبة  �نزالق����ات  �حلقت  كذلك   
و�قفلت  �ل���ط���رق���ات  يف  �������ش�����ر�ر� 
بع�ص  وت��ت�����ش��رر  م��در���ش��ة.   245
م���ن���اط���ق ب�����ورم�����ا ����ش���ن���وي���ا ج�����ر�ء 

وخ�شو�شا  �مل��ق��ب��ل��ة  �الي�����ام  خ���الل 
دلتا �ي��ر�و�دي ب�شبب �مطار تفوق 
�ل���ع���ادي. وقالت  �مل��ع��دل  غ��ز�رت��ه��ا 
�ل�شحيفة يف �فتتاحيتها �ن �لنا�ص 
يجب  �النهر  قرب  يقيمون  �لذين 

�لف�شل  ه���ذ�  خ���الل  �ل��ف��ي�����ش��ان��ات 
�وف  الي���ت  ن��ي��و  وح����ذرت �شحيفة 
م��ي��امن��ار م��ن �ن �ل��ف��ي�����ش��ان��ات قد 
�لواليتني  ه���ات���ني  يف  ت���ت���و�����ش���ل 
�لبالد  يف  �خ��رى  مناطق  وت�شيب 

�شد  وقائية  �ج���ر�ء�ت  يتخذو�  �ن 
�لفي�شانات , حم��ذرة من خماطر 
و�الفاعي  �لكهربائية  �ل�شعقات 
و�ن�������زالق�������ات �ل�����رتب�����ة و����ش���ق���وط 

�ال�شجار .

منح رو�ضيا اللجوء ل�ضنودن �ضربة للعالقات مع اأمريكا
•• وا�سنطن-ا ف ب:

�شكل منح �مل�شت�شار �ل�شابق يف وكالة �المن �لقومي �المريكي 
�دو�رد �شنودن �للجوء �ل�شيا�شي يف رو�شيا يف حني �نه مطلوب 
���ش��ري��ة, �شربة  ل��ت�����ش��ري��ب��ه م��ع��ل��وم��ات  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات  يف 
ر�ى  ما  على  ��شا�شا,  �ملتوترة  �لرو�شية  �المريكية  للعالقات 
خرب�ء و�ع�شاء يف �لكونغر�ص. وكانت �د�رة �لرئي�ص �المريكي 
بار�ك �وباما �بدت �ملها يف �عادة �طالق �لعالقات مع خ�شم 
�ن  غ��ري  �ل��ب��اردة,  �حل��رب  �ل�شابق يف حقبة  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�لرئي�ص �لرو�شي فالدميري بوتني مل يتجاوب كثري� مع هذ� 
�لعر�ص و�بقى على موقف فاتر. و�شنودن مطلوب يف و��شنطن 
لت�شريبه معلومات �شرية حول بر�مج مر�قبة �مريكي وبقي 
�نتظار  �شهر يف  �كرث من  ملدة  �حد مطار�ت مو�شكو  عالقا يف 
�لبت يف و�شعه. ورف�شت رو�شيا ت�شليمه �ىل �لواليات �ملتحدة, 
ومنحته �خلمي�ص �للجوء �ل�شيا�شي �ملوقت ملدة �شنة, ما مكنه 

�ل�شرعة من �ملطار بعيد� عن �العالم  من �خل��روج على وجه 
م��ن معهد  بايفر  �شتيفن  وق���ال  ���ش��ري.  م��وق��ع  �ىل  و�ل��ت��وج��ه 
بروكينغز يف و��شنطن هذ� لي�ص خرب� جيد� وندد �ع�شاء كبار 
�نها  معتربين  �لرو�شية  باخلطوة  �الم��ريك��ي  �لكونغر�ص  يف 
ت�شدد �شربة �ىل �لعالقات �ملتوترة ��شا�شا بني �لبلدين بفعل 

�لنز�ع يف �شوريا و�د�نة �ملعار�ص �لرو�شي �ليك�شي نافالني.
�ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة يف  روب���رت ميننديز رئي�ص جلنة  وق��ال 
حمكمة  يف  وم��ك��ان��ه  ف���ار  ���ش��ن��ودن  �دو�رد  �ن  �ل�����ش��ي��وخ  جمل�ص 

�مريكية, ولي�ص رجال حر� ي�شتحق �للجوء يف رو�شيا .
و��شاف �نه مبعزل عن كون رو�شيا متنحه �للجوء ل�شنة, فان 
�لرو�شية  �المريكية  للعالقات  �نتكا�شه  ت�شكل  �خلطوة  ه��ذه 
يف  مو�شكو  ق��ر�ر  على  ماكني  ج��ون  �جلمهوري  �ل�شناتور  ورد 
تعليق �شاخر على موقع تويرت كتب فيه �شنودن يبقى يف بالد 
�ل�شفافية وحقوق �الن�شان. حان �لوقت لل�شغط جمدد� على 

ذلك �لزر العادة �طالق �لعالقات مع رو�شيا .

�حتمال  �ىل  ك��ارين  �البي�ص جاي  �لبيت  با�شم  �ملتحدث  و�مل��ح 
�ن ي��ق��اط��ع �وب��ام��ا ق��م��ة رئ��ا���ش��ي��ة �م��ريك��ي��ة رو���ش��ي��ة م��ق��ررة يف 
�شان  يف  �لع�شرين  ملجموعة  قمة  قبل  �يلول-�شبتمرب  مطلع 
بطر�شربغ. وقال كارين ن�شعر بخيبة �مل كبرية حيال �تخاذ 
جد�  �لو��شحة  مطالبنا  من  �لرغم  على  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  رو�شيا 
و�لقانونية يف �لعلن ويف �ملجال�ص �خلا�شة برتحيل �شنودن �ىل 
وقال  �شده  �ملوجهة  �التهامات  يو�جه  لكي  �ملتحدة  �لواليات 

لل�شحافيني �ننا نقيم جدوى عقد قمة على �شوء ذلك .
و����ش��ار �ىل �ن ه��ذه �خل��ط��وة م��ن ج��ان��ب �حل��ك��وم��ة �لرو�شية 
�لقانون,  فر�ص  �لتعاون يف جمال  �شجال طويال من  تقو�ص 

تعاون تعزز موؤخر� بعد تفجري�ت مار�ثون بو�شطن . 
من جهته, �عترب بايفر �ل�شفري �ل�شابق يف �وكر�نيا �ن �ف�شل 
و�شيلة للم�شي قدما تكمن يف مو�جهة �خلطوة �لرو�شية برد 
�ل�شديد  �ل�شغط  ممار�شة  �ن  م��ن  و�ث��ق��ا  ل�شت  وق��ال  معتدل 

�شوف ت�شاعد . 

�لقاعدة يف بالد �ملغرب �لعربي تتمدد يف تون�ص

تون�س: التنظيم العاملي لالإخوان يف قف�س التهام !؟

القاعدة ببالد املغرب الإ�ضالمي تدعو الغنو�ضي للتفاو�س
•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

�الأو�شع  �ل�شروق,  �شحيفة  �تهمت 
�نت�شار� يف تون�ص, �لتنظيم �لدويل 
لالإخو�ن �مل�شلمني بالوقوف ور�ء 

�الأحد�ث �لدموية يف تون�ص.
عددها  يف  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أك���������دت 
عن  نقال  �جلمعة,  �أم�����ص  �ل�شادر 
�أن  ب��امل��وث��وق��ة,  و�شفتها  م�����ش��ادر 
�الأر��شي  على  حاليا  يح�شل  م��ا 
منه  ه���ام  ج���زء  يف  ه��و  �لتون�شية, 
�لعاملي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ت��خ��ط��ي��ط  م���ن 
وتنفيذ�  �مل�����ش��ل��م��ني  ل�����الإخ�����و�ن 
�لذي  �لطارئ  �جتماعه  ل��ق��ر�ر�ت 
�نعقد موؤخر� يف مدينة ��شطنبول 

�لرتكية.
�أّن  �لتون�شية,  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
ُكّلفت  له,  بوالئها  ُعرفت  �أطر�فا 
�ملوؤ�ش�شتني  ب�شرب  عنه,  بالوكالة 
�لتون�شيتني  و�لع�شكرية  �الأمنية 
توفري  ثم  ومن  ترهيبهما,  بغاية 
�جلماعات  �أم���ام  �شا�شعة  م�شاحة 
�مل�شلحة حتى تفر�ص منطها على 
�إطار  يف  وذل��ك  �لتون�شي  �ملجتمع 
�أو  باأفغنة  ُي��ع��رف  خمطط  تنفيذ 
وت�شري  �لتون�شية,  �لبالد  �شوملة 
�جليو�ص  قائد  �أن  �إىل  �ل�شحيفة 
�لثالث �ملتقاعد ر�شيد عمار �شبق 

�أن حّذر منه.
ويذكر �أن �لرئي�ص �ل�شابق الأركان 
�جليو�ص �لثالثة يف تون�ص ر�شيد 
عمار, حت��دث عن وج��ود خمطط 
�أجنبي ل�شوملة �لبالد �لتون�شية. 
موؤ�ش�شات  يف  ح���دث  م��ا  �أّن  و�أك����د 
 2011 14 جانفي  بعد  �ل��دول��ة 
م����ن �����ش����رب وت����ه����رئ����ة, ث����م فتح 
�حل�����دود ع��ل��ى م�����ش��ر�ع��ي��ه��ا �أم����ام 
غري  وكميات  �الإرهابيني  جحافل 
ذلك  ك��ل  �الأ�شلحة,  م��ن  م�شبوقة 
�شوملة  �أو  �أفغنة  خانة  يف  ي�شب 
حاولت  ما  وهو  �لتون�شية  �لدولة 
و�لع�شكرية  �الأم��ن��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�إف�شاله.
�ل�شروق  ن�شبت  �الإط����ار,  ذ�ت  ويف 
�مل�������ش���ادر  ذ�ت  �إىل  �ل���ت���ون�������ش���ي���ة 

�ملغرب  ب���الد  يف  �ل��ق��اع��دة  تنظيم 
دروكد�ل,  �ملالك  عبد  �الإ�شالمي, 
�ل���ودود,  �أب���و م�شعب عبد  �مل��دع��و 
تون�شي   200 م���ن  �أزي������د  ج���ّن���د 
�لقاعدة  ب�����ش��ف��وف  ل���الل���ت���ح���اق 
�لثانية  �حل����رب  �أث���ن���اء  ب���ال���ع���ر�ق 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  ق��ادت��ه��ا  �ل��ت��ي 
وح���ول   ,2003 يف  �الأم���ري���ك���ي���ة 
وجهتهم �إىل �جلز�ئر حيث نفذو� 
�لعمليات  م��ن  جملة  ل��و�ئ��ه  حت��ت 
�ليوم  �إىل  ي��ز�ل��ون  �الإره��اب��ي��ة وال 
و�شعو�  بعدما  �شمنها  ين�شطون 
ودول  وتون�ص  ليبيا  �إىل  نطاقها 

�أخرى.
وك�شفت م�شادر �لفجر �جلز�ئرية 
�أن �أزيد من 200 �إرهابي تون�شي 
كبري  ع��دد  مبعية  ��شتقطابهم  مت 
م����ن �ل���ل���ي���ب���ي���ني, و�جل����ز�ئ����ري����ني 
تدريب  مر�كز  �إىل  و�ملوريتانيني 
ب�����اجل�����ز�ئ�����ر وم�����������ايل, ح����ي����ث مت 
ت��دري��ب��ه��م ع�����ش��ك��ري��ا ع��ل��ى �أي����دي 

�أمر�ء �لقاعدة.
�الإرهابيني  ه������وؤالء  �أن  وت��اب��ع��ت 
�إ���ش��اف��ي��ة يف  �أرق������ام  �إىل  حت���ول���و� 
�أ�شالو�  �لذين  �الإره��اب��ي��ني  قائمة 
وقتلو�  �ل������دم������اء,  م�����ن  �ل���ك���ث���ري 
و�شردو� وحرمو� �لبالد من �الأمن 

و�ال�شتقر�ر يف �جلز�ئر.
و�أ�شارت �إىل هذ� �لتو�جد �ملخيف 
عددهم  جت��اوز  تون�شيني  ملقاتلني 
�ملائتني وليبيني يف �جلز�ئر ينذر 
بخطورة �لو�شع �الأمني, كما ينذر 
مب�شتقبل خميف على �حلدود بني 
وت��ون�����ص, حيث حتر�ص  �جل��ز�ئ��ر 
ق��و�ت �الأم��ن على �ليقظة حت�شبا 
ن�شاطات  وملر�قبة  �الأو���ش��اع  لتاأزم 

�أتباع دروكد�ل.
�ل�شلطات  ق��ررت  �ل�شياق  هذ�  ويف 
�خلمي�ص  م�شاء  منذ  �جل��ز�ئ��ري��ة 
�حلدودية  �مل��ع��اب��ر  غلق  �أوت  غ��رة 
تون�ص و�جل��ز�ئ��ر على �خلط  بني 
جندوبة  مب��ح��اف��ظ��ة  �حل�������دودي 
�شمال غرب تون�ص كما �نها عّززت 
جممل  على  �لع�شكري  ح�شورها 

حدودها مع تون�ص. 

من  تون�ص  يف  �حل��اك��م��ة  �لنه�شة 
�أن�شار  عنا�شر  ��شتهد�ف  تبعات 
�ل�شريعة, ومن �لعو�قب �لوخيمة 
ل��ه��ذ� �ال���ش��ت��ه��د�ف, ك��م��ا عر�شت 
�لتون�شية  �ل��ن��ه�����ش��ة  زع��ي��م  ع��ل��ى 
�شل�شلة  �إج�����ر�ء  �ل��غ��ن��و���ش��ي  ر����ش��د 
�لتنظيم  وتبنى  �مل��ف��او���ش��ات.  م��ن 
�ل�شريعة  الأن�شار  دعمه  �الإرهابي 
عيا�ص,  �أب�����و  ب���ق���ي���ادة  ت��ون�����ص  يف 
�لقاعدة  بتنظيم  �لقيادي  ون�شح 
ب��ب��الد �مل��غ��رب �الإ���ش��الم��ي, حركة 
�لنه�شة مبر�جعة �شيا�شاتها جتاه 
�لت�شريحات  عن  و�لكف  �لتنظيم 
تعامل  م���ن���ت���ق���د�ً  ل������ه,  �مل����ع����ادي����ة 
م���ع �شباب  �ل��ّت��ون�����ش��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�ل�����ش��ح��وة, ودع�����ت �ل���ق���اع���دة �إىل 
�لدين,  ون�شرة  �ل�شريعة  حتكيم 
م�شرية �إىل خيانتها لل�شباب �لذي 

�أو�شلها للحكم ن�شرة لل�شريعة.
تنظيم  ��شتعد�د  �جليجلي  و�أك���د 
�ملبا�شر  �ل��ت��ف��او���ص  �إىل  �ل��ق��اع��دة 
بح�شور  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح����رك����ة  م����ع 
بعيد�  �الإ���ش��الم��ي��ة,  �الأم���ة  علماء 
�إياها  د�عياً  �الأمنّية,  �الأجهزة  عن 
�إىل �البتعاد عن �للجوء ملا �عتربه 
مع  �مل�شبوهة  �الأمنية  �التفاقيات 

�حلكومة �جلز�ئرية .

جتنيد 200 تون�شي
�أك����دت م�شادر  م��ن ج��ه��ة �أخ����رى, 
�إعالمية جز�ئرية �أن زعيم تنظيم 
�أبو  �الإ�شالمي  �ملغرب  يف  �لقاعدة 
م�شعب عبد �لودود جّند �أكرث من 
200 تون�شيا خالل حرب �لعر�ق 
�جلز�ئر  �إىل  و�أوف��ده��م   2003
ل��ق��ت��ال �جل��ي�����ص �جل���ز�ئ���ري وهم 
نطاق  ت���و����ش���ي���ع  ط�����ور  يف  ح���ال���ي���ا 
تون�ص  يف  �الإره�����اب�����ي  ن�����ش��اط��ه��م 
زعيم  �أن  و�أ�����ش����اف����ت  ول���ي���ب���ي���ا.  

�خل������رب �جل����ز�ئ����ري����ة يف ع���دده���ا 
تنظيم  �أّن  �جلمعة  �أم�ص  �ل�شادر 
�الإ�شالمي,  �ملغرب  ببالد  �لقاعدة 
ح����ذر ع���رب ت�����ش��ج��ي��ل ���ش��وت��ي بثه 
�الأول,  �أم�������ص  �ل��ر���ش��م��ي  م��وق��ع��ه 
ب�شوت �لقيادي �أحمد �أبو عبد �هلل 
�جليجلي �جلز�ئري, حزب حركة 

�لتون�شيون على �أر��شي �ل�شومال 
�أمريكي  بدعم  وذلك  و�أفغان�شتان 

�شهيوين و��شح.

القاعدة تدعو 
الغنو�شي للتفاو�س

م��ن ج��ه��ة �خ����رى ن�����ش��رت جريدة 

�لتي  �مل���ع���ط���ي���ات  ذ�ت  وح�������ش���ب 
تخل�ص  ع�����ل�����ي�����ه�����ا,  حت���������ش����ل����ت 
�ل�شحيفة, �إىل �أّن �لتنظيم �لعاملي 
ل���الإخ���و�ن �مل�����ش��ل��م��ني و�الأط������ر�ف 
ترغب  لو�ئه,  تن�شوي حتت  �لتي 
يف فر�ص منط معنّي على �ملجتمع 
�شاهده  بعيد� عما  لي�ص  �لتون�شي 

نا�شفة, تدالن بو�شوح على �لعمل 
م���ن �ج����ل �إدخ������ال �ل��ب��ل��ب��ل��ة د�خل 
كما  �لتون�شية,  �الأمنية  �ملوؤ�ش�شة 
�أّن��ه��ا ر���ش��ال��ة م��ف��اده��ا �أن �الإره���اب 
ك���ل �حلو�جز  ع��ل��ى جت�����اوز  ق�����ادر 
�الأم��ن��ي��ة و�ل�����ش��رب يف ع��م��ق قلب 

�لعا�شمة تون�ص.

�أّن ما حدث يف  تاأكيدها  �ملوثوقة, 
تون�ص وب�شفة منتظمة وممنهجة 
للمقر�ت  ح���رق  م��ن  وم�شرت�شلة 
له  كان خمططا  �الأمنية  و�ملر�كز 
�الأمنية  �ملوؤ�ش�شة  �شرب  �إط���ار  يف 
ع��دد من  �الأمني يف  �لفر�غ  وخلق 
�ملحافظات و�الأحياء �ل�شعبية �لتي 
�شّجلت منو� غري م�شبوق للظاهرة 
�جلهادية �لتكفريية د�خلها, حتى 
�مل��دن و�الأح��ي��اء حتّولت  �أن بع�ص 

�إىل مدن �أفغانية و�شومالية.
ك��م��ا ت��وؤك��د ه���ذه �مل�����ش��ادر, ح�شب 
خمّطط  �أن  �لتون�شية,  �ل�شحيفة 
�لذي  �لتون�شية  �ل��ب��الد  �شوملة 
�الأمنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ت��ان  ل���ه  ت�����ش��دت 
مو��شلته  ت���ق���ّرر  و�ل��ع�����ش��ك��ري��ة, 
�الجتماع  فعاليات  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
�لطارئ للتنظيم �لعاملي لالإخو�ن 
تركيا  يف  �ن��ع��ق��د  �ل���ذي  �مل�شلمني 
�الأمريكية  �مل���خ���اب���ر�ت  ب��ح�����ش��ور 
و�الإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة, وي�����اأت�����ي ق����ر�ر 
�ل�شوملة,  خم���ّط���ط  م���و�����ش���ل���ة 
�شربة  �إط��ار  يف  �ل�شحيفة,  تقول 
ما  ل��ت��ف��ادي  ت��ون�����ص,  يف  ��شتباقية 

حدث يف م�شر.
�شرب  على  �ملخطط  ه��ذ�  وين�ّص 
و�لع�شكرية  �الأم��ن��ي��ة  �ملوؤ�ش�شتني 
و�إ�����ش����ع����اف م���ع���ن���وي���ات���ه���م���ا, وم���ا 
�لتون�شيني  �جل���ن���ود  م���ع  ح����دث 
�أكرب  لهو  ذب��ح,  م��ن  �ل�شعانبي  يف 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  �أن  على  دليل 
م�شتهدفة يف �شميمها من خالل 
زعزعة معنويات �جلي�ص �لتون�شي 
وثقته يف قدرته على حماية حدود 
�لبالد. و�أ�شارت �شحيفة �ل�شروق 
تفجريي  �أن  �إىل  �ل���ت���ون�������ش���ّي���ة, 
و�ملحمدية  �ل���و�دي  حلق  مدينتي 
للّدرك  دوريتني  ��شتهدفا  �للذين 
عبو�ت  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  �ل���ت���ون�������ش���ي 

عملية ع�ضكرية وا�ضعة لتطهري جبال ال�ضعانبي من الإرهابيني
•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

�لرحمونى  توفيق  �لتون�شية  �لدفاع  وز�رة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أف��اد 
�أنه مت بد�ية من فجر �أم�ص �جلمعة �ل�شروع يف تنفيذ عملية ع�شكرية 
و��شعة �لنطاق مب�شاركة قو�ت �الأمن �لد�خلي تهدف �إىل تطهري جبل 

�ل�شعانبي من �الإرهابيني �لذين قدر عددهم باأكرث من 20 �شخ�شا.
و�أ�شاف �لرحموين �أنه مت خالل �لعملية ��شتخد�م وحد�ت ع�شكرية من 
�خلا�شة  و�ل��ق��و�ت  �لع�شكرية  �لهند�شة  من  بت�شكيالت  مدعومة  �مل�شاة 

�ملقاتلة  بالطائر�ت  و��شتعالماتي جوي  ناري  دعم  �لبحرية مع  وم�شاة 
و�ملروحيات باالإ�شافة �إىل تنفيذ رمايات باملدفعية �لثقيلة.  و�أ�شار �إىل 
�أن طوقا �أمنيا قد فر�ص على كامل �ملنطقة مع �لقيام بعمليات تفتي�ص 
تد�وله  مت  ما  نافيا  �لق�شرين  مدينة  مد�خل  ويف  �مل��ج��اورة  �لقرى  يف 
بخ�شو�ص قتل �لبع�ص منهم و�إمكانية حتديد عددهم موؤكد� يف �لوقت 
ذ�ته وجود تن�شيق خمابر�تي مع �جلز�ئر.  ودعا �لعميد �ملو�طنني �إىل 
�البتعاد عن منطقة �لعمليات لتجّتب �ل�شبهات وحفاظا على �شالمتهم 

و�الت�شال بال�شلطات �الأمنية و�لع�شكرية لالإدالء باأي معلومات.
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اجلار يف �سنة النبي املختار �سلى اهلل عليه و�سلم 
�لرو�بط بني �لنا�ص كثرية, و�ل�شالت �لتي ت�شل بع�شهم ببع�ص متعددة, 
�ل�شد�قة,  ور�ب��ط��ة  و�مل�����ش��اه��رة,  �لن�شب  ور�ب��ط��ة  �ل��ق��ر�ب��ة,  ر�ب��ط��ة  فهناك 
ور�بطة �جلو�ر, وغريها من �لرو�بط �لتي يقوى بها �ملجتمع .. وللجار يف 
�شنة �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � حرمة م�شونة وحقوق و�آد�ب كثرية, مل 

تعرفها قو�نني و�شر�ئع �لب�شر ..
لقد �أو�شانا �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � مبا فيه خرينا و�شالح �أمرنا يف 
ديننا ودنيانا و�آخرتنا, ومما و�شانا به : �أن نح�شن �إىل �جلري�ن �شو�ء �أكانو� 
��شتمرت  وق��د  �مل�شلمني,  غري  من  �أو  �مل�شلمني,  عامة  من  �أو  �الأق���ارب  من 
�لو�شية باجلار من جربيل عليه �ل�شالم لنبينا � �شلى �هلل عليه و�شلم � حتى 

ظن �أنه �شيورثه, وما ذ�ك �إال لعظم حق �جلار ..
عن عائ�شة � ر�شي �هلل عنها � قالت : قال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � : 

)ما ز�ل جربيل يو�شيني باجلار حتى ظننت �أنه �شيورثه( )�لبخاري( .
وكثري من �لنا�ص ال يعرف جاره وال ي�شاأل عنه �أو يتفقد �أحو�له, و�لبع�ص ال 
يهتم بحق جاره عليه, مع �أن �الإح�شان �إىل �جلار و�إكر�مه و�لقيام بحقوقه 
�أمر �أو�شى به �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � و�أكد عليه يف كثري من �أحاديثه 

وو�شاياه, ومن ذلك :

احلقوق العامة :
للجار على جاره �حلقوق �لعامة للم�شلم على �مل�شلم, و�لتي ذكرها �لنبي � 
�شلى �هلل عليه و�شلم � بقوله : )حق �مل�شلم على �مل�شلم �شت, قيل : ما هي يا 
ر�شول �هلل؟, قال : �إذ� لقيته ف�شلم عليه, و�إذ� دعاك فاأجبه, و�إذ� ��شتن�شحك 
مات  و�إذ�  ف��ع��ده,  مر�ص  و�إذ�  ف�شمته,  �هلل  فحمد  عط�ص  و�إذ�  ل��ه,  فان�شح 

فاتبعه( )�أحمد( .
بنفع �جلار  �ل��ق��ي��ام  ع���دم  م��ن   � و���ش��ل��م  � �شلى �هلل عليه  �ل��ن��ب��ي  ح���ذر  وق���د 
وم�شاعدته, وذك يف ما رو�ه �لبخاري يف �الأدب �ملفرد عن نافع عن �بن عمر 
قال : لقد �أتى علينا زمان � �أو قال : حني � وما �أحد �أحق بديناره ودرهمه 
من �أخيه �مل�شلم, ثم �الآن �لدينار و�لدرهم �أحب �إىل �أحدنا من �أخيه �مل�شلم, 
�شمعت �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � يقول : )كم من جار متعلق بجاره يوم 

�لقيامة يقول : يا رب هذ� �أغلق بابه دوين فمنع معروفه( .

الإح�شان اإىل اجلار :
�إليه يف  باإكر�م �جلار و�الإح�شان   � � �شلى �هلل عليه و�شلم  �أو�شى �لنبي  لقد 

�أحاديث كثرية, ومن ذلك :
عن �أبي �شريح �خلز�عي �أن �لنبي - �شلى �هلل عليه و�شلم – قال : )من كان 

يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر فليح�شن �إىل جاره ..( )م�شلم( .
تكلم  عيناي حني  و�أب�شَرْت  �أذن��اي  �َشِمَعْت   : قال  �لعدوي  �شريح  �أب��ي  وعن 
�الآخر  و�ل��ي��وم  ب��اهلل  يوؤمن  ك��ان  � فقال )م��ن  � �شلى �هلل عليه و�شلم  �لنبي 

فليكرم جاره ..( )�لبخاري(.
�أن ال يحقر  وينبغي  بينهم,  �لتهادي   : �جل��ري�ن  �الإح�شان بني  ومن �شور 

�جلار هديًة جاءته من جاره مهما كانت .. 
عن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � عن �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � قال : )يا 

ن�شاء �مل�شلمات ال حتقرن جارة جلارتها ولو فر�شن �شاة( )�لبخاري( . 
فر�شن �شاة : عظم قليل �للحم وهو خف �لبعري . 

وعن عائ�شة � ر�شي �هلل عنها � قالت : قلُت يا ر�شول �هلل : )�إن يل جارين 
فاإىل �أيهما �أهدي ؟ قال : �إىل �أقربهما منك بابا( )�لبخاري( .

وعن عبد �هلل بن عمرو � ر�شي �هلل عنهما � �أنه ذبحت له �شاة, فجعل يقول 
عليه  �هلل  �شلى   � �هلل  ر�شول  �شمعت  �ليهودي؟,  جلارنا  �أهديتم   : لغالمه 
و�شلم � يقول : )ما ز�ل جربيل يو�شيني باجلار حتى ظننت �أنه �شيورثه( 

)�لبخاري( .
ومن �الإح�شان للجري�ن : تفقدهم بالطعام, فعن �أبي ذر � ر�شي �هلل عنه � 
قال: �أو�شاين خليلي � �شلى �هلل عليه و�شلم � )�إذ� طبخت مرقا فاأكرث ماءه, 

ثم �نظر �أهل بيت من جري�نك فاأ�شبهم منها مبعروف( )م�شلم( .
وعن عبد �هلل بن عبا�ص � ر�شي �هلل عنه � قال : )لي�ص �ملوؤمن �لذي ي�شبع 

وجاره جائع �إىل جنبه( )�حلاكم( .
�أن��ه يحرم على  " .. يف �حل��دي��ث دليل و����ش��ح على  ق��ال �ل�شيخ �الأل��ب��اين : 
ما  �إل��ي��ه��م  ي��ق��دم  �أن  ج��ائ��ع��ني, فيجب عليه  ي��دع ج��ري�ن��ه  �أن  �لغني  �جل���ار 
�إن كانو� ع��ر�ة, ونحو ذلك من  يدفعون به �جل��وع, وكذلك ما يكت�شون به 

�ل�شرور�ت..".
� �شلى �هلل عليه و�شلم  ق��ال ر�شول �هلل   : ق��ال   � � ر�شي �هلل عنه  �أن�ص  وع��ن 
�إىل جنبه وه��و يعلم به(  وج���اره ج��ائ��ع  ب��ات �شبعاناً  ب��ي م��ن  �آم���ن  � : )م��ا 

)�لطرب�ين(..

�شنع الطعام للجريان لوفاة عندهم :
�أن ي�شنع  " .. و�إمنا �ل�ُشنَّة  �أحكام �جلنائز :  قال �ل�شيخ �الألباين يف كتابه 
�أقرباء �مليت وجري�نه الأهل �مليت طعاما ي�شبعهم, حلديث عبد �هلل بن جعفر 
� ر�شي �هلل عنه � حني ُقِتل قال �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � : )��شنعو� الآل 

جعفر طعاما فاإنه قد �أتاهم �أمر �شغلهم( )�أبو د�ود( .
وقال �الإمام �ل�شافعي : " و�أحب جلري�ن �مليت �أو ذي �لقر�بة �أن يعملو� الأهل 

�مليت يف يوم ميوت وليلته طعاما ي�شبعهم, فاإن ذلك �ُشنَّة, وِذْكٌر كرمي, وهو 
من فعل �أهل �خلري قبلنا وبعدنا ".

اإياك واإيذاء اجلار :
عن �أبى هريرة � ر�شي �هلل عنه � قال : قال ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم 

- : )من كان يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر فال يوؤذى جاره( )م�شلم( .
وعن �أبى �شريح �لكعبي �أن ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � قال : )و�هلل 
ال يوؤمن, و�هلل ال يوؤمن, و�هلل ال يوؤمن, قالو� : وما ذ�ك يا ر�شول �هلل ؟, 
قال : �جلار ال ياأمن جاره بو�ئقه, قالو� يا ر�شول �هلل : وما بو�ئقه ؟ قال 

: �شره( )�أحمد( . 
وعن �أبي هريرة � ر�شي �هلل عنه � قال : )قال رجل : يا ر�شول �هلل �إن فالنة 
جري�نها  ت��وؤذي  �أنها  غري  و�شدقتها,  و�شيامها  �شالتها  ك��رثة  من  ُيذكر 

بل�شانها ؟, قال : هي يف �لنار( )�أحمد( .
وحذر �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � حتذير� �شديد� من يوؤذي جاره, و�الأذى 
�ل�شديد  �أ�شد حترميا .. وق��د ج��اء �لوعيد  بغري حق حم��رم, و�أذي���ة �جل��ار 
من �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � حمذر�ً كل متطلع على عور�ت جري�نه 

ون�شائهم ..
عن عبد �هلل بن م�شعود � ر�شي �هلل عنه � قال : �شاألت �لنبي � �شلى �هلل عليه 
و�شلم � : )�أي �لذنب �أعظم عند �هلل ؟, قال : �أن جتعل هلل ند�ً وهو خلقك, 
�أن  و�أن تقتل ول��دك تخاف   : ق��ال  �أي؟,  ذل��ك لعظيم, قلت : ثم  �إن   : قلُت 

يطعم معك, قلت : ثم �أي ؟, قال : �أن تز�ين حليلة جارك( )�لبخاري( .
وعن �ملقد�د بن �الأ�شود � ر�شي �هلل عنه � �أن �لنبي � �شلى �هلل عليه و �شلم � قال 
الأ�شحابه : )ما تقولون يف �لزنا ؟, قالو�: حرمه �هلل ور�شوله فهو حر�م 
�إىل يوم �لقيامة, قال : فقال ر�شول �هلل � �شلى �هلل عليه و�شلم � الأ�شحابه 
: الأِن يزين �لرجل بع�شرة ن�شوة �أي�شر عليه من �أن يزين بامر�أة جاره, قال 
: فقال : ما تقولون يف �ل�شرقة ؟, قالو� : حرمها �هلل ور�شوله فهي حر�م, 
قال : الأِن ي�شرق �لرجل من ع�شرة �أبيات �أي�شر عليه من �أن ي�شرق من جاره( 

)�أحمد( .
بال�شرب  ب��ل عليه  �الأذى مبثله,  ي��رّد  �أن  م��ن ح��ق �جل��ار على ج��اره  ولي�ص 
)ثالثة   :  � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � �هلل  ر�شول  لقول  منه,  �الأذى  و�حتمال 
يحبهم �هلل وثالثة ي�شنوؤهم �هلل : �لرجل يلقى �لعدو يف فئة فين�شب لهم 
نحره حتى ُيقتل �أو يفتح الأ�شحابه, و�لقوم ي�شافرون فيطول �شر�هم حتى 
يحبو� �أن مي�شو� �الأر�ص فينزلون, فيتنحى �أحدهم في�شلي حتى يوقظهم 
لرحيلهم, و�لرجل يكون له �جلار يوؤذيه جاره في�شرب على �أذ�ه حتى يفرق 

و�لفقري  ف,  �حل��الَّ �لتاجر   : �هلل  ي�شنوؤهم  و�لذين  ظعن,  �أو  م��وت  بينهما 
�ملختال, و�لبخيل �ملنان ..( )�أحمد( . 

�ل�شفر و�الرحت���ال, �حل��الف : كثري �حللف,   : ي�شنوؤهم : يبغ�شهم, ظعن 
�ملختال : �ملتكرب �ملُْعَجب بنف�شه, �ملنان : �لفخور على من �أعطى حتى ُيف�ِشَد 

عطاَءُه ..
 � و�شلم  � �شلى �هلل عليه  �لنبي  بعثة  �لنا�ص يف �جل��و�ر قبل  ح��ال  ك��ان  لقد 
كما و�شف جعفر بن �أبي طالب بقوله : " �إّنا كنا �أهل جاهلية و�شر, نقطع 
�الأرح��ام, ون�شيء �جل��و�ر .." .. فجاء �لنبي � �شلى �هلل عليه و�شلم � فرفع 
قيمة ح�شن �جلو�ر, و�أعطى للجار حقوقا كثرية �شاعدت يف قوة و�شالمة 

�ملجتمع, و�إر�شاء قو�عد �ملحبة و�الأمن و�لتعاون بني �أفر�ده ..
و�القتبا�ص   � و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   � بالنبي  �الق��ت��د�ء  �إىل  �أح��وج��ن��ا  فما 
يِف  َلُكْم  َك��اَن  )َلَقْد   : من هديه و�شنته يف حياتنا كلها, كما قال �هلل تعاىل 
َ َكِثري�ً(  َوَذَك��َر �هللَّ �اْلآِخ��َر  َو�ْلَيْوَم   َ َكاَن َيْرُجو �هللَّ مِلَْن  �أُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة   ِ َر�ُشوِل �هللَّ

)�الأحز�ب:21(..

