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لعبة العني وبطلة الإمارات وافية دروي�ص 
املعمري تفوز بربونزية بطولة اآ�شيا لل�شطرجن

عربي ودويل

�شلطان القا�شمي يتفقد 
اأحوال املواطنني بكلباء

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

نيويورك تاميز: معركة الد�شتور 
لي�شت الأخرية يف م�رص 

خليفة ياأمر بتحريك طائرة لنقل 
مواطن تعر�ض لوعكة �سحية يف ال�سعودية

•• اأبوظبي- وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأمر 
وزارة  من  �شابط  متنها  على  طبية  طائرة  بتحريك  اهلل  حفظه 
الداخلية وكادر طبي من هيئة ال�شحة اأبوظبي لنقل مواطن اإماراتي 
اأملت به وعكة �شحية داخل االأرا�شي ال�شعودية ال�شتكمال تلقي العالج 
حممد  املواطن  اأن  لها  بيان  يف  الداخلية  وزارة  وذكرت  الوطن.  يف 
عبداهلل النقبي والبالغ من العمر 66 عاما تعر�س لوعكة �شحية اأثناء 
اإىل م�شت�شفى  اإثرها  تاأدية منا�شك العمرة يف مكة املكرمة نقل على 
التي  والرعاية  الطبية  الطواقم  البيان جهود  اأجياد يف مكة..وثمن 
وفرها االأ�شقاء يف اململكة العربية ال�شعودية للنقبي ومتنى للمري�س 

ال�شفاء العاجل. 

   

وزير �سعودي يوؤكد اأهمية االنتقال مبجل�ض 
التعاون اخلليجي اإىل مرحلة االحتاد

•• الريا�ض-وام:

�شليمان  الدكتور حممد بن  ال�شعودي  اأكد وزير االقت�شاد والتخطيط 
اجلا�شر اأهمية االإجنازات واخلطوات التي قطعتها دول جمل�س التعاون 
 .. االقت�شادية  والوحدة  التكامل  طريق  على  العربية  اخلليج  لدول 
اأن يتم معاجلة ما تبقى من عقبات ال تزال قائمة  اأمله يف  معربا عن 

اأمام هدف حتقيق التكامل والوحدة يف اأقرب وقت ممكن.
و�شدد �شليمان يف ت�شريح له مبنا�شبة عقد اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة 
البحرين  اأم�س يف مملكة  الـ33  التعاون قمتهم اخلليجية  دول جمل�س 
يف  املجل�س  لدول  امل�شرتكة  امل�شرية  تعزيز  �شبل  يف  البحث  اأهمية  على 
التكامل  املجل�س يف  اأبناء  اآمال وطموحات  املجاالت مبا يحقق  خمتلف 
والوحدة واالنطالق نحو م�شتقبل اأكرث اإ�شراقا وتقدما م�شريا اإىل اأن 
مرحلة  اإىل  التعاون  مرحلة  من  اخلليجي  التعاون  مبجل�س  االنتقال 
االحتاد كما دعا خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �شعود بات يف �شوء املتغريات والتطورات االإقليمية والعاملية �شرورة 
املزيد من قوة  واإعطاء  املجل�س وتطويره  اأجل احلفاظ على كيان  من 
الدفع للم�شرية امل�شرتكة للدول االأع�شاء يف كافة املجاالت . ونوه وزير 
االقت�شاد والتخطيط ال�شعودي باأهمية تفعيل الدعوة لالنتقال ملرحلة 
التعامل بقوة  االحتاد لتحقيق قوة وكتلة اقت�شادية خليجية ت�شتطيع 
وكفاءة عالية مع التكتالت االقت�شادية العاملية واالإقليمية ومبا يحقق 

م�شالح اأبناء دول املجل�س.
واأ�شار اجلا�شر اإىل اخلطوات التي قطعت حتى االآن على طريق التكامل 
االقت�شادي ومن بينها توحيد التعرفة اجلمركية جتاه العامل اخلارجي 
واالإعالن عن قيام ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة واالحتاد النقدي وامل�شاواة 
بني مواطني دول املجل�س وحرية التنقل واالإقامة واال�شتثمار وانتقال 
ال�شروط  توفر  التي  العامة  اخلدمات  من  واال�شتفادة  االأموال  روؤو�س 

