
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعييومية - �سيا�سية - م�ستقلة 20 صفحة- الثمن درهمان

�ص 02 

�ص 10

�ص 17

الكنغر يت�سدر الذهب والعم �سام يف قمة ترتيب 
امليداليات يف مونديال ال�سباحة للنا�سئني بدبي

عربي ودويل

هيئة االأعمال اخلريية االماراتية تقدم 270 
الف درهم لـ 600 اأ�رسة يتيم يف حمافظة اريحا 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

خرباء يحذرون من ق�سف 
مواقع كيماوية يف �سوريا

   

هيئة الهالل الأحمر تبداأ تنفيذ املرحلة الثانية من حملة 
حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل

•• اأبوظبي-وام:

بداأت هيئة الهالل االحمر بتنفيذ املرحلة الثانية من حملة حممد بن 
را�سد اآل مكتوم لك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل يف عدد من 
الدول بعد اأن جنحت يف اي�سال هذه الك�سوات اإىل اأطفال حمرومني 
يف اأكرث من 30 دولة. وجاء يف بيان لهيئة الهالل االأحمر اأن احلملة 
التي بداأت بك�سوة مليون طفل قد انتهت بجمع ك�سوة ثالثة ماليني 
االإم��ارات��ي  املجتمع  تفاعل  يوؤكد  قيا�سي مما  وق��ت  طفل حم��روم يف 
بكافة فئاته مع املبادرة االإن�سانية املتميزة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
االآن يف ر�سم  دب��ي رع���اه اهلل. وجن��ح��ت احلملة حتى  ال����وزراء ح��اك��م 
حول  املحرومني  االأط��ف��ال  من  االالف  مئات  وج��وه  على  االبت�سامة 
العامل والذين اأعربوا عن �سعادتهم ال�ستالم الك�سوة و�سكرهم لدولة 
االإمارات على هذه املبادرة االإن�سانية.                    )التفا�سيل �س2(

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم 270 الف 
درهم لـ 600 اأ�سرة يتيم يف حمافظة اريحا بفل�سطني 

•• اريحا -وام:

قدم وفد من هيئة االعمال اخلريية االماراتية مبلغ 270 األف درهم 
اماراتي ل�سالح 600 ا�سرة يتيم مكفولة لدى جمعية رعاية االيتام 
املهند�س  ال�سمالية  واالغ���وار  اري��ح��ا  حمافظ  بح�سور  واملحتاجني 
ماجد فتياين ورئي�س جمعية رعاية االيتام واملحتاجني حرب جرب. 
االع��م��ال اخلريية  م��دي��ر مكتب هيئة  را���س��د  اب��راه��ي��م  ال�سيد  وق���ال 
يوفر  الهيئة  لدى  االيتام  م�سروع  ان  الغربية  ال�سفة  االماراتية يف 

�سبكة امان لع�سرين األف ا�سرة فل�سطينية.      )التفا�سيل �س2(

فريق املفت�سني الدوليني عقب مغادرتهم امل�ست�سفى الع�سكري ولقائهم امل�سابني يف الهجوم الكيماوي بريف دم�سق)رويرتز( 

قوات االحتالل تطلق قنابل الغاز امل�سيل للدموع باجتاه املتظاهرين �سد اال�ستيطان بال�سفة  )رويرتز(

ق�شف ريف دم�شق بعد خروج املراقبني 

اوباما يرتاأ�س اجتماعا اأمنيا ورو�سيا تلوح بالفيتو وال�سني تدعو للرتيث

يف الربع ال�شاعة الأخري:

الرتويكا احلاكمة يف تون�س تتعهد 
بقبول ا�ستقالة احلكومة ..ولكن..!

•• القد�س املحتلة-وام:

اأ�سيب ع�سرات الفل�سطينيني واملت�سامنني االأجانب 
و���س��ح��اف��ي��ني ام�������س خ����الل ق��م��ع ق�����وات االح���ت���الل 
يف  انطلقت  ال��ت��ي  ال�سلمية  للم�سريات  اال�سرائيلي 
ع���دد م��ن ب��ل��دات وق����رى ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ملنها�سة 
اال�ستيطان وجدار الف�سل العن�سري. ففي حمافظة 
قليلية �سمال ال�سفة الغربية املحتلة ا�سيب ع�سرات 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني وع����دد م���ن امل��ت�����س��ام��ن��ني االج��ان��ب 
قوات  قمع  خ��الل  للدموع  امل�سيل  بالغاز  باالختناق 
االحتالل مل�سرية قرية كفر قدوم اال�سبوعية املناه�سة 
لال�ستيطان واملطالبة بفتح ال�سارع الرئي�سي للقرية 
10 �سنوات. واأف��اد �سهود عيان  املغلق منذ اأكرث من 
باأن قوات االحتالل اقتحمت القرية قبل ظهر اأم�س 
الر�سا�س  مطلقة  امل�سرية  انطالق  دون  للحيلولة 

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأع���ل���ن مم��ث��ل��و امل��ن��ظ��م��ات ال��راع��ي��ة ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي 
واأحزاب الرتويكا احلاكمة على اثر اجتماعهم ام�س 
اجلمعة اأن الرتويكا تعهدت بقبول ا�ستقالة احلكومة 
اإط����ار م���ب���ادرة ل��ه��ا تت�سمن ج��م��ل��ة من  احل��ال��ي��ة  يف 

املقرتحات �سيتم الحقا اإبالغها الأحزاب املعار�سة.
املبادرة   ه��ذه  تفا�سيل  تقدمي  على  التحفظ  وق��د مت 

خالل الت�سريح االإعالمي الذي تال االجتماع.
مبقرتج  امل��ع��ار���س��ة  ق��ب��ول  امل��راق��ب��ني  بع�س  وي�سكك 
الرتويكا اجلديد الأنه ال يقر با�ستقالة احلكومة قبل 
ال��ب��دء يف احل���وار يف ح��ني ي��رى اآخ���رون ان الرتويكا 

احلي واملعدين املغلف باملطاط وقنابل ال�سوت الغاز 
باجتاه منازل الفل�سطينيني ما ادى الإ�سابة الع�سرات 
بحاالت اختناق بالغاز امل�سيل للدموع. واأ�سار ال�سهود 
وقوات  الفل�سطينيني  بني  اندلعت  اأن مواجهات  اإىل 
االح��ت��الل ال��ت��ي ح��اول��ت اع��رتا���س امل�����س��رية م��ا ادى 
ل���وق���وع ا����س���اب���ات ج���دي���دة ب���االخ���ت���ن���اق يف ���س��ف��وف 
حمافظة  ويف  االجانب.  واملت�سامنني  الفل�سطينيني 
بيت حلم جنوب ال�سفة الغربية املحتلة اأ�سيب عدد 
امل�سيل  ب��ال��غ��از  اخ��ت��ن��اق  ب��ح��االت  الفل�سطينيني  م��ن 
ل��ل��دم��وع ج�����راء ق��م��ع االح���ت���الل م�����س��رية امل��ع�����س��رة 
االأ�سبوعية املنددة بجدار ال�سم والتو�سع. واعرت�س 
جنود االحتالل طريق امل�سرية ومنعوها من الو�سول 
بال�سرب  فيها  امل�ساركني  على  واع��ت��دوا  اجل��دار  اإىل 
اأدى الإ�سابة  امل�سيل للدموع ما  الغاز  واإطالق قنابل 

عدد من الفل�سطينيني بحاالت اختناق واإغماء.

بقبولها  ال��ط��ري��ق  م���ن  االأول  ال��ن�����س��ف  ق��ط��ع��ت  ق���د 
املعار�سة  على  وما  ا�ستقالة احلكومة  �سراحة مببداأ 
ب��ال��ت��ن��ازل على  املتبقية وذل���ك  امل�����س��اف��ة  ق��ط��ع  ���س��وى 
ف��اإن  ت�سّربت  التي  للمعلومات  ووف��ق��ا  ال�����س��رط.  ه��ذا 
تن�سيقّية الرتوكيا قد تو�سلت خالل اجتماع عقدته 
امل��ب��ادرة  ت��ل��ك  اأم�����س االأول ع��ل��ى  اإىل االت���ف���اق م�����س��اء 
من  ال�سغل  احت���اد  مل��ب��ادرة  ت�ستجيب  وال��ت��ي  امل��ع��دل��ة 
وجهة نظرها. وت�ستند املبادرة اأ�سا�سا اإىل االإبقاء على 
املجل�س التاأ�سي�سي واإعالن �سريح ال�ستقالة احلكومة 
احلالية وحتولها حلكومة ت�سريف اأعمال، النطالق 
اأ�سغال احلوار الوطني وتعوي�سها بحكومة انتخابات 

فور االتفاق على اأع�سائها.   )التفا�سيل �س13(

وم���و����س���وع���ي���ا ب�������س���اأن ال���ه���ج���وم 
املعار�سة  الذي قالت  الكيمياوي 
ال�����س��وري��ة اإن���ه ا���س��ت��ه��دف غوطة 
مبعزل  اأي���ام  ع�سرة  قبل  دم�سق 

عن �سغط اأو تدخل خارجي.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة اأن����ب����اء ال�����س��ني 
كل  على  اإن  قوله  عنه  اجل��دي��دة 
ا���س��ت��ب��اق  ت��ت��ف��ادى  اأن  االأط������راف 

من  اأك��رث  اأن  ال�سورية  املعار�سة 
هجوم  يف  قتلوا  مدين   1400
بلدات  ع��دة  ا�ستهدف  كيمياوي 
يف ريف دم�سق فجر يوم 21 من 
هذا ال�سهر، بينما نفى م�سوؤوليته 

عن اأي هجوم كيمياوي.
وك���ان���ت رو���س��ي��ا -وه����ي احل��ل��ي��ف 
ال��رئ��ي�����س��ي ل��دم�����س��ق- ق���د دع��ت 

النتائج، وعليها اأال تدفع جمل�س 
االأمن اإىل اتخاذ اإجراء.