  �أكرث �ال�شئلة تكر�ر�ً يف رم�شان بالن�شبة للحامل : �نا حامل فهل �أ�شتطيع 
�ل�شوم وهل �شيوؤثر هذ� على جنيني �شلباً؟

  فاحلمل يف حد ذ�ته لي�ص مر�شا, بل هو حالة طبيعية من �هلل عز وجل 
معظم  �أثبتت  وق��د   , �مل���ر�أة  بها  متر  قد  �لتي  �لطبيعية  للظروف  مهيئة 
�الأم على �شحتها ووزن �جلنني  �شلبية ل�شيام  �آثار  �لدر��شات عدم وجود 
ب�شحة  متتع  �حل��ام��ل  كانت  ف��اإن  لذلك  طبيعيا؛  �حلمل  ك��ان  �إذ�  ومن��وه 
جيدة وال تعاين من بع�ص �الأمر��ص مثل �ل�شكري �أو �لكلى �أو �المر��ص 
على  �شيء  �أث��ر  �أي  هنالك  يكون  �أن  وب��دون  �ل�شوم  ميكنها  فاإنه  �ملزمنة, 
�حلمل كحالها وهي �ن �شامت وهي غري حامل خ�شو�شاً �ذ� �تبعت �لنظام 
عن  كامال  غ��ذ�وؤه  ي�شله  فاجلنني  �ل�شيام.  �شهر  خالل  �ل�شليم  �لغذ�ئي 
طريق دم �الأم, بغ�ص �لنظر �إن كانت �الأم بحالة �شيام �أم ال, فاإن كانت �الأم 
�شائمة فاإن �لتغذية للجنني �شتتوفر عن طريق خمازن ج�شمها, فتخرج 

�لدم  لنمو �جلنني ومتر عرب  �لالزمة  �الأ�شا�شية  �مل��و�د  �ملخازن  من هذه 
�إىل �مل�شيمة وب�شهولة فتتاأمن حاجته كاملة, ففي حالة �ل�شيام تكون �الأم 
�الأمهات �حلو�مل  يكون �شائماً. فمعظم  و�أما �جلنني فال  �ل�شائمة  هي 
تتناول وجبة �لع�شاء يف غري رم�شان وبعد ذلك تتبعها وجبة �الفطار بعد 
�أك��رث من غريها قد  12 �شاعة و�حيانا بحكم �ن �حلامل تنام  �كرث من 
ت�شل فرتة عدم تناول �لغذ�ء لفرتة �طول فهل يتاأثر �جلنني ؟؟ بالطبع 
ال وكذلك يف �ل�شيام. ولكن يجب �تباع �لن�شائح �لتالية للمحافظة على 

�شحة �الأم وجنينها خالل �شهر �ل�شيام :
عند  �لغذ�ئي  �ملحتوى  يف  ومتو�زنتني  رئي�شيتني  وجبتني  ت��ن��اول   1-
و�الكثار  �ل�شحي  �ل��غ��ذ�ء  ع��ل��ى  �أن حت��ت��وي  وي��ج��ب  �ل�����ش��ح��ور  و  �الإف���ط���ار 

من �ل�شو�ئل.
و�حللويات. �لفاكهة  مع  �ل�شو�ئل  من  �كرثي   �لوجبتني  بني   2-

كمية  زيادة  مع  مبا�شرة,  �الأذ�ن  قبل  ما  �إىل  �ل�شحور  وجبة  تاأخري   3-
�لربوتني  و�ل�شو�ئل فيها.

�أخذ  �رتفاع �حلر�رة مع  �لنهار ووقت  �ملنزل خالل  -4 عدم �خلروج من 
ق�شط و�فر من �لر�حة و�لنوم خالل �شاعات �لنهار.

 �ذ�ً عزيزتي �الأم �حلامل: �إذ� كنت تتمتعني ب�شحة جيدة وال تعانني من 
دون  �ليومية من  باإمكانك متابعة روتني حياتك  �أي م�شاعفات �شحية, 
تعديل با�شتثناء �حلر�ص على �أخذ ق�شط كاٍف من �لر�حة و�البتعاد عن 

�لتوتر و�لقلق قدر �الإمكان.
و على كمية  �ل�شرورية  �لغذ�ئية  �مل��و�د  وتذكري �شرورة �حل�شول على   

كافية من �لوحد�ت �حلر�رية و�ل�شو�ئل حني تفطرين.
جنينك  �شحة  �أو  �شحتك  على  خطر�ً  �شي�شكل  �ل�شيام  ب��اأن  �شعرت  و�ذ� 
�أو  �ل�شيام  عليك  يجب  ك��ان  �ذ�  �شيقرر  �ل��ذي  لطبيبك  �ل��رج��وع  فعليك 

احلامل و �سيام رم�سان

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

�شورة يون�س الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �شره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن 
�شراط  على  امل�شتقيم  ل�شرائعه  املطبق  ور�شوله  هلل  املحب  ور�شوله  باهلل 

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

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

املوؤمن يكره املوت واأكره م�شاءلته(.

الف�سيل بن عيا�ض
الزهد واخلوف من اهلل

بادي  �لف�شيل قو�مها �خلوف من �هلل وكان من خوفه نحيفا  وطريق 
��شت�شعر �لوجل وف�شات  �أو �شمع �لقر�آن  �أو ذك��ره  ف��اإذ� ذكر �هلل  �حل��زن 
عيناه وبكي حتى لريحمه من بح�شرته وكان د�ئم �ل�شهوم �شديد �لكفر 
وقيل فيه ما ر�أينا رجال يريد �هلل بعلمه و�أخذه وعطائه ومنعه وبذله 

وبف�شه وحبه وخ�شاله كلها كالف�شيل.
يف  �لف�شيل  مع  خرجنا  �إذ�  كنا  فقالو�  �أ�شحابه  بع�ص  �أحو�له  وو�شف 
جنازة ال يز�ل يعظ ويذكر ويبكي حتى لكاأنه يودع �أ�شحابه ويذهب �إىل 
�الآخرة فاإذ� و�شلنا �إىل �ملقابر يجل�ص فكاأنه من �ملوتى من فرط حزنه 

وبكائه فاإذ� قمنا لنعود فكاأنه يرجع من �الآخرة يخرب عنها. 
وكان رحمه �هلل من فرط خوفه من �الآخرة يتمنى لو مل يولد ومل تكن 
�الآخرة تفارق ذهنه قط وكان �إذ� �شمع �آية )وما خلقت �جلن و�الأن�ص �إال 

ليعبدون( �شورة �لذ�ريات �الآية 56.
�أ�شابته �لرعدة و�أرقته �خل�شية من �لتق�شري يف �أد�ء حق �هلل عليه فيقول 

فالويل يل �أن �شاألني و�لويل �إن ناق�شني و�لويل �إن مل �ألهم حجتي.
�إن�شانا  وكانت قر�ءته للقر�آن حزينة بطيئة مرت�شلة كاأنه يخاطب بها 
وكان �إذ� مر باآية فيها ذكر �جلنة تردد فيها و�شاأل وكانت �شالته يف �لليل 
به في�شلي  �ل��ذي ي�شلي  �مل�شجد  �أك��رث وه��و قاعد فتلقى له ح�شري يف 
من �أول �لليل �شاعة حتى يغلبه �لنوم فيلقى بنف�شه على �حل�شري فينام 

قليال ثم يقوم فيتو�شاأ لي�شلي وهكذ� حتى ي�شبح.
�إذ� حدث عن �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم �شدق ولكنه كان  كما كان 
يتحرج من ذلك ويقول : لو �أنك تطلب مني �لدر�هم ال حب �إيّل من 
ويخ�شى  نبيه  ويخ�شى  �هلل  ك��ان يخ�شى  فقد  �الأح��ادي��ث  �أن تطلب مني 
�خلطاأ يف �شرد �حلديث كما يخ�شى �أن يعرفه �لنا�ص كمحدث و�أن يظهر 

بينهم.

من مواقفه
كان يقول �إذ� كنت يف جماعة من �لنا�ص فاخف �شخ�شك و�إن رهبة �لعبد 
من �هلل على قدر علمه به و�لتعبري كله بالل�شان ال بالعمل و�أ�شد �لورع 

يف �لل�شان حافظ ل�شانك و�أعرف زمانك و�أخف مكانك و�أقبل على �شاأنك 
ويتورع عن  �شيء  يتزهد كل  �ل��ذي  �ل�شالح هو �خلائف  يقول  كان  كما 
�لتي  �حل��ي��و�ن��ات  حتى  حوله  م��ن  ب��ه  ين�شلح  و�شالحه  رديء  فعل  ك��ل 
تعاي�شه وخوفه من �هلل هو �لذي يحزنه على ما �آل �إليه �أمر �لنا�ص و�إنه 
لي�شتحي �أن ي�شبع و�لنا�ص فيهم �لظلم و�حلق قد ز�ل فلماذ� يفرح ومن 

�شدة زهده كان يقول:
لو �أن �لدنيا بحذ�فريها عر�شت علّي وال �أحا�شب بها لكنت �أتقذرها كما 

يتقذر �أحدكم �جليفة �إذ� مر بها �أن ت�شيب ثوبه .
ولذ� و�شفه �لز�هد �ملعروف عبد �هلل بن �ملبارك باأنه �أورع �لنا�ص ومن 
�شدة مت�شكه بكتاب �هلل و�شنة نبيه �شلى �هلل عليه و�شلم نر�ه يحذر من 
�لبدع و�أهلها و�أ�شد �لتحذير ونر�ه يقول عن �شاحب �لبدعة ال تاأمنه 
و�ىل  فاإنه من جل�ص  �إليه  �أم��رك وال جتل�ص  ت�شاوره يف  دينك وال  على 

�شاحب بدعة ورثه �هلل �ألعمي يق�شد عمى �لب�شرية .

نقده للعلماء وال�شوفية
وكان رحمه �هلل ينتقد �لعلماء و�ل�شوفية �لذين ير�ءون وال يخ�شون �هلل 
فقد ر�أي بع�ص �أ�شحاب �حلديث ميزحون وي�شحكون فناد�هم مهال يا 

ورثة �الأنبياء �إنكم �أئمة يقتدى بكم. 
ويقول عن �لعلماء �إمنا هما عاملان عامل دنيا وعامل �آخرة فعامل �لدنيا 
علمه من�شور وعامل �الآخرة علمه م�شتور فاتبعو� عامل �الآخرة و�أحذرو� 
عامل �لدنيا و�أذكرو� قول �هلل )�إن كثري� من �الأحبار و�لرهبان لياأكلون 
�أمو�ل �لنا�ص بالباطل( و�لعلماء كثري� و�حلكماء قليل و�إمنا يريد من 
�لعلم �حلكمة فمن �أوتى �حلكمة فقد �أوتى خري� كثري� وحامل �لقر�آن 
حامل ر�أية �الإ�شالم فال ينبغي له �أن يلغو مع من يلغو وال �أن يلهو مع 
�أن  �لقر�آن  �أن ي�شهو مع من ي�شهو وال ينبغي على حامل  من يلهو وال 
يكون له �إىل �خللق حاجة وينبغي �أن تكون حو�ئج �خللق �إليه ولو كان 

مع علمائنا �شرب وما غدو� الأبو�ب �مللوك و�خللفاء و�الأمر�ء.
منه  جماعة  ر�أي  ومل��ا  لبا�شهم  �لف�شي  منهم  ك��ره  فقد  �ل�شوفية  �أم���ا 
�أين  وودت  لهم  ق��ال  �أج�شامهم  على  �ل�شوف  و�شعو�  وق��د  �ل�شبان  من 

هو �أبو علي �لف�شيل بن عيا�ص بن م�شعود �لتميمي �خلر��شاين ولد �شنة 
�لكوفة. من  �أ�شرته  و�أ�شل  ببخارى  وقيل  �شمرقند  يف  ه 732-   105

ويقال �أنه كان يف �شبابه قاطع طريق ثم حتول بعد ذلك �إىل حياة زهد 
قا�شية ووهب نف�شه لدر��شة �حلديث حتى عد من �لثقاب وهذ� يدل على 
عند  �ملكانة  ع��ايل  وك��ان  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  ب�شنة  مت�شكه 
�خلليفة هارون �لر�شيد يف بغد�د ثم �نتقل �إىل مكة وجاور �حلرم �إىل �أن 

تويف بها يف �شهر �ملحرم عام 187ه  802 م.

اأ�شا�س الإ�شالح عند الف�شيل
�أ�شا�ص �الإ�شالح عند �لف�شيل هو �لزهد يف �لدنيا ولذ� و�شفه �بن  كان 
كان قاطع طريق يف  �أن��ه  وقته وقد عرفنا  �مل�شلمني يف  �شيد  باأنه  تيمية 
�إليها �شمع تاليا  بد�ية �شبابه وع�شق جارية فبينما هو يرتقي �جلدر�ن 
�هلل(  لذكر  قلوبهم  �أن تخ�شع  �آمنو�  للذين  ي��اأن  �أمل  تعاىل:)  قوله  يتلو 
�شورة �حلديد �الآية 16 فقال يا رب قد �آن فرجع ف��اآو�ه �هلل �إىل خربة 

فاإذ� هناك رفقة .
�ل�شباح فاإن ف�شيال  فقال بع�شهم نرحتل وقال بع�شهم بل نبقى حتى 
يقطع �لطريق علينا فانتبه �لف�شيل و�أمنهم وجاور �حلرم بقية عمره 

�إليك وق�������������ال )  ت���ب���ت  ق����د  �أين  �ل���ل���ه���م 
وج��ع��ل��ت ت��وب��ت��ي جم����اورة 

�لبيت �حلر�م( .

وملا  ر�أيتموين.  و�أنكم  ر�أيتكم  �أين  ت��روين حتى ال حتكون  �أرك��م ومل  مل 
و�أن��ت ال ت�شعر ت�شنعت وتهياأت  �أحدهم قال له : ال تكن مر�ئيا  ناق�شه 
حتى عرفك �لنا�ص فقالو� هو رجل �شالح فاأكرموك وق�شو� لك �حلو�ئج 
و�شعو� لك يف �ملجال�ص ولوال �أنهم عرفوك يف �هلل لهنت عليهم كما هان 
 .. �ملجال�ص  له يف  يو�شعو�  يق�شوه ومل  يكرموه ومل  �لفا�شق مل  عليهم 
�إىل �ل�شويف فيجتمعون حوله ومن  �لعامل وتنظر  �إىل  �لنا�ص تنظر  �إن 

�لنا�ص ال يجمع �لنا�ص حوله فال يجود كالمه.

م�شوؤويل العامل 
�إنكم تفتون �لنا�ص بينما كان �لو�حد من �ل�شاحلني ال يفتي وال يحدث 
حتى يتعبد �شبعني �شنة و�هلل يغفر للجاهل �شبعني ذنبا وال يغفر للعامل 
ذنبا و�حد� وكذلك �شاحب �لبدعة ال يرتفع له عمل �إيل �هلل وما �أدر�ك 
يف �الإ�شالم من �أدرك بكرثة �ل�شيام وال �ل�شالة وال �لتعاليم وال �لت�شوف 
وك��ان ذلك  �الأم��ة  �ل�شدور ون�شح  �الأنف�ص و�شالمة  ب�شخاء  �أدرك  و�إمن��ا 

طريق �لف�شيل بن عيا�ص رحمه �هلل. 

من اأقواله 
يف �آخر �لزمان �أقو�م يكونون �أخو�ن �لعالنية �أعد�ء �ل�شريرة ومن �أظهر 
�هلل  لعنه  و�لبغ�شاء  �ل��ع��د�وة  له  و�أ�شمر  بل�شانه  و�ل�شفاء  �ل��ود  الأخية 

فاأ�شمه و�أعمى ب�شرية قلبه .
�أحق �لنا�ص بالر�شا من �هلل �أهل �ملعرفة باهلل.

مل يتزين �لنا�ص ب�شيء �أف�شل من �ل�شدق وطلب �حلالل .
�أ�شل �لزهد �لر�شا عن كل ما ياأتي به �هلل.

جعل �هلل �ل�شر كله يف بيت وجعل مفتاحه �لرغبة يف �لدنيا وجعل �خلري 
كله يف بيت وجعل مفتاحه �لزهد يف �لدنيا.

من كف �شره فما �شيع ما �شره.
ثالث خ�شال تق�شي �لقلب : كرثة �الأكل وكرثة �لنوم وكرثة �لكالم .

خري �لعمل �أخفاه و�أ نعه من �ل�شيطان �أبعده من �لرياء.
�أبي �هلل �إال �أن يجعل �أرز�ق �ملتقني من حيث ال يحت�شبون 

طوبى ملن ��شتوح�ص من �لنا�ص و�آن�ص بربه وبكى على خطيئته .
�إين ال �عتقد �إخاء �لرجل يف �لر�شا ولكني �عتقد �إخاءه يف �لغ�شب �إذ� 

�أغ�شبته.
تباعد من �لقر�ء �ملنافقني فاأنهم �إن �أحبوك مدحوك مبا لي�ص فيك و�أن 

�أبغ�شوك �شهدو� عليك وقبل منهم. 

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�شواق العارفني
 عبد التواب عبد العزيز:
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يَن  �رِبِ �ل�شَّ �لنَّاِر  َع��َذ�َب  َوِقَنا  ُذُنوَبَنا  َلَنا  َفاْغِفْر 
َو�مْلُ�ْشَتْغِفِريَن  َو�مْلُنِفِقنَي  َو�ْلَق�ِنِتنَي  �ِدِقنَي  َو�ل�شَّ
تعاىل  وق��ال   ,)17 عمر�ن:16,  )�آل  ِباالأ�ْشَحاِر 
َي�ْشَتْغِفُروَن  ُه��ْم  َوِباالأَ�ْشَح�ِر  و�شفهم:  يف  كذلك 
)�لذ�ريات:18(, قال �حل�شن رحمه �هلل: قامو� 
�ل�شحر, ثم جل�شو� ي�شتغفرون(  �إىل وقت  �لليل 
من  ي�شلي  عنهما  �هلل  ر���ش��ي  عمر  �ب��ن  وك���ان   ,
�لليل ثم يقول: )يا نافع هل جاء �ل�شحر؟( فاإذ� 
حتى  و�ال�شتغفار  �ل��دع��اء  على  �أقبل  نعم,  ق��ال: 
ي�شبح.. ويختم به كذلك يف �ملجال�ص, فاإن كانت 
ذكر�ً كان كالطابع لها, و�إن كانت لغو� كان كّفارة 
رم�شان  ���ش��ي��ام  يختم  �أن  ينبغي  وك��ذل��ك  ل��ه��ا. 
�أن يحّط �هلل عنه  �أحب منكم  باال�شتغفار, فمن 
�الأوز�ر, ويعتقه من �لنار, فليكرث من �ال�شتغفار, 

بالليل و�لنهار, ال �شيما يف وقت �الأ�شحار.
عتق  �أي�شاً  به  �ل�شهر  هذ�  ختم  ي�شتح�شن  ومما 
�لرقاب, فقد كان �أبو قالبة يعتق يف �آخر �ل�شهر 
من  �لعتق  بعتقها  يرجو  مزينة  ح�شناء  جارية 
�ل���ن���ار. وع��ت��ق �ل���رق���اب ي��وج��ب �ل��ع��ت��ق م��ن �لنار 
كما دل على ذلك �حلديث �ل�شحيح �لذي رو�ه 
علي  �شاحب  مرجانة  ب��ن  �شعيد  ع��ن  �ل��ب��خ��اري 
�أب��و هريرة: ق��ال �لنبي :  بن �حل�شن ق��ال: ق��ال 
))�أميا رجل �أعتق �مر�أ م�شلما ��شتنقذ �هلل بكل 
ع�شو منه ع�شو� منه من �لنار((, قال �شعيد من 
�حل�شني,  ب��ن  علي  �إىل  ب��ه  فانطلقت  م��رج��ان��ة: 

�إىل  عنهما  �هلل  ر�شي  �حل�شني  بن  علي  فعمد 
عبد له قد �أعطاه به عبد �هلل بن جعفر ع�شرة 

�آالف درهم �أو �ألف دينار فاأعتقه.
فليكرث  النعد�مها  �ل��رق��اق  عتق  فاته  وم��ن 
عتق  تقوم مقام  فاإنها  �لتوحيد,  �شهادة  من 

�ل���رق���اب, ق���ال : ))م���ن ق���ال: ال �إل���ه �إال �هلل 

 ماذ� ن�شنع حتى نتد�رك ما فات؟ ورم�شان قد 
تهّياأ للرحيل فلم يبق منه �إال ليال.

علينا – يا عباد �هلل – �أن نعرتف بذنوبنا, و�أن 
�إىل  �لن�شوح, و�أن نتوجه  نتوب �لتوبة �ل�شادقة 

�هلل تعاىل بالدعاء باملغفرة و�لعتق من �لنار.
فاغفر لنا يا رّبنا و�أعتقنا من �لنار, �أمل تقل يا 
�أَنُف�ِشِهْم  َعلَى  �أَ�ْشَرُفو�ْ  �لَِّذيَن  يِعَباِدَى  ُقْل  رّبنا: 
ُنوَب  �لذُّ َيْغِفُر   َ �هللَّ �إِنَّ   ِ �هللَّ ْحَمِة  رَّ ِمن  َتْقَنُطو�ْ  اَل 
)�لزمر:53(؟!  ِحيُم  �لرَّ �ْلَغُفوُر  ُهَو  �إِنَُّه  َجِميعاً 
ّللنَّا�ِص  َمْغِفَرٍة  َل��ُذو  ��َك  َربَّ َو�إِنَّ  ربنا:  يا  تقل  �أمل 

َعلَىُظْلِمِهْم )�لرعد:6(؟!
�ملع�شية  على  وقلبُه  بل�شانه  ��شتغفر  م��ن  و�أم���ا 
�ملعا�شي  �إىل  �ل�����ش��ه��ر  ب��ع��د  ع����ازم  وه���و  م��ع��ق��ود, 
�لقبول  وب���اب  م���ردود,  عليه  ف�شومه  ي��ع��ود,  �أن 
ُقْل  ن��د�ء �هلل:  عنه م�شدود, كيف ال؟ وقد قابل 
َتْقَنُطو�ْ  اَل  َعلَى�أَنُف�ِشِهْم  �أَ�ْشَرُفو�ْ  �لَِّذيَن  يِعَباِدَى 
نَُّه  �إِ َجِميعاً  ُنوَب  �لذُّ َيْغِفُر   َ �هللَّ �إِنَّ   ِ �هللَّ ْحَمِة  رَّ ِمن 

ِحيُم باالإعر��ص و�ل�شدود. ُهَو �ْلَغُفوُر �لرَّ
�إن �ال�شتغفار هو ختام �الأعمال كّلها, فيختم به 
�هلل  ر�شول  �أن  م�شلم  كما يف �شحيح  �ل�شالة  يف 
ثالثا.  �هلل  ي�شتغفر  �ل�����ش��الة  م��ن  ف��رغ  �إذ�  ك��ان 
و�ْ  وُيختم به يف �حلج, قال �هلل تعاىل: ُثمَّ �أَِفي�شُ
 َ �هللَّ �إِنَّ   َ �هللَّ َو��ْشَتْغِفُرو�ْ  �لنَّا�ُص  �أََفا�َص  َحْيُث  ِمْن 
ِحيٌم )�لبقرة:199(. بعد هذه �ل�شعرية  َغُفوٌر رَّ
عرفة,  و�حل���ج  بعرفة  �ل��وق��وف  وه��ي  �لعظيمة 
�هلل  ي�شتغفر  وه���و  م��زدل��ف��ة  �إىل  �حل���اج  ينطلق 
تعاىل  �هلل  مي��دح  �لليل,  قيام  به  ويختم  تعاىل. 
َيُقوُلوَن  �لَِّذيَن  �ملتقني وي�شفهم فيقول:  عباده 
��َن��ا ء�َمنَّا  �إِنَّ ��َن��ا  َربَّ

ول��ه �حلمد وهو  �مللك  ل��ه  ل��ه,  وح��ده ال �شريك 
�أعتق  م��ر�ر كان كمن  على كل �شيء قدير ع�شر 
 , �لبخاري(  �إ�شماعيل(( )�أخرجه  رقبة من ولد 
وقال: ))من قال: ال �إله �إال �هلل وحده ال �شريك 
له, له �مللك وله �حلمد وهو على كل �شيء قدير 
يف يوم مائة مرة كانت له عدل ع�شر رقاب, وكتب 
له مائة ح�شنة, وحميت عنه مائة �شيئة, وكانت 
له ح��رز�ً من �ل�شيطان يومه ذلك حتى مي�شي, 
ومل ياأت �أحد باأف�شل مّما جاء به �إال �أحٌد عِمل 
�أبي  ذل���ك(( )متفق عليه م��ن حديث  �أك��رث م��ن 

هريرة(.
و�علمو� عباد �هلل �أن �جلمع بني �شهادة �لتوحيد 
و�لنجاة  �ملغفرة  �أ�شباب  �أعظم  من  و�ال�شتغفار 
�حلاجات.  وق�شاء  �لكربات,  وك�شف  �ل��ن��ار,  من 
لهذ� جمع �هلل تعاىل بينهما يف قوله: َفاْعلَْم �أَنَُّه 
ِلَذنِبك)حممد:19(,  َو��ْشَتْغِفْر   ُ �هللَّ �إِاَل  �إَِل�َه  اَل 
�إَِل�َه �إِالَّ �أَنَت �ُشْبَح�َنَك �إِّنى ُكنُت ِمَن  ويف قوله: الَّ 

�ِلِمني )�الأنبياء:87(. �لظَّ
فاأكرث � �أخي �مل�شلم � من طاعة �هلل ال �شيما من 
قول: ال �إله �إال �هلل وحده ال �شريك له, له �مللك 

وله �حلمد وهو على كل �شيء قدير.
و�أك�����رث م���ن �ال���ش��ت��غ��ف��ار وغ���ريه���ا م���ن �الأذك�����ار 
�لفر�شة  ه��ذه  ف���و�ت  قبل  �ل�شاحلة  و�الأع���م���ال 
�ل�شهر  ه��ذ�  يف  لك  ُيغفر  مل  �إن  فاإنه  �لعظيمة, 

فمتى �شيغفر لك؟!
ق��ال ق��ت��ادة رح��م��ه �هلل: "كان ي��ق��ال: م��ن مل 
ي��غ��ف��ر ل���ه يف رم�����ش��ان ف��ل��ن ي��غ��ف��ر ل���ه فيما 

بقي".
فيا من جد, و��شل وال تغرت, حذ�ر من �الغرت�ر 
مبا �شنعت, وكن كمن قال �هلل جل وعال فيهم: 
ْيِل َما َيْهَجُعوَن َوِباالأَ�ْشَح�ِر ُهْم  َكاُنو�ْ َقِلياًل ّمن �لَّ
18(, ما ��شتغفرو�  َي�ْشَتْغِفُروَن )�لذ�ريات:17, 
رغم  �هلل,  جنب  يف  تق�شرَيهم  ال�شت�شعارهم  �إال 
قيامهم �أكرث �لليل, وكن كمن قال �هلل جل وعال 
َوِجلٌَة  ُقُلوُبُهْم  وَّ ء�َت��و�ْ  َما  ُيوؤُْتوَن  َو�لَِّذيَن  فيهم: 
وتذكر  )�ملوؤمنون:60(.  رِجُعوَن  �إِىَلَرّبِهْم  �أَنَُّهْم 
�أن ما �أنت فيه �إمنا هو بف�شل �هلل وتوفيقه لك, 
ف��ال��ذي �أع��ط��اك ووف��ق��ك ه��و �ل��ذي ح��رم غريك 
 ِ هلِلَّ ��ْم��ُد  �حْلَ �ل�شاحلون:  ق��ال  كما  فقل  ومنعه, 
�لَِّذى َهَد�َنا ِلَه�َذ� َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَى َلْوال �أَْن َهَد�َنا 
�هلل  ق��ال��ه  مب��ا  و�ع��ت��رب  )�الأعر�ف:43(.   ُ �هللَّ
لعبده ونبيه حممد �شلى �هلل عليه و�شلم: َوَلِئن 
ُد َلَك  �ِشْئَنا َلَنْذَهَبَّ ِبالَِّذى �أَْوَحْيَنا �إَِلْيَك ُثمَّ اَل جَتِ
لَُه َكاَن  ّبَك �إِنَّ َف�شْ ِبِه َعلَْيَنا َوِكياًل �إِالَّ َرْحَمًة ّمن رَّ
عدها  حتى   ,)87 )�الأنبياء:86,  َكِبرًي�  َعلَْيَك 

بع�ص �ل�شلف �أعظم تهديد يف كتاب �هلل.
فكن خاف�ص �جلناح, جمتهد�ً يف �لطاعة, خائفاً 
�ْلَقْوُم  �إِالَّ   ِ �هللَّ َمْكَر  َياأَْمُن  َفاَل  �لقبول,  من عدم 
ُ ِمَن  ا َيَتَقبَُّل �هللَّ َ ��ِشُروَن)�الأعر�ف:99(, و�إِمنَّ �خْلَ
�مْلُتَِّقنَي )�ملائدة:27(. وال تدري �أتكون منهم �أم 

ال؟
�لنبي  زوج  عائ�شة  �أن   � �هلل  عباد  يا   � �علمو�  ثم 
�شلى �هلل عليه و�شلم �شاألته �إن هي �أدرك��ت ليلة 

�ل���ق���در م���ا ت��ق��ول ف��ي��ه��ا؟ قال: 
))ق���������ويل: �ل���ل���ه���م �إن����ك 

عفو حتب �لعفو فاعف 
عني((.

ح�سرة يف وداع رم�سان
التوبة 

الن�ضوح 
•• بقلم الكاتب االإ�سالمي : زين ال�سماك   

ْر يليِ َفَغَفَر  ي َفاْغفيِ )َقاَل َربيِّ اإيِينيِّ َظَلْمُت َنْف�شيِ
يُم ()16( حيِ َلُه اإيِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ

 �شورة �لق�ش�ص
وكز  نف�شه مرتني, مرة حينما  لقد ظلم مو�شى 
�أخ���رى حينما تعجل  ع��دو� ف���اأرد�ه قتيال, وم��رة 
ت��اأن��ى قليال  ف��ل��و  و�ل���ق���در,  �ل��ق�����ش��اء  ينتظر  ومل 
لوجد عدوه �شريعا, وملا كان مو�شى عليه �ل�شالم 
مل يتاأن مرتني, فلم يتاأن كذلك حينما �شاورته 
و�للحظة,  �لتو  فى  لربه  �الع���رت�ف  فى  �لرغبة 
فكان بينه وبني ربه مناجاة �أبرزتها �الآية �لقر�آنية 
�ل�شهادة,  ع��امل  �إىل  �لغيب  ع��امل  م��ن  لتخرجها 
يِل  َفاْغِفْر  َنْف�ِشي  َظلَْمُت  �إِينِّ  َربِّ  ق��ال)  وبذلك 
ِح��ي��ُم(. وهكذ� دعا  �ْل��َغ��ُف��وُر �ل��رَّ ُه��َو  ���ُه  نَّ �إِ َل��ُه  َفَغَفَر 
مو�شى ربه ليغفر له معتقد� �أنه قد ظلم نف�شه, 
رغم �أن مو�شى عليه �ل�شالم مل يكن له ق�شد يف 
قتل هذ� �لعدو, ومل ت�شر �الآية �أنه عليه �ل�شالم 
وكزه ب�شيف �أو ب�شكني �أوحتى بخنجر, ومع ذلك 
وي�شتحق  ق��ات��ل  ب��اأن��ه  �ل�شهود  عليه  ي�شهد  فقد 
�أو  يق�شدها  وبذلك حتّمل جرمية مل  يقتل,  �أن 
تالحق  �ل��ع��دو  ه��ذ�  روح  تظل  ول�شوف  يرتكبها, 
�ل�شرورة  عند  ���ش��يء  فكل  م��ك��ان,  ك��ل  يف  مو�شى 
ميكن �أن ي�شتباح �إال �لقتل مهما كانت �خل�شومة 
ومهما كان �لعد�ء, ثم ذلك �لدر�ص �لذي تعلمه 
ل��ي��ك��ون ل��ه م���وؤون���ة م��ن �ل�����ش��رب ح��ت��ى ال يتعجل 
وي�شبق �لقدر �لذى كان من حق مو�شى �أن يّطلع 
لُتتبادل  ل��ه  كليما  ليكون  �هلل  �أع���ده  فقد  عليه, 
تاأتي  ال  عالية  منزلة  وتلك  و�لتحيات,  �لكلمات 
كل  وم��ع  �لعباد,  رب  �إع��د�د  لكونها من  م�شادفة 
فاإن ما فعله مو�شى عليه �ل�شالم كان قدر� مقدر� 
�لو�قعة  ه��ذه  ولتكون  وتعاىل,  �شبحانه  �هلل  من 
مثال يحتذى به �لنا�ص ليكون در�شا حمذر� بعدم 
�لعدو�ن بكل �شوره, �شو�ء كان بالقول و�ل�شب �أم 
بال�شرب �أم �لقتل, فقد خلق �هلل �الإن�شان و�أفرغ 
فيه حبا من حبه وعلما من علمه ونور� من نوره, 
ودعا �الإن�شان لعدم �لتفريط فى مكانته, الأن �هلل 
و�جل�شدية  �لروحية  �لهيئة  على  ي��ر�ه  �أن  يحب 
�لتي خلقه عليها, وعلى كل �إن�شان �أن يكون �أمينا 
ذلك  وك��ان  عليه,  بها  �هلل  م��ّن  �لتي  �ملكانة  على 
در�شا روحيا من درو�ص �لتور�ة �ملكتوبة على �للوح 
لتقر�أها  �ل��ع��زة,  ل��رب  �ل���روح  �شماء  �مل��ح��ف��وظ يف 
�لقلوب �لطاهرة و�أ�شحاب �لب�شائر �لنافذة, كما 
تقر�أ �ملالئكة يف �ل�شماو�ت �لعال �لتور�ة و�الإجنيل 
و�لقر�آن, وتلك هي �لكتب �لتي كتبها �هلل لُتقر�أ 
وُتعرف فى �ل�شماو�ت و�الأر�ص, ولكلمات �لقر�آن 
مدلوالت روحية ت�شكن فوق كل حروفها, وعلى 
�لكرمي تقول )  �لقر�آن  �آي��ة يف  �ملثال جتد  �شبيل 
يد �هلل فوق �أيديهم( , فالذي يقر�أ كلماتها يلتزم 
بالن�ص ليف�شر قائال �إن هلل يد� ال نعرف كنهها, 
ومن يتجاوز �لن�ص يف�شر قائال �أن قدرة �هلل فوق 
وذل��ك فهم  �إر�دت��ه��م,  ف��وق  �هلل  �إر�دة  �أو  قدرتهم 
�حلكيمة  و�ل��ع��ق��ول  �لب�شائر  ذوي  ع��ن  يغيب  ال 
�أرو�ح  حول  تهيم  �لتى  بالروح  بالنا  فما  �ملفكرة, 
ولتتالقى  هلل  �أول��ي��اء  وكلهم  و�الأن��ب��ي��اء,  �لر�شل 
�ل��روح, و�الأ�شمى من ذل��ك هي قر�ءة  �ل��روح مع 
�لر�شول  �ل��روح لروح �هلل �شبحانه وتعاىل, وكان 
�ل��ك��رمي يف ه���ذه �خل��و����ص �ل��روح��ي��ة م��ن خالل 
�أدن��ى, فاأوحى �إىل عبده ما  �أو  مقام قاب قو�شني 
�أوحى, فمو�شى عليه �ل�شالم كان يعي�ص بروحه يف 
تلك �ملقامات �لروحية �ل�شامية �لعالية, وبالرغم 
من ذلك كان يعاين من قدر حلق به يف حادثته 
�مل�شهورة, فدعا ربه �أن يغفر له وي�شرت عيبه حتى 
ال يتعقبه �أحد من �لب�شر ليثاأر منه �أو يرى ذنبه 
ل��ه, وذلك  رب��ه وغفر  له  فا�شتجاب  ملك مقرب, 
�هلل  مغفرة  ي��رج��ون  �ل��ذي��ن  �لتائبني  لكل  در����ص 
من خالل �لتوبة �لتي ال رجوع فيها, حقا �إنه هو 

�لغفور �لرحيم.   