االقت�شادية االأ�شا�شية لالنتقال ملرحلة االحتاد املن�شود.
من  ال�شعودية  العربية  للمملكة  التنمية  خطط  توليه  ما  اإىل  ولفت 
جمل�س  دول  بني  االقت�شادي  التكامل  جهود  لتعزيز  كبري  اهتمام 
دور  زيادة  اأهمية  توؤكد  اململكة  روؤية  اأن  مو�شحا   .. اخلليجي  التعاون 
وتوفري  االقت�شادية  املجاالت  جميع  يف  اخلليجي  اخلا�س  القطاع 
وتوجيه  امل�شرتكة  امل�شروعات  الإقامة  له  املنا�شب  اال�شتثماري  املناخ 

اال�شتثمارات اخلليجية اإىل داخل الدول االأع�شاء.

•• عوا�صم-وكاالت:

قال ن�شطاء ان ع�شرات اال�شخا�س قتلوا اأو اأ�شيبوا يف غارة جوية على خمبز 
يف حمافظة حماة بو�شط �شوريا يف حني قال البع�س ان زهاء 200 �شخ�س 
قتلوا. وقال اأحد الن�شطاء:ال ميكننا احل�شول على رقم حمدد حتى االن 

الأننا ما زلنا ال نعرف من قتل ومن اأ�شيب.
وا�شتهدفت الغارة بلدة حلفاية التي ا�شتوىل عليها مقاتلو املعار�شة موؤخرا 

يف تقدم ميداين جديد يف حمافظة حماة.
�شقطوا  واجلرحى  القتلى  ع�شرات  اأن  املحلية  التن�شيق  جلان  اأفادت  كما 
اأكد اجلي�س ال�شوري  ام�س ب�شوريا معظمهم يف حماة وريف دم�شق، بينما 
قرب  الهجانة(  )فوج  با�شم  تعرف  ع�شكرية  ثكنة  على  �شيطرته  احلر 
مدينة يربود بريف دم�شق، كما توا�شلت اال�شتباكات بني اجلي�شني احلر 

والنظامي بدم�شق ويف حمافظة حماة.
قرية  على  ال�شيطرة  اأحكموا  اأنهم  احلر  باجلي�س  ميدانيون  قادة  واأكد 
بعد  واإدلب  حماة  حمافظتي  بني  الرئي�شي  الطريق  وقطعوا  اللطامنة 
جراء  وقع  االنفجار  اإن  النا�شطون  وقال  مورك.  مدينة  على  ال�شيطرة 

الق�شف الع�شوائي من قبل قوات النظام على املدينة وريفها.
فر�س  اأعلن  قد  حلب  ب�شمال  احلر  ال�شوري  اجلي�س  كان  �شابق  وقت  ويف 
فيها  واأ�شر  قتل  ا�شتباكات  بعد  النظامي  للجي�س  لواء  �شيطرته على مقر 

حممد بن را�سد يراأ�ض وفد الدولة
اإىل اأعمال قمة املنامة اخلليجية

•• دبي-وام:

يتوجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
اهلل  بحفظ  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
وفد  راأ�س  على  االثنني  اليوم  ظهر  قبل  املنامة  اإىل  ورعايته 
للمجل�س  والثالثني  الثالثة  الدورة  اجتماعات  اىل  الدولة 
التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  االأعلى 
االثنني  يومي  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  ت�شت�شيفها 

والثالثاء. 
اأ�شحاب  اإخوانه  رفيع  ر�شمي  وفد  راأ�س  على  �شموه  وي�شارك 
اجلاللة وال�شمو قمتهم التي �شرياأ�شها جاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين على مدى يومني. 