املفت�سون  ي��غ��ادر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
دم�سق  ال�سبت  ال��ي��وم  ال��دول��ي��ون 
تقرير  ل��ت��ق��دمي  ن��ي��وي��ورك  اإىل 
ك��ي م��ون بعدما  ب��ان  اإىل  �سفهي 
واأخ������ذوا  دم�����س��ق  غ���وط���ة  زاروا 
ع��ي��ن��ات م���ن م�����س��اب��ني. وت���وؤك���د 

•• عوا�صم-وكاالت:

باراك  االمريكي  الرئي�س  تراأ�س 
اجتماعا  اجلمعة  �سباح  اوب��ام��ا 
ملتابعة  القومي  لالأمن  لفريقه 
ال��ت�����س��اور ح���ول امل��ل��ف ال�����س��وري، 
وفق ما اعلن م�سوؤول يف االدارة 

االمريكية لفران�س بر�س.
راف�سا ك�سف  امل�سوؤول  وقال هذا 
هويته ان الرئي�س يلتقي جمل�س 
االمن القومي ملناق�سة ا�ستخدام 
نظام اال�سد الأ�سلحة كيميائية يف 

اغ�سط�س. اب   21
وزي����ر  اأديل  ذل������ك  غ�������س���ون  يف 
اخلارجية جون كريي ببيان عن 
لديها  �سوريا  ان  فيه  اكد  �سوريا 
الكيماوية  اال�سلحة  من  كميات 
وان���ه���ا ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��ا اأك�����رث من 

مرة.
لتوجيه  ال���دف���ع  ق���وة  وت���ب���اط���اأت 
ت�سويت  ب��ع��د  ع�����س��ك��ري��ة  ���س��رب��ة 
اخلمي�س  ال��ربي��ط��اين  ال���ربمل���ان 
�سد م�ساركة لندن يف اأي حترك 

ع�سكري �سد �سوريا.
اأن  رفيع  اأمريكي  م�سوؤول  وذك��ر 
ب��اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة 
املزيد  الك�سف عن  تعتزم،  اأوباما 

م��ن امل��ع��ل��وم��ات اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة 
م�سوؤولية  تثبت  ال��ت��ي  ال�����س��رّي��ة، 
ب�سار  ال�����س��وري  ال��رئ��ي�����س  ن��ظ��ام 
االأ�سلحة  ا�ستخدام  ع��ن  االأ���س��د، 

الكيميائية.
امل��ع��ل��وم��ات،  اإن  امل�������س���وؤول  وق����ال 
ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا دع����م خطط 
ع�سكرية  �سربة  لتوجيه  اأوب��ام��ا 
ب��ال��ه��ج��وم  ت��ت��ع��ل��ق  ����س���وري���ا،  اإىل 
الكيميائي الذي وقع يف الغوطة 
ال�سرقية، قرب العا�سمة دم�سق، 

يف 21 اآب اأغ�سط�س.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت رو���س��ي��ا اإن��ه��ا 
���س��ت�����س��ت��خ��دم ال���ف���ي���ت���و ����س���د اأي 
م�سروع قرار دويل ي�سمح بتوجيه 
�سربة ع�سكرية ل�سوريا، يف حني 
تقرير  انتظار  اإىل  ال�سني  دع��ت 
امل��ف��ت�����س��ني ال��دول��ي��ني يف ���س��وري��ا 
اإج��راء يف جمل�س  اأي  قبل اتخاذ 
االأمن الدويل، بينما اأعلنت عدة 
القوة  ا�ستخدام  معار�ستها  دول 

�سد دم�سق دون تفوي�س دويل.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�سيني 
وان�������غ ي�����ي يف ات���������س����ال ه��ات��ف��ي 
ب���االأم���ني ال��ع��ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة 
ب���ان ك��ي م���ون اإن ال�����س��ني تدعم 
ك��ام��ل حت��ق��ي��ق��ا م�ستقال  ب�����س��ك��ل 

ت��ق��ري��ر  ان���ت���ظ���ار  اإىل  ب�����دوره�����ا 
وا�ستبعدت  الدوليني،  املفت�سني 
الرئي�س  نظام  يكون  اأن  م�سبقا 
ب�سار االأ�سد قد ا�ستخدم �سالحا 

كيمياويا.
اىل ذلك وا�سل اجلي�س النظامي 
على  العنيف  ق�سفه  ���س��وري��ا  يف 
ري��ف  يف  ال�����س��ام  مع�سمية  ب��ل��دة 
دم�����س��ق وذل����ك ب��ع��د خ����روج بعثة 
اأك���د  امل��ت��ح��دة م��ن��ه��ا، ك��م��ا  االأمم 
نا�سطون جتدد الق�سف املدفعي 
واجل�����وي ع��ل��ى م��ن��اط��ق ع����دة يف 
درع����ا واإدل�����ب وال���رق���ة وح��م�����س، 
فيما حتدث حقوقيون عن قيام 
ج��م��اع��ة ال���دول���ة االإ���س��الم��ي��ة يف 
ال���ع���راق وال�����س��ام ب��اح��ت��ج��از نحو 

حلب. بريف  كرديا   30
وقال نا�سطون اإن بلدة املع�سمية 
تتعر�س لق�سف هو االأعنف منذ 
الكيماوي  بال�سالح  ا�ستهدافها 
االأ�سبوع  النظام  ق��وات  قبل  م��ن 
حقوقية،  لتقارير  وفقا  املا�سي 
واأف��������ادوا ب�����اأن م�����س��در ال��ق�����س��ف 
ال��ذي  الع�سكري  امل��زة  مطار  ه��و 
اأب��رز االأه���داف املحتمل  يعد من 
اأم���ريك���ي���ة  ق�����س��ف��ه��ا يف ح���م���ل���ة 

حمتملة.

العثور على 6 قذائف )اآر.بي.جي( داخل م�شجد مبحافظة املنيا 

لالإخوان م�سريات  عدة  يف�سون  والأهايل  قتلى   3
•• القاهرة-وكاالت:

ا�سخا�س  ثالثة  وف��اة  ام�س  امل�سرية  ال�سحة  وزارة  اك��دت 
عنا�سر  اع��ت��داء  خ��الل  ا�ستباكات  يف  اخ��ري��ن   36 وا���س��اب��ة 
ام�س  املحافظات  م��ن  ع��دد  يف  عامة  من�ساآت  على  اخ��وان��ي��ة 
واكدت الوزارة ان املتوفيني الثالثة احدهم جندي للجي�س 

واخر �سرطي.
ام�س عددا من ميادين  امل�سرية  اغلقت قوات اجلي�س  وقد 
ال��ق��اه��رة واجل��ي��زة قبيل امل��ظ��اه��رات ال��ت��ي دع���ا ل��ه��ا اأن�����س��ار 
االخ��وان  جماعة  واأن�����س��ار  مر�سي  حممد  امل��ع��زول  الرئي�س 
املتاأ�سلمني. وذكرت وكالة انباء ال�سرق االو�سط اأن تعزيزات 
ملحوظا  وب��دا  الرئي�سية  الطرق  يف  انت�سرت  م�سددة  اأمنية 
تواجد عدد من الدبابات يف امليادين الرئي�سية وفوق اجل�سور 

خا�سة 6 اأكتوبر و15 مايو.
القاهرة  العبا�سية مبحافظة  اأه��ايل منطقة  وق��ام عدد من 
اأم��ام  تظاهرهم  اأثناء  االإخ���وان  اأن�سار  من  الع�سرات  بطرد 

م�سجد النور بعد �سالة اجلمعة.
االأه��ايل يف حمافظة دمياط بف�س ع��دة م�سريات  ق��ام  كما 
انطلقت  حيث  امل�سلمني،  االإخ���وان  جلماعة  موؤيدة  خرجت 
ال��ربج واخلياطة  ع��دة م�سريات حم��دودة من مدينة عزبة 

لهم  بالت�سدي  االأه��ايل  وقام  دمياط،  وال�سبطاين مبدينة 
ومنعهم من ا�ستمرار امل�سريات.

وكذلك قام عدد من اأهايل مدينة كفر البطيخ مبحا�سرة 
300 �سخ�س من املنتمني جلماعة االإخوان  ما يقرب من 
امل�سلمني اأع��ل��ى ال��ك��وب��ري ال��ع��ل��وي ب��ع��دم��ا ق��ام��وا ب��اإغ��الق 
امل��رور  ومنعوا  املن�سورة  دم��ي��اط  ط��ري��ق  لتوقف  ال��ك��وب��ري 

عليه.
كما خرجت م�سريتان من مدينة دمياط اجلديدة، اإحداهما 
املجمع  واالأخ��رى من م�سجد  االأوىل،  املجاورة  من م�سجد 
ا�ستباكات  وقوع  دون  املحجوب  ب�سارع  االإ�سالمي، وحتركت 

بني املوؤيدين واملعار�سني.
االإخ���وان  ب��ني  ا�ستباكات  ب��وق��وع  امل�سري  التلفزيون  واأف���اد 
كما  اجليزة،  مبحافظة  اال�ستقامة  م�سجد  اأم��ام  واالأه���ايل 
واأع�ساء  ال�سالح  امللك  اأهايل منطقة  ا�ستباكات بني  وقعت 
جماعة االإخوان امل�سلمني امل�ساركني يف م�سرية توقفت اأمام 

م�سجد ال�سنية ب�سارع امللك ال�سالح بحي م�سر القدمية.
ووق����ع اال���س��ت��ب��اك ب�����س��ب��ب ه��ت��اف��ات م��ع��ادي��ة ل��ل��ف��ري��ق اأول 
يف  امل�ساركون  ردده��ا  امل�سري  واجلي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح 

امل�سرية.
اأن�����س��ار الرئي�س  األ���وف م��ن  ويف االإ���س��ك��ن��دري��ة، خ��رج ب�سعة 

اأم���ام  امل��ع��زول حم��م��د م��ر���س��ي يف م�����س��ريت��ني، انطلقتا م��ن 
�سيدي  وم�سجد  ال��رم��ل،  مبحطة  اإبراهيم  القائد  م�سجد 

ب�سر �سرق املدينة.
وانطلقت م�سرية الأن�سار الرئي�س املعزول حممد مر�سي من 
اأمام م�سجد �سيدي ب�سر باالإ�سكندرية، بعد انتهاء ال�سالة 
اأ���س��م��وه االن��ق��الب  ال��ك��ورن��ي�����س، للتنديد مب��ا  ع��ل��ى ط��ري��ق 
التواجد  امل��ع��زول  الرئي�س  اأن�سار  يحاول  ومل   ، الع�سكري 
اال�ستباكات  اأمامه خوفاً من  اأو  ال�سالة  امل�سجد بعد  داخل 

مع اأهايل �سيدي ب�سر.
اأعلنت وزارة الداخلية امل�سرية، ام�س عن  على �سعيد اخر 
باأحد  اآر.بي.جي  6 قذائف �ساروخية من نوع  العثور على 

ال�سماجد يف حمافظة املنيا جنوب القاهرة.
واأو�سحت الوزارة، يف بيان اأ�سدرته ام�س اأن مدير اأمن املنيا 
اأبو قورة، تلقى بالغاً من ماأمور مركز  اللواء عبد العزيز 
قذائف   6 على  املواطنني  اأح��د  بعثور  يفيد  مغاغة  مدينة 
الفتح مبدينة  داخ��ل م�سجد  اآر.ب��ي.ج��ي  ن��واع  �سغرية من 

مغاغة )مبحافظة املنيا جنوب القاهرة(.
اأن فريقاً من عنا�سر البحث اجلنائي  واأ�سارت الوزارة اإىل 
انتقلت اإىل م�سجد الفتح، ويجري مت�سيط امل�سجد واملناطق 

املجاورة.

ع�سرات الإ�سابات خالل قمع الحتالل م�سريات ال�سفة

مقتل 57 م�شلحًا من طالبان

انتحاري يقتل 8 اأفغان بينهم حاكم اإقليم
•• كابول-وكاالت:

ال��ق��وات  نّفذتها  م�سرتكة  عمليات  يف  ط��ال��ب��ان،  م��ن  م�سلحاً   57 قتل 

)اإي�ساف(  اأفغان�ستان  يف  الدولية  امل�ساعدة  وق��وات  االأفغانية،  االأمنية 
خالل ال�ساعات ال� 24 االأخرية يف مناطق خمتلفة من البالد.