ما حكم بلع الريق يف �شهر رم�شان؟

و�ل�شالم  و�ل�����ش��الة  �ل��ع��امل��ني,  رب  �حل���م���دهلل 
�آله  وعلى  حممد  �شيدنا  �ملر�شلني  �أ�شرف  على 

و�شحبه �أجمعني, �أما بعد..
�حلمد هلل و�ل�شالة و�ل�شالم على �شيدنا ر�شول 

�هلل وعلى �آله و�شحبه ومن و�اله, �أما بعد..
�بتالع �لريق �لذي مل يخرج من �لفم ال يفطر 

به �ل�شائم, وهذ� حمل �إجماع من �لفقهاء.
�ملالكي على �شرح  فقد جاء يف حا�شية �لعدوي 

كفاية �لطالب �لرباين
اَل  َوَيْبَتِلُعُه  ِفيِه  يِف  َجْمَعُه  ُد  َيَتَعمَّ يُق  �لرِّ َوَك��َذ� 
َرُه �َشْيُخَنا  �ِج��ِح َك��َم��ا َق����رَّ ��اَء َع��لَ��ْي��ِه َع��لَ��ى �ل��رَّ َق�����شَ

. ُ ِغرُي َرِحَمُه �هللَّ �ل�شَّ
وقال �المام �لنووي يف �ملجموع : �بتالع �لريق 
الأنه  �ل��ع��ادة  على  ك��ان  �إذ�  ب��االإج��م��اع  يفطر  ال 

يع�شر �الحرت�ز منه.
�مل���اوردي �ل�شافعي يف كتاب   وك��ذ� ق��ال �الم���ام 

�حلاوي �لكبري
يِق , َو�ْزِدَر�ُدُه لل�شائم  ا َبْلُع �لرِّ مَّ ٌل : َفاأَ َف�شْ
َيْبلََع  �أَْن   : �أََحُدَها   : �أَْق�َشاٍم  َثاَلَثِة  َفَعلَى 
َما َيَتَخلَُّف يِف َفِمِه َحااًل َفَحااًل , َفَهَذ� 
اَل  ���ُه  نَّ اِلأَ ؛  ْوُم  �ل�شَّ ِب��ِه  َيْف�ُشُد  َج��اِئ��ٌز ال 

�ُز ِمْنُه. ِكُنُه �اِلْحرِتَ مُيْ
تبيني  ك������ت������اب  يف  وج�����������اء 
كنز  ������ش�����رح  �حل�����ق�����ائ�����ق 
للزيلعي  �ل����دق����ائ����ق 

�حلنفي
َوَل��ْو َجَمَع ِري��َق��ُه يِف 
مَلْ  �ْبَتلََعُه  ُث��مَّ  ِفيِه 

ْرُه ُيَفطِّ

وكذ� قال �حلنابلة
�القناع  م��نت  على  �لقناع  ك�شاف  يف  ج��اء  فقد 

للبهوتي
ْوِم  ْوِم ) َوَما ُي�ْشَتَحبُّ يِف �ل�شَّ باُب َما ُيْكَرُه يِف �ل�شَّ
ُذوِر , )  اَن َو�لنُّ اِء َرَم�شَ اِء ( �أَْي َق�شَ َوُحْكِم �ْلَق�شَ
اِئِم ِريَقُه َعلَى َجاِري �ْلَعاَدِة  اَل َباأْ�َص ِباْبِتاَلِع �ل�شَّ
ُز ِمْنُه  ��َح��رُّ ��ِك��ُن �ل��تَّ ����ُه اَل مُيْ ( ِب��َغ��رْيِ ِخ���اَلٍف ؛ اِلأَنَّ

ِريِق . َكُغَباِر �لطَّ
مل  �ل��ذي  �ل�شايف  �لريق  بلع  و�خلال�شة:   •
�ل�����ش��ائ��م, و�هلل  ب��ه  ���ش��يء ال يفطر  ب��ه  يختلط 

�أعلم.

ال�شهرية  الــدورة  عندها  انتهت  زوجتي 
اأذان  بعد  ذلــك  واكت�شفت   ، نائمة  وهــي 
اأم  وتكمل  ال�شيام  تنوي  فهل  الفجر، 

تق�شي هذا اليوم؟

و�ل�شالم  و�ل�����ش��الة  �ل��ع��امل��ني,  رب  �حل���م���دهلل 
�آله  وعلى  حممد  �شيدنا  �ملر�شلني  �أ�شرف  على 

و�شحبه �أجمعني, �أما بعد..
�إذ� �نقطع دم �حلي�ص فينبغي للمر�أة �أن تبادر 
و�إذ�  ل��ل��ع��ب��ادة,  �حتياطا  و�ل�����ش��الة  باالغت�شال 
��شتيقظت من نومها بعد �أذ�ن �لفجر وحتققت 
�لفجر, وجب عليها  �ل��دم كان قبل  �نقطاع  �أن 
طلوع  بعد  �إال  تغت�شل  مل  ل��و  حتى   , ت�شوم  �أن 
�لفجر  بعد  ما  �إىل  �الغت�شال  فتاأخري  �لفجر, 

ال يوؤثر على �ل�شيام ,
�ل��ب��خ��اري وم�شلم  م��ا رو�ه  و�ل��دل��ي��ل على ه��ذ� 
و�للفظ له عن َعْبد �مْلَِلِك ْبن �أَِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد 
ُهَرْيَرَة  �أََب��ا  �َشِمْعُت  َق��اَل  َبْكٍر  �أَِب��ي  َع��ْن  ْحَمِن  �لرَّ
َمْن  ِه  َق�َش�شِ يِف  َي��ُق��وُل  َيُق�صُّ  َع��ْن��ُه   ُ �هللَّ ��َي  َر���شِ
ْم َفَذَكْرُت َذِلَك ِلَعْبِد  �أَْدَرَكُه �ْلَفْجُر ُجُنًبا َفاَل َي�شُ

اِرِث اِلأَِبيِه َفاأَْنَكَر َذِلَك َفاْنَطلََق  ْحَمِن ْبِن �حْلَ �لرَّ
َعلَى  َدَخْلَنا  َحتَّى  َمَعُه  َو�ْنَطلَْقُت  ْحَمِن  �لرَّ َعْبُد 
َلُهَما  َف�َشاأَ َعْنُهَما   ُ �هللَّ َي  َر�شِ �َشلََمَة  مِّ  َو�أُ َعاِئ�َشَة 
 : َقاَلْت  َفِكْلَتاُهَما  َقاَل  َذِل��َك  َعْن  ْحَمِن  �لرَّ َعْبُد 
ُجُنًبا  ِبُح  ُي�شْ َو�َشلََّم  َعلَْيِه   ُ �هللَّ لَّى  �شَ �لنَِّبيُّ  َك��اَن 

وُم. ِمْن َغرْيِ ُحُلٍم ُثمَّ َي�شُ
عند  كما  حينئذ  �لنية  تبييت  عليها  يجب  وال 
يف  �لنية  تبييت  ي�شرتطون  ال  فاإنهم  �حلنفية 
كل ليلة يف �أد�ء رم�شان , قال �لقدوري رحمه 
�هلل تعاىل من �حلنفية  يف �لكتاب : فاإن مل ينِو 
حتى �أ�شبح �أجز�أته �لنية ما بينه وبني �لزو�ل.

�ه�
تبييت  في�شرتط  و�ملالكية  �ل�شافعية  عند  �أم��ا 
�إن مل  �مل���ر�أة  ف��اإن  ث��مَّ  �لفجر, وم��ن  �لنية قبل 
ُتَبيِّت �لنية وجب عليها �الإم�شاك وعليها ق�شاء 

يوم مكانه , و�هلل �أعلم .
�نقطاع  �أن  �مل��ر�أة  حتققت  �إذ�  و�خلال�شة:   •
, حتى  �أن ت�شوم  ل��ي��اًل وج��ب عليها  ك��ان  �ل���دم 
فتاأخري   , �لفجر  طلوع  بعد  �إال  تغت�شل  مل  لو 
�الغ��ت�����ش��ال �إىل م��ا ب��ع��د �ل��ف��ج��ر ال ي��وؤث��ر على 
�شيئا  تناولت  قد  تكون  �أن ال  ب�شرط   , �ل�شيام 
تبييت  ي�شرتط  وال   , �ل�شر�ب  �أو  �لطعام  م��ن 
�لنية عند �حلنفية , خالفاً للمالكية و�ل�شافعية 

, و�هلل تعاىل �أعلم .

اأنا �شيدة حامل يف �شهري الأول ومل اأق�س 
م�شى  الــذي  رم�شان  �شهر  اأيــام  من  بع�شًا 
و�شيدخل علينا رم�شان املقبل، واأنا ب�شكل 
عام اأتعب من ال�شوم..  �شوؤايل هو : اأريد 
اجلنني  اإن  يقولون:  اأهلي  لكن  الق�شاء 
اأ�شوم وعلي  األ  اإىل غذاء ويجب  يحتاج 
اإفطار �شائم .. فما حكم ال�شرع يف ذلك ؟

َالّلـُهَمّ َوِفّْر َحّظي فيِه ِمَن الَنّواِفِل، َوَاْكِرْمني فيِه 

ْب فيِه َو�سيَلتى ِاَلْيَك ِمْن َبْيِ  ِبِاْح�ساِر اْلَ�ساِئِل، َوَقِرّ

اْلَو�ساِئِل، يا َمْن ل َي�ْسَغُلُه ِاْلـاُح اْلُِلّحَي .
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تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 342-2012 جت جز - م ر - ب 
- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/30 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة �لتنفيذ- 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني 

�ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/713 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8789 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : فايزه �شالح زوجة ر��شد عبد�هلل �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: 
بالن�شر  مبا  �المار�ت عنو�نه:  ر��شد عبد�هلل �جلن�شية:  زوجة  فايزه �شالح 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
1317-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/9/30 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/712 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8810 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�شده : �مين �شالح جابر �جلن�شية: م�شر �ملطلوب �عالنه: �مين �شالح 
جابر �جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1417-2012 جت جز - م ر - 
ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/30 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة �لتنفيذ- 
لتنفيذ  وكيل معتمد  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني 

�ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/719 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8652 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
رودولف  �عالنه:  �ملطلوب  �لفلبني  �جلن�شية:  كا�شرتو  رودولف   : �شده 
كا�شرتو �جلن�شية: �لفلبني عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 355-2012 جت جز - م 
ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 موعد� 
باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر 
�لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/715 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8790 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : غنيمه م�شبح عبيد �شامل �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: غنيمه 
م�شبح عبيد �شامل �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
رقم 1308-2012 جت  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
�ملو�فق 2013/10/1  جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/714 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8823 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : �منه ر��شد خلفان �لظاهري �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: �منه 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لظاهري  خلفان  ر��شد 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-1435 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/724 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8827

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:  �ملطلوب  �لفلبني  �جلن�شية:  جار�شيا  فرناندو  كاجوكوم   : �شده 
�ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية:  جار�شيا  فرناندو  كاجوكوم 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
1425-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/10/1 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/720 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8796 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : موزة �شيف حممد حمد �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: 
موزة �شيف حممد حمد �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
1302-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/10/1 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/727 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8798

�شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
:م�شطفى مو�شى علي جنف �لكعبي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:م�شطفى 
مو�شى علي جنف �لكعبي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1301-2012 جت جز - م 
ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 موعد� لنظر طلب 
�لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/723 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8653

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
خان  جول�شتان  �عالنه:  �ملطلوب  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  جول�شتان   : �شده 
�جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ر - ب - ع ن  م  �لدعوى رقم 349-2012 جت جز -  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند 
طلب  لنظر  موعد�   2013/10/1 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد 
�لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ. 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/717 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8820 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�شده : �لفني لوبي�ص �جلن�شية: �لفلبني �ملطلوب �عالنه: �لفني لوبي�ص 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �لفلبني  �جلن�شية: 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1475-2012 جت جز - م ر 
- ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 موعد� 
باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر 
�لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/718 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8783 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : �لوليد جعفر عثمان �حمد �جلن�شية: �ل�شود�ن �ملطلوب �عالنه: �لوليد 
جعفر عثمان �حمد �جلن�شية: �ل�شود�ن عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
جت   2012-1305 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
�ملو�فق 2013/10/1  �لثالثاء  يوم  لنظره جل�شة  ع ن وحدد   - - ب  ر  م   - جز 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/722 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8646

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : جنيفر لور�يدي لينك�ص �جلن�شية: جنوب �فريقيا �ملطلوب �عالنه: 
�ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �فريقيا  جنوب  �جلن�شية:  لينك�ص  لور�يدي  جنيفر 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
361-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/10/1 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/716 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8654 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�شده : خري جان و�يل حممد �جلن�شية: باك�شتان �ملطلوب �عالنه: خري 
جان و�يل حممد �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 356-2012 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 
�الأوىل  �لد�ئرة  �مام  فانت مكلف باحل�شور  �لتنفيذ.  لنظر طلب  موعد� 
باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/726 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8640 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده 
: لوؤلوؤة �ملقام لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: 
لوؤلوؤة �ملقام لتنظيف وتلميع �ل�شيار�ت �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  مبا 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
343-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/10/1 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
�الأوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/721 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8896 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�عالنه:زياد  �ملطلوب  ��شرت�ليا  �جلن�شية:  مطلب  حممد  زياد   : �شده 
حممد مطلب �جلن�شية: ��شرت�ليا عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1439-2012 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 
�الأوىل  �لد�ئرة  �مام  فانت مكلف باحل�شور  �لتنفيذ.  لنظر طلب  موعد� 
باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/728 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8776 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :عاطف علي �شيد �شامل �جلن�شية: م�شر �ملطلوب �عالنه:عاطف علي 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �شامل  �شيد 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1306-2012 جت جز - م ر 
- ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/1 موعد� لنظر 
�لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 
�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/731 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8792 

�شده  �ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شالح  �عالنه:حممد  �ملطلوب  حمدد  �جلن�شية:غري  حممد  نا�شر  �شالح  :حممد 
تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  حمدد  �جلن�شية:غري  حممد  نا�شر 
 - ر  م   - جز  جت   2012-1303 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب 
لنظر طلب  �ملو�فق 2013/10/2 موعد�  �الربعاء  يوم  لنظره جل�شة  ع ن وحدد   - ب 
�لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور 
باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/738 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8647 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:�يلي�شيفا  �ملطلوب  �جلن�شية:فيجي  �وكرن  كاهاميا  :�يلي�شيفا  �شده 
كاهاميا �وكرن �جلن�شية:فيجي عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 363-2012 جت جز - م ر 
- ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 موعد� لنظر 
�لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب 
�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند 

�عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/725 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8780 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :بهروز م�شيح �له جوكا �شرقي �جلن�شية: �ير�ن �ملطلوب �عالنه:بهروز 
م�شيح �له جوكا �شرقي �جلن�شية: �ير�ن عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
رقم 1288-2012 جت  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
�ملو�فق 2013/10/1  جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �لثالثاء 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 172321                      بتاريخ: 2012/4/22    
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:حممود كيخا للتجارة �لعامة )�ص.ذ.م.م(
وعنو�نه : دبي/بردبي / نايف  �ص. ب: 41289  هاتف  2263400 04 فاك�ص: 2263321 04

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
 �الرز, �ل�شاى, �لكاكاو, �ل�شكر, �لتابيوكا و�ل�شاجو, ومايقوم مقام �لب, �لدقيق و�مل�شتخ�شر�ت �مل�شنوعة من 
�حلبوب, �خلبز, �لب�شكويت و�لكعك و�لفطائر و�حللويات و�ملثلجات, ع�شل �لنحل و�لع�شل �الأ�شود )�لدب�ص(, 

�خلمرية وم�شحوق �خلمرية, �مللح, �خلردل, �لقفل و�خلل و�ل�شل�شة, �لبهار�ت �لتو�بل
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة  CHELSEA 4030 �حرف �لالتينية باللون �الأ�شود
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 173196                                  بتاريخ 2012/5/7   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

                German Clinic FZ –LLC با�ش��م:  �لعيادة �الأملانية   منطقة حرة - ذ . م . م
وعنو�نه : مبنى رقم 64, وحدة رقم 2008 دبي �ص. ب: 505078   هاتف: 4298346 04 فاك�ص: 4298347  04 

هاتف �ملتحرك :0559532783
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شت�شفيات, �لعياد�ت �لطبية ,�خلدمات �لطبية ,طب �أمر��ص �لن�شاء , طب �أمر��ص �الأطفال �لعام ,�لطب 
�لعائلة, �لطب �لعام , �لرعاية �ل�شحية ,�مل�شاعدة �لطبية , طب �ال�شنان , �لتمري�ص �لطبي , خدمات �ل�شحة 

و�لتجميل , خدمات بنوك �لدم , �جلر�حة �لتقوميية , دمات علماء �لنف�ص
�لو�ق�عة بالفئة: 44

و�شف �لعالمة: كتبت �لعبارة GERMAN CLINIC باحلروف �لالتينية, باللون �الأ�شود, ب�شورة 
بنف�شجية            وردة  وفوقه  �لفاحت,  �لبنف�شجي  �لوردي  باللون  مائل  خط  �لي�شار,  ناحية  وفوقها  متميزة,  

فاحتة �للون, حتتوي على بتالت بي�شاء وبنف�شجية.
جغر�فية  منطقة  عتبارها  ال    GERMAN ��شتخد�م  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  �ال�ش��رت�طات:عدم 

مبعزل عن �لعالمة �و باالو�شاع �الخرى
�أو   , فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة    �القت�شاد 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860

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

بتاريخ 2012/06/18   �ملودعة حتت رقم: 175253 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/12/22 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�ص يورب ��ص �يه 
 وعنو�نه:فيا موري 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وقود  ذلك  يف  )مبا  وقود  �لغبار؛  وتثبيت  وترطيب  �مت�شا�ص  مركبات  مزلقات؛  �شناعية؛  و�شحوم  زيوت 

�ملحركات( ومو�د �إ�شاءة؛ �شموع وفتائل لالإ�شاءة.
 �لو�ق�عة بالفئة: 4 

 و�شف �لعالمة: كتبت �لكلمة "HOLLISTER" باالأحرف �لالتينية.  
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�ص �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ : 2008/02/07 �ملودعة حتت رقم :106791 
با�ش��م :  �شركة ما�شون�ص �لتجارية )�ص ذ م م(

وعنو�نه : :  �ص ب : 51511, دبي , �أ ع م
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  �ال�شطناعي,  و�لب  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�الأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لب 
�الأ�شود,  �لنحل وتلعه�شل  �ملثلجة, ع�شل  و�لفغطائر و�حللويات  و�حللويات  �مل�شنوعة من �حلبوب و�خلبز 

�خلمرية, وذرور �خلبازة, �مللح و�خلردل و�خلل , �لبهار�ت و�لتو�بل , �لثلج
�لو�ق�عة بالفئة   : 30

و�شف �لعالمة    : هي عبارة عن �شكل مربع باللون �الأ�شود وبد�خله �شكل رجل يلب�ص على ر�أ�شه طاقية وهو 
يقف د�خل قنطرة باللون �الأبي�ص وفوق �لقنطرة مكتوب MAHAL BRAND  باللغة �لالتينية 

وباللون �الأبي�ص.
�ال�ش��رت�طات   : دون �شرط

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة , 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه,وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860



•• الريا�ص-وكاالت:

�ل�شادرة  �ملالية  �لتحويالت  حجم  يف  �لعامل  دول  �لهند  تت�شدر 
�الأخرى  �ل��دول  بقية  وبفارق كبري عن  �ل�شعودي  �القت�شاد  عن 
وبح�شب �شحيفة �لريا�ص, فقد قال �مل�شت�شار �القت�شادي فادي 
�لو�فدة  �ل��ع��م��ال��ة  �إن معظم حت��وي��الت  �ل��ع��ج��اج��ي  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
�شرق  ل���دول  موجهة  �ململكة  يف  �لعاملني  �الأج��ان��ب  و�مل��ق��اول��ني 
يف  �ملقيمة  �لهندية  �لعمالة  حتويالت  �أن  و�أو�شح  �آ�شيا.  وو�شط 
2011 )7.6 مليار  ريال عام  28.6 مليار  بلغت نحو  �ململكة 
دوالر(, ت�شكل ما ن�شبته %31.5 من �إجمايل حتويالت �لعمالة 
�الأجنبية يف �ململكة. وجاءت م�شر يف �ملرتبة �لثانية بنحو 14.8 

من   16.4% ن�شبته  ما  متثل  دوالر(  مليار�ت   4( ري��ال  مليار 
�ملرتبة  �لفلبني  و�حتلت  �ململكة,  �لعاملني يف  �إجمايل حتويالت 
ت�شكل  دوالر(  مليار   2.7( ري���ال  مليار   9.9 بنحو  �لثالثة 
�لتحويالت, وجاءت بعدها باك�شتان بنحو  �إجمايل  من   11%
من   10.7% متثل  دوالر(  مليار   2.6( ري��ال  مليار�ت   9.7
تقدير�ت  �إن  وق��ال  �ململكة.  م��ن  �ل�����ش��ادرة  �لتحويالت  �إج��م��ايل 
�لبنك �لدويل ت�شري �إىل �أن عدد �لعاملني يف �ململكة من �جلالية 
�لهندية ي�شل �إىل 1.5 مليون عامل وعاملة حتى نهاية 2010, 
�أما  �شهرياً,  ري���ال   1639 بنحو  حتويالتهم  متو�شط  وي��ق��در 
�مل�شريون �لعاملون يف �ململكة فيقدر عددهم بنحو مليون عامل 
 1230 نحو  �إىل  حتويالتهم  متو�شط  وي�شل   ,2010 عام  يف 

ريال �شهرياً. و�أ�شاف �أن عدد �لعاملني من �جلالية �لباك�شتانية 
يقدر بنحو مليون عامل, �إال �أن متو�شط حتويالتهم ال تتجاوز 
�شهرياً. يف حني ت�شل متو�شط حتويالت �لعمالة  رياالت   807
بيانات  من  ويالحظ  �شهرياً.  ري��اال   929 �إىل  بنغالدي�ص  من 
�لو�فدة  �لعمالة  و�أع��د�د  �لتحويالت  �لبنك �لدويل حول مبالغ 
�لتفاوت �لكبري يف متو�شطات مبالغ �لتحويالت �ل�شهرية حيث 
 6879 ح��و�يل  �لنيجريية  �لعمالة  حت��وي��الت  متو�شط  �شجل 
رياال �شهرياً, وجاءت بعدها �لعاملون من �جلالية �للبنانية بنحو 
1639 رياال  �شهرياً, ثم �جلالية �لهندية بنحو  رياال   3430
1490 و1482 رياال  �شهرياً, وثم �جلالية �لتايالندية بنحو 

�شهرياً, و�جلالية �لفلبينية بنحو 1482 رياال �شهرياً.

ن�ضيب الأ�ضد من حتويالت العمالة بال�ضعودية تتجه للهند

•• دبي-الفجر: 

نتائجه  ع��ن  �ملالية  �ل�شيولة  �إد�رة  مركز  �أع��ل��ن 
 ,2013 يونيو   30 يف  �ملنتهية  للفرتة  �ملالية 
نتائج  �لبنك على حتقيق  ق��درة  �أظ��ه��رت  و�ل��ت��ي 

قوية رغم �لظروف �ل�شعبة ن�شبياً.
و�شجل �لبنك خالل �لفرتة �ملنتهية بتاريخ 30 
يونيو 2013 �أرباحاً �شافية بلغت 2.18 مليون 
دوالر �أمريكي مقارنة ب�شايف �الأرباح �ملحققة يف 
�لفرتة ذ�تها لعام 2012 و�لبالغ 1.22 مليون 
وقد   .78.64% بزيادة قدرها  �أمريكي,  دوالر 

نتج ع��ن ه��ذه �ل��زي��ادة يف ���ش��ايف �الأرب����اح حتقيق 
بلغت  ���ش��ن��وي��ة  بن�شبة  �مل����ال  ر�أ�����ص  ع��ل��ى  ع���ائ���د�ت 
�لفائدة  �شعر  متو�شط  ظ��ل  بينما   ,8.56%
بني �لبنوك دون %0.5. و��شتقرت �شايف �أرباح 
�أمريكي  دوالر  مليون  �لربع �لثاين عند 0.76 
لنف�ص  �أمريكي  دوالر  مليون   0.71 ب���  مقارنة 

�لفرتة من �لعام 2012.
�مل��ال��ي��ة خالل  �ل�����ش��ي��ول��ة  �إد�رة  ك��م��ا ح��ق��ق م��رك��ز 
�لن�شف �الأول من �لعام 2013, �أرباحاً ت�شغيلية 
ب�  مقارنة  �أمريكي  دوالر  مليون   5.26 بلغت 
للفرتة ذ�تها من  �أمريكي  دوالر  مليون   3.85

�لعام 2012.
قال  �مل��رك��ز,  حققها  �لتي  �لنتائج  على  وتعليقاً 
مركز  يف  �الإد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  �مل��ن��ي��ع,  ع��م��اد 
وجود  م��ن  �ل��رغ��م  على  �مل��ال��ي��ة:  �ل�شيولة  �إد�رة 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي الز�ل�����ت تعرتي 
�أد�ء�ً  يحقق  �أن  �لبنك  ��شتطاع  �ملالية,  �الأ���ش��و�ق 
�شيا�شته  يف  �ال����ش���ت���م���ر�ر  ي��و����ش��ل  ب��ي��ن��م��ا  ق���وي���اً 
تن�ص  و�لتي  �ملخ�ش�شات  �حت�شاب  يف  �ملتحفظة 
�شايف  حتقيق  �إن  �لتنظيمية.  �ملتطلبات  عليها 
و�ملتنوع  �مل��ت��زن  �لنهج  �ىل  يرجع  ملحوظ  دخ��ل 
�لعو�ئد  ذ�ت  �ل��ف��ر���ص  و�ن��ت��ه��از  �ال���ش��ت��ث��م��ار  يف 

�ال�شتثمارية �ملجزية و�لتي يتم �إد�رتها بكفاءة يف 
�لدخل  �إىل  �إ�شافة  و�الأ�شهم,  �ل�شكوك  حمافظ 
�لتي  �الإ�شت�شارية  �خل��دم��ات  ر���ش��وم  م��ن  �لعائد 
يقدمها �لبنك. وت�شهد �الأ�شو�ق حالياً حالة من 
خالل  و�جهتها  �لتي  �لتقلبات  بعد  �الإ���ش��ت��ق��ر�ر 
�ملتوقعة  �لتغري�ت  بفعل  وذل��ك  �الأخ��رية  �لفرتة 
�القت�شادية.  و�لتقلبات  �لنقدية  �ل�شيا�شة  يف 
ميكننا  تنتظرنا,  �لتي  �لتحديات  من  وبالرغم 
�لقول باأن ذلك �شي�شاعد يف توفري �لفر�ص لتبيه 
�أنه من �ملمكن حتقيق معدالت  �مل�شتثمرين كما 
�العتبار  ب��ع��ني  �الخ����ذ  م��ا مت  �ذ�  �ي��ج��اب��ي��ة  من��و 

م�شتوى �لتقلبات. 
و�شهدت حمفظة �لبنك �ال�شتثمارية منو�ً بن�شبة 
�مليز�نية  ع��ل��ى  �ن��ع��ك�����ص  و�ل�����ذي   30% ت���ق���ارب 
معدالت  حتقيق  خ���الل  م��ن  للبنك  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�ملوجود�ت  ونوعية  �ل�شيولة  م�شتوى  يف  عالية 
 4.19% بن�شبة  و�شهدت حقوق �مللكية �رتفاعاً 
 31 بتاريخ  �مريكي  دوالر  مليون   58.77 من 
دوالر  مليون   61.24 لتبلغ   2012 دي�شمرب 

�مريكي يف 30 يونيو 2013.
من جهته, قال �أحمد عبا�ص, �لرئي�ص �لتنفيذي, 
مركز �إد�رة �ل�شيولة �ملالية: ��شتناد�ً �إىل �لنتائج 

�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملتميز  و�أد�ءه  �لبنك  حققها  �ل��ت��ي 
�لدعم �ملتو��شل من �مل�شاهمني و�خلربة �لطويلة 
على  باننا  تام  يقني  على  فاننا  �الد�ري,  للفريق 
�ملقبلة  �لفرتة  حتديات  ملو�جهة  �ال�شتعد�د  �أمت 
�لفر�شة  �أن نغتنم هذه  و�إننا نود  �لعام  من هذ� 
للتقدم بخال�ص �ل�شكر و�الإمتنان �إىل �مل�شاهمني 
�ملتمثلني يف )بنك �لبحرين �الإ�شالمي وبنك دبي 
�الإ�شالمي و�لبنك �الإ�شالمي للتنمية وبيت �إد�رة 
�ل�شيولة-�إحدى �شركات بيت �لتمويل �لكويتي( 
�لعمل  وف��ري��ق  �الإ�شرت�تيجيني  �شركائنا  و�إىل 

�ملخل�ص على دعمهم وتفانيهم �ملتو��شل. 

مركز اإدارة ال�ضيولة املالية يعلن عن حتقيق �ضايف اأرباح بقيمة 2.18 مليون دولر اأمريكي 

•• دبي-الفجر: 

عن  �الإ���ش��الم��ي  دب��ي  بنك  جمموعة  �أعلنت 
�لنتائج �ملالية �لتي حققتها يف �لن�شف �الأول 
�أد�ءه����ا  عك�شت  و�ل��ت��ي   ,2013 �ل��ع��ام  م��ن 
�لقوي متما�شياً مع �لنمو �القت�شادي �لذي 

ت�شهده دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�الأ�شهر  خ��الل  �ملجموعة  �أرب���اح  �شايف  وبلغ 
نحو   2013 يونيو   30 يف  �ملنتهية  �ل�شتة 
قدره  بنمو  �إم��ار�ت��ي,  دره��م  مليون   739
يف  �ملحققة  �الأرب���اح  ب�شايف  مقارنة   25%
�لفرتة ذ�تها من �لعام 2012, و�لتي بلغت 
خالل  �لبنك  و�شجل  دره��م.  مليون   592
�شافية  �أرب��اح��اً   2013 لعام  �لثاين  �لربع 
ب��ق��ي��م��ة 437 م��ل��ي��ون دره�����م ب��ن��م��و ق���دره 
يف  �ملحققة  �الأرب����اح  ب�شايف  م��ق��ارن��ًة   31%
�لفرتة ذ�تها من �لعام 2012 و�لتي بلغت 

درهم. مليون   334
�إي��ر�د�ت �ملجموعة يف �لن�شف  و�رتفع �شايف 
مليار   2.1 �إىل   2013 �ل��ع��ام  م��ن  �الأول 
1.9 مليار دره��م يف �لفرتة  ب�  دره��م قيا�شاً 
ن�شبتها  ب��زي��ادة  �أي  �ملا�شي,  �لعام  من  ذ�تها 
%10 كما و�شل �إجمايل موجود�ت �لبنك 
 111.1 �إىل   2013 ي��ون��ي��و   30 ب��ت��اري��خ 
درهم  مليار   98.7 ب���  مقارنة  دره��م  مليار 
ن�شبتها  بزيادة  2012�أي  دي�شمرب  بنهاية 
بنهاية  �لعمالء  ود�ئ��ع  و��شتقرت    .13%
يونيو 2013 عند 82.4 مليار درهم وهو 
ما ميثل زيادة ن�شبتها %23 مقارنة بقيمة 
ود�ئع �لعمالء بنهاية دي�شمرب 2012 مما 
وحققت  �لبنك  ل��دى  �ل�شيولة  م��رك��ز  ع��زز 
ود�ئع �حل�شابات �جلارية وح�شابات �لتوفري 

منو�ً قوياً لت�شل يف 30 يونيو 2013 �إىل 
 16% ق���دره  بنمو  دره���م,  مليار   33.7
دي�شمرب   31 يف  �مل�����ش��ج��ل  ب��ال��رق��م  م��ق��ارن��ة 

 .2012
 ,2013 �ل��ع��ام  م��ن  �الأول  �لن�شف  وخ���الل 
ر�أ�ص  �لبنك قيمة جيدة لن�شبة كفاية  حقق 
ب�17.4%  م��ق��ارن��ة   18.1% بلغت  �مل���ال 
�لبنك  وحقق   2012 دي�شمرب   31 بتاريخ 
من  �الأول  �ل�شق  لكفاية  جيدة  ن�شبة  �أي�شاً 
من  �رت��ف��ع��ت  حيث   ,)Tier1( �مل���ال  ر�أ����ص 
%13.9 بتاريخ 31 دي�شمرب 2012 �إىل 
هجينة  �شكوك  الإ�شادر  نتيجة   ,18.1%
لل�شق �الأول من ر�أ�ص �ملال خالل �لربع �الأول 
�لعام �حلايل, حيث �شهد هذ� �الإ�شد�ر  من 
باأكرث  �الكتتاب  كبري�ً ومتت تغطية  جناحاً 

بكثري من قيمته. 
للموجود�ت  �الإج��م��ال��ي��ة  �لقيمة  و�رت��ف��ع��ت 
 1.4% بن�شبة  و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  �لتمويلية 
يونيو   30 بتاريخ  دره��م  مليار   59.6 �إىل 
2013, مما يعك�ص ��شتمر�رية حت�شن جودة 
�ملوجود�ت. وو��شل �لبنك يف �لن�شف �الأول 
�شيا�شة متحفظة  �عتماد   2013 �لعام  من 
بتجنيبه خم�ش�شات �إ�شافية؛ حيث خ�ش�ص 
لذلك مبلغ 545 مليون درهم �إمار�تي, مما 
�أ�شهم بتح�شني ن�شبة تغطية �ملخ�ش�شات يف 

�ملجموعة.
ويف معر�ص تعليقه على �لنتائج, قال معايل 
حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م �ل�����ش��ي��ب��اين, م��دي��ر ديو�ن 
جمل�ص  ورئي�ص  دب��ي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
منوذج  ي�شتند   : �الإ�شالمي  دب��ي  بنك  �إد�رة 
�أعمال بنك دبي �الإ�شالمي �إىل �أعلى معايري 
�الب��ت��ك��ار و�ل��ك��ف��اءة و�حل��ك��م��ة, م��ا �أث��م��ر عن 

مدى  على  ق��وي  �أد�ء  حتقيق  يف  ����ش��ت��م��ر�ره 
�ل�شيولة  لتوفر  ون��ظ��ر�ً  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت 
يعتمدها,  �لتي  �لقوية  و�مليز�نية  �لنقدية 
�ملقومات  كافة  �الإ�شالمي  دب��ي  بنك  ميتلك 
�مل�شرفية  �الحتياجات  لتلبية  توؤهله  �لتي 
يف  �حلكومية  و�لهيئات  و�ل�شركات  لالأفر�د 
كافة �أنحاء دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
��شتمر�ر   2013 من  �الأول  �لن�شف  و�شهد 
بنك دبي �الإ�شالمي يف تو�شيع �شبكة خدماته 
�مل�����ش��رف��ي��ة ل����الأف����ر�د, م���ع �ف��ت��ت��اح 3 فروع 
ج��دي��دة و�إ���ش��اف��ة 23 م��ن �أج��ه��زة �ل�شر�ف 
ال�شتثمار�ته  وت��ق��دي��ر�ً  �شبكته  �إىل  �الآيل 
�مل�شرفية  �خل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  يف  �مل�����ش��ت��م��رة 
كافة  على  �لعمليات  �أد�ء  وحت�شني  لالأفر�د 
�مل�شتويات, ح�شد بنك دبي �الإ�شالمي جائزة 
�مل�شرفية  للخدمات  �إ�شالمي  بنك  �أف�شل 
ل����الأف����ر�د يف �مل��ن��ط��ق��ة وذل�����ك خ����الل حفل 
�إي�����ش��ت للقطاع  بانكر م��ي��دل  ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز 
�أف�شل  �أي�شاً بجائزة  2013 كما فاز  �ملايل 
مدير �شكوك من جو�ئز بانكر ميدل �إي�شت 
د�ر  �أف�������ش���ل  وج����ائ����زة   2013 ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 
للتمويل   EMEA ج��و�ئ��ز  م��ن  لل�شكوك 
�إىل جائزة  ب��االإ���ش��اف��ة  �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  يف 
توزيع  خ��الل  وذل��ك  �لب�شرية  للتنمية  دب��ي 
دورتها  يف  �الأع��م��ال  لقطاع  �لتمّيز  ج��و�ئ��ز 
د�ئرة  ��شت�شافته  خ��ا���ص  ح��ف��ل  يف   18 �ل���� 
بنك  ل���دور  ت��ك��رمي��اً  �الق��ت�����ش��ادي��ة,  �لتنمية 
دب���ي �الإ���ش��الم��ي يف دع���م وت��ط��وي��ر �ملو�هب 

�الإمار�تية �لو�عدة.  
�لع�شو  �ل��ه��ام��ل��ي,  ع��ب��د�هلل  ق��ال  م��ن جانبه 
��شتمر  لقد   : �الإ�شالمي  دبي  لبنك  �ملنتدب 
بنك دبي �الإ�شالمي يف �لرتكيز على �البتكار 

خ�����الل ه�����ذه �ل����ف����رتة وذل������ك ع����رب �إط�����الق 
منتجات وخدمات جديدة م�شممة خ�شي�شاً 
لتلبية �حتياجات متعاملينا ويف ظل �الأجو�ء 
�القت�شادية �الإيجابية, فاإنني على ثقة باأن 
يف  للمو��شلة  يدفعه  ق��وي  مركز  يف  �لبنك 
حتقيق �ملزيد من �لنمو و�لتطور على مدى 

�ل�شنو�ت �ملقبلة .
�لرئي�ص  �شلو�ن,  عدنان  �لدكتور  و�أ���ش��اف 
ال�شك   : �الإ���ش��الم��ي  دب��ي  لبنك  �لتنفيذي 
�لتي  �لتنموية  �ال�شرت�تيجية  مو��شلة  �أن 
عنو�ن  هي  �الإ�شالمي  دب��ي  بنك  ينتهجها 
�مل��رح��ل��ة �ل���ق���ادم���ة يف م�����ش��ريت��ه, وه����و ما 
يتجلى بو�شوح يف ��شتمر�رية حتقيق �لبنك 
�لعائد�ت  م�شتوى  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��ي��ة  لنتائج 
�ملا�شية  �ل���ف���رتة  خ����الل  �الأرب�������اح  و����ش���ايف 
�لبنك  حققها  �ل��ت��ي  �الجن����از�ت  جميع  �إن 
 ,2013 ع���ام  م��ن  �الأول  �ل��ن�����ش��ف  خ���الل 
كاال�شتحو�ذ على �شركة متويل وجناحه يف 
طرح �إ�شد�ر �شكوك قابلة لالإدر�ج يف �ل�شق 

�الأول من ر�أ�ص �ملال, باالإ�شافة �إىل �لتو�شع 
�مل�شرفية  خ��دم��ات��ه  ���ش��ب��ك��ة  يف  �مل�����ش��ط��رد 
لالأفر�د, كانت جميعها موجهة نحو تعزيز 
مكانة بنك دبي �الإ�شالمي كموؤ�ش�شة ت�شهد 
قوة  حازت  لقد  ومت�شارعاً.  ملحوظاً  منو�ً 
�الإ����ش���الم���ي وقدرته  دب����ي  ب��ن��ك  ع��م��ل��ي��ات 
�ملايل,  �لقطاع  �شمن  �لعالية  �لتناف�شية 
على �العرت�ف و�لتقدير من قبل خمتلف 
�الأطر�ف �لرئي�شية �ملعنية يف �ل�شوق. وقد 
�لت�شنيف  وكالة  بقيام  موؤخر�ً  ذلك  جتلى 
لبنك  ت�شنيفها  بتثبيت  موديز  �الئتماين 
�لتغطية  ع���ن  ف�����ش��اًل  �الإ�����ش����الم����ي,  دب����ي 
من  عليها  ح�شل  �لتي  �لو��شعة  �الإيجابية 

قبل حمللي �ل�شوق .
 ,2013 ع��ام  م��ن  �الأول  �لن�شف  وخ���الل 
�إ�شد�ر  ب��ط��رح  جن��ح بنك دب��ي �الإ���ش��الم��ي 
بقيمة مليار دوالر قابلة لالإدر�ج يف �ل�شق 
�الأول من ر�أ�ص �ملال يف خطوة متثل �أف�شل 
ب��ن��وك دول  �الإط�����الق حققته  ع��ل��ى  ع��ائ��د 
عام  �إ���ش��د�ر  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص 
وق��وب��ل هذ�  �مل���ال.  ر�أ����ص  م��ن  �الأول  لل�شق 
�الإ�شد�ر باهتمام كبري من قبل �مل�شتثمرين 
يف كافة �أنحاء �لعامل, وهو ما يظهر جلياً 
قيمته.  �شعف   14 ب�  �الكتتاب  تغطية  يف 
�الإ�شالمي  دبي  بنك  �أعلنت جمموعة  كما 
قد  موديز  �الئتماين  �لت�شنيف  وكالة  �أن 
للبنك  �الأج����ل  �ل��ط��وي��ل  ت�شنيفها  ث��ب��ت��ت 
بتثبيت  �ل���وك���ال���ة  وق���ام���ت   .Baa1عند
تعديل  ومت  للبنك  �الئ��ت��م��اين  �لت�شنيف 
م�����ش��ت��ق��رة مبا  �إىل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل���ن���ظ���رة 
يعك�ص قوة ر�أ�ص مال �لبنك وحت�شن جودة 

موجود�ته.