ع�سرات القتلى واالبراهيمي ي�سل �سوريا برًا عرب لبنان

اجلي�ض احلر يتقدم وا�ستباكات يف حماة ودم�سق 

•• القاهرة-ا.ف.ب:

الوطني،  االنقاذ  جبهة  اعلنت 
الرئي�شي  املعار�س  االئتالف 
�شت�شتمر  انها  االحد  م�شر،  يف 
معركة  انتهاء  بعد  ن�شالها  يف 
الد�شتور  م�شروع  على  اال�شتفتاء 
الذي طعنت يف نتيجته التي جاءت 
غري  نتائج  بح�شب  عليه  باملوافقة 
االخوان  موقع  اعلنها  ر�شمية 
امل�شلمني. وقالت اجلبهة يف بيان ان 
االندماج  ب�شدد  احزابها  من  عددا 
توا�شل  مع  كبري  واحد  حزب  يف 
داخلها.  اجلبهوي  العمل  م�شرية 
واو�شحت �شوف يكون ن�شالنا اكرث 
اكرث  ال�شيا�شي  ونفوذنا  فاعليه 
تاثريا نتيجة للتطورات االيجابية 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  ت�شهدها  التي 
االحزاب  من  عدد  باندماج  حاليا 
يعلي من  معا يف حزب واحد كبري 
دون  االجتماعيه  العداله  �شاأن 

ت�شمية هذه االحزاب.
وا�شاف البيان كما ان جبهة االنقاذ 
متا�شكا  اكرث  �شتكون  الوطني 
و�شتوا�شل م�شرية العمل اجلبهوي 
خربة  من  م�شتفيدة  اطرافها  بني 

جنود نظاميون. كما اأعلن الثوار �شيطرتهم على اللواء 131 التابع الإدارة 
ال�شواريخ يف �شبعا قرب مطار دم�شق الدويل. وذكر التلفزيون احلكومي 
مقتل قائد الفوج الفني الع�شكري هناك. واأفادت جلان التن�شيق املحلية باأن 
ا�شتباكات عنيفة دارت بني اجلي�س احلر وقوات النظام يف حماولة لل�شيطرة 
على طريق مطار دم�شق الدويل. ومع تقدم مقاتلي كتائب الثوار، ن�شرت 
معززين  الـ15،  اخلا�شة  القوات  لواء  من  اإ�شافيني  جنودا  النظام  قوات 

بالدبابات على الطريق التي تربط املطار بو�شط املدينة.
كما وقعت ا�شتباكات عنيفة يف املليحة -غري بعيد عن املطار- و�شط ق�شف 
مدفعي، وفق جلان التن�شيق التي حتدثت اأي�شا عن تعزيزات للنظام اجتهت 

نحو مقر الفوج الـ81 بريف دم�شق ملنع ا�شتيالء مقاتلي املعار�شة عليه.
ويف ال�شياق نف�شه، ا�شتوىل اجلي�س احلر على كتيبة االإ�شارة يف حميط حي 
دير بعلبة يف حم�س بعد ثالثة اأيام من اال�شتباكات، طبقا مل�شادر خمتلفة 

بينها جلان التن�شيق.
�شيا�شيا و�شل مبعوث االمم املتحدة واجلامعة العربية اىل �شوريا االخ�شر 
افاد  كما  م�شبقا،  عنها  يعلن  مل  زيارة  يف  دم�شق  اىل  االحد  االبراهيمي 

مرا�شل وكالة فران�س بر�س.
ونزل االبراهيمي يف فندق �شرياتون يف و�شط دم�شق، كما او�شح املرا�شل.

من  اآتيا  ال�شورية  االرا�شي  االبراهيمي  دخل  ال�شابقة  لزياراته  وخالفا 
لبنان، كما افاد لوكالة فران�س بر�س م�شوؤول يف اجلمارك اللبنانية.

جبهة االإنقاذ امل�سرية تطعن يف نتيجة اال�ستفتاء على الد�ستور وتتعهد باإ�سقاطه
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اىل  الكامل،  الق�شائي  اال�شراف 
ادى  مما  الت�شويت  عملية  ابطاء 
من  الناخبني  معظم  ان�شراف  اىل 
ت�شويت،  دون  الطويلة  الطوابري 
والتاخر يف فتح بع�س اللجان وغلق 
املحدد،  املوعد  قبل  الت�شويت  باب 
الت�شويت  اىل  الناخبني  وتوجيه 
نعم داخل اللجان وبوا�شطة روؤ�شاء 
من  ذلك  وغري  واملوظفني  اللجان 