لوزارة  بيان  عن  االأفغانية،  )خاما(  ل�سحيفة  االلكرتوين  املوقع  ونقل 
)اإي�����س��اف( عدة  ق���وات  ن��ّف��ذت م��ع  اإن قواتها  ام�����س اجلمعة،  ال��داخ��ل��ي��ة، 
عمليات م�سرتكة مبناطق خمتلفة من البالد، وقتلت 57 م�سلحاً من 

طالبان، وجرحت 10، واعتقلت 4 اآخرين.
من جهة اخرى اعلنت ال�سلطات االفغانية مقتل ثمانية ا�سخا�س بينهم 
انتحاري نف�سه اجلمعة يف  اقليم يف �سمال افغان�ستان حني فجر  حاكم 
باحة م�سجد يف املنطقة. وقال االنتحاري بتفجري حزامه النا�سف و�سط 
ح�سد جتمع يف باحة م�سجدة من اجل �سالة على روح زعيم قبلي حملي. 
وقال �سيد �سروار ح�سيني املتحدث با�سم والية قندوز )�سمال( لوكالة 
اقليم  حاكم  الدين  �سدر  ال�سيخ  ا�ستهدف  االنتحاري  ان  بر�س  فران�س 

ار�سي الواقع يف الوالية نف�سها، بينما كان ي�سلي يف باحة امل�سجد.
وا�ساف ن�ستطيع تاأكيد مقتل �سدر الدين. املعلومات االولية تفيد ان 

ثمة �سحايا اخرين، لكننا يف انتظار مزيد من املعلومات.
من جهته، �سرح قائد �سرطة املنطقة حميد اآغا ان �ستة مدنيني و�سريطا 
على االقل قتلوا يف الهجوم وجرح اكرث من 25 �سخ�سا اآخرين بع�سهم 
ا�ساباتهم خطرية. ومل يعلن احد على الفور م�سوؤوليته عن هذا الهجوم 

قرب حدود طاجيك�ستان.
وقد �سنت حركة طالبان االربعاء �سل�سلة هجمات يف البالد ا�سفرت عن 

اكرث من 30 قتيال منهم 15 �سرطيا يف والية فرح )�سمال غرب(.
وت�سعد طالبان هجماتها على قوات احللف االطل�سي وحلفائه االفغان. 
اقناع  ك���رزاي  حميد  الرئي�س  ي��ح��اول  فيما  ه��ذه  العنف  اع��م��ال  وت��اأت��ي 
يف  اال�ستقرار  لتثبيت  �سالم  مفاو�سات  باجراء  اال�سالميني  املتمردين 
البالد مع اقرتاب االنتخابات يف ني�سان ابريل وان�سحاب الق�سم االكرب 

مواقــيت ال�سالة
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هيئة الأعمال اخلريية الماراتية تقدم 270 الف درهم لـ 600 اأ�سرة يتيم يف حمافظة اريحا بفل�سطني
•• اريحا -وام:

ق������دم وف������د م�����ن ه���ي���ئ���ة االع����م����ال 
 270 مبلغ  االم��ارات��ي��ة  اخل��ريي��ة 
األ��ف دره��م ام��ارات��ي ل�سالح 600 
جمعية  ل��دى  مكفولة  يتيم  ا���س��رة 
رعاية االيتام واملحتاجني بح�سور 
حمافظ اريحا واالغوار ال�سمالية 
امل��ه��ن��د���س م��اج��د ف��ت��ي��اين ورئ��ي�����س 
واملحتاجني  االيتام  رعاية  جمعية 
ابراهيم  ال�سيد  وق��ال  ح��رب ج��رب. 
االعمال  هيئة  مكتب  مدير  را�سد 
اخل���ريي���ة االم���ارات���ي���ة يف ال�����س��ف��ة 

ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا مل�����س��اع��دة 
حمافظة  يف  ال�سعيفة  ال�����س��رائ��ح 
اريحا وكل املحافظات الفل�سطينية 
ان هيئة االعمال اخلريية  وق��ال   .
االماراتية لها دور كبري يف خدمة 
اال�سر املتعففة يف فل�سطني خا�سة 
ا�سر االيتام الذين يعتمدون كثريا 
على االعانات املقدمة لهم من اهل 
اخلري واملح�سنني . من جانبه قال 
جمعية  رئي�س  ج��رب  ح��رب  ال�سيد 
واملحتاجني يف حفل  االيتام  رعاية 
االم��ارات  ان  االيتام  ا�ستالم منحة 
�����س����دارة  ال�������س���خ���ي يف  و����س���ع���ب���ه���ا 

الفقرية يف حمافظة اريحا تزامنا 
م��ع ب��دء ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د. 
ا���س��ر  اع���ان���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
ايتام حمافظة اريحا هي جزء من 
حملة بذور اخلري التي اعلنت عنها 
االماراتية  االعمال اخلريية  هيئة 
ت���زام���ن���ا م����ع ب�����دء ���س��ه��ر رم�����س��ان 
الفقراء  ت�ستهدف  ..وه���ي  امل��ب��ارك 
واملحتاجني ومراكز االيواء ومتتد 
حتى عيد اال�سحى املبارك بتكلفة 
اج��م��ال��ي��ة ت�����س��ل الرب���ع���ة م��الي��ني 
م�ستفيد  مليون  وت�ستهدف  دوالر 
من الفل�سطينيني . وتتوىل هيئات 

لدى  االي��ت��ام  م�����س��روع  ان  الغربية 
لع�سرين  ام��ان  �سبكة  يوفر  الهيئة 
ب��اج��م��ايل  فل�سطينية  ا���س��رة  األ����ف 
دوالر  ماليني  ع�سرة  يبلغ  �سنوي 
. وتعترب حمافظة اريحا واالغوار 
ال�����س��م��ال��ي��ة م���ن اف��ق��ر امل��ح��اف��ظ��ات 
والتي  الفل�سطيني  الفقر  �سلم  يف 
ت�ستدعي بذل جهود ان�سانية مكثفة 
لدعم اال�سر الفقرية فيها . وقدم 
امل��ه��ن��د���س م��اج��د ف��ت��ي��اين حمافظ 
ال�سكر  ال�سمالية  واالغ���وار  اري��ح��ا 
والتقدير لدولة االمارات وقيادتها 
وموؤ�س�ساتها اخلريية على اجلهود 

الفل�سطينية  للق�سية  ال��داع��م��ني 
وافعالهم م�سهودة يف كل القطاعات 
التنموية وهم يوفرون اكرب �سبكة 
امان اليتام فل�سطني ولهم ب�سمات 
الفل�سطينية  امل��ح��اف��ظ��ات  ك��اف��ة  يف 
وال�سيما يف حمافظة اريحا .. كما 
احتياجات  مع  ال��دائ��م  وقوفهم  ان 
فل�سطني  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة  االغ������وار 
ال���ت���ي ت��ع��ي�����س او����س���اع���ا ان�����س��ان��ي��ة 
وعلى   . اب��دا  التن�سى  ال�سوء  بالغة 
مكتب  مدير  �سلم  ال��زي��ارة  هام�س 
اع��ان��ات  ال��غ��رب��ي��ة  بال�سفة  الهيئة 
خلم�سني طالبا جامعيا من اال�سر 

خريية اماراتية يف مقدمتها هيئة 
ال��ه��الل االح��م��ر رع��اي��ة اك���رث من 

�ستة اآالف يتيم يف فل�سطني يف حني 
هناك  وان�سائية  اغاثية  برامج  لها 

تقدر تكلفتها بع�سرات املاليني من 
الدراهم.

هيئة الهالل الأحمر تبداأ تنفيذ املرحلة الثانية من حملة حممد بن را�سد لك�سوة مليون طفل حمروم حول العامل
•• اأبوظبي-وام:

م��ن حملة حممد  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  بتنفيذ  االح��م��ر  ال��ه��الل  ب����داأت هيئة 
العامل يف عدد من  لك�سوة مليون طفل حم��روم حول  اآل مكتوم  را�سد  بن 
اأطفال حمرومني يف  اإىل  الك�سوات  اي�سال هذه  اأن جنحت يف  بعد  ال��دول 
اأن احلملة التي  30 دول��ة. وجاء يف بيان لهيئة الهالل االأحمر  اأكرث من 
طفل  م��الي��ني  ث��الث��ة  ك�سوة  بجمع  انتهت  ق��د  طفل  مليون  بك�سوة  ب���داأت 
بكافة فئاته  االإم��ارات��ي  املجتمع  يوؤكد تفاعل  حم��روم يف وقت قيا�سي مما 

هيئة الهالل االحمر بتنفيذ املرحلة الثانية من حملة ك�سوة مليون طفل 
قبل يومني يف باك�ستان حيث مت توزيع 20 الف ك�سوة على اطفال حمرومني 
يف اقليم ال�سند حتى االآن يف حني وزعت الهيئة بالتعاون مع �سفارة االإمارات 
يف نيودلهي نحو ع�سرة االف ك�سوة على االطفال املحرومني يف حيدر اباد 
مناطق  يف  االط��ف��ال  على  الك�سوات  االف  ت��وزي��ع  عملية  وت�ستمر  بالهند. 
يف  ك�سوة  ال��ف   50 توزيع  ت�ستهدف  والتي  املرحلة  ه��ذه  يف  عديدة  هندية 
واليات اندر برادي�س وا�سام وو�ست بنجال وراجي�ستان. وتنتهي هذه املرحلة 
يف والية كرييال لي�سل جمموع الك�سوات اإىل مائة الف ك�سوة حيث كان قد 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  املتميزة  االإن�سانية  املبادرة  مع 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�سد 
رعاه اهلل. وجنحت احلملة حتى االآن يف ر�سم االبت�سامة على وجوه مئات 
االالف من االأطفال املحرومني حول العامل والذين اأعربوا عن �سعادتهم 
ال�ستالم الك�سوة و�سكرهم لدولة االإمارات على هذه املبادرة االإن�سانية التي 
توؤكد حر�س االإمارات حكومة و�سعبا على تخفيف معاناتهم. واثنت و�سائل 
االعالم بالدول التي ا�ستفادت من هذه احلملة على هذه اللفتة االماراتية 
االإن�سانية التي تعرب عن منهج اإماراتي اإن�ساين جتاه �سعوب العامل. وبداأت 

مت توزيع 50 الفا يف �سهر رم�سان املبارك. وعرب مدراء املدار�س واملالجيء 
ا�ستفاد اطفالها من  واملنظمات غري احلكومية يف حيدراآباد بالهند والتي 
هذه احلملة املباركة عن �سكرهم وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم على هذه املبادرة االن�سانية الكرمية التي مت من خاللها 
تخ�سي�س 200 الف ك�سوة الطفال الهند حيث ت�سرف على تنفيذها هيئة 
الهالل االحمر بالتعاون مع �سفارة الدولة يف نيودلهي. واأ�سادت ال�سحف 
الهندية بهذه املكرمة االماراتية االن�سانية التي ا�ستفاد منها االف االطفال 

الهنود الفقراء.

تقليد جمموعة من �سباط �سوؤون الأمن رتبًا جديدة
•• اأبوظبي-الفجر:

قّلد العقيد عبد الرحمن احلمادي املكلف مبهام 

مدير عام �سوؤون االأمن واملنافذ يف �سرطة ابوظبي 

االإدارة  منت�سبي  م��ن  ال�����س��ب��اط  م��ن  جم��م��وع��ة   ،

العامة رتبهم اجلديدة، يف قاعة االأدلة اجلنائية 

حتفيز  على  ال�سرطية،  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  واأك���د    .