الإ�ضالمي دبي  بنك  جمموعة  اأرباح  �ضايف  درهم  مليون   739
 خالل الن�ضف الأول من 2013

•• دبي-الفجر:

�ل���ل���ي���ل���ي, معر�ص  رم�������ش���ان  ����ش���وق  �ف���ت���ت���ح 
�أبو�به  �ن���ت���ظ���اره,  ط���ال  �ل����ذي  �مل�شتهلكني 
للعامة يوم �خلمي�ص يف �الأول من �أغ�شط�ص 
يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي, يف �لقاعتني 
7 و8. وقد �فتتح هذ� �حلدث ر�شمياً  رقم 
�شاحب �ل�شعادة عبد�لرحمن �شيف �لغرير, 
للتجارة  دب���ي  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
من  عدد  �الفتتاح  حفل  وح�شر  و�ل�شناعة 
�لتجاري  دب���ي  م��رك��ز  �مل�����ش��وؤول��ني يف  ك��ب��ار 
للمعار�ص,  �شومان�شا  �شركة  و�إد�رة  �لعاملي 
ممثلي  م��ن  وح�شد  �حل���دث,  ل��ه��ذ�  �ملنظمة 
و�شائل �الإعالم وعدد كبري من �ملت�شوقني. 

 10 حتى  �أي��ام  ع�شرة  مل��دة  �ملعر�ص  ي�شتمر 

�أغ�����ش��ط�����ص, ح��ي��ث يفتح �أب���و�ب���ه ي��وم��ي��اً من 
�ل�شاعة �لثامنة م�شاًء وحتى �لثانية �شباحاً 
كل ي��وم خ��الل �شهر رم�شان �مل��ب��ارك, ومن 
�ل�����ش��اع��ة �خل��ام�����ش��ة م�����ش��اًء وح��ت��ي منت�شف 
�ل��ل��ي��ل خ���الل �أي����ام �ل��ع��ي��د. وي�����ش��م �ملعر�ص 
ل��ه��ذه �ل�����ش��ن��ة م���ز�ي���ا ج���دي���دة م��ث��ل �ل�شوق 
�لعربي, جناح �الأزياء, جناح �الأطعمة, ق�شم 
�ل�شحة و�جلمال ف�شاًل عن منطقة �ألعاب 
�الأطفال �خلا�شة. و�شيجمع �ملعر�ص �لليلي 
ت�شكيلة  �شومان�شا  م��ع��ار���ص  نظمته  �ل���ذي 
و��شعة من منافذ �لبيع �ملذهلة و�لتي يبلغ 
ع��دده��ا ح���و�يل 400 م��ن��ف��ذ�ً, وت��ق��دم هذه 
عظيمة  فر�شة  و�ل�شياح  للمقيمني  �ملنافذ 
�ملهرجانية  �حتياجاتهم  جلميع  للت�شوق 
قال  �ملنا�شبة,  وب��ه��ذه  و�ح����د.   �شقٍف  حت��ت 

�شونيل جي�شو�ل, �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة 
للحدث:  �مل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��م��ع��ار���ص  ���ش��وم��ان�����ش��ا 
�ل���ع���دي���د م���ن �الأح��������د�ث يف �شوق  ه��ن��ال��ك 
رم�شان �لليلي لهذ� �لعام, حيث قمنا بخلق 
وخ�شو�شاً  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف�����ر�د  جلميع  �أج�����و�ء 
يف  �لتمتع  �الآب����اء  ي�شتطيع  حيث  �ل�شغار, 
ور�ص  يف  �الأطفال  �ن�شغال  حني  يف  �لت�شوق 
بب�شاطة  ميكنهم  �أو  خمتلفة  تفاعلية  عمل 
ق�شاء وقت مرح يف منطقة �ألعاب �الأطفال, 
من  �إع���د�ده���ا  مت  خم�ش�شة  منطقة  وه���ي 
�حل�شول  توقع  �ل���زو�ر  وي�شتطيع  �أجلهم. 
ع��ل��ى ع���رو����ص مم���ت���ازة, و���ش��ل�����ش��ل��ة متنوعة 
�إىل  باالإ�شافة  ر�ئعة,  و�أج��و�ء  �ملنتجات  من 
يومية  يان�شيب  �شحب  جو�ئز  هناك  ذل��ك 
دناتا,  ����ش���ارب,  م��ن  ب�����االآالف  قيمتها  ت��ب��ل��غ 

���ش��ت��اي��ل ف��اي��ن جولري,  جم���وه���ر�ت الي���ف 
�أروى- ذ� ماجيك تات�ص وغريها. 

�الإمار�تية,  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل�����رت�ث  ول��ت��م��ث��ي��ل 
مع  ك���ب���ري�ً  جم��ل�����ش��اً  �ل�����ش��وق  �شي�شت�شيف 
فناين ر�شم �حلنا, و�لكفة و�لتمور �ملتوفرة, 
بينما ي�شتطيع �ملت�شوقون �ال�شتمتاع بتفقد 
و��شتعر��ص خمتلف �ملو�د و�ملنتجات �ملتنوعة 
على  تقت�شر فقط  و�لتي ال  �لق�شم  يف هذ� 
�لبهار�ت, �لعطور وغريها, حيث �شتجدون 
�لهد�يا  �الإل���ك���رتون���ي���ة,  �الأج����ه����زة  �أي�������ش���اً 
�ملنزلية.   و�مل�شتلزمات  �ملالب�ص  �لتذكارية, 
�ل�شاعة  م���ن  ي��وم��ي��اً  �الأط���ف���ال  و���ش��ي��ت��م��ك��ن 
�لتا�شعة وحتى �ل�شاعة �حلادية ع�شرة م�شاًء 
من �مل�شاركة يف م�شابقات للفنون �ملنعقدة يف 
�ل�شوق باالإ�شافة �إىل �لفوز بجو�ئز مقدمة 

من �شارب لالإلكرتونيات. 
�الأطفال  �ألعاب  منطقة  �أن  بالذكر  وجدير 
�لتام  �الأم���ان  ل�شمان  كامل  ب�شكٍل  جمهزة 
ت�شكيلة  ع���ن  ف�����ش��اًل  ل�����ش��غ��ارك��م  و�ل��ك��ام��ل 
�لوجه,  ر���ش��وم  م��ن  ت���رت�وح  �ل��ت��ي  �الأن�شطة 
فن �لرمال, قالغ �لقفز �ملطاطية, �ملركبات 
�خل���ا����ش���ة �ل���د�خ���ل���ي���ة, م��ن��ط��ق��ة �الأل����ع����اب 
�ل�شغار,  لالأطفال  �شغري  حمل  �خلفيفة, 
وجالبي �حلظ, و�لبالونات �مللتوية, وغرفة 
�أفالم �الأطفال, وز�وية �الأطعمة لالأطفال, 
وعالوة على ذلك غرفة تعليم الإقامة ور�ص 
عمل �الأطفال حيث ي�شتطيعون تعلم �شنع 
جتديل  �لتلوين,  �ل��رم��ال,  فن  �ملجوهر�ت, 
�ل�شعر و�لعديد �لعديد من �الأمور �الأخرى.  
ومن �ملتوقع �أن يتحول �شوق رم�شان �لليلي 

�لكرمي,  �ل�شهر  خ���الل  �مل��ت�����ش��وق  قبلة  �إىل 
حيث ي�شم مزيجاً متميز�ً من �أ�شهر �ملتاجر 
و�شيقدم  و�ل�����ش��غ��رية,  و�ملتو�شطة  �ل��ك��ب��رية 
�لعار�شني �مل�شاركني يف هذ� �حلدث ت�شكيلة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ت��ي ت�����رت�وح من 
�الإلكرتونية,  �الأج��ه��زة  �ل��ه��د�ي��ا,  �مل��الب�����ص, 
�لعطور, م�شتح�شر�ت �لتجميل, �ملجوهر�ت, 

وم�شتلزمات  �الأل��ع��اب  �ملنزلية,  �مل�شتلزمات 
و�ملقتنيات,  �ل��ت��ذك��اري��ة  �ل��ه��د�ي��ا  �الأط���ف���ال, 
�لفنون و�حلرف �ليدوية, �ل�شياحة و�ل�شفر, 
ومنتجات �ل�شحة و�جلمال و�لكثري غريها 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من 
 100,000 م��ن  �أك��رث  �ملعر�ص  ي�شتقطب 

ز�ئر على مد�ر10 �أيام.

افتتاح �ضوق رم�ضان الليلي يف مركز دبي التجاري العاملي

فورمان رئي�ضًا للم�ضت�ضارين 
القت�ضاديني للبيت الأبي�س 

•• وا�سنطن-رويرتزك

من�شب  يف  ف��ورم��ان  جي�شون  تعيني  على  �المريكي  �ل�شيوخ  جمل�ص  و�ف��ق 
رئي�ص جمل�ص �مل�شت�شارين �القت�شاديني بالبيت �البي�ص.

و�شاعد فورمان يف �ن�شاء حزمة �حلو�فز �القت�شادية �لبالغ قيمتها 800 
�لوالية �الوىل  �لعام �الول يف فرتة  �لتي هيمنت على معظم  مليار دوالر 
للرئي�ص بار�ك �وباما و�شيحل فورمان حمل �الن كروجر �لذي �أخذ �جازة 
من عمله كا�شتاذ بجامعة برين�شتون لتويل هذ� �ملن�شب وهو بدرجة وزير.

�القت�شادية  �ل�شيا�شة  ب�شان  �المريكي  للرئي�ص  ن�شائح  �ملجل�ص  وي��ق��دم 
�ملحلية و�لدولية. و�أقر جمل�ص �ل�شيوخ �ي�شا تعيني ماري جو و�يت وكار� 
�شتاين ومايكل بيو�ور �لذين ر�شحهم �لرئي�ص �وباما لع�شوية جلنة �الور�ق 

�ملالية و�لبور�شات.

الذهب يتجه نحو اأكرب خ�ضارة يف �ضهر 
•• �سنغافورة-رويرتز:

�ربع  بعد  �جلمعة  �م�ص  �ال�شيوية  �لتعامالت  يف  �ل��ذه��ب  ��شعار  تر�جعت 
جل�شات متتالية من �خل�شائر متجهة نحو ت�شجيل �أكرب خ�شارة ��شبوعية 
يف �شهر بعد �ن �ثارت بيانات �قت�شادية �مريكية قوية خماوف من �حتمال 
�لنقدي  �ن يبد�أ جمل�ص �الحتياطي �الحتادي تقلي�ص �جر�ء�ته للتحفيز 
مل  �المريكي  �ملركزي  �لبنك  �ن  ورغ��م  �الول��ي��ة.  �ل�شلع  ��شوق  تدعم  �لتي 
ي�شر يف بيان يف ختام �جتماعه هذ� �ال�شبوع �يل موعد لتقلي�ص برناجمه 
للتي�شري �لكمي �لذي ي�شرتي مبقت�شاه ما قيمته 85 مليار دوالر �شهريا 
ذلك  يفعل  �ن  يتوقعون  م��از�ل��و�  �نهم  قالو�  حمللني  �ن  �ال  �ل�شند�ت  من 
�ىل  باملئة  2ر1  �ل��ف��وري  للبيع  �ل��ذه��ب  �شعر  وه��ب��ط  �ي��ل��ول.  �شبتمرب  يف 
بتوقيت   0452 �ل�شاعة  بحلول  �الون�شة  لالوقية  دوالر  60ر1291 
�لعقود  وتر�جعت  باملئة.   3 �ىل  �ال�شبوع  ه��ذ�  خ�شائره  مو�شعا  جرينت�ص 
لالوقية  دوالر�  0ر1291  �ىل  باملئة  5ر1  للذهب  �الم��ري��ك��ي��ة  �الج��ل��ة 
وينتظر �ملتعاملون يف �لذهب �الن �أحدث تقرير �شهري للوظائف �جلديدة 

يف �لواليات �ملتحدة و�لذي �شي�شدر يف وقت الحق .

الدولر ي�ضتقر اأمام الني
•• �سنغافورة-رويرتز:

��شتقر �شعر �لدوالر �أمام �لني �لياباين �م�ص وظل متم�شكا مبكا�شبه �لكبرية �لتي حققها �م�ص بعد 
�يجابيا ومل  �لعمالة  ياأتي تقرير  �أن  �الم��ال يف  �ملتوقع  �أف�شل من  �أمريكية ج��اءت  بيانات  �أن ج��ددت 
ي�شهد �لدوالر تغري� يذكر و�شجل 56ر99 ين بعد �أن �رتفع بن�شبة 7ر1 باملئة �أم�ص �خلمي�ص وهو 
�لبطالة  �عانات  بيانات  وكانت  �أ�شهر.  �أربعة  نحو  يف  �لني  �أم��ام  للدوالر  �ملئوية  بالن�شبة  �رتفاع  �كرب 
و�ل�شناعات �لتحويلية يف �لواليات �ملتحدة و�لتي �أ�شارت �ىل �نتعا�ص مطرد لالقت�شاد هي �لتي �ثارت 
�رتفاعات �لدوالر . ويتطلع �مل�شتثمرون �الن لبيانات �لعمالة غري �لزر�عية �ملنتظر �شدورها يف وقت 
الحق �ليوم بتوقعات �أكرب باأن تظهر بيانات يوليو متوز �رتفاعا كبري� قد يعزز من �حتماالت تقلي�ص 
جمل�ص �الحتياطي �الحتادي �لبنك �ملركزي �المريكي برناجمه �لتحفيزي يف وقت الحق هذ� �لعام. 
و��شتقر �شعر �ليورو على 3209ر1 دوالر مرت�جعا عن ذروته يف �شتة �أ�شابيع عند 3345ر1 دوالر.
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اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/730 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8795 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده 
:موزه �حمد زوجة حممد مبارك �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:موزه 
�حمد زوجة حممد مبارك �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-1304 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/742 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8816 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :علي حمد علي �شامل �مل�شكون �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:علي 
�ن طالب  بالن�شر  مبا  �المار�ت عنو�نه:  �مل�شكون �جلن�شية:  �شامل  حمد علي 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-1455 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/740 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8657 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لبالط  العمال  مغل  يو�شف  :موؤ�ش�شة  �شده 
�عالنه:موؤ�ش�شة يو�شف مغل العمال �لبالط �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ب   - ر  م   - جز  جت   2012-359
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/2
�الأوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/734 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8655 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :معهد �لعني للثقافة و�لعلوم �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:معهد 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لعلوم  للثقافة  �لعني 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-341 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/736 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8649 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�عالنه:بابر  �ملطلوب  باك�شتان  �جلن�شية:  �هلل  هد�ية  ح�شني  :بابر  �شده 
ح�شني هد�ية �هلل �جلن�شية: باك�شتان عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 344-2012 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
�الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/732 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8802 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :يا�شر عاطف �ل�شيد �بو�خلري �جلن�شية: م�شر �ملطلوب �عالنه:يا�شر 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �بو�خلري  �ل�شيد  عاطف 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-1300 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/735 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8804 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :نز�ر عبد�لغفار طه عبد�ملوىل �جلن�شية: �ل�شود�ن �ملطلوب �عالنه:نز�ر 
عبد�لغفار طه عبد�ملوىل �جلن�شية: �ل�شود�ن عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-1313 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/733 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8791 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :هال نظري �ل�شاج �جلن�شية: لبنان �ملطلوب �عالنه:هال نظري �ل�شاج 
�جلن�شية: لبنان عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ع   - - ب  ر  م   - رقم 1309-2012 جت جز  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند 
�ملو�فق 2013/10/2 موعد� لنظر طلب  ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء 
�لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  فانت مكلف  �لتنفيذ. 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة 

�عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/744 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8888 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده 
:�شعيده خمي�ص زوجة خمي�ص �شعيد يعقوب �لوح�شي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب 
�عالنه:�شعيده خمي�ص زوجة خمي�ص �شعيد يعقوب �لوح�شي �جلن�شية: �المار�ت 
عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 1447-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/3 �ملو�فق 
�لد�ئرة �الأوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/745 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8852 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :حممد �حمد �شعيد عمر �جلن�شية: �ل�شود�ن �ملطلوب �عالنه:حممد 
�حمد �شعيد عمر �جلن�شية: �ل�شود�ن عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
رقم 1397-2012 جت  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/10/3 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/754 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8778 

طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده : 
عو�طف �شعيد م�شبح خلفان �لعزيزي �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:عو�طف 
�شعيد م�شبح خلفان �لعزيزي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1310-2012 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/10/3 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني 

�عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/753 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8799 

طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده : 
نعيمه حمد زوجة حمد �شهيل �لعامري �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:نعيمه 
�ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامري  �شهيل  حمد  زوجة  حمد 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1307-
2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/10/3 
باد�رة  �الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد� 
�لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ 

�ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/739 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8781 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :�ملر�شي حممد �بر�هيم ع�شر �جلن�شية: م�شر �ملطلوب �عالنه:�ملر�شي 
حممد �بر�هيم ع�شر �جلن�شية: م�شر عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
رقم 1289-2012 جت  �لدعوى  �ل�شادر يف  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  تقدم بطلب 
�ملو�فق 2013/10/2  �الربعاء  ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم   - ر - ب  م   - جز 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/749 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8848 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لعامة  و�ل�شيانة  للعقار�ت  :مان�ش�شرت  �شده 
�عالنه:مان�ش�شرت للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 
1441-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/3
�الأوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/751 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8812 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده 
�ملطلوب  �المار�ت  و�لرخام �جلن�شية:  �لبالط  �البي�ص العمال  :موؤ�ش�شة �حلجر 
�المار�ت  �جلن�شية:  و�لرخام  �لبالط  العمال  �البي�ص  �حلجر  �عالنه:موؤ�ش�شة 
عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف 
�لدعوى رقم 1415-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �خلمي�ص 
�مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/3 �ملو�فق 
�لد�ئرة �الأوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعادة اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/752 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8905 

�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:   - لالت�شاالت  �المار�ت  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
�شده :جنم �لكمبيوتر للكمبيوتر �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه:جنم 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  للكمبيوتر  �لكمبيوتر 
-1445 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ 
�ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع   - ب   - ر  م   - جز  جت   2012
2013/10/3 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة 
بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة  �الأوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/741 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8871 

طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�عالنه:علي  �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�شية:  �لكثريي  �شعيد  :علي  �شده 
�شعيد �لكثريي �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1451-2012 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
�الأوىل  �لد�ئرة  �مام  فانت مكلف باحل�شور  �لتنفيذ.  لنظر طلب  موعد� 
باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/743 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8824 

طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده 
�عالنه:عمرو  �ملطلوب  م�شر  �جلن�شية:  �شليمان  �شالح  عبد�حلليم  :عمرو 
طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �شليمان  �شالح  عبد�حلليم 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012-1395 
جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الأوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ- 

لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/737 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8650 

طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ 
�شده :�لك�شاندر تا�شيفي�شكي �جلن�شية: مقدونيا �ملطلوب �عالنه:�لك�شاندر 
�لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر   عنو�نه:  مقدونيا  �جلن�شية:  تا�شيفي�شكي 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 352-2012 جت 
جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 
�الأوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد� 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لعني  �لتنفيذ-  باد�رة 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

اإعالن للح�شور اأمام اإدارة التنفيذ 
فـي التنفيذ رقم )2013/729 ت جتر-م ر- ت- ع ن(

رقم �مللف
8891

طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �المار�ت لالت�شاالت - �جلن�شية: �المار�ت �ملنفذ �شده 
:�شيد جمال �لدين �شاندر با�شا �شيد قا�شم �جلن�شية: �لهند �ملطلوب �عالنه:�شيد 
جمال �لدين �شاندر با�شا �شيد قا�شم �جلن�شية: �لهند عنو�نه: بالن�شر  مبا �ن 
رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
�ملو�فق  1413-2012 جت جز - م ر - ب - ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء 
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/2
�الأوىل باد�رة �لتنفيذ- �لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله, تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
القيد اللكرتوين                              

اإمــــــــارة ابـــــــوظـــبـــي 
 دائــــرة الـــقـ�ســــاء 

 �ل�شبت 3 �أغ�شط�ص 2013 �لعدد  10860     

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

بتاريخ 2012/06/18   �ملودعة حتت رقم: 175253 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/12/22 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�ص يورب ��ص �يه 
 وعنو�نه:فيا موري 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وقود  ذلك  يف  )مبا  وقود  �لغبار؛  وتثبيت  وترطيب  �مت�شا�ص  مركبات  مزلقات؛  �شناعية؛  و�شحوم  زيوت 

�ملحركات( ومو�د �إ�شاءة؛ �شموع وفتائل لالإ�شاءة.
 �لو�ق�عة بالفئة: 4 

 و�شف �لعالمة: كتبت �لكلمة "HOLLISTER" باالأحرف �لالتينية.  
 �ال�ش��رت�طات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : عبا�ص �حلو�ى
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

بتاريخ :  2007/03/21 �ملودعة حتت رقم :  92029 
با�ش��م : ونو �لعاملية  �ص م ح

وعنو�نه :  �ص ب : 17673    هاتف: 04/8861590  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�شناعة �لبطانيات , و غريها من �ملنتجات �ملتعلقة بها.
�لو�ق�عة بالفئة   : 40

و�شف �لعالمة    :  هي عبارة عن كلمة ونو �لعاملية مكتوبة باللغة �لعربية و باللون �الأ�شود و حتتها مكتوب 
عبارة عن WONU INTERNATIONAL مكتوبة باللغة �لالتينية و باللون �الأ�شود و على 
, و �خلط �لعليا رقيق بينما �خلط �ل�شفلى �شميك و فوق �خلطان  جانبيها �الأي�شر و �الأمين �شكل خطان 

�شورة م�شابهة �حلرف �لالتيني U و W باللون �ال�شود.
�ال�ش��رت�طات   : دون �شرط

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة , 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه,وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن . 
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�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه,وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن . 
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�لبندقية  لرماية  �لر�بعة  �لرم�شانية  �لبطولة  مناف�شات  ت�شل 
و�لتي  �لنهاية  خط  �إىل  �ليوم  م�شاء  ملم   9 و�مل�شد�ص  �ل�شكتون 
على  �لكرمي  رم�شان  �شهر  من  �خلام�ص  منذ  فعالياتها  �أقيمت 
و�جلولف  و�ل��رم��اي��ة  للفرو�شية  �لعني  ب��ن��ادي  �لرماية  ميادين 
�أعد�د  م�شاركة  و�شهدت  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�ص  رعاية  حتت 
�أي�شاً  كبرية من فئتي �لرجال و�لنا�شئني. كما يتم م�شاء �ليوم 
حتديد �ملر�كز �الأوىل يف مناف�شات بطولة �ملعاقني للرجال �لتي 
�أيام  ثالثة  مل��دة  �لرئي�شية  �لبطولة  هام�ص  على  تنظيمها  يتم 
و�نطلقت م�شاء �أم�ص �الأول مب�شاركة �أربعة رماة من �ملحرتفني 
�لنعيمي  و�شيف  �لدهماين  وعبيد  �لعرياين  �شيف  عبد�هلل  هم 
مناف�شة  بينهم  فيما  نظمت  �لذين  �الأحبابي  حممد  وع��ب��د�هلل 

مناف�شات  �إىل  باالإ�شافة  و�مل�شد�ص  �ل�شكتون  رماية  يف  منف�شلة 
و�الإعاقة  �ل�شم  لفئة  ر�م��ي��اً   15 �أك��رث من  فيها  ي�شارك  �أخ��رى 

�حلركية.
�ل�شوزن  �لبندقية  بطولة  �لغد  م�شاء  تختتم  �أخ��رى  جهة  وم��ن 
يت�شدر  �ل��ذي  حمد  لورن�ص  فيها  يتناف�ص  �لتي  �ل��رج��ال  لفئة 
جدول �لرتتيب و�شيف مانع �ل�شام�شي وعبيد �خلاطري وخالد 
�لكعبي ونيكوال جبور مرو�ن عالمة بعد �أن �شهدت �الأيام �ملا�شية 
تناف�شاً حاد�ً بني �لرماة. كما يت�شدر فئة �ل�شغار لنف�ص �مل�شابقة 
�لتي تختتم غد� �أي�شاً علي �شيف �ل�شام�شي �لذي يحتل �شد�رة 
نا�شر  حممد  ثم  �لثاين  �ملركز  يف  مبارك  �شيف  يليه  �مل�شاركني 

�ل�شام�شي �لذي يحتل �ملركز �لثالث.

لفئة  �ل�شكتون  �لبندقية  بطولة  يف  �لليلة  �ل�����ش��ر�ع  وينح�شر 
�لنا�شئني بني �لرماة حممد �شالح بالهيب �لعمري وعبد�لرحمن 
حميد مانع وحممد نا�شر �ل�شام�شي وعلي �شيف مانع �ل�شام�شي 
وعمر حممد خليفة �لكتبي و�شيف مبارك �لعرياين وفالح جمال 
�ل�شام�شي وحممد �شلطان علي �لكتبي و�شامل عبد�هلل �لعامري 
ومن�شور حممد خليفة �لكتبي �لذين حققو� ر�شيد�ً متقارباً من 
�لنقاط. �أما بطولة �لبندقية �ل�شكتون لفئة �لرجال فيت�شدرها 
�شامل حميد �شامل �لنعيمي وعلي نا�شر �ل�شام�شي وماجد مبارك 
�لربيكي وطالل �شعيد عبد�هلل �لبادي وخالد حممد بن عاي�ص 
و�أحمد مانع �ل�شام�شي وخالد عمر �شامل عمر وحممد �شامل بن 

عاي�ص وحممد مبارك �لتعيمي و�شعيد �شامل �لعرياين.

حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  بح�شور 
رئي�ص جمل�ص  دب��ي,  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن 
دبي �لريا�شي, تفوق فريقا �جلوكر و�جلو�رح على 
 4-6 وم��رغ��م   1-2 بنتيجة   11 ور���ش��ان  فريقي 
على �لتو�يل يف ن�شف نهائي م�شابقة كرة �ل�شاالت, 
�ليوم  م�شاء  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  موعد�  لي�شربان 
بطولة  لفعاليات  �خلتام  م�شك  تعد  و�لتي  �ل�شبت 
ند �ل�شبا �لرم�شانية �لتي كانت قد �نطلقت ثاين 
�أيام �شهر رم�شان �لف�شيل وتو��شلت بنجاح كبري 
جعل منها �حلدث �الأ�شخم من نوعه بدبي خالل 
 6 يبلغ  م��ال��ي��ة  ج��و�ئ��ز  مب��ج��م��وع  �لف�شيل  �ل�شهر 
ماليني درهم, �إىل جانب تنوع فعالياتها �لريا�شية 
�لتي بلغت 5 م�شابقات ريا�شية �شارك فيها 1500 
ريا�شي حملي ودويل, وهي: �لكرة �لطائرة , �شباق 
�ل�شبا  ن��د  �شباق  للجري,  �الأول  �ل���دويل  �ل�شبا  ن��د 
للدر�جات, ريا�شة بادل تن�ص و كرة قدم �ل�شاالت 
�لريا�شية  �ل�شالة  مناف�شاتها  و�حت�شنت  �أي�شا, 
�حلديثة بند �ل�شبا. وتابع �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
رئي�ص  دب��ي,  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
م��ب��ار�ة ن�شف  م��ن  �ل��ري��ا���ش��ي, جانبا  دب��ي  جمل�ص 
 11 �لنهائي �لتي تفوق فيها �جلوكر على ور�شان 
بنتيجة 2-1, يف و�حدة من �أقوى �ملباريات فنيا يف 

�لبطولة و�أكرثها ح�شور� جماهرييا.
و�لتقى �شموه, خالد �لرو�شان رئي�ص �للجنة �ملنظمة 
لبطولة �لرو�شان �لرم�شانية لكرة �ل�شاالت بدولة 

�لكويت, �لذي ح�شر مبار�تي �لدور ن�شف �لنهائي 
�أن  موؤكد�  �ملذهلة  وو�شفها  بالبطولة  �أ�شاد  و�لذي 
تنوع م�شابقاتها �لريا�شية جعل منها حدثا فريد� 
من نوعه و�شاهم بتعميم فائدة �الألعاب �لريا�شية 

على �أكرب قدر ممكن من �أفر�د �ملجتمع.
�ل�شيخ  �شمو  ملقام  بالتنهئة  �أتقدم  �لرو�شان  وق��ال 
�آل مكتوم, على جناح  حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�لذي حققته هذ� �حلدث �لر�ئع, و�إىل كافة �أفر�د 
مذهلة  ع���ام  ب�شكل  و�ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ن��ظ��م��ة,  �ل��ل��ج��ن��ة 
خ�شو�شا �الأجو�ء �حلما�شية د�خل �ل�شالة ومدى 
م�شابقة  �أن  كما  �ملناف�شات,  م��ع  �جل��م��ه��ور  تفاعل 
�لقوية  �لفنية  مب�شتوياتها  تتميز  �ل�����ش��االت  ك��رة 
العبي  �أف�����ش��ل  م��ن  نخبة  م�����ش��ارك��ة  م��ع  خ�شو�شا 
و�أ�شاف    . �مل�شاركة  �ل��ف��رق  م��ن  �لعديد  يف  �ل��ع��امل 
�أتوقع �أن تتطور هذه �لبطولة على مد�ر �ل�شنو�ت 
�مل��ق��ب��ل��ة, ون��ح��ن ع��ل��ى ����ش��ت��ع��د�د ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت 
�للجنة  �ملوجودة حاليا مع  �لتعاون  وتعزيز ج�شور 
�ملنظمة, وهذ� نابع من �لعالقات �ملتينة �لتي جتمع 
ودولة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �شعبي  بني 
�ل��ك��وي��ت, وتعد دب��ي ب��ال��ذ�ت ب��ال��ذ�ت م��ن �لعنا�شر 
�الأ�شا�شية �لتي �شاهمت بنجاح دورة �لرو�شان �لعام 
وقيام  و�لو�شل  �لن�شر  فريقي  مب�شاركة  �حل��ايل 

قناة دبي �لريا�شية بتغطية �حلدث . 
اجلوكر ينجز املهمة اأمام ور�شان 11 

�أجنز فريق �جلوكر مهمته بنجاح �أمام فريق ور�شان 

11 بعدما تفوق عليه بهدفني مقابل هدف و�حد 
ليبلغ �ملبار�ة �لنهائية مل�شابقة كرة �ل�شاالت, ويوؤكد 
بو�شفه  �الأوىل  �مل���ب���ار�ة  م��ن��ذ  وط��م��وح��ه  م�شاعيه 
�ملر�شح �الأول حل�شد �للقب. �شيطرة �جلوكر �ملبكرة 
مورينيو  �ل��رب�زي��ل��ي  ترجمها  �للعب  �أج����و�ء  على 
�لذي �فتتح باب �لت�شجيل عند �لدقيقة �ل�شاد�شة, 
بعدما �ختتم هجمة منظمة قادها زمالئه وتبادلو� 
خاللها �لتمرير�ت �لق�شرية �ملتقنة, لي�شدد �لكرة 
�ل�شيد حار�ص  �شباك حممد  قريبة يف  م�شافة  من 
من  ور���ش��ان  �ل�شاد�شة.  �لدقيقة  عند   11 ور���ش��ان 
وكان  �ل��ت��ع��ادل  الإدر�ك  حم���اوالت���ه  و����ش��ل  ج��ان��ب��ه 
عرب  ينجح  �أن  ق��ب��ل  منا�شبة,  م��ن  �أك���رث  يف  ق��ري��ب��ا 
�للبناين خالد �لتكة عند �لدقيقة 11 , بعد ذلك 
لعدة  ت�شدى  �ل��ذي  �ل�شيد  حممد  �حل��ار���ص  ت��األ��ق 
من  خ�شو�شا  �جلوكر  لالعبي  خطرية  ت�شديد�ت 
بالتعادل  �الأول  �ل�����ش��وط  لينتهي  رودري��غ��ي��ز  ق��ب��ل 

.1-1
�شيفرة  فك  من  رودريغيز  جنح  �لثاين  �ل�شوط  يف 
حممد �ل�شيد, عندما �شوب كرة قوية �شكنت �شباك 
ور�شان عند �لدقيقة 25 معلنة عن تقدم �جلوكر 
�لهجوم  �أ�شلوب  �إىل  �للقاء  حتول  ذلك  بعد   ,1-2
على  �جلوكر  �عتماد  مقابل  ور�شان  من  �ل�شاغط 
فر�شة  رودري��غ��ي��ز  �أ���ش��اع  وفيما  �مل��رت��دة,  �لهجمات 
خالد  �للبناين  ك��رة  ك��ان��ت  م��رت��ني,  �لتقدم  تعزيز 
�لتكة ترتد من عار�شة �جلوكر عند �لدقيقة 36 

لتبقى �الأمور على حالها.