خمالفات وانتهاكات مت توثيقها.
الي�شاري  القومي  القيادي  وقال 
قادة  ابرز  احد  �شباحي،  حمدين 
ان  �شحايف  موؤمتر  يف  اجلبهة، 
الن�شبة التي مت االعالن عنها توؤكد 
حقيقة واحدة هي ان هذا الد�شتور 
د�شتور  انه  م�شيفا  عليه  توافق  ال 
وال  امل�شري  الوطني  ال�شف  ي�شق 
على  م�شتقبلنا  نبني  ان  ن�شتطيع 
ن�شالنا  ان  واكد  الد�شتور.  هذا 
بكل  الد�شتور  هذا  ال�شقاط  �شلمي 
الطرق امل�شروعة واولها الطعن يف 
التزوير  ب�شبب  اال�شتفتاء  نتيجة 
م�شددا  والتجاوزات  واالنتهاكات 
على ان الد�شتور ميثل فاحتة الباب 
�شتع�شف  القوانني  من  ل�شل�شة 

باحلريات العامة.

حممد بن را�شد يف �شورة جماعية مع رواد املعلمني يف املدر�شة االأحمدية  )وام(

حممد بن را�سد يكرم الرواد االأوائل 
من املعلمني والطلبة الدار�سني يف املدر�سة االأحمدية

•• دبي-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ظهر  بدبي  والعلوم  الثقافة  ندوة  مقر  يف  اهلل  رعاه 
يف  والدار�شني  املدر�شني  من  االوائل  الرواد  ام�س 
االحتفال  مبنا�شبة  وذلك  بدبي  االحمدية  املدر�شة 
 1912 العام  املدر�شة  تاأ�شي�س  على  عام  مائة  مبرور 

كاأول مدر�شة رائدة يف دبي.
ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قام  وقد 
بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  مكتوم 
را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل حممد احمد 

ال�شيخ  و�شمو  االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  املر 
ماجد بن حممد بن را�شد ال مكتوم رئي�س هيئة دبي 
للثقافة والفنون بتكرمي نحو اربعة وثالثني مدر�شا 
كانوا من اوائل الذين اخذوا على عواتقهم م�شوؤولية 
لهم  ا�شبح  الوطن  ابناء  من  كبرية  جمموعة  تعليم 
يف  وثقايف  واأكادميي  واقت�شادي  اجتماعي  �شاأن 
نائب  ال�شمو  �شاحب  احلديث.  االمارات  جمتمع 
هناأ  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
املدر�شني الرواد االحياء و�شلمهم بيده الكرمية دروع 
التكرمي فيما �شلم �شموه دروع التكرمي اإىل اأبناء من 
رحلوا عن هذه الدنيا وتركوا ب�شمات خالدة يف قطاع 

التعليم املدر�شي الوطني.     )التفا�شيل �س2(

من  امل�شتفادة  والدرو�س  املمار�شة 
جتربة اال�شتفتاء.

اال�شتفتاء  ان  على  و�شددت اجلبهة 
جمرد  هو  بل  املطاف  نهاية  لي�س 
الطويل  ال�شراع  هذا  فى  معركة 
ن�شمح  ولن  م�شر  م�شتقبل  حول 
عودة  او  م�شر  هوية  بتغيري 
اال�شتبداد ابدا ولن ن�شمح با�شتمرار 

اال�شتغالل.
ما  نواجه  �شوف  البيان  وتابع 
من  ال�شورى  جمل�س  من  ي�شدر 
ت�شريعات توؤثر على م�شالح النا�س 

�شعينا  ونوا�شل  وم�شتقبلهم، 
هذا  لتغيري  دميقراطية  با�شاليب 
ن�شالنا  �شنوا�شل  كما  الد�شتور. 
 25 ثورة  اهداف  تتحقق  ان  اىل 
واحلرية  العي�س  فى  كاملة  يناير 
والكرامة  االجتماعية  والعدالة 

االن�شانية.
قالت  اال�شتفتاء  نتيجة  وحول 
نتيجة  ان  املوؤكد  من  اجلبهة 
اال�شتفتاء هى ب�شبب ما �شهده من 
تزوير وانتهاكات وخمالفات واوجه 
غياب  من  ابتداء  تنظيمه،  ق�شور 