ال�سباط ومنت�سبي ال�سرطة على تنمية قدراتهم 

واالرتقاء مب�ستويات العمل اإىل االأف�سل. 

ال�����س��ب��اط، وح��ث��ه��م على  وه��ن��اأ العقيد احل��م��ادي 

يف  امل�ستجدات  على  واالط���الع  ق��درات��ه��م،  تطوير 

جمال عملهم مبا يعزز من اجلهود التطويرية ، 

وفق معايري اجلودة والتميز.

•• اأبوظبي-الفجر:

نائب  الطنيجي  �سامل  علي  الدكتور  الركن  العقيد  قلد 
ب��وزارة الداخلية �ستة �سباط  قائد قوات االأمن اخلا�سة 

من قيادة قوات االأمن اخلا�سة رتبهم اجلديدة. 
االأمنية  الوحدة  من مرتب  املتميزين  عدد من  كرم  كما 
لتحقيق تطلعات  وا�ساد بجهودهم  االأم��ن،  بقوات  االأوىل 
وزارة  ا�سرتاتيجية  �سمن  اخلا�سة  االأم���ن  ق���وات  ق��ي��ادة 
اأن  موؤكداً  املرفعني،  ال�سباط  الطنيجي  وهناأ  الداخلية 
وبذل  االأم��ام  اإىل  قدماً  لل�سري  لهم  حافزاً  يعد  الرتفيع 
و�سمل  ال��غ��ايل.  الوطن  لهذا  والعطاء  اجلهد  من  املزيد 
ال��رتف��ي��ع ك���اًل م���ن ال���رائ���د ه����ادف ق��ا���س��م ع��ل��ي ال�سحي 
والرائد حممد حمد هزمي الزعابي والرائد �سعيد �سامل 
فرحان الكعبي والنقيب اإبراهيم حممد ح�سن الظاهري 
اأول عبد  وامل��الزم  اآل علي  اأحمد حاجي  والنقيب حممد 
�سعيد  املقدم  التقليد  نا�سر عبد اهلل. ح�سر مرا�سم  اهلل 
م��ط��راخل��اط��ري ق��ائ��د ال��وح��دة االأم��ن��ي��ة االأوىل وامل��ق��دم 
حممد حارب النعيمي رئي�س ق�سم اال�سرتاتيجية وتطوير 

االأداء، وعدد من �سباط القيادة.

تقليد 6 �سباط من قوات الأمن اخلا�سة رتبًا جديدة
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:ام دبليو ات�س يو كي ليمتد - ابوظبي

MWH:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:192856       بتاريخ:2013/6/5 م
با�س��م:ام دبليو ات�س يو كي ليمتد - ابوظبي

وعنوانه:ابوظبي ، جزيرة الرمي ، �س.ب:45591 ، هاتف: 6992900 02، فاك�س: 9938827 02
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 ا�ست�سارات هند�سية يف ال�سدود واالعمال الهيدروليكية 
نقل  ا�ست�سارات هند�سية يف  وو�سائل حمايتها  البيئة  تلوث  التحكم يف  ا�ست�سارات هند�سية يف  واجليولوجية 

وتوزيع املياه ا�ست�سارات هند�سية يف ال�سرف ال�سحي وجمع املياه املهدرة والتخل�س منها .
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن دائرة ت�سكل الكرة االر�سية باللون االزرق الفاحت مع وجود ثالثة اعمدة 
داخل الدائرة مف�سولني من املنت�سف باللون االبي�س على ميني الدائرة MWH باللون الرمادي وال�سكل 

على خلفية باللون االبي�س . 
اال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  31  اأغ�صط�س 2013 العدد 10883

�سرطة العني حتث منت�سبيها على تقدمي خدمات عالية اجلودة
العامة  ال��ع��الق��ات  وت�سمنت  امل��دي��ري��ة  مبنى  يف  واالأف�����رع  االأق�����س��ام 
واأمن  والدرا�سات  والتخطيط  والتحقيق  االإداري��ة  وال�سوؤون  واملالية 
وا�ستمع يف قاعة  العمل  الرا�سدي على ح�سن �سري  االإدارة. واطماأن 
االأق�سام  روؤ���س��اء  من  مف�سل  �سرح  اإىل  املديرية  مببنى  االجتماعات 
كافة  اإىل  واطلع  الوظيفي  والتحفيز  الب�سرية  القوى  م��وازن��ة  عن 
العامة  القيادة  و�سعتها  التي  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  اإج���راءات 

ل�سرطة اأبوظبي.
 جدير بالذكر اأن اجلولة تاأتي �سمن منهجية الزيارات امليدانية التي 
لالرتقاء  لها  التابعة  واالأف��رع  واملراكز  لالأق�سام  املديرية  تعتمدها 
االأم���ن  حتقيق  ع��ل��ى  للعاملني  وح��ف��زا  ال�����س��رط��ي  االأداء  مب�����س��ت��وى 

واال�ستقرار يف مناطق االخت�سا�س.  

•• العني -وام:

حثت مديرية �سرطة العني منت�سبيها على م�ساعفة اجلهود لالرتقاء 
مب�ستوى االأداء الوظيفي وتقدمي اخلدمات املتميزة للجمهور وذلك 
يف  وروؤيتها  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ال�سرتاتيجية  جت�سيدا 
�سمان ا�ستمرار اإمارة اأبوظبي كمجتمع ينعم باالأمن وال�سالمة من 
واملقيمني  للمواطنني  عالية اجلودة  �سرطية  تقدمي خدمات  خالل 
ال��را���س��دي مدير  �سهيل  العقيد حممد  واك���د  وزواره����ا.  االإم����ارة  يف 
القيادة  توجيهات  تنفيذ  اأهمية  باالإنابة على  العني  �سرطة  مديرية 
ال�سرطية من خالل موا�سلة التميز يف العمل ال�سرطي مبا ينعك�س 
خمتلف  �سملت  تفقدية  جولة  خ��الل  وذل��ك  جمتمعنا  على  اإيجابيا 

موؤ�س�سة العوي�س الثقافية تنظم اليوم 
عر�سا لفيلم �سالم .. نيويورك 

•• دبي-وام:

اليوم  م�ساء  بدبي  مبقرها  الثقافية  العوي�س  علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  تنظم 
جمهورية  قن�سلية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  ن��ي��وي��ورك   .. ���س��الم  لفيلم  ع��ر���س��ا 
عر�سه  م��دة  هي  دقيقة   127 م��دى  على  الفيلم  ويحكي  بدبي.  قرغيز�ستان 
ق�سة جناح م�سافر قرغيز�ستاين اإىل نيويورك يواجه مغامرات غري متوقعة 
تفر�س عليه التعاون وحتديات ي�سعى اإىل التغلب عليها. وميزج الفيلم � الذي 
بني   � والقرغيز�ستانية  واالجنليزية  الرو�سية  لغات  بثالث   2013 عام  انتج 
الكوميديا والرومان�سية بقالب درامي وهو من اإخراج ر�سالن اأكون وغوخلان 

توكتوغولوفا ومتثيل مارينا باين وجوليا داروفا واآليك�س غالرب.



03

اأخبـار الإمـارات
السبت  -  31   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10883
Saturday    31    August     2013  -  Issue No   10883

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�شارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�شارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
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الثاين من نوعه خالل �شهر 

 �ساحنة خزان وقود ت�سطدم بج�سر الحتاد براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة - الفجر

ت�سببت حادث تدهور �ساحنة لنقل 
براأ�س  االحت��اد  ال��وق��ود على ج�سر 
يف  ال��وق��ود  لنقل  �ساحنة  اخل��ي��م��ة 
اجلن�سية  االآ�سيوي  �سائقها  ا�سابة 
ع����م����ره،  م�����ن  ال����ث����الث����ي����ن����ي����ات  يف 
تعر�ست  بينما  متفاوتة  الإ�سابات 
من  حمولتها  وان��دل��ق��ت  ال���س��رار 
الديزل ما ت�سبب يف تعطيل حركة 

ال�سري لبع�س الوقت ال.
يعد  ايل  احل������ادث  ت��ف�����س��ي��ل  ويف   
الثاين من نوعه خالل �سهر واحد 
ق���ال امل��ق��دم اأح��م��د ال�����س��م النقبي 
وال����دوري����ات  امل������رور  اإدارة  م���دي���ر 
ب�سرطة راأ�س اخليمة باالإنابة، اأنه 
�ساحنة  ي��ق��ود  ال�����س��ائ��ق  ك���ان  بينما 
منه  االإحت��اد،ان��ح��رف��ت  ج�سر  على 
بجدار اجل�سر  لت�سطدم  ال�ساحنة 
وحت��ط��م ج����زًء م��ن��ه، ث��م ت��ده��ورت 
جانبيها،  اإح����دى  ع��ل��ى  وا���س��ت��ق��رت 

وف������ور ت��ل��ق��ي ال����ب����الغ م����ن غ��رف��ة 
العمليات املركزية بالقيادة العامة، 
حتركت �سيارات االإ�سعاف واالإنقاذ 
ودوري�����ات ال�����س��رط��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  ن��ق��ل��ه  ومت 
العالج الالزم ،مو�سحا ان احلادث 
وت�����س��ب��ب احل�����ادث ب��ت��ف��ري��غ خ���زان 
وق�����ود ال�����س��اح��ن��ة م���ن )ال����دي����زل( 

 ون���ا����س���د ال��ن��ق��ب��ي ج��م��ي��ع ���س��ائ��ق��ي 
امل���رك���ب���ات وال�����س��اح��ن��ات ب�����س��رورة 
واالنتباه  واحل��ذر،  توخي احليطة 
االن�سغال  وع���دم  ج��ي��داً،  للطريق 

اإدارة الدفاع املدين ملوقع احلادث، 
ح��ي��ث مت��ك��ن رج�����ال االإ����س���ع���اف و 
اأن  بعد  ال�سائق  اإن��ق��اذ  االإن��ق��اذ من 
ك����ان حم�������س���وراً داخ�����ل ال�����س��اح��ن��ة 

الطريق حيث قامت اجلهات  على 
جيداً،  الطريق  بتنظيف  املخت�سة 
بتنظيم  ال�سرطة  دوريات  وبا�سرت 

حركة املرور باملنطقة .

اأخ��ذ ق�سطاً من  ب��غ��ريه، و���س��رورة 
بحالة  ال�سائق  �سعور  ف��ور  الراحة 
اإعياء اأو تعب، لعدم تعري�س حياته 

وحياة االآخرين للخطر .