العامري: اجلوكر يبحث عن املركز الأول
�جلوكر,  فريق  مدير  �لعامري  حممد  �شعيد  عرب 
عن �شعادته بال�شعود �إىل �ملبار�ة �لنهائية ومو��شلة 
�أن فريقه يبحث  �للقب موؤكد�  م�شو�ر �لبحث عن 
�مل�شابقة, وقال لقد  عن �ملركز �الأول فقط يف هذه 
كان طموحنا منذ �لبد�ية �ملناف�شة على �للقب وقد 
قطعنا خطوة كبرية ببلوغ �ملبار�ة �لنهائية, �الأمور 
جهدنا  ق�شارى  ل��ب��ذل  و�شنحتاج  �شهلة  ت��ك��ون  ل��ن 
ب��ه��ذ� �للقب  ل��ن��وؤك��د ج��د�رت��ن��ا  يف �ملحطة �الأخ����رية 
�ل��غ��ايل و�أ���ش��اف �مل��ب��ار�ة �أم���ام رو���ش��ان كانت �شعبة 
�لبدنية  �لقوة  �ملناف�ص على  �لفريق  نظر� العتماد 
يتمازون  �ل��ذي��ن  �أم���ام العبينا  �مل�����ش��اح��ات  و�إغ����الق 
ل��ك��ن �لالعبون  �ل��ع��ال��ي��ة,  �ل��ه��ج��وم��ي��ة  مب��ه��ار�ت��ه��م 
وترجمو�  فكري  يو�شف  �مل��درب  بتعلميات  �لتزمو� 

�شيطرتهم �إىل فوز .

اجلوارح يهزم مرغم مبباراة جمنونة
م��ن ج��ان��ب��ه ب��ل��غ ف��ري��ق �جل����و�رح �مل���ب���ار�ة �لنهائية 
بعدما تفوق على مرغم بنتيجة 6-4 بعد �لتمديد 
و�شفها  ميكن  م��ب��ار�ة  يف   )3-3 �الأ�شلي  )�ل��وق��ت 
باملجنونة, نظر� لالأحد�ث �لدر�مية �لتي �شهدتها 
حلظات  تعي�ص  �جلماهري  جعلت  �لتي  و�لتقلبات 
مليئة بالت�شويق و�الإثارة. �ل�شوط �الأول جاء هادئا 

�لذي  �جل��و�رح  ل�شالح  ن�شبيا  �لتفوق  وك��ان  ن�شبيا 
حمد�وي  ��شماعيل  جنمه  ع��رب  �لت�شجيل  �فتتح 
عند �لدقيقة �لعا�شرة, قبل �أن يعود �لالعب نف�شه 
وي�شجل هدفا من �أجمل �أهد�ف �لبطولة حتى �الآن 
بد�ية  �ملرمى  وحار�ص  ر�وغ مد�فعي مرغم  عندما 
�ل�شباك  �لكرة يف  ��شكن  �لز�وية ثم  من جهة ركلة 
قبل نهاية �ل�شوط بثو�ن معدودة. و�تخذت �ملبار�ة 
حتوال جذريا يف �ل�شوط �لثاين, بعدما عاد مرغم 
مرتدة  هجمة  ح�شني  حممد  و��شتغل  للقاء  بقوة 
�جلو�رح  العبي  خلف  خاطفة  ك��رة  ��شتمل  بعدما 
�الأول  �لهدف  ي�شجل  �أن  قبل  �ملرمى  ور�وغ حار�ص 
لفريقه عند �لدقيقة �الأوىل من �للقاء, ثم �أ�شاف 
باأربع  بعدها  �لثاين  �لهدف  حممد  مهر�ن  زميله 
دقائق, بعد عر�ص خالب من �ملهارة �لفردية عرب 
بو��شطتها مد�فعي �جلو�رح و��شكن �لكرة باملرمى. 
بعدما  متما�شكا  وب��ق��ى  �شاكنا  ي��ق��ف  مل  �جل����و�رح 
خطف ريكاردو بر�غا �لهدف �لثالث عند �لدقيقة 
�لتعادل جمدد�  �إدر�ك  27, لكن مرغم متكن من 
عند �لدقيقة 35 بعدما خادع تياغو حائط �ل�شد 
ماركو�ص  زميله  �إىل  ك��رة  وم��رر  �جل���و�رح  لالعبي 
�أودع����ه����ا �ل�����ش��ب��اك, ل��ي��ن��ت��ق��ل �ل��ل��ق��اء �إىل �الأوق�����ات 
مرغم  تقدم  �الأول  �الإ�شايف  �ل�شوط  يف  �الإ�شافية. 
عرب العبه تياغو بعد دقيقتني, لكن ريكاردو بر�غا 
للجو�رح  �ل��ت��ع��ادل  بتحقيق  لن�شابها  �الأم���ور  �أع���اد 

بعدها بدقيقة لينتهي �ل�شوط بالتعادل 4-4.

�شوط احلمداوي
ب�شوط  ت�شميته  ميكن  �ل��ث��اين  �الإ���ش��ايف  �ل�شوط 
�حلمد�وي  ��شماعيل  ف��ر���ص  حيث   , �حل��م��د�وي 
�لتقدم  ب��ع��دم��ا خ��ط��ف ه���دف  ل��ل��ق��اء  نف�شه جن��م��ا 
على  ثانية  و41  دقيقتني  قبل  �جل���و�رح  لفريق 
�لنهاية ثم عاد جمدد� بعدها باأقل من 30 ثانية 
�ل�شاد�ص ويح�شم �الأمور ل�شالح  لي�شيف �لهدف 

فريقه بو�قع 4-6.

ختام حافل الليلة 
حافال  للبطولة  �خلتامي  �ليوم  برنامج  �شيكون 
م�شاء  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  تنطلق  حيث  �لليلة, 
�لقدم  ك��رة  مل�شابقة  �لثالث  �ملركز  حتديد  مبار�ة 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  11 وم��رغ��م, يليها  بني ور���ش��ان 
ي��ق��ام بعد ذلك  ب��ني �جل��وك��ر و�جل�����و�رح, على �ن 
حفل �خلتام ومر��شم تتويج �لفرق �حلا�شلة على 

�ملر�كز �الأوىل.
�لكربى  �جلائزة  بانتظار  �جلماهري  �شتكون  كما 
رباعية   570 �شيارة لكز�ص  لليوم �خلتامي وهي 
�لدفع , علما باأن �لبطولة �شهدت يوميا 4 فر�ص 
عبارة  وه��ي  �لقيمة  �جل��و�ئ��ز  من  بالعديد  للفوز 
�آيباد فيما  عن هو�تف ذكية حديثة وجهاز ميني 
يتم عرب بو�بات دخول �جلماهري توزيع تذكار�ت 
وقم�شان  ق��ب��ع��ات  تت�شمن  �ل��ب��ط��ول��ة  ع��ن  �أن��ي��ق��ة 

قطنية. 

لدولة  �لوطني  �لناقل  ل��ل��ط��ري�ن,  �الحت���اد  ع��م��دت 
�إىل �جلمع بني  �ل��ي��وم  �مل��ت��ح��دة,  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�ثنني من كبار �لفرق �لريا�شية د�خل ميناء جريت 
حيث  بريطانيا,  جنوب  جو�شبورت,  ك��وي,  �إندفورز 
�لتقى خم�شة العبني من فريق هارليكينز من بينهم 
كري�ص  هارليكينز  وفريق  �إجنلرت�  منتخب  كابنت 
�أبوظبي للمحيطات يف  مل��وؤ�زرة ودع��م فريق  روب�شو 

�إطار مناف�شات �شباق فولفو للمحيطات.
روب�شو  هارليكينز  العبي  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در 
�إي���ف���ان���ز وبن  �إ����ش���رت وج������ورج الوي ون���ي���ك  ون���ي���ك 
من  �أكرث  �ل�شا�شع  تويكنهام  ملعب  ياألفون  بوتيكا, 
�أب��وظ��ب��ي للمحيطات,  �ل��ق��ارب ع����ّز�م, ق���ارب ف��ري��ق 
باختبار  �ل��الع��ب��ون  وق���ام  �ل�شيقة.  �مل�شاحات  ذ�ت 
�ملائية,  ���ش��ول��ن��ت  �الإب���ح���ار مب��ن��ط��ق��ة  م��ه��ار�ت��ه��م يف 

ب�شحبة  و�ي���ت,  �أوف  و�أي���ل  ب��ني هامب�شري  �ل��و�ق��ع��ة 
�أب��وظ��ب��ي للمحيطات  ف��ري��ق  ق��ب��ط��ان  �إي�����ان ووك����ر 

و�حلا�شل على ميد�ليتني �أوليمبيتني.
فريق  كاًل من  �شريك  للطري�ن,  �الحت��اد  و�أ�شهمت 
تنظيم  يف  للمحيطات,  �أبوظبي  وفريق  هارليكينز 
بومغارترن,  بيرت  وع��ّق��ب  �ملبتكرة  �لفعاليات  ه��ذه 
�ل��ت��ج��اري��ة يف �الحت����اد للطري�ن,  �ل�����ش��وؤون  رئ��ي�����ص 
بني  نتمكن من �جلمع  �أن  �لر�ئع حقاً  بقوله: من 
فريقني من �أبرز �الأ�شماء يف عامل �لريا�شة و�للذين 

نفخر بتقدمي خمتلف �شبل �لدعم لهما. 
ويجري فريق هارليكينز حالياً ��شتعد�د�ته للمو�شم 
�جلديد, حيث ي�شعى �إىل ��شتعادة كاأ�ص بطولة �أفيفا 

برميري, �لذي فاز به عام 2012.
و�أ�شاف بيرت قائاًل: لقد كان فر�شة طيبة للتو��شل 
�أث��ن��اء حت�شريهم  للمحيطات  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  م��ع 
�لعا�شمة  ي���زور  �ل���ذي  للمحيطات  فولفو  ل�شباق 

�أبوظبي خالل �شهر دي�شمرب 2014. 
و�أ�شار كري�ص روب�شو �إىل حر�ص �أع�شاء �لفريق على 
تبادل �لن�شائح و�للمحات �لفنية مع ووكر �لذي فاز 
حالياً  وي�شعى  للمحيطات  فولفو  �شباق  يف  مرتني 
�أودي�شي �لذي يجوب  للفوز للمرة �لثالثة يف �شباق 
�لعامل ملدة ت�شعة �أ�شهر ويبد�أ من �أليكانتا يف �أ�شبانيا 

خالل �شهر �أكتوبر من عام 2014. 

�لريا�شيتني؛  ت�شابه قوي بني كال  و�أ�شاف: هناك 
حيث تربز �ملالمح �لرئي�شية لهما يف روح �الإ�شر�ر 
و�لرتكيز و�لقوة �لبدنية و�لذهنية. وعندما تكون 
يف �مللعب �أو تبحر و�شط �أعتى �الأمو�ج, عليك �أن تثق 
�أن جميع من حولك يقدمون لك �لدعم مهما كانت 

�لظروف. 
للفوز  هارليكينز  ف��ري��ق  ق���اد  �ل���ذي  روب�����ش��و  وت��اب��ع 
ببطولة �أفيفا برميري�شيب خالل مو�شم 2011-
�الإبحار  �ل��الع��ب��ني  ه����وؤالء  ع��ل��ى  يتعني   :  2012
�إن  ب��ل  ي��وم��اً,   30 �إىل  ت�شل  مل���دة  طاقتهم  ب��ك��ام��ل 
�الأمر  ه���ذ�  �أن  ب��د  وال  ذل���ك.  ع��ل��ى  تعتمد  حياتهم 

يتطلب ريا�شي مبو��شفات خا�شة. 
للمملكة  �جلنوبي  �ل�شاطئ  قبالة  �الإب��ح��ار  و�أث��ن��اء 
�ملتحدة يف �إطار �ال�شتعد�د�ت �لتي جتري على مد�ر 
�شباقات  �لفريق وخو�ص  �أع�شاء  �أ�شبوعني الختيار 
يرحبون  هارليكينز  الع��ب��ي  �أن  ووك���ر  �أف���اد  ك���ربى, 
�أي  يف  للمحيطات  �أبوظبي  فريق  �إىل  باالن�شمام 
وقت حيث �أنهم يع�شقون ��شتبد�ل ملعب �حل�شائ�ص 

باالأمو�ج �لعاتية. 
و�أ����ش���اف ووك����ر �ل����ذي ي��ق��ود �ل��ف��ري��ق �مل���دع���وم من 
يحظى  ق��ائ��اًل:  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
و�لتفوق  �لفوز  بعقلية تركز على  �لالعبون  ه��وؤالء 
�أنهم يتمتعون بقوة كبرية للتعامل  د�ئماً, وال �شك 

منت  على  تو�جههم  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �لتحديات  م��ع 
فالتاأكيد  �لبحر,  ب���دو�ر  ي�شابو�  مل  و�إذ�  �ل��ق��ارب. 
�أننا  م��ن  بالرغم  معنا,  حمجوز  مقعدهم  �شيكون 

�شنحتاج �إىل معد�ت �أكرب كي تنا�شبهم. 
��شت�شافة  �أبوظبي  �لعا�شمة  تتوىل  �أن  �ملقرر  ومن 
�ملحطة �لثالثة لن�شخة 2014-2015 من �شباق 
ما بني منت�شف  �لفرتة  للمحيطات, خالل  فولفو 

دي�شمرب 2013 حتى 3 يناير 2015.

و����ش���وف ت��رح��ب �أب��وظ��ب��ي ب��االأ���ش��ط��ول �ل���ق���ادم من 
�لرب�زيل بعد و�حدة من �أطول ورمبا �أق�شى �ملر�حل 
وت�شل  عاماً   40 �إىل  يعود  �ل��ذي  �ل�شباق  تاريخ  يف 
يتم  �أن  �ملقرر  ومن  بحري,  ميل   9707 م�شافتها 
�ل�شاطئي,  للطري�ن  �الحت��اد  �أبوظبي  �شباق  �إقامة 
�لعاملي, يف  �شباق  �الأخ��رية من  بالن�شخة  ف��از  �ل��ذي 
�الأ�شطول  يغادر  و�شوف   ,2015 يناير  �لثاين من 

�إىل �شانيا يف �ل�شني يف �ليوم �لتايل.

بطولة العني لرماية ال�شكتون وامل�شد�س وال�شوزن

ال�ضراع بني فئات الرجال والنا�ضئني واملعاقني ي�ضل خط النهاية 

حمدان بن حممد تابع جانبًا من املناف�شات 

بطولة ند ال�ضبا الرم�ضانية تختتم فعالياتها الليلة مبواجهة بني اجلوكر واجلوارح على لقب كرة ال�ضالت 
ور�شان 11 ومرغم يتطلعان للتعوي�س بالربونز

خالد الرو�شان: البطولة مذهلة وتنوع امل�شابقات جعل فوائدها تعم املجتمع 

فريق هارليكينز يف جولة بحرية ا�شتعدادًا للمو�شم اجلديد

الحتاد للطريان ت�ضّد من عزمية لعبي هارليكينز وفريق اأبوظبي للمحيطات

رف��ع��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة ب���احت���اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل������ودو و�لكيك 
رئي�ص  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  ملحمد  متكامال  ت�شور�  بوك�شينج 
�إعد�د  �إقامة مع�شكر  ي�شتمل علي  و�لذي  �إد�رة �الحتاد  جمل�ص 
�لتوجه  قبل  ومو�شكو  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  للجودو  �الإم����ار�ت  ملنتخب 
�لعامل  للم�شاركة يف بطولة  �لرب�زيلية  ريو دي جانريو  ملدينة 
26�أغ�شط�ص  م��ن  �عتبار�  �شتقام  �لتي   2013 لعام  للجودو 
تطلعا  �الأع�����ش��اء  �ل���دول  م��ن  قيا�شية  م�شاركة  و���ش��ط  �حل���ايل 
�لتي  �لنجاحات  بعد  �الإم��ار�ت��ي  للجودو  �جن��از جديد  لتحقيق 
العب  ت��اأه��ل  عند  ,وقبلها  م��وؤخ��ر�  منغوليا  بطولة  يف  حتققت 
لندن  �أومل��ب��ي��اد  �إىل  �ل��درع��ي  حميد  للجودو  �لوطني  منتخبنا 
تاريخ  �الأوىل يف  �مل��رة  ,و�ل��ت��ي متثل  66 كجم  وزن  2012 يف 
�لتي  �للعبة  ح��د�ث��ة  م��ن  بالرغم  �الإم��ار�ت��ي��ة,  �جل���ودو  ريا�شة 

�الحتاد  خطه  2000..و�شملت  ع��ام  بد�ية  �الحت��اد  �حت�شنها 
�أول عقد �حرت�ف  م��ن خ��الل توقيع  �الح����رت�ف  �أب����و�ب  ط��رق 
ورعاية مع �لالعب خالد عادل �لعمرو ) 16 �شنة (, ليكون �أول 
�لدولة,  �جل��ودو على م�شتوى  لعبة  �إمار�تي يحرتف يف  العب 
يف �شابقة هي �الأوىل من نوعها على �شعيد �الألعاب �لقتالية يف 
�لوطنية  للمنتخبات  �ملقرتحة  وتت�شمن خطة �الحتاد  �لدولة 
�ملختلفة للجودو ��شتكمال ��شتعد�د�ت منتخب �ل�شباب للجودو 
من خالل مع�شكر خارجي يقام له ��شتعد�د� للم�شاركة يف بطولة 
�لعامل لل�شباب للجودو �لتي تقام خالل �شهر نوفمرب �لقادم يف 

�شلوفينيا .
يف  للم�شاركة  �جل��اري��ة  �ال���ش��ت��ع��د�د�ت  �لن�شاط  خطة  وتت�شمن 
بطولة كاأ�ص �خلليج للجودو من خالل مع�شكر د�خلي مب�شاركة 

منتخب قطر للجودو �عتبار� من 26�أغ�شط�ص �حلايل و�لذي 
لالأردن  �لتوجه  ,قبل  �ملقبل  �شبتمرب  من  �لتا�شع  حتى  ي�شتمر 
مل��دة ع�شرة  ي�شتمر  و�ل���ذي  �مل��ق��رتح  �ملع�شكر �خل��ارج��ي  الإق��ام��ة 
ب����االأردن مع  �ل��ع��رب  ����ش��ت��ع��د�د� خل��و���ص مناف�شات بطولة  �أي���ام 
�أبوظبي �لد�خلي  ��شتكمال برنامج �الإع��د�د من خالل مع�شكر 
لو�شع �للم�شات �الأخرية قبل �مل�شاركة �خلليجية �ملقررة �أو�خر 
�شهر �أكتوبر �لقادم يف �لدوحة �لقطرية ..فيما يتوجه منتخب 
�الإمار�تي  �ل��ذي ي�شم مو�هب �جل��ودو  13 �شنة للجودو  حتت 
من �ملر�كز و�الأندية لليابان يف �شهر نوفمرب �لقادم للم�شاركة 
يف �لبطولة �لدولية �لودية للن�صء �لتي تقام هناك من خالل 
�آ�شيا  غرب  بطولة  غمار  خو�ص  قبل  �ملقرتح  �لتدريب  مع�شكر 

�لتي ت�شت�شيفها �بوظبي يف �أو�خر دي�شمرب �لقادم .

جودو الإمارات ي�ضتعد لبطولة العامل بريو دي جانريو 
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حممد �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة )10.100 
درهم(   �ملطلوب �عالنه/ �شاهد �خرت بري حممد �جلن�شية: باك�شتان  عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�الربعاء �ملو�فق 2013/9/25 موعد� لنظر �لدعوى, لذ� فانت مكلف باحل�شور 
 - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة    
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/8/1
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ   2013/8/3     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/819  مد جز- م ر- ب - ع ن

عليه:  مدعي  م�شر  �جلن�شية:  ح�شني  ح�شن  �النور  ح�شن  �حمد  مدعى/ 
عبد�لكرمي �شيد ح�شن معو�ص �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لدعوى: مطالبة 
مالية مببلغ 30000 درهم  �ملطلوب �عالنه/ عبد�لكرمي �شيد ح�شن معو�ص 
�جلن�شية: م�شر    عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/24 موعد� لنظر �لدعوى, لذ� 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني 
مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/30
قلم ا ملحكمة املدنية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10860 بتاريخ   2013/8/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/219 ت  اجر -م ر- ت- ع ن(
�المار�ت  �جلن�شية:  �لظاهري  تري�ص  ر��شد  �شعيد  �لتنفيذ/حمد  طالب 
�ملطلوب  �المار�ت    �جلن�شية:  للفحم  �لذهبي  �لكنز  موؤ�ش�شة   : �شده  �ملنفذ 
بالن�شر  �المار�ت  عنو�نه:  للفحم �جلن�شية:  �لذهبي  �لكنز  �عالنه: موؤ�ش�شة 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم   وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/23 موعد� لنظر طلب 
-�لعني  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
�لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله,   

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم اليجاري                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10860 بتاريخ   2013/8/3     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/635 ت  جتر -م ر- ت- ع ن(
�المار�ت  �جلن�شية:  و�لبال�شرت  �لبالط  العمال  �لطقو�ص  �لتنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب 
�ملنفذ �شده : موؤ�ش�شة توب تيم للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت �ملطلوب �عالنه: 
موؤ�ش�شة توب تيم للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت    عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  2013/494جت جز- 
طلب  لنظر  موعد�   2013/10/6 �ملو�فق  �الحد  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  ن  ع  ر-ب  م 
�لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند ب�شد�د مبلغ  21000 درهم 
+ 840 درهم ر�شوم �لدعوى + 200 درهم م�شاريف �العالن بالن�شر+ 437 درهم ر�شوم 

�لتنفيذ,   تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم التجاري                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10860 بتاريخ   2013/8/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/537 مدين كلي    

�نه  نعلمك  بالن�شر  �ل��ع��ن��و�ن  �شعيد  عبيد  خليفة  ع��ل��ي��ه/  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/29م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / ح�شن علي حاج عبد�هلل غريب �حلمادي   
بان  عليه  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �حل�شوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  بالتايل:  
يوؤدي للمدعي مبلغ  60.035 درهم و�لزمته بامل�شاريف ورف�شت ماعد� 
حكما  �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة  وختم  بتوقيعي  .�شدر  طلبات.   من  ذلك 
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  10860 بتاريخ   2013/8/3     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/346 جتاري  كلي ابوظبي    

�بر�هيم  �ل�����ش��ري��ك  ميثلها  ذ.م.م  �ل��ت��ج��اري  �ل�شم�ص  م��ع��ر���ص  ���ش��رك��ة  ع��ل��ي��ه/  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
حممد عبد�هلل �ل�شام�شي- �جلن�شية: �المار�ت  �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
بالرقم �عاله ل�شالح /  �ملذكورة  �لدعوى  2013/7/29م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف 
للمدعي  �ملحكمة ح�شوريا  بالتايل: حكمت  �الم���ار�ت    �جلن�شية:  �لوطني-  �الحت��اد  بنك 
يوؤدو�  بان  و�لت�شامن  بالتكافل  �ملدعى عليهم  بالز�م  للمدعى عليهم:  ومبثابة �حل�شوري 
للمدعي مبلغ 160.346.62 درهم  و�لفائدة �التفاقية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
يف 2012/2/14 وحتى متام �ل�شد�د ومبا ال يجاوز وب�شحة �حلجز �لتحفظي �ل�شادر باالمر 
�ملبلغ  بتاريخ 2012/2/6 وبحدود  �ل�شادر  �بوظبي  على عري�شة برقم 2012/407 عر�ئ�ص 
�ملق�شي به و�مل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� 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  10860 بتاريخ   2013/8/3     
 اعالن  حكم يف الدعوى التجارية الكلية  رقم 2013/194     

�ىل �ملدعي عليه: عبد�هلل �شلطان �شيف حميد �ل�شام�شي- �مار�تي   �لعنو�ن: بالن�شر 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/6/25م قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف  �نه  نعلمك 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �المار�ت    �لوطني-  �الحتاد  بنك  ل�شالح/  �عاله  بالرقم 
�حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعى مبلغا وقدره )332.678 درهم 
( ثالثمائة و�ثنان وثالثون �لفا و�شتمائة وثمانية و�شبعون درهم على �لنحو �ملبني 
��شل  تاخريية قدرها 5% على  بو�قع )10%( وفائدة  قانونية  فائدة  وباأد�ء  باال�شباب 
�ملبني  �لنحو  على  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �ملتبقي  �لدين 
باالأ�شباب كما �لزمته بر�شوم  وم�شروفات �لدعوى ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� 

�مل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 2013/6/27   
القا�سي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10860 بتاريخ   2013/8/3     
 اعالن  احلكم يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/211م بالن�سر

�ىل �ملدعي عليه: �شري علي خان  �ملدعىعليه: �جلمري� العمال �لفيرب جال�ص/ 
ف�ص  جلنة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �جلنيبي   يو�شف  مبارك  عبد�هلل 
�ملنازعات �اليجارية مبحكمة �لعني �شخ�شيا �و بوكيل عنك يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/9/23 �ل�شاعة 12 ظهر� لالجابة على �لدعوى �ملقامة �شدك ومبا �ن هذ� 
�لتاريخ حمدد للف�شل يف �لدوى فعليك �ن تقدم مذكرة بدفاعك �شدك ومبا 
�ن �لتاريخ حمدد للف�شل يف �لدعوى, فعليك �ن تقدم مذكرة بدفاعك و�شور� 
مل�شتند�تك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم �العالن, و�علم �نه يف حال عدم 
ح�شورك �و ح�شور وكيال عنك يف �ملوعد �ملحدد �شيف�شل يف �لدعوى يف غيابك. 

�شدر بتوقيعي وختم �لقلم بتاريخ 2013/7/30.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3   
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/270 مدين جزئي
�المار�ت  �شركة  �مل��دع��ى/  �ن  حيث   - �ل��زع��اب��ي  علي  ح�شن  عي�شى  يو�شف  عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
لالت�شاالت �ملتكاملة ) �ص م ع( قد �قام �ملدعي �لدعوى �حلقوقية رقم 2013/270 مدين جزئي 
يقت�شى ح�شورك �ىل �ملحكمة �ملدنية بر�أ�ص �خليمة �شباح يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/9/26م 
�ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا ولالجابة على �لدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع 
ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر 
�لدعوى وحتديد جل�شة  بقيد هذه  �لت�شريح  �وال:  �لدعوى  �لدعوى غيابيا بحقك.. و�شف 
لنظرها و�عالن �ملدعى عليه بها. ثانيا: �حلكم بالز�م �ملدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا 
�لف وخم�شمائة و�ح��د و�ربعون دره��م ثمانية  وق��دره 15.541.08 دره��م فقط ) خم�شة ع�شر 
فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د. ثالثا: �حلكم 

بالز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. حرر بتاريخ 2013/7/31.
امني ال�سر

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3   
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/274 مدين جزئي
�ىل �ملدعى عليه/ �فا ميان ملقاوالت �لبناء 

 حيث �ن �ملدعى/ �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �ص م ع( قد �قام �ملدعي �لدعوى �حلقوقية 
يوم  �شباح  �خليمة  ب��ر�أ���ص  �ملدنية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك  يقت�شى  جزئي  م��دين   2013/274 رق��م 
�خلمي�ص �ملو�فق 2013/9/26م �ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا ولالجابة على �لدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 
�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقك.. و�شف �لدعوى �وال: �لت�شريح بقيد هذه �لدعوى 
وحتديد جل�شة لنظرها و�عالن �ملدعى عليه بها. ثانيا: �حلكم بالز�م �ملدعى عليه بان يدفع للمدعي 
مبلغا وقدره 12.153.91 درهم فقط ) �ثنى ع�شر �لف ومائة وثالثة وخم�شون درهم و�حد وت�شعون 
ثالثا: �حلكم  �ل�شد�د.  �لدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة   ) فل�شا 

بالز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. حرر بتاريخ 2013/8/1.
امني ال�سر

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3   
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/272 مدين جزئي
�ىل �ملدعى عليه/ ب�شار �شعد باغى   

 حيث �ن �ملدعى/ �شركة �المار�ت لالت�شاالت �ملتكاملة ) �ص م ع( قد �قام �ملدعي �لدعوى �حلقوقية 
يوم  �شباح  �خليمة  ب��ر�أ���ص  �ملدنية  �ملحكمة  �ىل  ح�شورك  يقت�شى  جزئي  م��دين   2013/272 رق��م 
�خلمي�ص �ملو�فق 2013/9/26م �ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا ولالجابة على �لدعوى وتقدمي 
مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 
�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقك.. و�شف �لدعوى �وال: �لت�شريح بقيد هذه �لدعوى 
وحتديد جل�شة لنظرها و�عالن �ملدعى عليه بها. ثانيا: �حلكم بالز�م �ملدعى عليه بان يدفع للمدعي 
مبلغا وقدره 8.112.79 درهم فقط ) ثمانية �الف ومائة و�ثنتا ع�شر درهما وت�شعة و�شبعون فل�ص 
( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د. ثالثا: �حلكم بالز�م 

�ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. حرر بتاريخ 2013/7/31.
امني ال�سر

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3   
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2013/1521 جتاري- كلي    
�ملرفوعة من �ملدعي/ بنك �ال�شتثمار �شد �ملدعى عليها/1- جميب �لرحمن مانغائيل ب�شفته كفيال 
�شخ�شيا للت�شهيالت �ملمنوحة ل�شركة �لتقينية �اليطالية 2- �شركة �لتقنية �اليطالية ل�شناعة �اللياف 
�ملمنوحة  للت�شهيالت  �شخ�شيا  كفيال  ب�شفته  موروجايان  موروجايان  �شوري�ص   -3 ذ.م.م  �لزجاجية 
ل�شركة �لتقينية �اليطالية. نعلمك بان �ملحكمة وبتاريخ 2013/6/30 ��شدرت �شدكم �حلكم �لتايل.... 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شور: �وال: بالز�م �ملدعي عليهم من �الول للثالث بالت�شامن فيما بينهم �و 
يوؤدو� للمدعي مبلغا وقدره 203452.97 درهم ) فقط مائتي وثالثة  �لف و�ربعمائة و�ثني وخم�شني 
متام  وحتى   2012/4/15 تاريخ  من  �شنويا   %5 مبقد�ر  تاخريية  وفائدة  فل�ص(  وت�شعني  و�شبعة  درهم 
�ل�شد�د و�لزمتهم باملنا�شب من �مل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ماعد� ذلك 
حكما   .2012/1425 عري�شة  على  �المر  مبوجب  �ل�شادر  �لتحفظي  �حلجز  ب�شحة  ثانيا:  طلبات  من 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوم �عتبار� من �ليوم �لتايل لالعالن وبفو�ت هذ� �مليعاد دون �لطع ن 

منكم على �حلكم �مل�شار �ليه �شتتخذ بحقكم �الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 

قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: بار�شن كاربت كنجدم )�س.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم 105 ملك بن عيالن �لعقارية- �ل�شبخة �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 673537  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1098783 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�أعاله, وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي  �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
بتاريخ �لتقرير 2013/07/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ ت�شديق 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2013/7/14 �لقر�ر  
�ملعني �شفيان الغا و�شركاه حما�شبون قانونيون �لعنو�ن: مكتب 4 ملك رحمه 
 04 ف��اك�����ص/2950081   04  2955248 هاتف:  �شعيد   ب��ور  دي��رة-  �ل�شام�شي-  عبد�هلل 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
�لعنو�ن:  قانونيونط  حما�شبون  و�شركاه  ــا  الغ �شفيان  �مل�����ش��ف��ي/  ����ش��م 
 04  2955248 هاتف:  �شعيد   ب��ور  دي��رة-  �ل�شام�شي-  عبد�هلل  رحمه  ملك   4 مكتب 
بدبي  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب    04 ف��اك�����ص/2950081 
كنجدم    كاربت  بار�شن  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي تاريخ �لتقرير 2013/7/14  
    2013/7/14 �لقر�ر  ت�شديق  تاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق 
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله,  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 153 /2013 عقاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-عالء عطا زين �لدين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ل�شرهان  عبد�لرحمن   حممد  عبد�لرحمن  وميثله:  دع��ري  حممد  ميادة   /
�لنعيمي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لبيع ورد 
مبلغ وقدره )436552.45 درهم( مع �لفو�ئد �لتاخريية بو�قع 12% و�لتعوي�ص 
مببلغ )425000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. . وحددت 
 ch1B.8 لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 11.00 �ص 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 �القل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1051   عقاري كلي              
�ىل �ملحكوم   عليهما /1- �شينديكيت ديفيلوبر ليمتد 2- كامل خان �ن�شار على خان جمهويل 
�لدعوى  يف   2013/5/12 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل 
بني  �مل��ربم   2008/11/21 �مل���وؤرخ  �لبيع  عقد  بف�شخ  �وال:  عبود  ر�ت��ب  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ل��ز�م �ملدعى  �ن�شار علي خ��ان. ثانيا:  �ل��ث��اين/ كامل خ��ان  ر�ت��ب عبود و�مل��دع��ى عليه  �مل��دع��ي/ 
بالت�شامن و�لتكافل برد  �ن�شار علي خان(  �شينديكيت ديفيلوبر ليمتد و كامل خان  عليهما ) 
مبلغ 409.126.55 درهم ) �ربعمائة وت�شعة �الف ومائة و�شتة وع�شرون درهم وخم�شة وخم�شون 
فل�شا( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2013/2/13 )تاريخ تعديل 
�لطلبات( وحتى متام  �ل�شد�د و�ملنا�شب من �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/693   جتاري جزئي                

�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة ديتيك�ص كرو خلدمات �حلر��شة ���ص.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعى/ عبد�ملطلب عبد�هلل خربا�ص مالك موؤ�ش�شة يوروقارد خلدمات �حلر��شة وميثله: 
عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2012/12/12 يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ عبد�ملطلب عبد�هلل خربا�ص مالك موؤ�ش�شة يوروقارد خلدمات 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  85.601 درهم ) خم�شة وثمانون �لف  بان  بالز�م �ملدعى عليها  �حلر��شة 
يف  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  عنه  �لتاخريية  و�لفائدة  درهما(  وو�ح��د  و�شتمائة 
2012/10/21 حتى  �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بر�شوم �لدعوى وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.    .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 333 /2013  جتاري جزئي                        

�ىل �ملدعى عليه /1-�دفان�ص �شكردجن �ص.ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
ذ.م.م وميثله: حمد�ن حممد حمد�ن عبد�هلل  �ص  للطاقة  / �لربميل  �ملدعي 
�ل�شام�شي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )68385.20 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�ل��ت��ام.      وح��ددت لها جل�شة يوم  �ل�شد�د  تاريخ �ال�شتحقاق وحتى  12% من 
فانت  ل��ذ�   ch1A.1 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�شاعة   2013/9/2 �ملو�فق  �الثنني 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 276 /2013  عقاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-فر�شاد حممد علي �مريخاين  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ فالكن �شتى �وف وندورز )�ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي    قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع و�ل�شر�ء �ملحرر بني �ملدعية  
و�ملدعي عليه و�لز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره)1.076.001.90 درهم( و�لفائدة بو�قع 
9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
بالقاعة  ���ص   9.30 �ل�شاعة   2013/9/12 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�الق��ل. ويف حالة  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 664 /2013  جتاري كلي                        

�ىل �ملدعى عليه /1-جاكيز ميدل �ي�شت ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�قام  قد  فيا�ص   تكنولوجي وميثله: حكمت حممود  فيجن  �شمارت   / �ملدعي 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 345956 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحاق 
 2013/9/5 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.    �ل�شد�د  وحتى 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2E.22 بالقاعة  ���ص   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �الق���ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   مذكرة  اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 370 /2013  مدين  كلي                        

�ىل �ملدعى عليه /1-�شركة م�شايف للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثلها قانونا ��شحاق 
كر�شا كاند�نيل حنيفه جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �المار�ت 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  ع     م  �ص  �ملتكاملة  لالت�شاالت 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   224.755.65( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى  بالز�م 
�حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/19 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.18 بالقاعة  ���ص   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 369 /2013 عقاري كلي                          

�ن  �القامة مبا  �شوهان  جمهول حمل  �شينغ  �ملدعى عليه /1-�شورويندر  �ىل 
�ملدعي / تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار )���ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملربم 
�ل�شكنية رقم )2902(  و�ل��ز�م �ملدعى  �ملدعي و�ملدعي عليه ب�شاأن �لوحدة  بني 
�الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليه 
مكلف  فانت  لذ�   ch1B.8 بالقاعة  �ص   11.00 �ل�شاعة   2013/8/14 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ   2013/8/3     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/506  ا�ستئناف جتاري    
مبا  �القامة  حمل  جمهول  حممد  �ك��رب  -�قبال  �شده/1  �مل�شتاأنف  �ىل 
علي   ح�شني  وميثله:  -����ص.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  /زرك��ون  �مل�شتاأنف  �ن 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لبناي   علي  ح�شن 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت   2013/4/2 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2011/1445
 ch1A.4 الربعاء �ملو�فق 2013/10/2 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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برعاية حممد بن ثعلوب

ختام بطولة اأبوظبي ال�ضنوية لطاولة الزهر الليلة

قبل 135 يومًا من انطالقة احلدث 

اهتم���ام عامل����ي مبون���دي����ال العي����ن ل�ضط���رن�����ج الن�����ا�ضئ����ني 

اإحي����اء ن�����ادي ك����وزم����و�س بع���د غي�����اب 30 ع����ام������ًا 

تختتم م�شاء �ليوم ب�شالة �حتاد �مل�شارعة و�جلودو و�لكيك 
�مل�شرف  مبنطقة  للفرو�شية  �أبوظبي  نادي  بجو�ر  بوك�شينج 
�أبوظبي �ل�شنوية �لر�بعة ع�شرة لطاولة  �أبوظبي بطولة  يف 
ثعلوب  بن  حممد  برعاية  �نطالقتها  جت��ددت  �لتي  �لزهر 
بوك�شينج  و�لكيك  و�جل��ودو  �مل�شارعة  �حت��اد  رئي�ص  �لدرعي 
�أم���ني �ل�����ش��ر �ل��ع��ام ل��ل��ن��ادي,و�ل��ت��ي ي��ح��ر���ص ن���ادي �أب���و ظبي 
�لريا�شي علي تنظيمها �شنويا و�شط �هتمام كبري من ع�شاق 
ميثلون  العبا   48 م�شاركة  �مل��رة  هذه  �شهدت  �للعبة,و�لتي 
�لنخبة �أبطال �لبطوالت �ملا�شية من خمتلف �جلن�شيات من 
�الإمار�ت وبع�ص �لعربية و�الإفريقية و�الآ�شيوية و�الأوروبية 
م��ن �مل��ق��ي��م��ني ك��ن��وع م��ن �ل��ت��غ��ري �ل��ف��ن��ي مل��زي��د م��ن �الإث����ارة 

و�حلما�ص ورفع م�شتوى �لبطولة. 