مظاهرات يف الفلوجة ا�ستجابة لع�سيان مدين

يق�سف  ال��ي��م��ن��ي  اجل��ي�����ض 
م��ف��ج��ري خ��ط��وط ال��ن��ف��ط

•• �صنعاء-رويرتز:

اجلي�س  ان  قبلية  م�شادر  قالت 
ام�س  هجوما  �شن  اليمني 
وال�شواريخ  الدبابات  م�شتخدما 
على رجال قبائل يعرقلون ا�شالح 
الرئي�شي  النفط  اأنابيب  خط 

بالبالد.
و�شن اجلي�س حملة كبرية يف وقت 
�شابق من ال�شهر احلايل على رجال 
قبائل ي�شتبه باأنهم ا�شتهدفوا خط 
متكررة  بتفجريات  ماأرب  اأنابيب 
وهاجموا خطوطا للكهرباء. وقتل 
كمني  يف  االقل  على  جنديا   17
ن�شبه من ي�شتبه باأنهم مت�شددون 

من تنظيم القاعدة.
لرويرتز  قبلي  م�شدر  وقال 
م�شلحون  قبائل  رجال  منع 
خط  ا�شالح  من  اال�شالح  فرق 
قوات  وق�شفت  النفط  اأنابيب 
اجلي�س املناطق التي يتمركز فيها 
الدبابات  با�شتخدام  امل�شلحون 
ترد  ومل  كاتيو�شا.  و�شواريخ 
ب�شرية  خ�شائر  وقوع  عن  تقارير 

على الفور.
اىل  املحلية  ال�شلطات  وتو�شلت 
�شيوخ  مع  املا�شي  اال�شبوع  اتفاق 
الغارات  اجلي�س  يوقف  قبائل 
رجال  ويطارد  مبوجبه  اجلوية 
القبائل امل�شوؤولني عن قتل اجلنود. 
ب�شدة  اليمنية  احلكومة  وتعتمد 
مكافحتها  يف  القبائل  رجال  على 

لال�شالميني املت�شددين.
رجال  او  متمردون  وا�شتهدف 
النفط  خطوط  غا�شبون  قبائل 
تخريب  بعمليات  باليمن  والغاز 
االحتجاجات  اأحدثت  منذ  مرارا 
يف  فراغا  للحكومة  املناه�شة 
الذي  االمر   2011 عام  ال�شلطة 
وانخفا�س  الوقود  نق�س  اىل  اأدى 

عائدات الت�شدير.

•• بغداد-وكاالت:

جتمع متظاهرون يف مدينة الفلوجة العراقية �شباح ام�س ا�شتجابة لدعوة 
احتجاجا  مدين  ع�شيان  بدء  اإىل  العراق  بغرب  االأنبار  حمافظة  جمل�س 
املالية يف القائمة العراقية رافع  اأفراد حماية وزير  على اعتقال عدد من 
العراقية  القائمة  بني  حادة  اأزمة  خلفت  والتي  يومني،  قبل  العي�شاوي 
ورئي�س احلكومة نوري املالكي الذي انتقد ت�شريحات العي�شاوي �شد قوات 

اجلي�س وال�شرطة واحلكومة.

وكانت جهات دينية وع�شائرية وعدد من ال�شخ�شيات ال�شيا�شية يف االأنبار 
الر�شمية  الدوائر  يف  املدين  الع�شيان  اإعالن  اإىل  املحافظة  اأهايل  دعت 
الطائفي  النهج  �شموه  ما  على  احتجاجا  اليوم  واجلامعات  واملدار�س 

واالإق�شائي الذي متار�شه حكومة املالكي �شد اأهل ال�شنة بالعراق.
باملحافظة  الدين  علماء  من  جمموعة  توقيع  حمل  الذي  البيان  وقال 
وجمل�س �شيوخ الع�شائر اإن ابناء املحافظة قرروا اعتبار ام�س يوَم ع�شيان 
مدين حتى تغري احلكومة احلالية نهجها الطائفي واالإق�شائي �شد اأهل 

ال�شنة واجلماعة يف العراق.

اع�شاء بجبهة االنقاذ يتداولون قبل بدء املوؤمتر ال�شحفي  )ا ف ب(