الداخلية تنظم ملتقى ماأموري احلدود واملنافذ
•• ابوظبي-وام: 

يف  ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  نظمت 
و���س��وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  االدارة 
االجانب بال�سارقة ملتقى ماأموري 
احلدود واملنافذ يف فندق رادي�سون 
���س��ا���س ب��ال�����س��ارق��ة.  اف��ت��ت��ح اع��م��ال 
املزيني  علي  �سامل  العقيد  امللتقى 
ل��الإق��ام��ة  ال���ع���ام���ة  االدارة  م���دي���ر 
و�سوؤون االجانب بال�سارقة باالإنابة. 
امللتقى  اأن  امل��زي��ن��ي  ال��ع��ق��ي��د  واأك�����د 

وت��ط��وي��ر ال��ت�����س��ري��ع��ات م���ن خ��الل 
الدول ليت�سنى  تبادل اخلربات مع 
املنافذ وتعزيز  امن  لنا بذلك دعم 
حماية احلدود. وا�ستعر�س امللتقى 
على م��دى ي��وم��ني جت��ارب��ا ع��دة يف 
جمال احل��دود واملنافذ ..فقد قدم 
ك���ل م���ن ال��ن��ق��ي��ب ع���ب���داهلل حممد 
املطوع مدير مركز تدريب وفح�س 
وث���ائ���ق ال�����س��ف��ر ب���������االإدارة ال��ع��ام��ة 
ل��الإق��ام��ة و����س���وؤون االج��ان��ب بدبي 
القن�سلية  م��ن  كيني  وف��ري��دري��ك 

اإن  وال���ب���ح���ري���ة وال�����ربي�����ة. وق������ال 
االجهزة التي مت تركيبها يف املنافذ 
احل���دودي���ة ب��ال��دول��ة ت�����س��ه��م ب���دور 
كبري يف تعزيز االإجراءات االأمنية. 
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
واملطارات  للمنافذ  العامة  ل��الإدارة 
للعاملني  التخ�س�سية  وال����دورات 
يف جمال املنافذ والتي يتم تنفيذها 
ال�سوء خالل  و�سلط  �سنوي  ب�سكل 
ورق���ت���ه ع���ن االج���������راءات االم��ن��ي��ة 
ا�ستعر�س  ك��م��ا  امل��ن��اف��ذ.  يف  املتبعة 

ي�سكل فر�سة لتبادل اخلربات عرب 
ا���س��ت��ع��را���س ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب 
ويعزز  احلدودية  املنافذ  حماية  يف 
احلدود  تاأمني  يف  املبذولة  اجلهود 
او  الت�سريعية  الناحية  م��ن  ���س��واء 
االج���رائ���ي���ة او ال��ت��ق��ن��ي��ة. وق����ال ان 
ال����ع����امل ي�����س��ه��د م���ت���غ���ريات ع��امل��ي��ة 
متالحقة  تكنولوجية  وت���ط���ورات 
ب�����س��رع��ة م��ذه��ل��ة ح��ت��ى ب���ات واج��ب��ا 
التقنية  ال��ث��ورة  ه��ذه  علينا يف ظ��ل 
ال��ب��ح��ث ع���ن ال���ي���ات ع��م��ل ج��دي��دة 

احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  وعملها 
بال�سفر  وال�سركات اخلا�سة  املعنية 
عبداهلل  العقيد  وعر�س  بالدولة. 
علي احلو�سني مدير ادارة ال�سيا�سات 
العامة  ب����االإدارة  االمنية  واملعايري 
للمنافذ واملطارات بوزارة الداخلية 
ورق����ة ع��م��ل ح���ول اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االم���ن���ي���ة ودوره�������ا يف ت��ع��زي��ز ام��ن 
واملنافذ  واملطارات  املوانئ  و�سالمة 
اخل��ط��ط  اإىل  ..م���������س����ريا  ال����ربي����ة 
اجلوية  امل��ن��اف��ذ  يف  اال�سرتاتيجية 

ال���ك���ن���دي���ة ب����دب����ي ول����ي����ون زي���ل���دن 
ال��ه��ول��ن��دي��ة  القن�سلية  م��ن  ر���س��ت 
القن�سلية  من  كايزر  وبرند  بدبي 
عن  مف�سال  �سرحا  بدبي  االملانية 
االدوار واملهام التي يقوم بها فريق 
االت�سال املعني بالهجرة االإقليمية. 
كما مت االإ�سارة اإىل اأبرز االجنازات 
االآليات  وعن  الفريق  بها  قام  التي 
التي تنظم عمل الفريق واخلدمات 
ينظمها  ال��ت��ي  العلمية  وال�����دورات 
ال��ف��ري��ق داخ����ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا 

امللتقى عددا من اوراق العمل ركزت 
ال��دخ��ول  اذون���ات  منح  انظمة  على 
يف  احلديثة  والتقنيات  واالأ�ساليب 
احل��دودي��ة  باملنافذ  التزوير  ك�سف 
امل����و�����س����وع����ات ذات  وغ����ريه����ا م����ن 
امللتقى  امل�ساركون يف  ..وقام  ال�سلة 
ب��ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة مل��ن��ف��ذ م��راق��ب��ة 
ج����وازات م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال���دويل. 
ح�سر افتتاح امللتقى عدد كبري من 
ال�سباط باالإدارات العامة لالإقامة 

و�سوؤون االجانب بالدولة. 

هيئة الطرق واملوا�سالت ُتخّرُج دفعة جديدة من �سائقي احلافالت العامة

•• دبي-الفجر:

العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة  قامت 
ال����ط����رق وامل����وا�����س����الت  يف ه���ي���ئ���ة 
دفعة جديدة من  بتخريج  موؤخرا 
���س��ائ��ق��ي احل����اف����الت ب��ل��غ ع��دده��م 
)142( �سائقا من ذوي الكفاءات 
ال���ع���ال���ي���ة وذل�������ك ب����ه����دف ت��ع��زي��ز 
اأ����س���ط���ول احل����اف����الت ال���ع���ام���ة يف 
اإم����ارة دب��ي بنخبة م��ت��درب��ة ق��ادرة 
ال��ت��ح��دي��ات لتقدمي  ع��ل��ى خ��و���س 
خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ب��ع��دم��ا اأك��م��ل��وا 
املقررة  التدريبية  ال��دورات  جميع 
خ��الل )35( ي��وم ع��م��ل. واأو���س��ح 
مدير  اجل��ن��اح��ي،  م�سعود  حم��م��د 
مبوؤ�س�سة  ال�سائقني  ���س��وؤون  اإدارة 
امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة ب��االإن��اب��ة ب��اأن 
برامج  �سملت  التدريبية  ال����دورة 
متنوعة  عاملية  تدريبية  وم��ن��اه��ج 
االأمن  وقواعد  العمالء  خدمة  يف 

وال���������س����الم����ة وال�����ق�����ي�����ادة االآم����ن����ة 
وال���دف���اع���ي���ة ل��ت��ج��ن��ب احل������وادث 
حيث  العمالء،  و�سكاوي  امل��روري��ة 
ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ال����ربام����ج  ه�����ذه  اأن 
تطبيقية،  نظرية،  علمية،  اأ�س�س 
وق��ائ��ي��ة وا���س��ت��ن��ت��اج��ي��ة، وت��ق��ن��ي��ات 
عملية باالإ�سافة اإىل الرتكيز على 
االأف��ك��ار  وت��ب��ادل  النف�سي  اجل��ان��ب 
ل���ل���ت���ع���ّرف اأك������رث ع���ل���ى ���س��خ�����س��ي��ة 
ال�سائقني وت�سجيعهم على تطبيق 
عليها  تدربوا  التي  الربامج،  مواد 
وتر�سيخ ثقافة التعلم امل�ستدام بني 

ال����ع����ام����ة ت�������ويل اأه����م����ي����ة ك����ربى 
حل�سول �سائقي احلافالت العامة 
ع��ل��ى ال���ت���دري���ب امل��ت��ط��ور وال���ك���ايف 
وفق اأرقى املعايري العاملية باعتبار 
ال�سائقني من اأهم موارد املوؤ�س�سة، 
من  والهيئة  املوؤ�س�سة  ّكن  متمُ التي 
وفعالية  بكفاءة  خدماتها  تقدمي 
عالية، كما توؤمن الهيئة باأن عملية 
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر ت��ه��دف اإىل 
الب�سرية وتطويرها  امل��وارد  اإع��داد 
فنيا وعمليا، حيث متكن موظفيها 
م����ن ت��ن��م��ي��ة وت����ع����زي����ز ق���درات���ه���م 

ال��ت��دري��ب��ي��ة وامل��ح��ت��وى ال��ت��دري��ب��ي 
جم��االت  يف  واملتخ�س�س  احل��دي��ث 
العامة.  احلافالت  �سائقي  تدريب 
اجلديدة،  الدفعة  اختيار  مت  وق��د 
ال���ت���ي ت���خ���رج���ت م����ن ال�����س��ائ��ق��ني 
ع��ل��ى ا���س��رتاط��ات وم��ع��اي��ري عاملية 
مب����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع االح���ت���ي���اج���ات 
هيئة  �سيا�سات  ح�سب  الت�سغيلية 
ال����ط����رق وامل����وا�����س����الت ل��ت��وظ��ي��ف 
�سائقي احلافالت. اجلدير بالذكر 
اأن م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��الت ال��ع��ام��ة، 
التدريبية  الربامج  توفري  بجانب 

�سفوف �سائقي احلافالت العامة. 
الغاية  بناء على  وق��ال اجلناحي:   
اخلا�سة   )7( رقم  اال�سرتاتيجية 
وان��ط��الق��ا من  الهيئة(  ب��� )ت��ط��ور 
و�سعتها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب،  �سيا�سة 
العملية  حت�سني  ل�سمان  الهيئة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م اإج���راءات���ه���ا 
ال��ت��دري��ب جزء  ب���اأن  واإمي��ان��ا منها 
املوا�سالت  ال يتجزاأ من منظومة 
لتطوير  حتمية  و���س��رورة  العامة 
اخلطوط  موظفي  م��ه��ارة  و�سقل 
االأمامية، فاإن موؤ�س�سة املوا�سالت 

اأداء  م�����س��ت��وى  وحت�����س��ني  املختلفة 
اإليهم،  املوكلة  وامل�سوؤوليات  املهام 
وب����ال����ت����ايل مت���ك���ني ال���ه���ي���ئ���ة م��ن 
زي�����ادة ك��ف��اءت��ه��ا مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
خدماتها  جميع  يف  ال�سامل  النمو 
اأن  حتر�س  واأ���س��اف:  واأن�سطتها.  
مبوؤ�س�سة  ال�سائقني  ���س��وؤون  اإدارة 
ع��ل��ى تنظيم  ال��ع��ام��ة  امل���وا����س���الت 
عالية  مب�ستويات  تدريبية  دورات 
امل��ع��اي��ري العاملية  اأرق����ى  ب��ن��اء وف���ق 
املتخ�س�سني  امل���درب���ني  ح��ي��ث  م��ن 
امل��ح��رتف��ني وم����ن ح��ي��ث ال��ربام��ج 

واإعداد ال�سائقني اجلدد للخدمة، 
قامت بتوفري ال�سكن لهم مبحطة 
ج��ب��ل ع��ل��ي ل��ت��ق��ري��ب��ه��م م���ن مقر 
�سيوفر  امل��ح��ط��ة، وه���ذا  ال��ع��م��ل يف 
لهم وقتا كافيا من الراحة ف�سال 
ع��ن اخل���دم���ات االأخ�����رى امل��ت��وف��رة 
على  اأم��ن��ي��ة  ح��را���س��ة  م��ن  بال�سكن 
القدم  لكرة  وملعب  ال�ساعة  م��دار 
وم���ط���ب���خ وغ����رف����ة ا����س���رتاح���ة م��ع 
غ��رف��ة ري��ا���س��ي��ة وم�����س��اري��ع اأخ���رى 
م�ستقبلية للرتفيه والتخل�س من 