�أمني  �لتميمي  نا�شر  بح�شور  �الفتتاحية  �جلولة  و�شهدت 
�لعاملية  جلنة  رئي�ص  حل��ة  ب��ن  وع��م��ر  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �ل�شر 
الحت���اد وع���دد م��ن �الأع�����ش��اء وع�����ش��اق �للعبة م��ن �جلن�شني 
�شهدو� �جلولة �الفتتاحية من �لدور �لتمهيدي �لتي جرت 
باحل�شور,  �ل��درع��ي  حممد  رح��ب  ,حيث  �الأول  �أم�ص  م�شاء 
�أبوظبي  نادي  وموؤكد� حر�ص  �ملبارك  ب�شهر رم�شان  مهنئا 
ملا  �لرم�شانية  �ل�شنوية  �لبطولة  ��شتمر�ر  على  �لريا�شي 
�الإخوة  عالقات  توطيد  يف  �أ�شهم  �أخ��وي  ملتقى  من  متثله 
�ملباركة  �لليايل  �أف��ر�د �ملجتمع من خالل تلك  بني خمتلف 
ع�شر  �خلام�شة  �لبطولة  بان  �لف�شيل..وموؤكد�  �ل�شهر  من 
�لقادمة �شت�شهد م�شاركة دولية بهدف �ت�شاع رقعة �مل�شاركة 

وعودتها للعاملية .

�إىل  العبا   12 تاأهل  �لتمهيدية  �جلولة  مباريات  و�شهدت 
توزيعها  �لتي مت  �ملختلفة  للمجموعات  �لنهائي  قبل  �ل��دور 
�أبرز  مب�شاركة  �ملا�شية  �ملحلية  �ل��ب��ط��والت  لت�شنيف  وفقا 
وجمدي  �ل���رب�زي  �شاجي  �ملهند�ص  مقدمتهم  ,ويف  �لنجوم 
و�نطونيو وجربي و�شمري وكالو�ص وغريهم من �لالعبني 
,وق����د ت��و����ش��ل��ت م��ب��اري��ات �جل��ول��ة ح��ت��ى �ل�����ش��اع��ات �الأوىل 
م��ن �ل�����ش��ب��اح ب��ال��رغ��م م��ن م�����ش��ارك��ة الع��ب��ني م��ن خورفكان 
�أن  ,�إال  �لغربية  و�ملنطقة  و�لعني  و�لفجرية  �خليمة  ور�أ���ص 
على  �لريا�شي  �أبوظبي  ن��ادي  حلر�ص  �شعيد�  ك��ان  �جلميع 
�أل��������������ف   100 من  �أك��رث  لها  ر�شد  �لتي  �لبطولة  ��شتمر�ر 
للفائ������زين  قيم�������������ة  وعيني��������ة  نق����دية  كجو�ئ�������������ز  دره��م 

�الأو�ئ���������ل.

ب����د�أ �ل��ع��د �ل��ت��ن��ازيل الإ���ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة �الإم�����ار�ت 
�شطرجني  ح��دث  �أك���رب  ملناف�شات  �ل��ع��ني  وم��دي��ن��ة 
على م�شتوى �لعامل من حيث عدد �مل�شاركني وهو 
بطوالت مونديال �لعامل لل�شطرجن للفئات �ل�شنية 
من 8 حتى 18 �شنة للذكور و�الإناث و�لذي يتوقع 
�أن ي�شهد م�شاركة نحو خم�شة �آالف �شخ�ص منهم 
�أربعة �آالف العب والعبة من خمتلف دول �لعامل 
و�ملقرر �أن ينظمه نادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن 
دي�شمرب-كانون   29 17 حتى  �لفرتة من  خالل 

�أول �لقادم 
وق��ب��ل 135 ي��وم��ا م��ن �إن��ط��الق��ة �حل���دث , بد�أت 
ك���ربي���ات �ل�����ش��ح��ف ووك������االت �الأن���ب���اء �ل��ع��امل��ي��ة يف 
فيه  �مل�شاركني  �ل��رب�ع��م  و�أب���رز  �مل��ون��دي��ال  تغطية 
حيث ن�شرت وكالة �أ�شو�شيتد بر�ص تقرير� مطوال 

عن �ملونديال وم�شاركة �لبطلة �الأمريكية كاري�شا 
�أع��و�م و�لتي ح�شلت موؤخر� على  يب ذ�ت �لت�شعة 
�الحتاد  لتقييم  وفقا  �شطرجن  �أ�شتاذة  �أ�شغر  لقب 
ت�شنيفها  جت�����اوز  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��ط��رجن  �الأم���ري���ك���ي 
بطولة  لقب  �إىل  وتتطلع  نقطة   2000 �ل��دويل 
حيث  �لعني  مونديال  يف  م�شاركتها  خ��الل  �لعامل 
حتت  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ب��ق��وة  تناف�ص  �أن  ينتظر 
�شن  ذ�  �شحيفة  ون�شرت  للنا�شئات.  �شنو�ت   10
�الأم��ري��ك��ي��ة خ���رب� ع��ن �مل��ون��دي��ال ول��ق��اء �شحفي 
تعلم  ب��د�أت  �لتي  �ل��و�ع��دة  �الأمريكية  �لنجمة  مع 
�للعبة قبل ثالث �شنو�ت على �يدي و�لدها وبعد 
�أبوها  على  �ل��د�ئ��م  وف��وزه��ا  �الأول  �لعام  يف  تاألقها 
�ل�����ش��ط��رجن يف والية  ن���ادي  �إىل  �ل��الع��ب��ة  �إن��ت��ق��ل��ت 
�إجناز�تها  ل��ت��و����ش��ل  �الأم��ري��ك��ي��ة  ما�شا�شو�شيت�ص 

وحت�شل على لقب خبرية �شطرجن يف �أمريكا. 
من ناحية �أخرى تتو��شل جهود �ملكتب �لتنفيذي 
�شعادة  برئا�شة  و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعني  لنادي 
���ش��ي��ف ���ش��امل خل��ري��ب��اين �ل��ن��ع��ي��م��ي �الأم�����ني �لعام 
حيث  �ملونديال  �إ�شت�شافة  ترتيبات  ملتابعة  للنادي 
ع��ق��د �مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ث���الث �إج��ت��م��اع��ات خالل 
�لزرعوين  �أم���ني  حممد  بح�شور  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر 
رئي�ص  �لعامري  نا�شر  و�لدكتور  �لتنفيذي  �ملدير 
رئي�ص  �لطاهر  ط��ارق  و�ملهند�ص  �الأن�شطة  جلنة 
�جل��ه��از �ل��ف��ن��ي وم����رمي ح��م��د �ل�����ش��ام�����ش��ي رئي�شة 

�لن�شاط �لن�شائي.
وقد عر�ص �لدكتور نا�شر �لعامري مدير بطوالت 
�ملهرجان  ع��ن  متكامال  دل��ي��ال  للنا�شئني  �ل��ع��امل 
�ل�شنية  للفئات  �لعامل  وب��ط��والت  لل�شالم  �لعاملي 

�لتنفيذي  �ملكتب  و�ط��ل��ع  �مل��و�زن��ة  مناق�شة  ومت��ت 
على �لت�شور �لكامل ومت �عتماده ورفعه لالعتماد 
بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  �لنهائي 
للثقافة  �ل��ع��ني  ن���ادي  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  �آل  �شخبوط 
�ملهرجان  ي�����ش��ه��د  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن  و�ل�����ش��ط��رجن 
م�شاركة قيا�شية لعدد 5000 م�شارك من العبني 
ومر�فقني و�أولياء �أمور من خمتلف دول �لعامل يف 

�أكرب جتمع �شطرجني على م�شتوى �لعامل .
)�لد�تا  عر�ص  خ��الل  �لعامري  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
�ملونديال  �إ�شت�شافة  وترتيبات  تفا�شيل  كافة  �شو( 
توجيه  حل��ظ��ة  م��ن��ذ  �لنا�شئني  ل�شطرجن  �ل��ع��امل��ي 
كافة  �لعر�ص  وت��ن��اول  �مل�شاركة  ل��ل��دول  �ل��دع��و�ت 
�جلو�نب  مت�شمنا  للتنظيم  �لدقيقة  �لتفا�شيل 
و�ملتطوعني  �لعمل  وف��ري��ق  و�لفنية  �للوج�شتية 

وت�����ش��ك��ي��ل جل����ان �ل��ع��م��ل و�ل���ت���ي ب��ل��غ��ت 15 جلنة 
فرعية �أبرزها جلنة �ال�شتقبال و�لعالقات �لعامة 
وجلنة �الإقامة و�الإعا�شة وجلنة �الإعالم و�ملر��شم 
و�ال�شتئناف  �حل���ك���ام  وجل��ن��ة  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة 

وت�شجيل �لنتائج.
و�أ�����ش����اد ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��ط��رجن �ل���ع���ني ب��ت��ع��اون كافة 
�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر الإجناح �ملونديال ويف مقدمتها 
�أبوظبي �لريا�شي وجامعة �الإمار�ت �لتي  جمل�ص 
�أربعة �آالف العب والعبة يف �شكن  ت�شت�شيف نحو 
�جلامعة بينما تتم ��شت�شافة كبار �ل�شخ�شيات يف 

�أف�شل فنادق �لعني.
رئي�ص  �لنعيمي  خلريباين  �شيف  �أك��د  جانبه  م��ن 
�ملكتب �لتنفيذي �الأمني �لعام على �هتمام �للجنة 
على  و�حل��ر���ص  �لتنظيمية  بالتفا�شيل  �ملنظمة 

�ملونديال  لهذ�  �ل�شابقة  �لتجارب  من  �ال�شتفادة 
�أي �شلبيات يتوقع حدوثها  �لعاملي من �أجل تاليف 
وخ��ا���ش��ة ����ش���رورة �حل��ر���ص ع��ل��ى ت��وف��ري �الإقامة 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ع��دد �ل��ك��ب��ري م���ن �مل�����ش��ارك��ني �ملتوقع 
م�����ش��ارك��ت��ه��م يف �حل����دث و����ش���دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دور 
تكاتف  موؤ�ش�شة  مع  �لتن�شيق  و�شرورة  �ملتطوعني 
باالإ�شافة �إىل �شم عنا�شر فاعلة من ذووي �خلربة 
�لبطولة  جل��ان  خمتلف  يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در  م��ن 
الإخر�ج �ملونديال يف �أف�شل �شورة تنظيميا وفنيا. 

�جلهاز  رئي�ص  �لطاهر  ط��ارق  �ملهند�ص  ك�شف  كما 
�أبرز  وتاأهيل  تدريب  خطة  تنفيذ  ب��دء  عن  �لفني 
مونديال  يف  للم�شاركة  و�إع��د�ده��م  �لنادي  نا�شئي 
نتائج متقدمة يف  �أج��ل حتقيق  �لعامل من  نا�شئي 

هذه �لبطولة �لعاملية. 

كوزمو�ص  نيويورك  ن��ادي  �شي�شجل 
�ل�شبعينات  يف  جن���م���ه  مل����ع  �ل������ذي 
و�لثمانينات مع جنوم ��شاطري مثل 
فر�نت�ص  و�المل��اين  بيليه  �لرب�زيلي 
بكنباور و�لهولندي يوهان ني�شكنز, 
عودة عاطفية �ىل مالعب كرة �لقدم 

جم���دد� �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم �ل�شبت 
بعد غيابه حلو�يل ثالثة عقود من 
�لزمن, وذلك من بو�بة دوري �شمال 
حيث  من  �لثانية  �مل�شابقة  �م��ريك��ا, 
�المريكي  �ل������دوري  ب��ع��د  �اله��م��ي��ة 

للمحرتفني �م �ل ��ص.

كوزمو�ص  ن���ي���وي���ورك  ي��خ�����ص  ومل 
�لذي ��ش�ص عام 1971, �ي مبار�ة 
م��ن��ذ ح���و�يل 30 ع��ام��ا �ي م��ن��ذ �ن 
�شمال  دوري  ح���ل  ع��ن��دم��ا   1985
عام  جم���دد�  يطلق  �ن  قبل  �م��ريك��ا 
ثمانية  ح��ال��ي��ا  ي�شم  وه���و   2009
�ملتحدة  �ل��والي��ات  من  �شبعة  �ندية, 
وو�ح���د م��ن ك��ن��د�, وذل���ك بعد قر�ر 
�ي�شلندرز  ن���ادي  ب��ورت��وري��ك��و  مم��ث��ل 
�ملو�شم  ه��ذ�  ن�شخة  م��ن  �الن�شحاب 

من �جل �عادة بناء نف�شه.
وي��اأم��ل ك��وزم��و���ص �ل���ذي ت��وج بلقب 

 1972 �ع��و�م  �مريكا  �شمال  دوري 
و1980  و1978  و1977 
ك���ب���ار  جن�������وم  ب����ق����ي����ادة  و1982 
وني�شكينز  وب��ك��ن��ب��اور  ب��ي��ل��ي��ه  م��ث��ل 
و�ل���رب�زي���ل���ي ك��ارل��و���ص �ل���ربت���و, �ن 
�ملحرتفني  دوري  �ىل  طريقه  ي�شق 
رئي�شه  �ك���د  م���ا  ب��ح�����ش��ب  �����ص  �ل  �م 

�شيمو�ص �وبر�ين.
�لعادي  بالفريق  كوزمو�ص  يكن  مل 
�حدى  فهو جن��ح يف  �الط���الق  على 
691ر77  ����ش��ت��ق��ط��اب  يف  �مل������ر�ت 
ملبار�ة  قيا�شي  )رق���م  متفرجا  �ل��ف 

مبار�ة  خالل  �ل�شمالية(  �مريكا  يف 
1977 �مام  يف �لدور �لفا�شل عام 

فورت لودرد�يل �شرت�يكرز.
و�شاءت �ل�شدف �ن ي�شجل كوزمو�ص 
ع�����ودت�����ه �م��������ام ف��������ورت ل������ودرد�ي������ل 
�شرت�يكرز يف مبار�ة عاطفية �شيكون 
لكن  فيها  حا�شر�  بيليه  �ال�شطورة 
�ملدرجات  ي��ك��ون يف  ل���ن  �مل����رة  ه����ذه 
�كرث من 10 �الف متفرج يف ملعب 
هوف�شرت� يونيفر�شيتي �شتايدوم يف 

�حدى �شو�حي نيويورك.
جمموعة  موؤ�ش�ص  �وب��ر�ي��ن  وي��ق��ف 
�لرتويجية  �شبورت�ص غروب  وورلد 
�لقدم  ك���رة  ري��ا���ش��ي��ات  الح�����د�ث يف 
جميع  يف  و�ل��ك��ري��ك��ي��ت  و�ل���غ���ول���ف 
�شنغافورة(,  )م��رك��زه��ا  ��شيا  �ن��ح��اء 
�ل�شاحة  �ىل  ك��وزم��و���ص  ع���ودة  خلف 
�ل���ك���روي���ة وه����و �ع����رتف �ن����ه خالف 

ق���و�ع���ده �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة ع��ن��دم��ا قرر 
رف���ع �ل��ت��ح��دي م��ع ه���ذ� �ل��ف��ري��ق يف 
ع���ام 2011.   ل��ط��امل��ا ق��ل��ت �ن���ه يف 
�شاقوم  �قول  و�نا  �حد  �شمعني  حال 
عليه  فيجب  ريا�شي,  فريق  ب�شر�ء 
)خارج  �خل���ارج  �ىل  ي�شطحبني  �ن 
وي�شربني  ي��ج��ل��دين  ل��ك��ي  �ل��ق��اع��ة( 
وي���ه���ددين ب��اط��الق �ل��ن��ار ع��ل��ي, ثم 
ي��ع��ي��دين �ىل �ل���د�خ���ل وي���ق���ول يل: 
باملو�شوع  �ل���ت���ف���ك���ري  ت����ري����د  +ه�����ل 
جمدد�+ , هذ� ما قاله �وبر�ين لكي 

يربز حجم �ملخاطرة �لتي قام بها.
خطة  و�شع  �نه  �ىل  �وبر�ين  و��شار 
�ع���و�م م��ن �جل  5 و10  ب��ني  متتد 
ج���ع���ل ك����وزم����و�����ص ن���اج���ح���ا جم����دد� 
يف  معجز�ت  ح�شول  يتوقع  ال  لكنه 
 28 ���ش��ري��ع��ة, م�شيفا من��ل��ك  ف���رتة 
���ش��خ�����ش��ا ك���ان���و� ق��ب��ل ث���الث���ة ��شهر 
�لبع�ص.  لبع�شهم  بالن�شبة  غرباء 
�ل��ف��ن��زوي��ل��ي جيوفاين  �ن���ه )�مل����درب 
�����ش����اف����اري���������ش����ي( مي����ل����ك �مل���ط���ل���وب 
بناء  �جل  له من  و�مليز�نية متوفرة 
فريق . وبدوره ��شار �شافاري�شي �ىل 
�ن�شمو�  �ل��ذي��ن  �ل��الع��ب��ني  �ول  �ن 
ك��ارل��و���ص مندي�ص  ك��ان  �ل��ن��ادي  �ىل 
�ملا�شي,  �الول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون  يف 
�ل���وق���ت �حل�����ايل نحن  م�����ش��ي��ف��ا يف 
ر�����ش���ون ج����د�. �ن��ه��ا جم��م��وع��ة من 
�ل��الع��ب��ني �ل���ذي���ن ي��ف��ه��م��ون جيد� 
تاريخ �لنادي وهم ملتزمون �عتبار� 

من �ملبار�ة �الوىل .

�مل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة �ل��ظ��ف��رة �لدولية  ع��ق��دت �ل��ل��ج��ن��ة 
�مل�شاركة  للفرق  �لفني  �الجتماع  �لقدم  لكرة  �لثانية 
�م�ص  �ول  �لثانية ع�شر من من م�شاء  �لبطولة يف  يف 
�مل�شاركة  �الربعة  �الندية  مناديب  مب�شاركة  �خلمي�ص 
�لعماين  و�شحم  �ل�����ش��ود�ين  �مل��ري��خ  وه��ي  �لبطولة  يف 
�المار�تي  للظفرة  ب��ال��الإ���ش��اف��ة  �ل��ك��وي��ت��ي  و�ل�����ش��امل��ي��ة 
رئي�ص  �ملزروعي  �شامل  وبح�شور  �لبطولة  م�شت�شيف 
باالأندية  رحب  �لذي  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�لثاين  وطنهم  يف  �القامة  طيب  لهم  متمنياً  �الربعه 
�الم�����ار�ت م���وؤك���د�ً ���ش��ع��ادة �ل��ن��ادي ب��احل�����ش��ور �لكرمي 
و�للجنة  �لظفرة  ب��ن��ادي  �مل�����ش��وؤول��ني  ��شتعد�د  مبدياً 

�ملنظمة للبطولة لتذليل كافة �ل�شعوبات �لتي تو�جه 
�لتنظيمية  �مل�شائل  بع�ص  �الجتماع  وناق�ص  �الندية. 
�لالعبني  وت��غ��ي��ري�ت  ك��امل��الب�����ص  بالبطولة  �خل��ا���ش��ة 
�لتلفزيوين,كما  بالنقل  �ملتعلقة  �العالمية  و�مل�شائل 
�قرتح م�شطفى توفيق مندوب نادي �ملريخ �ل�شود�ين 
ن��ادي من �الن��دي��ة �الرب��ع��ة �لدورة  ب��اأن ي�شت�شيف كل 
مرة كل عام ووعد �ملجتمعون بنقل �ملقرتح �ىل �د�ر�ت 
من  متثله  ملا  ن�شبة  �لفكرة  حتقيق  متمنني  �نديتهم 
تعاون وفو�ئد فنية و�جتماعية و�شادت �الجتماع روح 
بع�ص  ��شتهدف  �ل��ذي  �لنقا�ص  روح  يف  �نعك�شت  ودي��ة 

نقاط �لالئحة.

رو�ضيا تريد الحتفاظ بخدمات كابيلو حتى 2018
لكرة  �لرو�شي  �الحت��اد  رئي�ص  عن  �لرو�شية  �ك�شرب�ص  �شبورت�ص  �شحيفة  نقلت 
�لقدم نيكوالي تول�شتيخ بانه يريد �الحتفاظ بخدمات مدرب �ملنتخب �لوطني 

�اليطايل فابيو كابيلو �ىل نهائيات كاأ�ص �لعامل 2018 �لتي ت�شت�شيفها بالده.
عن  كابيلو  �ع��رب  لطاملا  �م�ص  �لرو�شية  لل�شحيفة  ت�شريح  يف  تول�شتيخ  وق��ال 
�الحتاد  ل��ه  يقدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ظ��روف  رو�شيا  يف  ب��ه  ي��ق��وم  �ل���ذي  بالعمل  �شعادته 
�ل�شخ�شية  و�شفاته  �الحرت�فية  كابيلو  موهبة  جد�  عاليا  نقدر  وتابع  �لرو�شي 
مهتمون  نحن  وبالتايل  با�شر�فه  �ملنتخب  يحققها  �لتي  للنتائج  �شعد�ء  ونحن 
مبو��شلة �ل�شر�كة بيننا . وكان �ملدرب �اليطايل نفى نفيا قاطعا �ل�شهر �ملا�شي 
�لفرن�شي  �شان جرمان  باري�ص  على  �ال�شر�ف  توليه  �لتي حتدثت عن  �ل�شائعات 
وقال تعليقا على �لتقارير �لتي تناقلتها �ل�شحف عندما يحقق مدرب ما جناحات 
يف مهنته فمن �لطبيعي �ن تهتم �الندية باحل�شول على خدماته, لكنني ��شتطيع 

�لتاأكيد بانني �ع�شق رو�شيا و�شعيد جد� بالعمل هنا .

فقدان جواز �سفرت
�د�  �مل�������دع�������وة/  ف������ق������دت  
�مي�ص-  �وب������اد  رو����ش���ي���ده 
�ندوني�شية    - جو�ز �شفره 
)206728(�شادر  رق��م 
من �ندوني�شيا.  من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/2024574
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انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1806   

 2 رق��م  �شارع  �شيتي-  دب��ي- ميديا  �م��ارة  �لعنو�ن:  �شنج مزيدي/ كندي �جلن�شية  �الول/  هو  �ملنذر   
بناء رقم 6 موبايل : 6325621-050 �ملنذر �لثاين /جاله مزيدي/ كندي �جلن�شية �لعنو�ن: �مارة دبي 
ميديا �شيتي- �شارع رقم 2 بناء رقم 6, موبايل 6325621-050 بوكالة �ملحامي )694( ��شماعيل ح�شن 

�جلعبي )1507979( 
�شــــد

 �ملنذر �ليها �الوىل /ب�شت هومز �المار�ت �لعقارية منطقة حرة- �لعنو�ن: �مارة دبي- بر دبي- �شارع 
كنيف  �لثانية/  �ليها  �ملنذر   04-3311133 هاتف:   ,32 �لطابق  لالأعمال,  �لعطار  ب��رج  ز�ي��د,  �ل�شيخ 
�شارع  دب��ي-  بر  دب��ي-  �م��ارة  �لقانوين  تعلن على وكيلها  �لعنو�ن:  �ل تي دي  بر�ي�ش�ص  �نرت  دويلنجز 
�ل�شيخ ز�يد- برج �لعطار لالأعمال, �لطابق 32, هاتف : 3311133-04.�ملو�شوع : �نذ�ر بف�شخ �لعقد بيع 
�لوحدة �لعقارية رقم 1016 مب�شروع جلوبال جولف ريزيدن�ص وبطالنه و�نهاء �التفاقية ومطالبة 
قام  �ملنذر�ن  �ال�شتحقاق يف 2012/1/1.  تاريخ  وفائدة 9% من  درهم  برد مبلغ 528975  �ليهما  �ملنذر 
م�شروع جلوبال جولف  دره��م يف   1161189 بقيمة   1016 رق��م  عقارية  وح��دة  ���ش��ر�ء   �تفاقية  بتوقيع 
ريزيدن�ص �لكائن مبدينة دبي �لريا�شية مع �ملنذر �ليهما. قام �ملنذر�ن بدفع قيمة 528975 درهم من 
قيمة �لوحدة �لعقارية حمل �لتعاقد بني طريف �النذ�ر للمنذر �ليهما من �جمايل مبلغ 1161189 درهم 
من �جمايل قيمة �لوحدة �لعقارية رقم 1016 يف م�شروع جلوبال جولف ريزيدن�ص �لكائن مبدينة دبي 
�لريا�شية حمل �لتعاقد بني طريف �النذ�ر حال ��شتالم �ملنذر�ن للوحدة حمل �لتعاقد. �تفق �ملنذ�ر�ن 
مع �ملنذر �ليهما �ذ� ��شبح �لبائع غري قادر على ت�شليم �لوحدة حتى تاريخ 2012/5/31 و وفق �لبند 
12 من عقد بيع �لوحدة �لذي ين�ص.... ويف حالة مزيد من �لتاخري يف ت�شليم �لوحدة الأكرث من �شتة 
��شهر يجوز للم�شرتي )�ملنذر�ن( تقدمي ��شعار خطي بانهاء �التفاقية وعند �النتهاء يقوم �لبائع برد 
�ن  ��شتالم �ال�شعار.... وحيث  �مل�شرتي يف غ�شون 60 يوم من تاريخ  �ملدفوعة من قبل  �ملبالغ  جميع 
�ملنذر �ليهما مل يقوم بالوفاء للمنذرين بت�شليم �لوحدة حمل �لتعاقد  يف مو�عيد �لت�شليم �ملحددة 
جلوف  جلوبال  مب�شروع   1016 رق��م  �لعقارية  �لوحدة  عن  �مل��ن��ذر�ن  وبا�شتعالم  بالعقد.  �ليها  �مل�شار 
ريزيدن�ص �لكائن مبدينة دبي �لريا�شية من د�ئرة �الر��شي و�المالك بدبي تاريخ 2013/3/7 تبني �ن 

�مل�شروع ملغاه بناء على قر�ر �ملوؤ�ش�شة مما يكون ��شتحالة تنفيذه �مل�شروع.
و�ملنذر�ن يريد�ن ��شتيفاء حقوقهم ووفق ن�ص �ملادة 318 من قانون �ملعامالت �ملدنية لدولة �المار�ت 

�لعربية �ملتحدة وتعديالته ال ي�شوغ الأحد �ن ياخذ مال غريه بال �شبب �شرعي فان �خذه فعليه رده.
وفق ن�ص �ملادة 272 من قانون �ملعامالت �ملدنية لدولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وتعديالته. 1/ يف 
�لعقود �مللزمة للجانبني �ذ� مل يوف �حد �ملتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد �الآخر بعد 

�عذ�ره �ملدين �ن يطالب بتنفيذ �لعقد �و ف�شخه.  2/....
لــــــذلك

يلتم�ص �ملنذر�ن �خطار �ملنذر �ليهما بف�شخ عقد بيع �لوحدة �لعقارية رقم 1016 مب�شروع جلوبال جولف 
ريزيدن�ص وبطالنه و�نهاء �التفاقية بيع �لوحدة �لعقارية حمل �لتعاقد رقم 1016 مب�شروع جلوبال 
جولف ريزيدن�ص �لكائن مبدنية دبي �لريا�شية ومطالبة �ملنذر �ليهما برد مبلغ 528975 درهم وفائدة 

9% من تاريخ �ال�شتحقاق يف 2012/1/1 و�شوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية حيال هذ� �المر.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/280 تنفيذ عقاري
�ن  �ملنفذ �شده/1- دوج��ان للعقار�ت �ملحدودة جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ ��شامة يا�شني يون�ص وميثله: نبيه �حمد بدر  نعلنكم باحلكم 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/25 عقاري كلي يوم �الثنني بتاريخ 2012/9/24 
للعقار�ت   دوج��ان   ( عليها  �ملدعى  �وال:ب��ال��ز�م  وذل��ك:  تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
للتعوي�ص   �شاملة  دره����م-   520624 مبلغ  �مل��دع��ى  �ىل  ت����وؤدي  ب���ان  �مل���ح���دودة( 
و�لفائدة عن هذ� �ملبلغ بو�قع 9%�شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شلة 
يف 2012/6/11 تاريخ تعديل �لطلبات وحتى �ل�شد�د �لتام.    وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 10860 بتاريخ 2013/8/3   
لال�شت�شار�ت  �نرتنا�شيونال  فالكون  �مل�شفي  يعلن 
مبوجب  �نه  و�جلابر  ر�جمي   - �حل�شابات  وتدقيق 
قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملنعقدة يف تاريخ 
بحل  دبي  يف  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   2013/6/24
وت�شفية بيلفينجر بريجر �المار�ت للمقاوالت ذ.م.م 
�أي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل  . فعلى من لديه 
فاك�ص:   026229060 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفي  مكتب 
ز�يد  مدينة  �أبوظبي   128235 �ص.ب:   ,  026229061
بناية هالل �شعيد حممد �لبادي �لظاهري م�شطحبا 
خالل  وذلك  �لثبوتية  و�مل�شتند�ت  �الأور�ق  كافة  معه 

مدة �ق�شاها 45 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

اإعـــالن ت�سـفية
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اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/271   عقاري كلي                  
�ىل �ملحكوم عليه   /1- علي علي �كرب خوين جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�وف  �شتى  فالكن  ل�شالح/  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/6/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
وندورز )�ص.ذ.م.م( بف�شخ �لتعاقد �ملوؤرخ بني �ملدعية و�ملدعى عليه �ملوؤرخ 2006/10/29 عن وحدة 
 1815723.20 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعى  و�ل��ز�م  و�لعقد  �لدعوى  �لتد�عي مو�شوع 
درهم ) مليون وثمامنائة وخم�شة ع�شر �لفا و�شبعمائة وثالثة وع�شرون درهم وع�شرون فل�شا( 
و�لفائدة �لقانونية لذلك بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2013/4/4 
�ملحاماة.    �تعاب  مقابل  دره��م  �ل��ف  ومبلغ  �مل�شاريف  عليه  �ملدعى  و�لزمت  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى 
.حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/320  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/ 1- �شركة �كو ��شتار ووتر تكنولوجيا ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة م�شاعد�ت 
�ملحيط �لعاملية للتجارة ذ.م.م وميثله: حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي مبا �ن �ملدعي / �شركة م�شاعد�ت �ملحيط 
�لعاملية للتجارة ذ.م.م قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/7/9 وقبل 
�لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور- ما مل يتفق �خل�شوم على ت�شميته خالل ��شبوع- تكون 
مهمته بعد مطالعة �ور�ق �لدعوى وما بها من م�شتند�ت وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم منها �النتقال ملقر �ملدعية 
�شو�ء  �لتجارية  ودفاترهم  �شجالتهم  على  �الط��الع  وك��ذ�  م�شتند�ت  مالديهم من  على  عليها لالطالع  و�ملدعى 
�لورقية �و�اللكرتونية و�خلا�شة مبو�شوع �لدعوى تو�شال لبيان: 1- بد�ية �لتعامل بني �ملدعية و�ملدعى عليها 
وم�شمون �التفاق بينهما ومدي �لتز�م كل منهم بهذ� �التفاق وتطور  �لعالقة  بينهما 2- بيان �لب�شائع حمل 
�لتعامل بني �لطرفني وقيمتها وما �ذ� كان قد مت ت�شليمها للمدعى عليها من عدمه وما �ذ� كانت قد قامت ب�شد�د 
ثمنها من عدمه وت�شفية �حل�شاب بني �لطرفني ومدي �حقية �ملدعية يف �ملبالغ �ملطالب بها ويف �جلملة بحث ما 
يثريه �خل�شوم من طلبات ذ�ت �شلة بالوقائع �ملادية حمل �ملامورية وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم 

  ch1B.8 لثالثاء �ملو�فق 2013/8/27 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 855 /2013  جتاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-�شركة بن بليلة للمقاوالت )ذ.م.م(  جمهول حمل �القامة 
�شعيد  ر��شد حممد  �ملحدودة وميثله:  ريبار  �الم��ار�ت  �شركة   / �ملدعي  �ن  مبا 
بوج�شيم  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1115822.75( وق��دره 
�لتام.  وحددت لها  �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 2011/9/28 وحتى �ل�شد�د 
 ch2E.22 جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�شاعة 9.30 �ص 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 �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 208 /2013  جتاري كلي                        

ل��ل��م��ق��اوالت ) ذ.م.م(    جم��ه��ول حمل  �ل��ه��دى  �مل��دع��ى عليه /1-���ش��رك��ة  �ىل 
�ملركزية  �ملطابخ  م��ع��د�ت  لتجارة  �شتيل  كري�شتال    / �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
)ذ.م.م( ومي��ث��ل��ه: �ح��م��د �حل���اج خ���ادم بطي �مل��ي��دور �مل��ه��ريي  ق��د �ق���ام عليك 
عليه  �ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�ش�ص  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2013/8/26 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�الق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 626 /2013  جتاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-�شيفا �شوند� ر�م ما�شانا موتو �شيفا �شوند�ر ب�شفته �ملدير �مل�شئول و�شريك 
ب�شركة بايب الينز �يند برو�شي�ص �يكويبمن�ص )ذ.م.م(  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
جمموعة �ملال  لالعمال )�ص.ذ.م.م( وميثلها مديرها/ خالد حممد �شعيد �ملال وميثله: حممد 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  �حلفيتي     �شيف عبيد علي 
مببلغ  ذ.م.م  �يكويبمن�ص  برو�شي�ص  �يند  الينز  بايب  ب�شركة  و�ل�شريك  �مل�شئول  �ملدير  ب�شفته 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   2.000.000(
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/1 �ل�شاعة 9.30 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch1B.8 بالقاعة  �ص 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 718 /2013  جتاري كلي                        