�سغوط العمل اليومية

جامعة الإمارات تكرم واحدا من اأقدم موظفيها
تكرمي مثل هوؤالء  اهمية  اكد على  ان معاليه  اىل  .م�سريا 
الغنية واخال�سهم يف العمل اىل  املوظفني ونقل جتربتهم 
ابناء الوطن . وتطرق مدير اجلامعة  ال�سابة من  االجيال 
االم���ارات  جامعة  بها  م��رت  ال��ت��ي  التاأ�سي�سية  امل��راح��ل  اىل 
وو�سفه  البلو�سي  �سيف  املتقاعد  مع  التي جمعته  واملواقف 
بانه كان مثاال للموظف املخل�س الذي تفخر ا�سرة اجلامعة 
والنجاح يف حياته  التوفيق  له  ك��ان ج��زءا منها متمنيا  ان��ه 

امل�ستقبلية. 
اأخ��الق��ه  بتميز  البلو�سي  �سيف  زم���الء  ا���س��اد  جانبهم  م��ن 
والتقدير  ال�سكر  ل��ه  وق��دم��وا  العمل  يف  وتفانيه  و�سلوكه 

البلو�سي  �سيف  وي�ستذكر  تعامله.  وح�سن  اخال�سه  على 
االم���ارات  جامعة  يف  ا�سهر  وارب��ع��ة  ع��ام��ا   36 ام�سى  كيف 
ب�سيط  بداأ عمله ك�سائق  لتاأ�سي�سها حني  منذ االيام االوىل 
لينهي م�سواره م�سرفا عاما على و�سائل النقل يف اجلامعة . 
وي�سف البلو�سي هذه ال�سنوات بانها حافلة بالعمل واجلهد 
امل�ستمر يف جامعة االمارات التي تعد �سرحا علميا �ساخما 

تخرج منها اوالده.
 ���س��ارك يف ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي االم���ني ال��ع��ام امل�����س��اع��د ل�����س��وؤون 
مدراء  من  وجمموعة  ال�سام�سي  حممد  اال�ستاذ  اخلدمات 

االدارات واملوظفني وعائلة املوظف �سيف البلو�سي.

•• العني-وام:

�سيف مبارك  االم��ارات حفال كرمت خالله  اأقامت جامعة 
ونقل   .. موظفيها  اأق���دم  م��ن  يعتربواحدا  ال��ذي  البلو�سي 
خالل  النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  اجلامعة  مدير  �سعادة 
نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان  ال�سيخ  معايل  حتيات  احلفل 
وزي���ر التعليم ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��رئ��ي�����س االع��ل��ى 
ان  النعيمي  وق��ال   . البلو�سي  �سيف  امل��وظ��ف  اىل  للجامعة 
معايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان تفاعل ب�سكل كبري 

مع اقامة هذا احلفل لالحتفاء مبثل هذا املوظف الكفء .



اأخبـار الإمـارات

04

السبت  -  31   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10883
Saturday    31    August     2013  -  Issue No   10883

نا�سئة النخبة ي�ستعر�سون �سريهم الذاتية ويناق�سون اأ�سرار الهرمونات
•• ال�صارقة-الفجر:

ا���س��ت��ع��ر���س ال��ن��ا���س��ئ��ة امل�����س��ارك��ون يف 
للتاأهيل  النخبة  م�����س��روع  فعاليات 
االأكادميي والوظيفي، الذي تنظمه 
االإدارة العامة ملراكز النا�سئة اإحدى 
ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  موؤ�س�سات 
االأ�سرة، برعاية موا�سالت االإمارات، 
من  ملجموعة  وفقاً  الذاتية  �سريهم 
تعلموها  ال���ت���ي  امل��ن��ه��ج��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
كتابة  يف  التميز  بعنوان  دورة  خالل 
ال�سرية الذاتية ، ودورة اأخرى بعنوان 
ال�سخ�سية  املقابالت  اجتياز  كيفية 
حممود  اآل  اأح��م��د  قدمهما  ب��ن��ج��اح 
امل��وارد  واخت�سا�سي  املعتمد  امل��درب 
اال�سرتاتيجي  والتخطيط  الب�سرية 
االإ���س��الم��ي��ة،  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي����د  دار  يف 
وذلك يف معهد التدريب والدرا�سات 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة يف ال�������س���ارق���ة.  ون��اق�����س 
مع  امل�����س��روع  يف  امل�����س��ارك��ون  النا�سئة 
املدرب العديد من املحاور من بينها 
ه��ي��ك��ل ال�������س���رية ال���ذات���ي���ة وم��ع��اي��ري 
جن��اح��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة ت��رت��ي��ب امل��ع��اي��ري، 
ال��ن��ا���س��ئ��ة بتقييم  ق���ام  وع��ق��ب ذل���ك 
التي  ال��ذات��ي��ة  ال�سري  م��ن  جمموعة 
بها  م���اورد  لت�سحيح  عليهم  وزع���ت 
النقا�س  دائ��رة  وات�سعت  اأخطاء.  من 
بني نا�سئة النخبة واملدرب حيث مت 
التطرق اإىل كيفية اجتياز املقابالت 
مع  تناولوا  حيث  بنجاح  ال�سخ�سية 
املدرب جمموعة من املحاور كان من 
ال�سخ�سية؟  املقابلة  تتم  كيف  بينها 
توجه  التي  االأ�سئلة  نوعية  وم��اه��ي 
مقابلة  اإج���راء  يتم  ال��ذي  لل�سخ�س 
عقيل  اأحمد  النا�سئ  ويقول  معه؟. 
ن��ا���س��ر اأح���د ال��ن��ا���س��ئ��ة امل�����س��ارك��ني يف 
م�����س��روع ال��ن��خ��ب��ة: ب��ع��د م�����س��ارك��ت��ن��ا 
اأ�سبحنا  امل��ت��م��ي��زة،  ال����دورة  ه���ذه  يف 
ق�����ادري�����ن ع���ل���ى اج���ت���ي���از امل���ق���اب���الت 
تعرفنا  اأن  ب��ع��د  ب��ن��ج��اح  ال�سخ�سية 

ن��وع��ي��ة االأ���س��ئ��ل��ة  م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
اأثناء  لنا  توجه  اأن  املمكن  من  التي 
املقابلة والتي ت�سم االأ�سئلة القيادية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ه��اري��ة،  والتحليلية 
اال�ستفزازية  االأ�سئلة  طرق مواجهة 
وك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا.  وث��م��ن 
اأحمد اآل حممود اخت�سا�سي املوارد 
اال�سرتاتيجي  والتخطيط  الب�سرية 

والدافعية القتحام �سوق العمل بكل 
ثقة واقتدار.

ال���ن���ا����س���ئ���ة  حم�����م�����ود  اآل  وو������س�����ف 
امل�����س��ارك��ون يف امل�����س��روع ب��اأن��ه��م اأك��رث 
م��ن رائ��ع��ني، وي��ت��م��ي��زون ب��ق��در ع��ال 
اأن  واأك��د على  الفطري،  ال��ذك��اء  من 
اأ�سئلتهم وطرقهم يف الطرح قد دلت 
على مدى ن�سجهم الفكري بال�سكل 

يف  ال�سحية  املثقفة  علي  اآل  ميثاء 
باملجل�س  ال�����س��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة 
اإذ  االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة بال�سارقة، 
التدخني،  حم��وري  اإىل  التطرق  مت 
وب���ن���اء ال��ع�����س��الت وال���ه���رم���ون���ات يف 
و�ست�سبح  اإفعلها  بعنوان  حما�سرة 
رج��������اًل ، وت����ف����اع����ل ال���ن���ا����س���ئ���ة م��ع 
بع�س  ح���ول  مناق�سة  يف  امل��ح��ا���س��رة 

تدريب  يف  النا�سئة  مراكز  اإدارة  دور 
وت���اأه���ي���ل ال�����س��ب��اب ل�����س��وق ال��ع��م��ل، 
التي  النخبة  م�سروع  بفكرة  م�سيداً 
��ع��د م���ن اأه����م االأف���ك���ار ال���رائ���دة يف  تمُ
االأكادميية  ال�سباب  م��ه��ارات  تنمية 
وال��وظ��ي��ف��ي��ة يف وق���ت م��ب��ك��ر، ولفت 
ودورات  ب��رام��ج  اأن  اإىل  حم��م��ود  اآل 
اجلاهزية  امل�ساركني  متنح  امل�سروع 

ال����ذي ي��و���س��ح اأن��ه��م ق��د ���س��ارك��وا يف 
التي  الريادية  امل�ساريع  من  العديد 

نظمتها لهم مراكز النا�سئة. 
م�سروع  يغفل  مل  ال�سياق  نف�س  ويف 
النخبة اجلانب ال�سحي الذي ي�سهم 
اأ�سا�س  على  ك��ام��ل  جيل  تاأ�سي�س  يف 
النخبة  نا�سئة  ناق�س  حيث  �سحي 
مع  ال�سحية  امل��ح��اور  من  جمموعة 

كمحتويات  التدخني  ع��ن  احلقائق 
ال�سيجارة الواحدة وما حتتويها من 
اأ���س��رار  ج��ان��ب  اإىل  كيميائية،  م���واد 
اإب����راز  يف  االإع�����الم  ودور  ال��ت��دخ��ني، 

التدخني كعادة �سلبية يف املجتمع.
وف����ي����م����ا ي���خ���ت�������س مب�����ح�����ور ب���ن���اء 
اأ�سرار  اإىل  التطرق  مت  الهرمونات، 
الطبيعية  وال���ب���دائ���ل  ال��ه��رم��ون��ات 

لبناء الع�سالت، واأ�سرار الهرمونات 
امل��ت��ع��ددة خ��ا���س��ة يف ���س��ن امل��راه��ق��ة، 
تثبيط  اإىل  ي�����وؤدي  ال����ذي  ب��ال�����س��ك��ل 
ي����وؤدي االإدم����ان  ك��م��ا  ال��ن��م��و،  عملية 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  اأو  ال��ه��رم��ون��ات  ع��ل��ى 
لفرتة طويلة اإىل تلف الكبد والكلى 
اإ�سافة  القلب،  والتاأثري على ع�سلة 

اإىل العقم والعجز اجلن�سي.
م�سروع  ع��ن  علي  اآل  ميثاء  وق��ال��ت 
على  ا����س���م���اً  امل�������س���روع  اإن  ال��ن��خ��ب��ة: 
نخبة  ي�سم  بالفعل  ف��ه��و   ، م�سمى 
املتفتحة،  العقول  ذوي  ال�سباب  من 
اأجدهم  مو�سوع  اأط��رح  اأن  فبمجرد 
علمي  ب�سكل  معلوماتهم  ي�����س��ردون 
دق����ي����ق، ف���ه���م ك���وك���ب���ة م����ن ال�����س��ب��اب 
ال���رائ���ع ال����ذي ي��ح��ت��اج اإىل ال��رع��اي��ة 
ال�سكر  خال�س  ووج��ه��ت  وااله��ت��م��ام، 
للقائمني على مراكز النا�سئة ب�ساأن 
ال��ذي مل يغفل  امل�سروع  تنظيم ه��ذا 
اجل���ان���ب ال�����س��ح��ي ال����ذي ي�����س��ه��م يف 
ت��اأ���س��ي�����س ج��ي��ل م��ت��ك��ام��ل وم���ت���وازن.  
واجلدير بالذكر اأن امل�سروع ي�ستمل 
التي  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  دورة  ع��ل��ى 
ت��ن��م��ي��ة  اإىل  خ���الل���ه���ا  م����ن  ن����ه����دف 
م��ه��ارات امل�����س��ارك��ني يف جم��ال اللغة 
ق��راءة  وا�ستخداماتها  االإجن��ل��ي��زي��ة 
وك��ت��اب��ة وحم���ادث���ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا من 
بها جميع  التي تتحدث  اللغات  اأهم 
�سعوب العامل والتي متكن امل�ساركني 

من اإمتام درا�ستهم اجلامعية. 
م��ن  جم���م���وع���ة  ج����ان����ب  اإىل  ه������ذا 
الربامج الرتفيهية والريا�سية التي 
ت�ساهم يف ك�سر حاجز الرتابة وامللل 
وزيادة التح�سيل االأكادميي واملعريف 

لدى امل�ساركني .
ويقيم امل�ساركني يف امل�سروع يف �سكن 
جامعة ال�سارقة طوال فرتة امل�سروع، 
وقد مت تعريفهم بتعليمات واإر�سادات 
االإقامة عرب جولة تفقدية يف �سكن 

اجلامعة. 

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31    
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  911/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

امل�ستاأنف : �سركة الطائلة للمقاوالت العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات  امل�ستاأنف 
االمارات    اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  ال�سفوة  عليه:جنمة 
مو�سوع اال�ستئناف : الغاء احلكم 82910 درهم   املطلوب اعالنه/احمد حممود 
ح�سني اجلن�سية: العراق  العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1125 جت كل-م ت-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة 
 9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   2013/9/11 املوافق  االربعاء  يوم 
�سباحا امام الدائرة الثالثة حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-مع�سكر اآل نهيان   
التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار  بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك  او  �سخ�سيا 

مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 397 /2013 مدين كلي                                       
اىل املدعى عليه /1- طيب طاهر عبدالرحيم اخلاجه   جمهول حمل االقامة مبا ان 
�سعيد حممد  نا�سر  علي  ����س.ذ.م.م- وميثلها مديرها  للمقاوالت  بن جر�س   / املدعي 
بن جر�س وميثله: �سامل را�سد علي عبيد املفتول  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
فني  هند�سي  خبري  ون��دب  م��دين  م�ستعجلة  ام��ور   2010/2 رق��م  امللف  ب�سم  املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )175468 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
املعجل  بالنفاذ  الدعوى و�سمول احلكم  تاريخ رفع  القانونية بواقع 14% من  والفائدة 
بالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/9/3 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�صم الق�صايا املدنية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31    

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدمت/احالم مبارك ح�شن احمد طاهر ال بريك /االماراتية 
 ، التوثيقات  ق�سم  االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  اجلن�سية 

بطلب تغيري ا�سمها من ) احالم( اىل )جوري(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعالن .
عبدالودود اأحمد حممد
قا�صي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/792   جتاري جزئي                                            
اىل املحكوم عليه/1- بروكر�سيو جلوبل فود�س �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/3/26 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح / اولفر�سكو للتجارة العامة- �س.ذ.م.م بالزا املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 57.622.20 درهم )�سبعة وخم�سون الفا و�ستمائة اثنان وع�سرون درهما وع�سرون 
فل�سا( والفائدة عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة يف 2012/11/25 وحتى ال�سداد 
حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م   500 ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  التام 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا االع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/912   جتاري كلي                                            
اىل املحكوم عليهما/1- كيميا هاو�س العامليه 2- يو�سف حممود خطيب   جمهويل حمل االقامة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح / حممد عو�س �سوي�س الفدعاين العنزي-مالك مركز ت�سويق انظمة االنابيب ال�سعودي 
بف�سخ العقد املربم بني املدعى واملدعى عليها االوىل املتعلق مبو�سوع الدعوى، والزام املدعى عليها 
االوىل ) كيميا هاو�س العاملية( برد مبلغ وقدره 368.035 درهم ) ثالثمائة وثمانون و�ستون الف 
وخم�س وثالثون درهما( للمدعي مع الفائدة التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
2012/5/15 وحتى متام ال�سداد مع الزامها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة، 
ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 3139 /2013 عمايل جزئي                                         
اىل املدعى عليه /1- �سانغهاى ا�س اند ا�س ما�سك اند كرافت�س امبورت 
جي ال تى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / نويد احمد من�سور 
احمد قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( والر�سوم  وقدرها )26.083 درهم 
وامل�ساريف-  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/9/9 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة  ch1A.5  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2963 /2013 عمايل جزئي                                         

اىل املدعى عليه /1- دار االعتماد للمقاوالت �س .ذ.م.م   جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / كل باد�سا حممد مري  قد اقام عليك الدعوى 
وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب���ان ت����وؤدي م��ب��ل��غ)13082 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف وال�سكوى رقم )2013/150351(.   وحددت 
بالقاعة   �س   8.30 ال�ساعة   2013/9/11 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا    ch1A.5
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/327 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/ 
يحيى عبداهلل احمد �سليمان الرياي�سه اجلن�سية: االمارات وطلب الت�سديق على 
التوقيع يف   حمرر يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )بنت العر�س خلياطة 
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�سة   ) الن�شائية   املالب�س 
اىل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  لدى  وامل�سجل   )50972( امللف  رقم  حتت 
ليكن معلوما  االم��ارات  الرئي�سي اجلن�سية:  ا�سماعيل حممد  ال�سيد:جمال علي 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلديةوالتخطيط احلميدية                                     

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/736 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/ 
عي�سى عبداهلل حممد ا�سماعيل الطاهر اجلن�سية:االمارات عبداهلل خلف عبداهلل 
خلف فخرو اجلن�سية: االمارات وطلب الت�سديق على التوقيع يف حمرر يت�سمن 
دائ��رة  م��ن  واملرخ�سة   ) كافيه/ذ.م.م  )اتالنت�س  التجاري  اال���س��م  يف  :ت��ن��ازل 
غرفة  ل��دى  وامل�سجل   )56618( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيد:�سيف علي عبيد دعيف�س املهريي اجلن�سية: 
االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على 
ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   

الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلديةوالتخطيط يف عجمان                                     

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31     
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/975  ا�صتئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -م�ساريع ليوا التجارية �س.ذ.م.م  جمهول 
ابراهيم  حممود  ابراهيم  /زينب  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  ابو�ستيت     
2013/329 عمايل جزئي   بتاريخ 2013/6/11 وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/9/2 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.19

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31    
 يف الدعوى رقم 2013/1135 مدين كلي جتاري ابوظبي  

اىل املدعى عليه : ايرديل كابرال اغ�ستني
�سدكم  رفع  قد  ابوظبي  فرع  الوطني  االحتاد  بنك  بان  العلم  يرجى 
الدعوى 2013/1135 مدين كلي جتاري ابوظبي ملطالبتكم بدفع مبلغ  
296794.73 درهم لذا يرجى ح�سوركم اجتماع خربه يوم االثنني املوافق 
2013/9/2 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يف مقر اخلبري الكائن يف بر 
لتقدمي   0505257979 هاتف  دبي  جمارك  مقابل  امليناء-  �سارع  دبي- 
دفوعكم ، ويف حالة عدم ح�سوركم او من ميثلكم ف�ساأقوم باعاداد التقرير 

ح�سب امل�ستندات املقدمة من البنك املدعى . 
اخلبري امل�شريف/حممد مطر �شليم

اعالن اجتماع خربة
العدد  10883 بتاريخ 2013/8/31    

  اتالنت�س كافيه/ذ.م.م
 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : اتالنت�س كافيه/ذ.م.م 
-�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة   تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون 
يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م   االحت���ادي   ال�سركات 
بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية  حتت رقم )56618( وقد قرر ال�سركاء 

حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
  النداء لتدقيق احل�شابات     

التقدم  او اعرتا�س   م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ  به للم�سفي 
ن�سر االعالن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:5681715  ، 

�س.ب:984   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية

اعالمي خليجي يوؤكد حر�س وكالت النباء اخلليجية على تعزيز العمل العالمي
•• املنامة-وام:

 اكد مدير وكالة انباء البحرين مهند �سليمان اليوم حر�س م�سوؤويل 
على  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  دول جمل�س  االنباء يف  وك��االت 
من  بينهم  فيما  التن�سيق  وزي���ادة  امل�سرتك  االع��الم��ي  العمل  تعزيز 

خالل طرح افكار وم�سروعات ت�ساهم يف تفعيل التعاون.
جاء ذلك يف ت�سريح ادىل به �سليمان لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
الذي  االنباء اخلليجية  وك��االت  مل�سوؤويل   17 ال�  االجتماع  مبنا�سبة 

االنباء القطرية بخ�سو�س املوقع االلكرتوين املوحد لوكاالت االنباء 
املقرتح  ال�سعار  جانب  اىل  املوقع  لهذا  املقرتح  وال�سعار  اخلليجية 
للح�ساب امل�سرتك لها على موقع التوا�سل االجتماعي )تويرت( الذي 

قامت وكالة )كونا( بت�سميمه.
واأو�سح ان االجتماع ي�سعى اىل تعزيز جهود الوكاالت اخلليجية لدعم 
العمل االعالمي امل�سرتك بني دول املجل�س موؤكدا حر�س املديرين 
العامني لوكاالت االنباء اخلليجية على و�سع اولوياتهم يف دعم هذه 

امل�ساريع اخلليجية االعالمية امل�سرتكة وال�سرعة يف حتقيقها.

�سبتمرب  من  ال��راب��ع  اىل  االول  من  الفرتة  خ��الل  بالكويت  �سيعقد 
االنباء  لوكالة  العام  املدير  االدارة  جمل�س  رئي�س  من  بدعوة  املقبل 

الكويتية ال�سيخ مبارك دعيج االبراهيم ال�سباح.
وك��االت  احت���اد  ان�ساء  م�سروع  �سيبحث  االج��ت��م��اع  ان  �سليمان  وق���ال 
االنباء اخلليجية وهو املقرتح الذي تقدمت به وكالة انباء البحرين 
يف االجتماع ال� 16 مبقر االمانة العامة لدول املجل�س اخريا وحظي 

مبباركة ودعم املديرين العامني لوكاالت االنباء اخلليجية.
وا�ساف ان االجتماع �سيبحث مو�سوع الت�سور النهائي لروؤية وكالة 

وتوقع �سليمان ان يخرج االجتماع بنتائج ايجابية على �سعيد التعاون 
االعالمي بني وكاالت االأنباء اخلليجية وان ي�ساهم يف مزيد من رفد 
الطاقات  ومد  اخلالقة  املهنية  باالفكار  اخلليجي  االعالمي  العمل 

الب�سرية العاملة باجلاهزية واالحرتافية املهنية.
وث��م��ن م��ا حت��ظ��ى ب��ه وك��ال��ة ان��ب��اء ال��ب��ح��ري��ن م��ن دع���م وم�����س��ان��دة يف 
املدير  االدارة  جمل�س  رئي�س  قبل  من  امل�سرتكة  االعالمية  امل�ساريع 
العام لوكالة االنباء الكويتية واملديرين العامني بوكاالت انباء دول 

املجل�س.
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وفد اإماراتي يزور اليابان ويبحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين
•• اأبوظبي-وام: 