�ملر�ع�شى  �شركة   -2 علي  حممد  ح�شني  حممد  علي  /1-حم��م��د  عليهما  �مل��دع��ى  �ىل 
للتجارة �لعامة ) ذ.م.م( جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / خط �المار�ت للمالحة 
�ق��ام عليك �لدعوى  �مل��ه��ريي  قد  �مل��ي��دور  )ذ.م.م(  وميثله: �حمد �حل��اج خ��ادم بطي 
و�لتكافل  بالت�شامن  و�لثانية(  �الول   ( عليهما  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ال�شتحقاق  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   329.175( مبلغ  ب�شد�د 
.  وح��ددت لها جل�شة يوم �الحد  �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب.   وحتى متام 
�ملو�فق 2013/8/18 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 58 /2013  تظلم �سرعي                          
�ملتظلم/  �ن  �القامة مبا  ر�ن��د� حجازي جمهول حمل  ���ش��ده/1-  �ملتظلم  �ىل 
عليكم  �ق��ام  قد  كنعان    حليم  �شمري  وميثله:  �شت�شليدر  �نتون  نيكال�ص  ك��اى 
�لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من قر�ر �الآمر على عري�شة )�شرعي( 
رقم 2012/576 و�لر�شوم و�مل�شاريف .  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 
2013/8/13 �ل�شاعة 8.30 �ص مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �الق���ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/1719 تنفيذ عمايل

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1- مطعم وحلويات م��والي يو�شف  �ىل 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  ع���ادل خ��ل��خ��ايل    �لتنفيذ/  �ن ط��ال��ب  �الق��ام��ة مب��ا 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1450( درهم 
ر�شوم  دره��م   14 مبلغ  �ىل  .باال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
فان  وعليه  �الب��ت��د�ئ��ي��ة.   �ملحكمة  ر���ش��وم  دره���م   233 �ملحكمة.ومبلغ  خلزينة 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم الق�سايا العمالية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/453 تنفيذ �سرعي
�ن طالب  �القامة مبا  �ملنفذ �شده/1- خالد وجية  جمهول حمل  �ىل 
�لتنفيذ/ نوف �شعد علي �شعد حممد �خلبيزي وميثله: عبد�هلل ح�شن 
�ح��م��د ط��اه��ر    ق��د �أق��ام��ت عليك �ل��دع��وى �لتنفيذية �مل��ذك��ورة �عاله 
لتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/62 �حو�ل نف�ص م�شلمني  
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 43.875 درهم( وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
خدمات الحوال ال�سخ�سية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2012/3926 كلي جتاري ال�سارقة  

�ىل �ملدعى عليه:/ ماجد �حمد حممد حممد ر��شد �حمد �ل�شعدي   حيث �ن 
�ملدعي: �لبنك �لتجاري �لدويل.   قد �أقام عليكم لدى هذه �ملحكمة �لدعوى 
�ىل  باال�شافة  فقط  درهم(   700.215( مببلغ  فيها  ويطالبكم  �عاله  �ملذكورة 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام 
�ملحاماة   �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  باال�شافة  وكذلك  �ل�شد�د, 
لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
من يوم 2013/8/25 وذلك لالجابة 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  10860 بتاريخ 2013/8/3    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/670 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
جيم�ص ر�فيندر�ن بر�شاد فايات �جلن�شية: �لهند وطلب �لت�شديق على �لتوقيع 
يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )رمال لتجارة الديزل/ذ.م.م  
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )65559( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل: ر��شد حارب �شعيد �شامل 
�لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم���ار�ت   �جلن�شية:  حلوكا  م�شبح 
�نق�شاء  بعد  �مل��ذك��ور  �مل��ح��رر  يف  �ل�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/790 )عمايل جزئي ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �بعاد 
للديكور �قام �ملدعي/عثمان غني عنايت �هلل جن�شيته: باك�شتان عنو�نه: 
-عمايل   2013/790 برقم  �لدعوى    0559314004 :ت:  �بوظبي/�مل�شفح 
و�لفائدة  دره��م   18800 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها  عجمان-   - جزئي 
بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د.  فانت مكلف باحل�شور �مام 
�و بو��شطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية �شخ�شيا 
وذلك يف �ل�شاعة 8.30 �ملو�فق يوم 5 من �شهر �غ�شط�ص ل�شنة 2013 وذلك 

للنظر يف �لق�شية بو�شفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/25
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
حممد عبد�هلل عالي �لنقبي �جلن�شية: �المار�ت  وطلبا �لت�شديق على �لتوقيع 
�لتجاري  �ال���ش��م  يف   %100 �ل��ب��ال��غ��ة  ح�شته  يف  )ت���ن���ازل(  يت�شمن  حم���رر  ع��ل��ى 
يف  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�ص   ) املب�شر  ركن  ماركت  )�شوبر 
 2008/7/24 بتاريخ  �ل�شادر   564323 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان-  مدينة 
�ليوحه  �ل�شيد / علي �حمد علي  �لتنمية �القت�شادية خورفكان. �ىل  د�ئ��رة  يف 
�لنقبي �جلن�شية: �المار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شان  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

�نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    
 اعـــــــالن       

�ملذكورين  �ل�شادة  �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:كال من  �لكاتب  باد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا   تقدم �يل 
د�ئرة  من  و�ملرخ�ص  �جلاهزة(  للمالب�ص  و��شود  �بي�ص   ( �لتجاري  �ال�شم  يف  �شركاء  وب�شفتهما  �دن��اه 
�لتنمية �القت�شادية يف مدينة خورفكان- رخ�شة جتارية رقم 553831 �ل�شادر بتاريخ 2007/7/10 يف  
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خورفكان. �ل�شيد : حممد عبد�لغني حمي �لدين فطايري �جلن�شية: �شوريا 
100%  وطلبا �لت�شديق على �لتوقيع على حمرر يت�شمن ) ��شافة �شريك وتغري �ل�شكل �لقانوين( حيث 
ح�شته  من  جزء  عن  ويتنازل  �شريك  ��شافة  فطايري  �لدين  حمي  عبد�لغني  حممد  �ل�شيد/  يرغب 
بن�شبة 51% يف �ال�شم �لتجاري �ملذكور بياناته �عاله �ىل �ل�شيد: �شعيد عبد�هلل حممد حمد�ن هند��شي 
�جلن�شية: �المار�ت بحيث يتحول �ل�شكل �لقانوين لل�شركة من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية 
حممد  �ل�شيد:  كالتايل:  �ع��اله  بياناتها  �مل��ذك��ورة  �لرخ�شة  يف  منهما  ك��ال  ح�شته  وي��ك��ون  حم���دودة. 
عبد�لغني حمي �لدين فطايري �جلن�شية: �شوريا 49% �ل�شيد : �شعيد عبد�هلل حممد حمد�ن هند��شي 
�جلن�شية:�المار�ت 51% ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق 

على توقيعات ذوي �ل�شان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  ورام للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م(.رقم �لرخ�شة: 627634
عنو�نها: حمل رقم 1 ملك عي�شى عبد�هلل عبد�لعزيز �لعثمان- ديرة- عيال نا�شر  
�ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري: 1047040 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله, وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر عن 
�جلمعية �لعمومية لل�شركاء و�ملوثق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ 2013/6/13 
وعلى من لديه �ي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
فاك�ص:  ه��ات��ف: 04-3215355  دب���ي-  ب��ر   - م��ز�ي��ا  م��رك��ز  1001 ملك  رق��م  يف مكتب 
3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
عنو�نه: مكتب 1001 ملك مركز مز�يا- بر دبي   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�مل�شفي  بتعيني  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�شادية 
�ملذكور �عاله للقيام بت�شفية ورام للتجارة العامة  )�س.ذ.م.م( وعنو�نها: حمل 
رقم 1 ملك عي�شى عبد�هلل عبد�لعزيز �لعثمان- ديرة- عيال نا�شر وذلك مبوجب 
بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�ملوثق  �لعمومية  �جلمعية  عن  �ل�شادر  �لقر�ر 
�ملعني يف  �مل�شفي  �لتقدم �ىل  �و مطالبة  2013/6/13 وعلى من لديه �ي �عرت��ص 
مكتبه �لكائن يف مكتب رقم 1001 ملك مركز مز�يا - بر دبي- هاتف: 04-3215355 
فاك�ص: 3215356-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 467 /2013  عقاري كلي                        
�ىل �مل��دع��ى عليه /1-روف����ات ك���ارل م��ام��ادوف جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار ) �ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي       قد �ق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد 
و�لز�م   )2401( رقم  �ل�شكنية  �لوحدة  ب�شاأن  عليه  و�ملدعي  �ملدعيه  بني  �مل��ربم 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.    و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  �لر�شوم  عليه  �ملدعي 
فانت  لذ�   ch1B.8 بالقاعة  �ص   11.00 �ل�شاعة   2013/8/18 �ملو�فق  �الح��د 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 433 /2013  عقاري كلي                        

�ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  �تيا  جمهول حمل  ن��وف  /1-�شمري  عليه  �ملدعى  �ىل 
علي  عبيد  �شيف  حممد  وميثله:  ����ص.ذ.م.م(   ( لال�شتثمار  �لقاب�شة  تعمري   /
�حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملربم بني 
�ملدعيه و�ملدعي عليه ب�شاأن �لوحدة �ل�شكنية رقم )2905( و�لز�م �ملدعي عليه 
�ملو�فق  �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني 
2013/8/19 �ل�شاعة 11.00 �ص بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�يام على �الق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 592 /2013  عقاري كلي                        

�القامة  حمل  جمهول  �شينغ    �شويندير  �ناند  /1-�شاجناي  عليه  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار ) �ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف 
عبيد علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد 
و�لز�م   )1305( رقم  �ل�شكنية  �لوحدة  ب�شاأن  عليه  و�ملدعي  �ملدعيه  بني  �مل��ربم 
�مل��دع��ي عليه �ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�شة يوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/8/21 �ل�شاعة 11.00 �ص 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 �القل. ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 431 /2013  عقاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-�شيد �شالح �لدين حميد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار ) �ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملربم 
عليه  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م   )2909( رق��م  �ل��وح��دة  ب�شاأن  عليه  و�مل��دع��ي  �ملدعيه  ب��ني 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  �لر�شوم 
2013/9/11 �ل�شاعة 11.00 �ص بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�يام على �الق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 430 /2013  احوال نف�س م�سلمني                          
�ىل �مل��دع��ى عليه /1-ر�ن����د� �بر�هيم ح��ج��ازي  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي / كاي بيكال�ص �نتون �شت�شليدر  وميثله: �شمري حليم كنعان  قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لق�شية  99394 
�ف �ل عن حمكمة مقاطعة مونتجومري بوالية مرييالند بامريكا و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/2 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1C.14 بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �الق���ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

مبثابة ح�شوري.
 خدمات الحوال ال�سخ�سية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2483 /2013  عمايل جزئي                          

�القامة  حم��ل  جمهول  .ذ.م.م    ���ص  ك�شري  كنج  /1-مطعم  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / علي �بر�هيم حممد عكا�شه وميثله: ر��شد عبد�لرز�ق حممد 
تهلك قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
�ل�شكوى )2013/147608(. وحددت  )12520 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/8/13 �ل�شاعة 8.30 �ص 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 �القل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 496 /2013  عقاري كلي                        
�ن  �الق��ام��ة مبا  �وج��ل��و  جمهول حمل  �ملدعى عليه /1-�ي��ل��د�ر ر�شاييف  �ىل 
�ملدعي / تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار ) �ص.ذ.م.م( وميثله: حممد �شيف عبيد 
علي �حلفيتي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد �ملربم 
�ملدعي  و�ل��ز�م  �ل�شكنية رقم )2210(  �لوحدة  ب�شاأن  و�ملدعي عليه  �ملدعيه  بني 
عليه �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
باحل�شور  فانت مكلف  لذ�   ch1A.1 بالقاعة  9.30 �ص  �ل�شاعة   2013/9/8
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�يام على �الق��ل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10860 بتاريخ 2013/8/3     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/674  عقاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه/1- م�شروع فالمنجو كريك ) ذ.م.م(  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �حلارث �شامل �حمد عبد�هلل �ملو�شى وميثله: 
حممد �شيف عبيد علي �حلفيتي نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى  2013/7/4 يف  بتاريخ  �ملنعقدة  
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2013/9/12 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم 

ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دل ب��وت�����رو وكي���رب�����ر يف رب�����ع نه���ائ���ي وا�ضن���ط�����������ن
تاأهل �الرجنتيني خو�ن مارتن دل بوترو �مل�شنف �ول �ىل 
�لدور ربع �لنهائي من دورة و��شنطن �المريكية �لدولية 
790ر295ر1 مليون  �لبالغة جو�ئزها  يف كرة �مل�شرب, 
دوالر عند �لرجال و235 �لف دوالر عند �ل�شيد�ت, وذلك 
بفوزه على �ال�شرت�يل برنارد توميت�ص �لر�بع ع�شر 3-6 

و3-6.
بعد  �خلمي�ص  مو�جهتني  خا�ص  �ل��ذي  بوترو  دل  ويلتقي 
�ن تعطلت مبار�ته مع �المريكي ر�ين هاري�شون يف �لدور 
�لنهائي  رب��ع  يف  �الم��ط��ار,  ب�شبب  و5-7(   1-6( �ل��ث��اين 
�ل�شابع �لذي تغلب على  �جلنوب �فريقي كيفن �ندر�شون 
�المريكي ماردي في�ص 7-6 )7-2( و6-1 وذلك بعد �ن 

تخل�ص �ي�شا من �ال�شرت�يل جيم�ص د�كوورث بالفوز عليه 
6-3 و3-6 و6-4 يف �لدور �لثاين.

وبلغ �لدور ذ�ته �الملاين تومي ها�ص �لثالث وو�شيف بطل 
�ملو�شم �ملا�شي وذلك بفوزه على �المريكي تيم �شمي�شيك 
�يفان  �لكرو�تي  ثم  �لثاين  �ل��دور  يف  و3-6  و5-7   6-3

دوديغ �لثالث ع�شر 6-4 و4-6 و7-5 يف �لدور �لثالث.
وي��ت��و�ج��ه ه��ا���ص �ل����ذي خ�����ش��ر ن��ه��ائ��ي �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي �مام 
مع  �ملقبل  �ل���دور  يف  دول��غ��وب��ول��وف,  �لك�شندر  �الوك����ر�ين 
و�ل��ذي تغلب  �لبلغاري غريغور دمييرتوف �حل��ادي ع�شر 

على �المريكي �شام كويري �ل�شاد�ص 6-3 و2-6.
موؤخر�  و�ملتوج  �لثامن  �ي�شرن  جون  �المريكي  و��شل  كما 

�ل��ن��ه��ائ��ي بفوزه  �ت��الن��ت��ا م�����ش��و�ره وب��ل��غ رب���ع  ب��ل��ق��ب دورة 
ليلتقي  و5-7,   5-7 ديفارمان  �شومديف  �لهندي  على 
�لقرب�شي ماركو�ص بغد�دي�ص �ل�شاد�ص ع�شر و�لذي �طاح 
بالياباين كاي ن�شيكوري �لثاين بالفوز عليه ب�شهولة 1-6 
����ش��ط��ر�ر �الخ���ري خل��و���ص م��ب��ار�ت��ني يف  و6-2, م�شتغال 
�ليوم ذ�ته ب�شبب �المطار حيث تغلب يف �لدور �لثاين على 

�المريكي جاك �شوك 7-5 و2-6.
تور�شونوف  دم��ي��رتي  �ل��رو���ش��ي  �ي�شا  �لنهائي  رب��ع  وب��ل��غ 
بفوزه على �لت�شيكي ر�ديك �شتيبانيك 4-6 و6-4 و5-7, 
�لذي  ماتو�شيفيت�ص  مارينكو  �ال���ش��رت�يل  �شيو�جه  وه��و 
�طاح بالكندي ميلو�ص ر�ونيت�ص �لر�بع بالفوز عليه 5-7 

و7-6 )9-7(. ولدى �ل�شيد�ت, و��شلت �الملانية �جنيليك 
�لنهائي  رب��ع  �ىل  وتاأهلت  م�شو�رها  �وىل  �مل�شنفة  كريبر 
و6-�شفر,   5-7 �ودي��ن  ميالين  �المريكية  على  بفوزها 
�ل�شابعة  ريباريكوفا  �ل�شلوفاكية ماغد�لينا  �شتو�جه  وهي 
يان  مو�طنتها  على  بدورها  تغلبت  و�لتي  �للقب  وحاملة 

�شيبيلوفا 7-5 و5-7 و5-7.
وتاأهلت �ىل ربع �لنهائي �ي�شا �لرو�شية �يكاتريينا ماكاروفا 
�لثالثة بفوزها على �لفرن�شية كارولني غار�شيا 6-2 و6-

�شفر, و�لفرن�شية �الخرى �ليزيه كورنيه �لر�بعة بفوزها 
على �لربيطانية هيرث و�ت�شون 6-4 و6-4, و�لرومانية 
�شور�نا �شري�شتيا �خلام�شة بفوزها على �المريكية �لي�شون 

ري�شك 3-6 و6-2 و3-6.
وت��ل��ت��ق��ي م��اك��اروف��ا يف رب���ع �ل��ن��ه��ائ��ي �ل��روم��ان��ي��ة مونيكا 
كيز  مادي�شون  �الم��ريك��ي��ة  على  تغلبت  �ل��ت��ي  نيكولي�شكو 
كورنيه  تلعب  فيما   ,)6-8( و6-7  و6-2   1-6 �لثامنة 
�ورماي�شيا  بوال  �الرجنتينية  �ي�شا  وتاأهلت  �شري�شتيا  مع 
بفوزها على �لرو�شية �ولغا بو�شكوفا 3-6 و6-3 و1-4, 
�طاحت  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  بتكوفيت�ص  �ن��دري��ا  �المل��ان��ي��ة  لتلتقي 

مبو�طنتها مونا بارتيل �ل�شاد�شة.
�مل��ا���ش��ي على  �ل��ع��ام  ي��ذك��ر �ن ري��ب��اري��ك��وف��ا ت��وج��ت باللقب 
ح�شاب �لرو�شية �نا�شتازيا بافليوت�شنكوفا ثم ف�شلت بعدها 

يف �حر�ز �ي لقب )متلك يف ر�شيدها ثالثة �لقاب(.

املن�اف�ضة عل�ى �ض�دارة بطول�ة احلف�ر الوطني��ة للبولينج
�حلفر  ���ش��رك��ة  ب��ط��ول��ة  ����ش���د�رة  �أور�ق  �خ��ت��ل��ط��ت 
�لوطنية)NDC( �لرم�شانية �ملفتوحة �لثالثة 
و�مل���ق���ام���ة ب�شالة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج  ع�����ش��رة 
بالتعاون  �أب��وظ��ب��ي  يف  للبولينغ  �ل��دول��ي��ة  خليفة 
م��ع جم��ل�����ص �أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي وم��دي��ن��ة ز�يد 
�لريا�شية يف �أبوظبي و�لتي تختتم يوم �لثالثاء 
�أبرز  25 يوما مب�شاركة  �أن تو��شلت  �ملقبل ,بعد 
�لدولة ودول جمل�ص  �للعبة علي م�شتوى  جنوم 
�لتعاون ملختلف �لفئات و�لعديد من جنوم �للعبة 
,باعتبارها  �ملقيمني  و�الأ���ش��دق��اء  �الأ���ش��ق��اء  م��ن 
�الأك����رث م�����ش��ارك��ة و�الأغ���ل���ى ج��و�ئ��ز وق���د �شهدت 
جولة �أم�ص �الأول �لتي �نتهت يف �ل�شاعات �الأوىل 
من يوم �أم�ص تقدم �لالعب با�شل �شعيد لل�شد�رة 
مبعدل 257 على ح�شاب بطل �الإم��ار�ت �لعاملي 
حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة �ل��ق��ب��ي�����ش��ي �ل�����ذي ت���ر�ج���ع ثالثا 
�لالعب  مت�شك  ,ف��ي��م��ا   255 �ل�����ش��اب��ق  مب��ع��دل��ه 
�ملركز  يف  )ب���وب(  ���ش��امل  �لرحمن  عبد  �ملخ�شرم 

257 بفارق �شئيل من �ل�شد�رة  �لثاين مبعدل 
مما ي�شعل �جلوالت �ملتبقية من �لدور �لتمهيدي 
بعد  �لنهائي  قبل  �ل��دور  مباريات  �نطالقة  قبل 
غ��د �الث��ن��ني مب�����ش��ارك��ة 20 الع��ب��ا ي��ت��اأه��ل منهم 
�لع�شرة �الأو�ئل �قرت�با من �ملربع �لذهبي ,فيما 
تختتم �لبطولة وتتويج �لفائزين م�شاء �لثالثاء 
و�لتي  �ل��ب��ول��ي��ن��ج  ب��ط��والت  الأجن����ح  م�شكا   8-6
�ملفتوحة  �لبطولة  64 العبا يف  م�شاركة  �شهدت 
جو�ئزها  وب���ل���غ���ت  10جن�شيات  ���ش��م��ت  �ل���ت���ي 
. و�أ���ش��ف��رت �جلولة  �أل���ف دره���م   150 �ل��ن��ق��دي��ة 
�ل�شاب �شلطان حممد  �لدويل  �ملا�شية عن تقدم 
�للقب  �ملركز �خلام�ص حامل  ر�بعا ويف  �لقبي�شي 
حممود �لعطار ,ثم �لدويل �شيد �إبر�هيم ,حممد 
�مل��رزوق��ي ,ح�شن �ل��زع��اب��ي ,�ل���دويل ن��اي��ف عقاب 
,و�لكويتي جا�شم دروي�ص ,و�شهدت �جلولة قفزة 
كبرية لالعب �لدويل �شاكر علي للمركز �حلادي 
ع�����ش��ر ,وت���ر�ج���ع���ت �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ���ش��ام��ن��ث��ا هنان 

للمركز �لثاين ع�شر ويف �شد�رة فئة �ل�شيد�ت,ثم 
�ل�شاعد حممد  ,وح��ل  �ل�شويدي  �ل��دويل ح�شني 
�ملهري يف �ملركز �لر�بع ع�شر ,ثم �لفلبيني و�حمد 
عادل  ,و�ح��ت��ل  ري��ا���ص  ري��ك��ي  ,و�لفلبيني  �مل��ه��ري 
�لتاأهل  قائمة  �شمن  �لع�شرين  �مل��رك��ز  �جل��الف 
..ب��ي��ن��م��ا خ���رج م���ن د�ئ�����رة �مل��ق��دم��ة ع����ادل لوتاة 
ي�شعل  مما  �لهاملي  وحليمان  �ملن�شوري  وح��ارب 
بطولة  �أم��ا   . �ملتبقية  �لتمهيدي  �ل���دور  ج��والت 
�أق�شى  �لهو�ة �لتي تقام الأول مره بهدف توفري 
درجات �لعد�لة و�لتكافوؤ بني �مل�شاركة فقد �عتلى 
عبد�هلل مبعدل  �أمين  �الأردين  �لالعب  �ل�شد�رة 
222 ن��ق��ط��ة ع��ل��ي ح�����ش��اب �ل���الع���ب �الإم���ار�ت���ي 
�ملركز  ,ويف   221 مب��ع��دل  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ع���ب���د�هلل 
نقطة   219 بر�شيد  �وغ�شتني  �لفلبيني  �لثالث 
,ثم �شامل �ملحرمي وتر�جع �لهندي عبد�للطيف 
تلك  م��ن  ,وي�شعد  �خل��ام�����ص  للمركز  �لقري�شي 

�لفئة للدور �لنهائي ع�شرة العبني .

اأن�ضيلوتي: اللعب الهجومي اأهم من الفوز
�ملبار�ة  �أد�ء العبيه يف  �أن�شيلوتي,  كارلو  �الإي��ط��ايل  م��دري��د,  ري��ال  م��درب  �أب��رز 
�الأمريكي  جاالك�شي  �آجنلي�ص  لو�ص  �أم��ام  �مللكي  �لفريق  خا�شها  �لتي  �لودية 
�لهام  من  �أن��ه  �إىل  م�شري�  و�ح��د,  مقابل  �أه���د�ف  بثالثة  فريقه  بفوز  و�نتهت 
�أن�شيلوتي عقب  لعب كرة �لقدم ب�شكل هجومي و�ل�شغط على �خل�شم. وقال 
�ملبار�ة �لتي �أقيمت �خلمي�ص مبلعب جامعة فينيك�ص �شمن بطولة كاأ�ص �أبطال 
جيني�ص �لدولية �لودية لقد لعبنا جيد� حاولنا �للعب �شويا و�لالعبون نفذو� 
ت�شكيالت هجومية جيدة. علينا �أن نو��شل �لتح�شن �لهام هو لعب كرة �لقدم 
�لتحديد  وجه  على  �أن�شيلوتي  وقيم   . �خل�شم  على  و�ل�شغط  هجومي  ب�شكل 
�ملبار�ة  �أه��د�ف  �أول  �لذي �شجل  �أنخل دي ماريا  �الأرجنتيني  �أد�ء العبني مثل 
�ل�شاعد  �ل��الع��ب  �م��ت��دح  كما  ه��دف��ني,  �شجل  �ل��ذي  بنزمية  ك��رمي  و�لفرن�شي 
جيد�  لعب  لقد  �أن�شيلوتي  ق��ال  �إي�شكو  وع��ن  )�إي�شكو(.  �أالرك���ون  فر�ن�شي�شكو 
��شتغالل  ع��ن  �لبحث  ك��ب��رية يف  ب��ق��در�ت  يتمتع  ق��دم  ك��رة  �إن���ه الع��ب  للغاية. 
قال  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �لربتغايل  يخ�ص  وفيما   . �خلطوط  بني  �مل�شاحات 
الأن��ه مرتاح يف  �أغ��ري مركزه  �ل��ذي يرغب هو فيه. لن  �ملركز  للعب يف  يحتاج 

�ملركز �لذي يلعب فيه. هو من عليه �ختيار مركزه يف �مللعب .

الأهلي والزمالك يبحثان عن الفوز باأبطال اأفريقيا
عن  �لزمالك  وغرميه  �للقب  حامل  �الهلي  �مل�شرية  �لكرة  قطبا  يبحث 
مناف�شات  يف  م�شو�رهما  ��شتهال  �ن  بعد  وذل���ك  �الول,  ف��وزه��م��ا  حتقيق 
لكرة  �فريقيا  �بطال  دوري  مل�شابقة  �ملجموعات  دور  من  �الوىل  �ملجموعة 

�لقدم, مبو�جهة بع�شهما يف مبار�ة نارية �نتهت بالتعادل 1-1.
�الحد  غ��د�  ي�شت�شيف  �ذ  �ملحلي  غرميه  م��ن  ��شهل  �اله��ل��ي  مهمة  وت��ب��دو 
قو�عده  خ��ارج  �لزمالك  يلعب  فيما  �فريقي,  �جلنوب  بايريت�ص  �ورالن���دو 
و�شتقام مبار�ة  ق��و�ع��ده  خ���ارج  �لكونغويل  ل��ي��ب��وب��اردز  �م���ام  ذ�ت���ه  �ل��ي��وم  يف 
�الهلي و�ورالندو على ملعب �جلونة مبحافظة �لبحر �الحمر, كما كانت 
�حلال يف �ملبار�ة �الوىل �لتي كانت مقررة مبلعب برج �لعرب فى حمافظة 
�ملبار�ة  �ن  �حلفيظ  عبد  �شيد  �الهلي  يف  �لكرة  مدير  و�ك��د  �ال�شكندرية. 
�شهر  �قامتها فى ملعب �جلونة فى  ب�شبب  �الط��الق  �شهلة على  تكون  لن 
رم�شان بعد �ن رف�ص �الحتاد �الفريقي تاأجيلها �ىل ما بعد عيد �لفطر, 
�لالعبني على خو�شها وهم �شائمون فى ظل طق�ص حار مما  و��شطر�ر 

يعطي �ف�شلية للفريق �ل�شيف.

ينتظر مواجهة الهالل ال�شعودي على لقب البطولة 

العي���ن يتغل����ب عل����ى كاظم����ة الكويت����ي بثالثي����ة نظيف�������ة
•• العني – الفجر:

ت�شوير حممد معني :

�لعني  بنادي  �لقدم  لكرة  �الأول  �لفريق  ��شتعاد 
�مل�شتحق  ف��وزه  بعد   , �لدولية  �لبطولة  ���ش��د�رة 
على كاظمة �لكويتي بنتيجة 3-�شفر, يف �ملبار�ة 
�لتي جمعت �لفريقني م�شاء �أم�ص �الأول ,�شمن 
�جلولة �لثانية من �لبطولة, على ملعب خليفة 

بن ز�يد بنادي �لعني.
�لبدالء,  بدكة  �لفنية  �ملنطقة  من  �لفريق  وقاد 
�الأورج����وي����اين ج���ورج ف��و���ش��ات��ي, و�ل����ذي حر�ص 
على و�شع ب�شمته �لفنية يف �ملو�جهة, من خالل 
�أمام  به  و�ل��ذي ظهر  �جلديد  �مليد�ين  �الأ�شلوب 
كاظمة وكان �شوط �للعب �الأول قد �نتهى بتقدم 
�لعني على كاظمة بهدف دون رد, و�أحرز ثالثية 
�لعني جيان �أ�شامو�ه 18 , و�إبر�هيم دياكيه 48 

, و�شامل عبد�هلل 84 .
وبالنتيجة يرفع �لعني ر�شيده من �لنقاط �إىل 
�ملركز  ك��اظ��م��ة يف  يبقى  ����ش���د�رة, يف ح��ني  6 يف 

�لر�بع بدون ر�شيد من �لنقاط.
و����ش��ت��ه��ل �ل��ع��ني �مل��و�ج��ه��ة ���ش��اغ��ط��اً ع��ل��ى مرمى 
�مليد�ن  متو�شط  الع��ب  وك���اد  �لكويتي,  �لفريق 
�ل�شيوف  يفاجئ  �أن  دياكيه  �إبر�هيم  �لعيناوي 
ب��ه��دف ���ش��اروخ��ي م��ن م�����ش��اف��ة ب��ع��ي��دة, غ��ري �أن 

يف  كنكوين جن��ح  كاظمة ح�شني  م��رم��ى  ح��ار���ص 
�إبعاد ت�شويبة دياكيه من �شقف مرماه �إىل ركلة 
يف  �لعني  �أه���د�ف  �أول  م��ن  �شباكه  منقذ�ً  ركنية 

�ملبار�ة عند �لدقيقة �الأوىل برب�عة عالية.
وم���ار����ص �ل��ب��ن��ف�����ش��ج ���ش��غ��ط��اً الف���ت���اً ع��ل��ى مرمى 
�لرت�جع  �إىل  �الأخ��ري  لي�شطر  �لكويتي,  كاظمة 
العب  وك��اد  �ملعاك�شة,  �لهجمات  على  و�العتماد 
هدف  يخطف  �أن  �شايف  نا�شر  �لكويتي  �لفريق 
مثالية  فر�شة  له  ت�شنت  عندما  لفريقه  �ل�شبق 
�حلار�ص  �شليمان  د�وود  م��رم��ى  على  للت�شديد 
�لعيناوي, من د�خل منطقة �جلز�ء, �إال �أن د�وود 

جنح يف حتويل �لكرة �إىل ركنية بفد�ئية 6 .

�أف�شلية �لعني 
وب��رغ��م �ل��ت��ح�����ش��ن �ل����ذي ر�ف����ق م����ردود �لفريق 
�لكويتي و�لذي تتحرر من �النكما�ص و�لرت�جع 
�لتي بدت عليه مع بد�ية �ملو�جهة تدريجياً, غري 
�أو�شاعهم  تعديل  فر�شة  ميهلهم  مل  جيان  �أن 
�مليد�نية على �الأر�ص, وذلك بعد �أن �أحرز هدف 
ر�ئعة,  تكتيكية  جملة  م��رتج��م��اً  �الأول,  �ل��ع��ني 
بد�أت من ركلة ركنية يف �جلانب �الأي�شر مر�شلة 
جمعة  ف��ار���ص  ليقابلها  عبد�لرحمن  عمر  م��ن 
�أحمد  ملحمد  �ل�شندوق  د�خ��ل  ر�أ���ش��ي��ة  بتمريرة 
�الأخري  ليقابلها  جل��ي��ان,  حولها  ب���دوره  و�ل���ذي 

لتعانق  طائر  و�شع  على  من  مبا�شرة  بت�شديدة 
�ملو�جهة  �أه��د�ف  �أول  عن  معلنة  �ل�شباك  �لكرة 

ل�شالح �لعني 18 .
�للعب  جم��ري��ات  على  �شخ�شيته  �لعني  وف��ر���ص 
���ش��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى منطقة  �أح��ك��م  �أن  ب��ع��د  مت���ام���اً, 
�ل�شيوف  ل��ي��ج��رب  �مل���ي���د�ن  و���ش��ط  �مل����ن����اور�ت يف 
�أخ��رى للحد من �ملحاوالت  �ل��رت�ج��ع م��رة  على 
�لهجومية �خلطرة بقيادة مهاجم �لعني �لدويل 
�أ�شامو�ه مبعاونة دياكيه وعموري  �لغاين جيان 

يف خط �ملقدمة.

جنومية دياكيه
وب���د� �ل��الع��ب �إب��ر�ه��ي��م دي��اك��ي��ه م�����ش��ر�ً على رد 
�ل��ت��ح��ي��ة جل��م��اه��ري �ل��ع��ني �ل��ت��ي ح��ر���ش��ت على 
تعزيز معنوياته بالت�شفيق �حلار, موؤكدة ثقتها 
يف العب خط �لو�شط �ملتميز و�لذي تعاقد معه 
حار�ص  يفاجئ  �أن  دياكيه  وك���اد  �أخ����ري�ً,  �ل��ن��ادي 
�لثانية  للمرة  كنكوين  �لكويتي  كاظمة  مرمى 
مر�شلة  لعك�شية  عالياً  تطاول  عندما  �ملبار�ة  يف 
من ركلة ركنية يف �جلانب �الأمين بقدم مرييل 
خادعة  ر�أ�شية  بت�شديدة  دياكيه  ليقابلها  ر�دوي, 
�لتي  بالعار�شة  ��شطدمت  �مل��رة  ه��ذه  يف  ولكن 
�إن��ق��اذ �ملرمى  ب���دور �حل��ار���ص كنكوين يف  ق��ام��ت 

�لكويتي من هدف حمقق للعني 36 .

�لت�شدي  يف  �لكويتي  �حل��ار���ص  كنكوين  وت��األ��ق 
�لعني  �أل��ع��اب  �شانع  �أر�شلها  �شاروخية  لقذيفة 
�إثر ركلة حرة ثابتة من على  عمر عبد�لرحمن 
حدود منطقة �جلز�ء, لتعود �لكرة من بني �أيدي 
كنكوين �إىل �لعيناوي �شلطان نا�شر و�لذي كان 
�أر�شل  �أن��ه  �إال  متاماً  �خل��ايل  �ملرمى  مو�جهة  يف 
 ..  44 مرمى  ركلة  �إىل  حتولت  بعيدة  ت�شديدة 
ليعلن حكم �ل�شاحة فهد �لك�شار عن نهاية �شوط 
كاظمة  ح�شاب  على  �لعني  بتقدم  �الأول  �للعب 

بهدف دون رد.

عودة عبد�هلل
وح��ظ��ي الع���ب م��ت��و���ش��ط �مل���ي���د�ن �مل��ت��األ��ق �شامل 
�أر�شية  دخ��ول��ه  حل��ظ��ة  خ��ا���ش��ة  بتحية  ع��ب��د�هلل 
 46 �لدقيقة  نا�شر يف  �شلطان  ب��داًل عن  �مللعب 
�رتياحها  عن  ع��ربت  �لتي  �لعني  جماهري  من   ,
�الأول من  �ل��ف��ري��ق  ق��ائ��م��ة  �إىل  �ل��الع��ب  ل��ع��ودة 
ميد�نياً مميز�ً  م����ردود�ً  �ل��الع��ب  وق���دم  ج��دي��د, 

جعله حمل �إ�شادة وتقدير �جلميع.
�لثاين  �ل�شوط  يف  �لقوي  م���ردوده  �لعني  وتابع 
جلماهري  �لتحية  رد  يف  دياكيه  �إبر�هيم  لينجح 
بعد مرور  �لثاين لفريقه  �لهدف  باإحر�ز  �لعني 
ث���الث دق��ائ��ق ف��ق��ط م��ن ع��م��ر �ل�����ش��وط �لثاين, 
ر�أ���ش��ي��ة ر�ئ��ع��ة من  �أن تلقى مت��ري��رة  وذل���ك بعد 

���ش��ان��ع �أل���ع���اب �ل��ع��ني ع��م��ر ع��ب��د�ل��رح��م��ن تقدم 
بيمن  ير�شلها  �أن  قبل  جيدة  ب�شورة  دياكيه  بها 
ف��وز فريقه بالهدف �ل��ث��اين يف  �حل��ار���ص م��ع��زز�ً 

�ملو�جهة 48 .
وك��ث��ف �ل��ع��ني م���ن حم���اوالت���ه �ل��ه��ج��وم��ي��ة على 
�لتهديفية  �لكويتي لتعزيز غلته  مرمى كاظمة 
يف �ملبار�ة, و�أر�شل �شامل عبد�هلل عر�شية عك�شية 
�أ�شامو�ه  ج��ي��ان  ق��اب��ل��ه��ا  �الأي�������ش���ر  �جل���ان���ب  م���ن 
ت�شدى  ط��ائ��ر,  و���ش��ع  على  م��ن  ق��وي��ة  بت�شديدة 
لها كنكوين بفد�ئية لتتحول �إىل ركلة ركنية مل 

ي�شتثمرها �لعني 50 .
و�أر�شل عمر عبد�لرحمن متريرة �شاحرة جليان 
�لكويتي,  �ل�شفري  م��د�ف��ع��ي  خلف  م��ن  �أ���ش��ام��وه 
للت�شديد  ممتازة  و�شعية  يف  نف�شه  جيان  ليجد 
مرت  قوية  قذيفة  فاأطلق  �لكويتي  �ملرمى  على 

�إىل جو�ر �لقائم ركلة مرمى 68 .

تاألق �شامل
جمعة  ف��رج  �ل�شاب  �لعني  ن��ادي  مهاجم  و�أط��ل��ق 
�جلز�ء  منطقة  ح��دود  على  م��ن  قوية  ت�شديدة 

تاألق �حلار�ص �لكويتي يف �لت�شدي لها 80 .
و�أبى �شامل عبد�هلل العب فريق �لعني �إال �أن يوقع 
على �شباك كاظمة �لكويتي ولكن باأحلى �أهد�ف 
�لبطولة حتى �الآن, وذلك بعد �أن تلقى عر�شية 

دفاع  ت�شتيتها  ح��اول  �الأمي��ن  �جلانب  ر�ئعة من 
بت�شويبة  قابلها  �لذي  �شامل  �إىل  لت�شل  كاظمة 
�جلز�ء  منطقة  خ���ارج  م��ن  مبا�شرة  ���ش��اروخ��ي��ة 
ل��ت�����ش��ت��ق��ر يف م��ق�����ص �مل���رم���ى, م��ع��ل��ن��ة ع���ن ثالث 
84 .. لتنتهي �ملو�جهة  �أهد�ف �لعني يف �ملبار�ة 

بفوز �لعني على كاظمة بنتيجة 3-�شفر.

دياكيه يعتلي من�شة �لنجومية 
جن��ح الع��ب �ل��ع��ني �إب��ر�ه��ي��م دي��اك��ي��ه , يف خطف 
لقب جنومية مبار�ة فريقه �أمام كاظمة �لكويتي 
و�ل��ت��ي ج���رت م�����ش��اء �أول م��ن �أم�����ص ع��ل��ى ملعب 
خليفة بن ز�يد �شمن �جلولة �لثانية من بطولة 
�لعني �لدولية لكرة �لقدم 2013, و�لتي �نتهت 
نتيجتها بفوز �أ�شحاب �الأر�ص بنتيجة 3-�شفر.

ظهوره  يف  مثالية  ب�شورة  نف�شه  �لالعب  وق��دم 
�لعني  �إح��ر�ز هدف  �لفريق, وجنح يف  �الأول مع 

�لثاين يف �ملبار�ة.
برئا�شة  للبطولة  �لفنية  �للجنة  �ختيار  ووق��ع 
�لو��شحة  مل�شاهمته  دياكيه  على  عبد�هلل  ع�شام 
يف فوز فريقه بنتيجة �ملبار�ة, وبعد �نتهاء �ملبار�ة 
من  و�ملقدمة  العب  �أف�شل  جائزة  بت�شليمه  قام 
و�شط  و�أوالده,  خ��وري  ر���ش��ول  حممد  جمموعة 
�جلماهري  م��ن  الف��ت  وت�شجيع  حما�شية  �أج���و�ء 

�لعيناوية. 

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

بتاريخ 2012/16/18   �ملودعة حتت رقم: 175251 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: منتجع جمري� بيت�ص )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(  
 وعنو�نه:�ص ب 73137 منطقة �ل�شفوح, دبي, �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتقاومي؛  �لكر��شات؛  �الإعالنية؛  �لن�شر�ت  �لكتيبات؛  �ملقوى؛  �لورق  ومنتجات  �ملقوى  �لورق  �لورقية؛  و�ملنتجات  �لورق 
�لبطاقات؛ بطاقات �الأعمال؛ �ال�شتمار�ت؛ ل�شاقات؛ بطاقات �لتهنئة؛ �لدعو�ت؛ �لل�شاقات؛ �لر�شائل؛ �لن�شر�ت �الإخبارية 
�الألبومات؛  �لفوتوغر�فية؛  �ل�شور  و�ملو�عيد؛  �ملذكر�ت  دفاتر  ن�شاف؛  ورق  �لقرطا�شية؛  قطع  دفاتر  �لدفاتر؛  �لدورية؛ 
دفاتر  �لتذ�كر؛  �لكبرية؛  �الإعالنات  �لربيدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �رفف  �ليوميات؛  دفاتر 
قطع للكتابة؛ ورق �لكتابة؛ �ملطبوعات؛ �ل�شحف؛ قو�ئم �لطعام؛ �شحون �مل�شروبات �مل�شنوعة من �لورق �ل�شميك؛ رقاقات 
�لورق؛  من  �مل�شنوعة  �مل�شروبات  �شحون  �ملقوى؛  �لورق  من  �مل�شنوعة  �مل�شروبات  �شحون  �لورق؛  من  �مل�شنوعة  �الأطباق 
�لدوريات؛ �لكتب؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�شور�ت �ملطبوعة؛ �ل�شحف �ليومية؛ �لكتيبات؛ �ملجالت؛ �لكتالوجات؛ �الأدو�ت 
�مل�شاطر؛  �أقالم �حلرب �جلافة؛  �الآلية؛  �لر�شا�ص  �أقالم  �للباد؛  �أقالم  �لر�شا�ص؛  �أقالم  �أقالم �حلرب؛  �ملكتبية؛  و�للو�زم 

�ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 �لو�ق�عة بالفئة: 16 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة عبارة عن �شكل ثنائي �الأبعاد 
ملبني باللون �لذهبي. �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة عبارة عن �شكل ثنائي �الأبعاد ملبني. 

 �ال�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860

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

بتاريخ 2012/16/18   �ملودعة حتت رقم: 175252 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   

 با�ش��م: منتجع جمري� بيت�ص )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(  
 وعنو�نه:�ص ب 73137 منطقة �ل�شفوح, دبي, �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لفنادق؛ خدمات �الإيو�ء �ملوؤقت؛ خدمات �حلجز و�ملعلومات للفنادق و�ل�شقق �لفندقية و�ملطاعم؛ 
و�لدور�ت  و�ملعار�ص  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  ت�شهيالت  لتوفري  �لفنادق  خدمات  �لفندقية؛  �ل�شقق  خدمات 
�لتدريبية وور�ص �لعمل ومعار�ص �الأعمال و�الجتماعات و�ملحا�شر�ت؛ خدمات �ل�شيافة؛ خدمات �لتعاقد 
�ملطاعم  وخدمات  �لذ�تية  �خلدمة  مطاعم  خدمات  �ملطاعم؛  خدمات  و�مل�شروبات؛  �لطعام  توفري  على 
خفيفة؛  وجبات  تقدم  �لتي  و�ملطاعم  و�لكافيهات  و�ملقاهي  خارجاً  لتناوله  �لطعام  بتح�شري  تقوم  �لتي 

 خدمات �لتموين بالطعام و�مل�شروبات؛ خدمات حت�شري �لطعام و�مل�شروبات. 
 �لو�ق�عة بالفئة: 43 

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من جمموعة من عالمتني. �لعالمة �الأوىل يف �ملجموعة عبارة عن �شكل 
ثنائي �الأبعاد ملبني باللون �لذهبي. �لعالمة �لثانية يف �ملجموعة عبارة عن �شكل ثنائي �الأبعاد ملبني. 

 �ال�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  3  اأغ�سط�س 2013 العدد 10860



ي�ضق راأ�س زوجته لأنها مل حت�ضن ا�ضتقباله
�شحيفة  بح�شب  ر�أ�شها,  و�شج  بال�شكني  زوجته  على  �شود�ين  رجل  �عتدى 
�خلرطوم وقالت �لزوجة عند مثولها �أمام �لقا�شي يف �خلرطوم �إن زوجها 
�ملحكمة  ��شتجو�ب  وعند  بال�شكني.   ر�أ�شها  و�شج  �شنها,  فقد�نها  يف  ت�شبب 
��شتقباله كما طلب منها  باأن زوجته مل حت�شن  �أقر مبا فعل ودفع  للزوج, 
بال�شكني  ر�أ�شها  ف��روة  وقطع  ل�شربها  ودفعه  غ�شبه  �أث��ار  مما  �لباب,  عند 
وطالبت �لزوجة �ملحكمة با�شتكتاب زوجها تعهد�ً, بعد �أن تنازلت عن حقها. 

ذكاء الأبناء مرتبط بالر�ضاعة الطبيعية
ال �شك �أن فو�ئد �لر�شاعة �لطبيعية وحليب �الأم باتت مثبتة ال جدل حولها, 
�لواليات  يف  لالأطفال  بو�شطن  م�شت�شفى  يف  �أطباء  �أج��ر�ه��ا  در��شة  �أن  �إال 
ترتبط  �أط���ول,  لفرتة  �لطبيعية  �لر�شاعة  �أن  �أظ��ه��رت  م��وؤخ��ر�ً,  �ملتحدة 
بتح�شني �للغة �ال�شتقبالية يف �شن �لثالث �شنو�ت, وحت�شني �لذكاء �للفظي 
وغري �للفظي لدى �الإن�شان يف �ل�شابعة من عمره, بح�شب ما ن�شرت �لديلي 
�شاين�ص . وت�شري نتائج �لبحث يف �خل�شو�ص �إىل �أن �الأدلة تدعم �لعالقة 
بني �لر�شاعة �لطبيعية و�لفو�ئد �ل�شحية يف مرحلة �لطفولة, ولكن مدى 

م�شاهمة �لر�شاعة �لطبيعية يف تعزيز �لتنمية �ملعرفية, هو �أقل تاأكيد�ً.

انفجار جالك�ضي اإ�س 4 يحرق منزل و�ضيارة 
ت�شبب لعب �شاحب منزل على هاتفه �شام�شوجن جالك�شي �إ�ص 4 يف حريق هائل, 
�لتهم منزله بالكامل, وكاد يودي بحياته. وكان, �لرجل �لذي يطلق عليه دود 
بح�شب �شحيفة هافنجتون بو�شت �الأمريكية, يجل�ص ويلعب على هاتفه �لذكي 
لعبة لف ما�شني , ثم فوجئ مرة و�حدة بانفجاره ولكن من هول �ل�شدمة �ألقى 
دود �جلو�ل على �الأريكة �ملقابلة له, و�شرعان ما ��شتعلت �لنري�ن باالأريكة, وبد�أ 
من  وزوجته   , دود  متكن  به.  �خلا�شة  و�شيارته  بالكامل  �ملنزل  يلتهم  �حلريق 
�لفر�ر من �ملنزل, قبل �أن تلتهمهما �لنري�ن, و�إن كانا قد �أ�شيبا بجروح طفيفة, 
و�أك��د رجال  الإخ��م��اده��ا.  كاملة  دقيقة   30 �الإط��ف��اء نحو  ق��و�ت  ��شتغرقت  فيما 
�الإطفاء: �أنه ال توجد �أي �شبهة جنائية يف هذ� �حلادث, و�أن حتقيقاتهم �كت�شفت 
دود  وق��ال  �لهاتف.  �نفجار  �لناجم عن  �الأريكة  هو حريق  �الأ�شا�شي  �ل�شبب  �أن 
بالبطارية �الأ�شلية, و�أنه كان ي�شتخدم  �إ�ص4 كان مزود�ً  �إن هاتفه جالك�شي   :
�ل�شاحن �الأ�شلي, �لذي ياأتي مع �لعلبة خالل �شر�ئه للجهاز, قبل �أيام قليلة من 
�ندالع هذ� �حلريق. يذكر �أن هو�تف �شام�شوجن و �أبل �شبق وتعر�شت حلو�دث 
م�شابهة, ولكنها كانت ترجع �إىل ��شتخد�م بطاريات, �أو �شو�حن غري �أ�شلية, لكن 

يف تلك �ملرة توؤكد �ل�شحية �جلديدة �متالكها للملحقات �الأ�شلية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بوتني ي�ضطاد �ضمكة 
وزنها 21 كيلوغرامًا 

متّكن �لرئي�ص �لرو�شي, فالدميري 
وزنها  �شمكة  ��شطياد  من  بوتني, 
رحلة  خ������الل  ك���ي���ل���وغ���ر�م���اً   21
�إقليم  يف  ب���ح���رية  �إىل  ����ش��ت��ج��م��ام 
توفا �لرو�شي برفقة وزير �لدفاع, 
�شريغي �شويغو. ونقلت وكالة �أنباء 
�ملتحدث  ع��ن  �لرو�شية  نوفو�شتي 
بي�شكوف,  دم��ي��رتي  ب��وت��ني,  با�شم 
�شهر  يف  ي��وم��ني  ق�����ش��ى  �الأول  �أن 
�ال�شتمتاع  يف  �ملا�شي  متوز-يوليو 
�إقليمْي,  يف  ����ش��ت��ج��م��ام  ب���رح���ل���ة 
�لرو�شيني  وكر��شنويار�شك,  توفا, 
�أوال �إىل  ب��وت��ني  �ل��ن��ائ��ي��ني. وذه���ب 
�أتيغ خول, يف توفا, يف  �أك  بحرية, 
رحلة �شيد �ل�شمك برفقة �شويغو, 
�شمكة  ��شطياد  من  هناك  ومتكن 

)بيق( كبرية تزن 21 كيلوغر�ماً.
وبعدها �ن�شم �إليه رئي�ص �حلكومة 
فذهبا  م���ي���دف���ي���دي���ف,  دم����ي����رتي 
�شو�شين�شكي  �شايانو  حممية  �إىل 
�لطبيعية حيث كان لديهما �لوقت 

لل�شباحة و�ل�شيد.

�ضلحفاة يف �ضطرية برغر 
حاول رجل تهريب �شلحفاته �الأليفة عرب مكتب �جلمارك 
ب�شطرية  �إخفائها  خ��الل  �ل�شينية, من  �مل��ط��ار�ت  �أح��د  يف 
برغر من مطاعم كنتاكي للدجاج �ملقلي. وقالت �شحيفة 
ديلي �شتار �إن موظفي �جلمارك �كت�شفو� وجبة �ملاأكوالت 
�ل�شريعة يف حقيبة �لرجل مبطار غو�نت�شو بايان �لدويل 
ب�شبب ط��ري��ق��ة تغليف  �ن��ت��اب��ه��م  �ل�����ش��ك  ل��ك��ن  �ل�����ش��ني,  يف 
�أنها  �أ���ش��ّر على  ُي��دع��ى يل,  �ل��ذي  �ل��رج��ل  �ل�شطرية, لكن 
�أن  �إىل  �ملقلي. و����ش��ارت  �ل��دج��اج  جم��ّرد �شطرية من حلم 
�أن  على  �أحّل���و�  �أن  �ل�شيني  �مل��ط��ار  يف  �جل��م��ارك  موظفي 
باأنها  �أبلغهم  يل  لكن  �ل�شلحفاة,  ي�شبه  �ل�شطرية  �شكل 
�أي  على  حتتوي  وال  كنتاكي  مطاعم  من  �شطرية  جم��ّرد 
�أن  �ل�شحيفة  و�أ�شافت  د�خلها.  يروه  �أن  �آخر ميكن  �شيء 
موظفي �جلمارك �أجربو� يل على فتح �شطريته فوجدو� 
�شلحفاة د�خلها, ومنعوه من ��شطحابها معه �إىل �لطائرة. 
مع  �الأليفة  �شلحفاته  ترك  �إىل  �ل�شيني  �لرجل  و��شطر 

�أحد �الأ�شدقاء قبل �أن يتمكن من �ل�شعود �إىل �لطائرة.

مقاتل ج�ضور يتحول اإىل ح�ضناء
ق�����ش��ى ك���ري�������ص ب���ي���ك 20 ع���ام���ا يف �ل���ع���م���ل م���ق���ات���ال يف 
�لبحرية  �خلا�شة  �لقو�ت  عنا�شر  كاأحد  �لقتال  ميادين 
�الأمريكية.  وقال موقع هيئة �الإذ�عة �لربيطانية بي بي 
�شي �إن �لع�شكري �لذي حاز على عدة �أو�شمة ونيا�شني كان 
د�ئما يخفي �شر� �شخ�شيا يف �أعماقه فهو, منذ طفولته, 
كان ي�شعر باأنه �أنثى تعي�ص يف ج�شم رجل.  �شارك كري�ص 
وحارب  �لعامل  متعددة من  مناطق  �شرية يف  عمليات  يف 
و�ح��د فقط على  �ملا�شي وبعد عام  �لعر�ق يف فرب�ير  يف 
تقاعده من �لقو�ت �مل�شلحة, ��شتبدل كري�ص بيك �شورته 
يف موقع لينكد �إن للتو��شل �ملهني ب�شورة ح�شناء فارعة 
تبت�شم  وهي  بي�شاء  بلوزة  ترتدي  بني  �شعر  ذ�ت  �لطول 
ومن خلفها �لعلم �الأمريكي.  وكتب كري�ص قررت �لتخلي 
للعامل عن هويتي �حلقيقية  و�الإع��الن  �الأقنعة  كل  عن 
كامر�أة لقد ��شتحال كري�ص �إىل كري�شتني �لتي قررت �أن 

تروي ق�شتها قبل �أن يقوم �آخرون بذلك.

يت�ضلمون جثة على اأنها جثة قريبتهم
�أ���ش��ي��ب ذوو ���ش��ي��دة ���ش��ع��ودي��ة يف م��دي��ن��ة ب��ري��دة مبنطقة 
�الأخرية  �لنظرة  �إلقاء  �أر�دو�  عندما  بالذهول  �لق�شيم 
�أخ��رى, بح�شب  عليها قبل نقلها ليتفاجوؤو� بجثة �م��ر�أة 
�ملوقف, متا�شك  ورغم هول  �ل�شعودية.   �شحيفة عكاظ 
ليكت�شفو�  �مل�شت�شفى  �إىل  �لفور  وتوجهو� على  �مل��ر�أة  ذوو 
�الأم����و�ت.  فقد  وق��ع فيه م�شوؤولو ثالجة  �ل��ذي  �خلطاأ 
�إىل  هندية  �شيدة  جثة  باجلنائز  �خل��ا���ص  �ل�شائق  �شلم 
�أق���ارب �مل��ت��وف��اة.  وب���د�أت �إج���ر�ء�ت تغيري موعد �ل�شالة 
على �ملتوفاة بعد �أن غادر �مل�شلون �إثر �حلادثة.  و�أرجعت 
تتم  الأن��ه مل  ب�شري,  �إىل خطاأ  ح��دث  ما  �لق�شيم  �شحة 
�ملر�جعة �لدقيقة �ملعمول بها عادة يف �مل�شت�شفى يف مثل 

هذه �حلاالت.  

روبوت للعناية بامل�ضنني
هل �شت�شمح �الأجيال �جلديدة للروبوت باأن ياأخذ مكان �ملمر�شة, ويعتني بالو�لدين �أو �جلدين, مع �لتز�يد �ملتوقع 
الأعد�د �لعجزة وكبار �ل�شن؟ ت�شري تقارير �إىل �أن عدد �مل�شنني �شيعادل 16 يف �ملئة من �لكثافة �ل�شكانية يف �لعام 
2050, �أي ما يعادل 1.5 بليون �شخ�ص فوق �خلام�شة و�ل�شتني. ويعترب �الهتمام بامل�شنني من �لنو�حي �لنف�شية 
و�جل�شدية و�لعقلية, �أمر�ً �شاقاً يتطلب كثري�ً من �ملجهود. ويو�شح �خلرب�ء �إىل �أنه يف �مل�شتقبل, �شيح�شل نق�ص 
يف عدد �الأ�شخا�ص �ملدربني و�ملوؤهلني للقيام بهذه �ملهمة �الإن�شانية. ويقول �خلبري يف �لت�شغيل �الآيل و�لروبوتات 
�أكرث وطرق  �أن نبحث عن م�شادر  �إ�شبينغارديرو: »يجب  �أنطوين  يف جامعة »�شالفورد« �لربيطانية يف مان�ش�شرت 
جديدة الإي�شال هذه �ملو�رد و�لقدرة على حتقيق �الهتمام �لنوعي«.  وي�شيف �أن »لدى �لروبوت قدرة على تلبية 
»روبوت  ��شم  �أطلق عليه  �لذي  للم�شنني  �الآيل  للرجل  �إ�شبينغارديرو منوذجاً  �مل�شّنني«. وطور  �الأ�شخا�ص  حاجات 
P37 S6,« وهو يوؤدي دور مر�قبة �ملر�شى �لكبار يف �ل�شن, و�لتو��شل مع �الأطباء.  كما ميكن �أن ي�شتخدم �لروبوت 
جهاز �ال�شت�شعار و�لكامري�ت ملر�قبة هوؤالء �الأ�شخا�ص, و�لتاأكد �أنهم يتناولون �أدويتهم بانتظام.  ومن خالل �لذكاء 
�ال�شطناعي و�لت�شاميم �ملبتكرة, قد يتحول �لروبوت �إىل �شديق, ويخفف �ل�شعور بالوحدة لدى �مل�شنني, وفق ما 

ن�شر موقع »�شي �أن �أن« �اللكرتوين.
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ي�ضرق بالط �ضارع باأكمله 
�إن رجال يف �الأربعني من عمره �شرق  قالت �ل�شرطة يف رو�شيا 
�شارعا كامال يف جنح �لليل و�أو�شحت �شرطة جمهورية كومي 
�خلا�شعة لرو�شيا �الحتادية �أن �لرجل ��شتخدم �شاحنة حتمل 
82 بالطة خر�شانية ل�شارع جانبي و�أن �شكان  ون�شا يف حتميل 
�لتي  �ل�شرطة  و�أخ��ربو�  �لتحميل  عملية  �أثناء  �نتبهو�  �ل�شارع 

جنحت يف �لقب�ص على �لل�ص يف �إحدى نقاط �لتفتي�ص. 
و�أ�شارت �ل�شرطة �إىل �أن قيمة هذ� �لبالط �خلر�شاين �مل�شروق 
�لذي يربط قرية بارت�شيج باأحد �الأنهار تبلغ مئتي �ألف روبل 
4500 ي����ورو.  وي��و�ج��ه �ل��ل�����ص ع��ق��وب��ة �ل�شجن  �أي م��ا ي��ع��ادل 
رو�شيا  يف  نوعها  من  �الأوىل  �حلادثة  هي  ه��ذه  ولي�شت  عامني 
حيث ت��ك��ررت ه��ن��اك ح���و�دث �شرقة �أج����ز�ء م��ن �ل�����ش��و�رع مثل 
تباع  و�لتي  �ل�شو�رع  مياه  جم��اري  بها  تر�شف  �لتي  �الأح��ج��ار 

لتجار �خلردة. 

طرد من منزله ب�ضبب التدخني
دعم �لق�شاء �الأملاين موقف �شاحبة مبنى �أر�دت �لتخل�ص من 
�أحد �مل�شتاأجرين لديها ب�شبب ر�ئحة �ل�شجائر �ملنت�شرة يف درج 

�ملبنى, على ما جاء يف �حلكم �ل�شادر عن �ملحكمة. 
�خلام�شة  يف  متقاعد  وه��و  �دول��ف  فريادهيلم  �مل�شتاأجر  وك��ان 
و�ل�شبعني يعرت�ص على طرده من �شقته من قبل مالكة �ل�شقة 
�إىل دخان �ل�شجائر يف  �لتي كانت تاأخذ عليه �لر�ئحة �لعائدة 
درج �ملبنى.  وكانت مالكة �ملكان هددت �لرجل �ل�شبعيني مر�ت 
ب�شكل  �شقته  بتهوية  يقم  �الإيجار يف حال مل  عقد  باإلغاء  عدة 
�ل�شاأن.  وحكمت حمكمة يف  بهذ�  ر�شائل عدة  تلقى  وقد  جيد 
قدرها  غر�مة  بدفع  �لرجل  على  )غ��رب(  دو���ش��ل��دورف  مدينة 
3300 يورو لكنها �شمحت له باالإقامة موؤقتا يف �ل�شقة بانتظار 
�لبت يف �لق�شية �أمام حمكمة �ال�شتئناف.  وقال �لرجل �ملتقاعد 
مل  ,�ملحكمة  له  �ملتاحة  �لقانونية  �لو�شائل  كل  �إىل  �شيلجاأ  �إن��ه 
�أن  حترم �لرجل من حقه يف �لتدخني يف �شقته لكنها �عتربت 
مقبولة  غري  ر�ئحة  وج��ود  ترف�ص  �أن  حقها  من  �ملبنى  مالكة 

مزعجة وال تطاق . 

مراهقة تنتحر ب�ضبب ر�ضائل م�ضيئة
و�شلتها  �أن  بعد  بي�شيو  كارولينا  �الإيطالية  �ملر�هقة  �نتحرت 
للتو��شل  في�شبوك  م��وق��ع  على  �شفحتها  على  �شيئة  ر���ش��ائ��ل 
�الجتماعي.  وبح�شب موقع �شي �ن �ن بالعربية , فاإن �لفتاة كانت 
مثل  �ملوقع  على  وم�شاعرها  �أفكارها,  وت�شارك  �شورها,  تن�شر 
�لكثري من بنات جيلها.  ولكن, بعد �أن ن�شر �شريط فيديو تظهر 
فيه �لفتاة, �لتي تبلغ من �لعمر 14 عاما, على في�شبوك , وهي 
ثملة يف �إحدى �حلفالت, حتولت مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 
�إىل م�شدر تعذيب بالن�شبة لها.  فقد بادر �شديق قدمي ورفاقه 
باإر�شال عدة ر�شائل م�شيئة لكارولينا, عرب في�شبوك و�أثر ن�شر 
يف  �أ�شدقائها  وبني  �ملدر�شة,  يف  �ليومية  حياتها  على  �لفيديو 
قرية نوفار� , �شمال �يطاليا.  و�أدى �حلادث �إىل �نتحار �لفتاة 
يف �لنهاية بعدما رمت بنف�شها من نافذة غرفتها, وذلك بعد �أن 

تلقت يف يوم و�حد 2600 ر�شالة م�شيئة. 
�ملمثلة تايلور �شربيتلر لدى ح�شورها حفل توزيع جو�ئز )�فعل �شيء ما( يف هوليوود. )يو بي �آي(

فو�ضرت تنقذ 
كورتي�س من حادث

�الأمريكية, جيمي  �لنجمة  تعر�شت 
يل ك��ورت��ي�����ص, حل��ادث��ة ���ش��ري, نقلت 
وقد  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى,  �إىل  �أث���ره���ا  ع��ل��ى 
فو�شرت  ج�����ودي  �ل��ن��ج��م��ة  ����ش���ارع���ت 
)تي  موقع  وذكر  �شديقتها.  لنجدة 
�إم زي( �الأمريكي, �أن �حلادثة وقعت 
فيني�ص  م���ن  م��زدح��م��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
بوالية كاليفورنيا, حيث ��شطدمت 
فيها  تركب  كورتي�ص  كانت  �شاحنة 
ب�شيارة من طر�ز بي �إم دبليو . ونقل 
عن م�شادر مطلعة �أن كورتي�ص �لتي 
�إىل  �إ�شافة  طفيفة,  بجروح  �أ�شيبت 
ر�ك�����ب �آخ�����ر �أ����ش���ي���ب ب���ج���روح �أك���رث 
�إ�شعاف  ���ش��ي��ارت��ي  ن��ق��ال يف  خ���ط���ورة, 
و��شافت  �مل�شت�شفى  �إىل  منف�شلتني 
�أن ك��ورت��ي�����ص خ��رج��ت من  �مل�����ش��ادر 
�لوقت  يف  وت�������ش���رتي���ح  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�حلايل يف منزلها. وقال �أحد �ل�شهود 
كورتي�ص  �ت�شلت  �حلادثة,  بعيد  �إنه 
ب��ف��و���ش��رت, �ل���ت���ي ل���ّب���ت �ل���ن���د�ء على 
�إىل موقع �حلادثة  �لفور, وح�شرت 

لتكون �إىل جانب �شديقتها.

اأوربان يعود يف
 )اأمريكان اأيدول(

ي��ع��ود �ل��ن��ج��م �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي ك��ي��ث �أورب������ان �إىل جلنة 
)�أمريكان  �الأم���ريك���ي  �مل��و�ه��ب  ب��رن��ام��ج  يف  �لتحكيم 
�أي��دول(, فيما جتري �لنجمة جنيفر لوبيز مباحثات 
يف ه��ذ� �ل�شدد ون��ق��ل م��وق��ع )ي��و �إ����ص م��اغ��ازي��ن( عن 
�شبكة )فوك�ص(  �لرتفيه يف  رئي�ص ق�شم  ر�يلي,  كيفن 
�ل��ت��ي تعر�ص �ل��ربن��ام��ج ق��ول��ه ال ميكنني  �الأم��ريك��ي��ة 
�إىل  �شيعود  كيث  �أن  �أوؤك��د  �أنني  �حلديث..غري  �إطالة 

�لربنامج .
و�أ�شاف �أن كيث قام بعمل ر�ئع �لعام �ملا�شي, وقد �أحبه 

�ملعجبون...وكيث رجل ممتع بحق .
و�أ�شار �إىل �أن �لقيّمني على �لربنامج يجرون حمادثات 
�ملو�شمني  يف  �لتحكيم  جلنة  يف  كانت  �لتي  لوبيز  مع 
�ملو�شم  يف  �مل�شاركة  �أج��ل  م��ن  ع�شر  و�حل���ادي  �لعا�شر 
نيكي  �لنجمتان  وك��ان��ت  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  ع�شر  �لثالث 
�لربنامج  �شتغادر�ن  �أنهما  �أّكدتا  كريي  وماريا  ميناج 
 30 يف تغريد�ت على ح�شابيهما على موقع تويرت يف 
�أيار-مايو �ملا�شي, بعد �أن كان �ملغني ر�ندي جاك�شون 

�أعلن يف 9 �أيار-مايو �أنه �شيغادر �لربنامج.

�لرجل من  �أكرث  لنوم  حتتاج  �ملر�أة   -  1
 حت��ت��اج �مل����ر�أة �إىل 20 دق��ي��ق��ة ن���وم �أك���رث من 
�ملر�أة  طبيعة  ب��اأن  ذل��ك  تف�شري  ويتم  �ل��رج��ل. 
متيل لطريقة حياة متعددة �ملهام, �أي �أن �ملر�أة 
تقوم باأكرث من �شيء يف وقت و�حد كما �أن قلة 
�لنوم توؤثر على ب�شرة �ملر�أة �أكرث من �لرجل, 

لذلك حتتاج �ملر�أة ل�شاعات نوم �أطول.
ما �شوت  على  ينامون  �لنا�ص  معظم   -  2

بينما يرتبط �لنوم بالهدوء, لكن �حلقيقة �أن 
�عتادو�  ب�شوت  نومهم  يرتبط  �لب�شر  معظم 

عليه. 
�آخرون  هادئة  مو�شيقى  على  يعتاد  من  منهم 
يحتاجون ملو�شيقى قوية �أو �أن يظل �لتلفزيون 
مفتوحا, وهناك كثري من �لب�شر يعتادون على 
�شوت �لثالجة مثال �أو �ملكيف وحني ي�شابون 
�أن���ه���م ف�شلو�  ب��ال��ه��م  ي��خ��ط��ر يف  ل���ن  ب������االأرق 
ومل  �ملكيف  �أ�شلحو�  �أن��ه��م  �أو  مثال  �لثالجة 
��شطر�با  لهم  ي�شبب  وهذ�  �شوتا  ي�شدر  يعد 

يف �لنوم.

 14 من  �أك��رث  ينمن  هوليوود  جنمات   -  3
�شاعة

حني ال يكون لديهن �شغط ت�شوير تنام جنمات 
�أف�شل  �ل��ن��وم  الأن  طويلة.  ل�شاعات  هوليوود 
�لطبيعية  �ل��وج��ه  �إ���ش��ر�ق��ة  الكت�شاب  طريقة 
للتخل�ص  �شاعة   14 تنام  مثال  ك��روز  بنلوبي 
من �لهاالت حول �لعينني. و�شتارليت جنيفر 

تنام 8 �شاعات لتحارب �لتجاعيد.
لل�شد�ع عالج  �أف�شل   4-

�ل�شد�ع حّله �لنوم, مهما كان �شببه يوؤثر �لنوم 
يق�شي  �أن  ف��اإم��ا  �ل�شد�ع  على  �إيجابي  ب�شكل 

عليه �أو يخفف منه.
�لنوم قبل  �لورود  �شم   -  5

لنوم �أف�شل و�أكرث ر�حة عليك �أن ت�شمي ر�ئحة 
�أن تكون طبيعية. ويف  �لنوم على  جميلة قبل 
هذه �حلالة فاأف�شل �شيء �شم �لزهور و�لورد, 
�أن �شم �لورد قبل �لنوم  �أثبتت �لدر��شات  فقد 
من  ويخفف  �ل��ن��وم  ويح�شن  �ل��ذ�ك��رة  ينع�ص 

��شطر�باته.

النوم... عن  طريفة  حقائق   5

ميغان فوك�س تنتظر طفلها الثاين 
�لثاين من  فوك�ص طفلها  ميغان  �الأمريكية  �لنجمة  تنتظر  �الأول,  و�شعها طفلها  على  �أ�شهر   9 بعد 

زوجها �ملمثل بر�ين �أو�شنت غرين. وقالت لي�شلي �شلو�ن زلنيك, �ملتحدثة با�شم فوك�ص, �إىل �شحيفة 
)نيويورك بو�شت( �الأمريكية ميكنني �أن �أوؤكد �أن ميغان تنتظر طفلها �لثاين من زوجها بر�ين , 

موؤكدة �أن �لثنائي �شعيد جد�ً بالنباأ ويذكر �أن �لنجمني �للذين تزوجا عام 2010, رزقا بابنهما نو�ه 
يف ت�شرين �الأول-�أكتوبر �ملا�شي. ي�شار �إىل �أن فوك�ص ت�شّور جزء�ً جديد�ً من �شالحف �لنينجا �ملقاتلة 
, مع خمرج �ملتحولون , مايكل باي. وكانت فوك�ص �أّكدت �أن �الأمومة غرّيت نظرتها ملهنتها, وقالت 
 . �بني  �إم�شائي �لوقت برفقة  و�أك��رث ما ي�شعرين بالر�شا هو  �أح�شل عليها..  �لنعمة عندما  �أع��رف 
, متابعة  �أخ��ري�ً  �أرزق بطفل, وقد ح�شل ذلك  �أن  به ط��و�ل حياتي هو  �لقيام  �أردت  و�أ�شافت كل ما 
�أريد �أن �أعطي نو�ه مّني على قدر �الإمكان, و�أرغب مبزيد من �الأطفال , موؤكدة �أن هذ� ما تفكر به 

يف قلبها.