ق���ام م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
اأح��م��د �سلطان اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة 
ال���ي���اب���ان ���س��م��ن وف��د  ب���زي���ارة اإىل 
���س��م ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن ح��م��دان 
اإدارة  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
وزارة  يف  والبا�سيفيك  اآ�سيا  �سرق 
�سعيد  ال�سفري  و�سعادة  اخلارجية 
علي يو�سف النوي�س �سفري الدولة 
اإىل ج��ان��ب ممثلني  ل���دى ط��وك��ي��و 
م�����س��در  و  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ن 
. وال��ت��ق��ى ال���وف���د خ����الل ال���زي���ارة 
جمموعة من امل�سوؤولني اليابانيني 
تو�سيميت�سو  م��ع��ايل  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
موتيجى وزير التجارة واالقت�ساد 
وال�سناعة ومعايل فوميو كي�سيدا 
ومعايل  اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزي��ر 
البيئة  وزي���ر  اي�سيهارا  ن��وب��وت��ريو 
وم����ع����ايل اأك�������ريا اأم��������اري ال���وزي���ر 
االقت�سادي  االإنعا�س  عن  امل�سوؤول 
وكيل  �سيكو  هريو�سيغه  و���س��ع��ادة 
دي�����وان جم��ل�����س ال�������وزراء و���س��ع��ادة 
ي��وري��ك��و ك��وي��ك��ي ع�����س��وة جمل�س 
ال�سداقة  راب��ط��ة  ورئي�سة  ال��ن��واب 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة االإم��ارات��ي��ة 

و�سعادة ال�سفري كازو كوداما مدير 
الدبلوما�سي  التدريب  معهد  ع��ام 
ال��ي��اب��ان��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 
اإىل ع����دد م���ن رج���ال  ب���االإ����س���اف���ة 
القطاعني  من  وممثلني  االأع��م��ال 

احلكومي واخلا�س. 
ون������ق������ل وف����������د ال��������دول��������ة خ�����الل 
الياباين  اجلانب  مع  االجتماعات 

دول��ة  يف  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  حتيات 
و���س��ع��ب  ح���ك���وم���ة  اإىل  االإم����������ارات 
الدكتور  معايل  اأك��د  حيث  اليابان 
اجلابر  �سلطان  اأحمد  بن  �سلطان 
والتعاون  ال�سداقة  عالقات  عمق 
وحر�س  البلدين  بني  تربط  التي 
ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����س���ي���دة ع��ل��ى ت��وث��ي��ق 
اأوا���س��ر ه��ذه العالقات يف خمتلف 
امل�����ج�����االت مب����ا ف���ي���ه���ا االق���ت�������س���اد 
وال����ت����ج����ارة وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ب���ح���ث 
املتقدمة  والتكنولوجيا  والتطوير 
دول��ة  اإن  معاليه  وق���ال  وال��ط��اق��ة. 
وثيقة  ع��الق��ات  متتلك  االإم�����ارات 
مع اليابان ت�سمل خمتلف املجاالت 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ك��م��ا مي��ت��ل��ك ال��ب��ل��دان 
الق�سايا  ب�����س��اأن  م�����س��رتك��ة  ن��ظ��رة 
املجتمع  ي�سعى  ال��ت��ي  اجل��وه��ري��ة 
الدويل ملعاجلتها مثل منع انت�سار 
االأم��ن  وتعزيز  ال��ن��ووي��ة  االأ�سلحة 
واال�ستقرار مبا يف ذلك �سمان اأمن 
املمرات التجارية البحرية وتقدمي 
امل�����س��اع��دات االإن�����س��ان��ي��ة واالإغ���اث���ة 
ل���ل���ب���ل���دان امل���ح���ت���اج���ة ف�����س��ال ع��ن 
التنمية  لتحقيق  ال����دوؤوب  العمل 
لتحديات  وال��ت�����س��دي  امل�����س��ت��دام��ة 
الطاقة وتغري املناخ. واأ�سار معاليه 
�سيا�سة مد ج�سور  بف�سل  اأن��ه  اإىل 
قيادتنا  تنتهجها  ال��ت��ي  ال��ت��ع��اون 
العالقات  ه��ذه  ت�ستمر  ال��ر���س��ي��دة 
بالنمو والتطور يف اأجواء ت�سودها 
ال�����س��داق��ة واالح������رتام امل��ت��ب��ادل��ني 

ال����زي����ارة  ه�����ذه  اأن  اإىل  الف���ت���ا   ..
التعاون  تعزيز  �سبل  لبحث  ت��اأت��ي 
م�سلحة  فيه  مل��ا  ال��ت��ق��دم  وحتقيق 
ب��ل��دي��ن��ا ال�����س��دي��ق��ني . ول��ف��ت اإىل 
قامت  فوكو�سيما  اأنه عقب حادثة 
احلكومة اليابانية باإعادة النظر يف 
مزيج الطاقة لديها واجتهت نحو 
رف��ع ق��درت��ه��ا االإن��ت��اج��ي��ة يف جمال 
وتعزيز  لتو�سعة  املتجددة  الطاقة 
حم��ف��ظ��ت��ه��ا م���ن م�����س��ادر ال��ط��اق��ة 
وبداأت فوائد هذا التوجه بالظهور 
اأكرب  من  حاليا  اليابان  تعد  حيث 
العامل  يف  املتجددة  الطاقة  اأ�سواق 
قدرتها  تت�ساعف  اأن  املتوقع  ومن 
ال�سم�سية  الطاقة  م��ن  االإنتاجية 
ج��ي��ج��اوات   15 ن��ح��و  اإىل  ل��ت�����س��ل 
ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل���ايل . يذكر 
يف  موؤ�س�س  ع�سو  ه��ي  ال��ي��اب��ان  اأن 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اآي���ري���ن���ا وق��ط��ع��ت خ���ط���وات ك��ب��رية 

ل��ت��ع��زي��ز ح�����س��ة ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
�سمن مزيجها الوطني من م�سادر 
ال���ط���اق���ة. ون�����وه م���ع���ايل ال��دك��ت��ور 
�سلطان اأحمد اجلابر اإىل اأن روؤية 
والنمو  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��ي��اب��ان 
ال��ك��رب��ون  منخف�س  االق��ت�����س��ادي 
اأت��ت يف توقيت منا�سب م�سريا  قد 
اال�سرتاتيجية  اإىل  ال�سدد  يف هذا 
التي تطبقها دولة االإمارات والتي 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى خ��ل��ق م���زي���ج م��ت��ن��وع 
م���ن م�����س��ادر ال��ط��اق��ة م���ن خ��الل 
تعمل  التي  م�سدر  مثل  م��ب��ادرات 
على تطوير كافة جوانب ومراحل 
�سل�سلة القيمة الالزمة لبناء قطاع 
ج��دي��د ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة مب���ا يف 
ذلك البحث والتطوير واال�ستثمار 
املتجددة  الطاقة  م�ساريع  وتنفيذ 
وتطبيق مبادئ التنمية امل�ستدامة. 
االجتماعات  خ��الل  معاليه  واأك���د 
التعاون  الطويل من  التاريخ  على 

االق��ت�����س��ادي ب��ني دول����ة االإم�����ارات 
وال����ي����اب����ان م���ن���وه���ا مب���ت���ان���ة ه���ذه 
ملزيد  وباأنها يف طريقها  العالقات 
م��ن ال��ت��ط��ور ح��ي��ث ت��ع��د االإم����ارات 
جت��اري  �سريك  اأك��رب  ثامن  حاليا 
لليابان على م�ستوى العامل. وقام 
اجلانب  باإطالع  االإم��ارات��ي  الوفد 
الياباين على ملف ا�ست�سافة اإك�سبو 
2020 يف دبي الذي يحمل �سعار 
امل�ستقبل  و�سنع  ال��ع��ق��ول  ت��وا���س��ل 
و���س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى امل���زاي���ا التي 
العاملي  اإقامة هذا احلدث  توفرها 
ال���ت���ي متتلك  االإم��������ارات  دول�����ة  يف 
بنية حتتية متطورة ولديها خربة 
كبرية يف توفري من�سات للتوا�سل 
على  ال���دويل  املجتمع  ي�ساعد  مب��ا 
حلول  الإيجاد  �سعيا  اجلهود  ح�سد 
التي  ال��ث��الث��ة  للموا�سيع  عملية 
مت حت���دي���ده���ا ك���ع���وام���ل رئ��ي�����س��ي��ة 
ت�سمل  وال���ت���ي  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

ا���س��ت��دام��ة م�����س��ادر ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه 
واخلدمات  للنقل  جديدة  واأنظمة 
جديدة  �سبل  وحتديد  اللوج�ستية 
لتحقيق النمو االقت�سادي. وتاأتي 
هذه الزيارة عقب الزيارة االأخرية 
�سينزو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء  لرئي�س 
اآب������ي ووزي�������ر اخل���ارج���ي���ة ف��وم��ي��و 
كي�سيدا اإىل دولة االإمارات يف مايو 
توقيع  خاللها  مت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي 
ات��ف��اق��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��اال���س��ت��خ��دام��ات 
كما  ال��ن��ووي��ة.  ل��ل��ط��اق��ة  ال�سلمية 
وقع اجلانبان اتفاقية ب�ساأن جتنب 
ال��دخ��ل  ع��ل��ى  ال�����س��ري��ب��ي  االزدواج 
وم���ن���ع ال���ت���ه���رب امل������ايل وم���ذك���رة 
التعليم  جم��ال  يف  للتعاون  تفاهم 
العلمي ومذكرة  والبحث  والتقني 
الثقايف  امل��ج��ال  يف  للتعاون  تفاهم 
ب���ني م�����س��روع ك��ل��م��ة ل��ل��رتج��م��ة يف 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 

وموؤ�س�سة اليابان.

الدبلوما�سية  العالقات  اأن  يذكر   
اأق����ي����م����ت ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن يف ع���ام 
1971 ومت افتتاح �سفارة الدولة 
يف طوكيو يف دي�سمرب عام 1973 
يف  اليابان  �سفارة  افتتاح  مت  بينما 
 .1974 اأب��ري��ل ع���ام  اأب��وظ��ب��ي يف 
وت����رتك����ز ������س�����ادرات ال����دول����ة اإىل 
والغاز  اخل��ام  ال��ب��رتول  يف  اليابان 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ح���ي���ث ت���ع���د االإم��������ارات 
ث��اين اأك���رب م���ورد ل��ل��ب��رتول اخل��ام 
اأهم  لليابان كما يعد االأملنيوم من 
ال�����س��ادرات اإىل ال��ي��اب��ان وت�����س��ارك 
باإنتاج  متعلقة  م�ساريع  يف  اليابان 
ال��دول��ةز وبلغت  وامل��ي��اه يف  الطاقة 
يف  اليابانية  املبا�سرة  اال�ستثمارات 
 2012 عام  يف  االإماراتية  ال�سوق 
 1.34 دوالر  مليون   364 نحو 
مليار درهم ويف العام نف�سه ارتفع 
اإجمايل حجم التجارة بني البلدين 

اإىل اأكرث من 53 مليار دوالر. 

هيئة المارات للهوية تعتمد ميثاق القيادة لتحقيق التميز والريادة

•• اأبوظبي-وام:

هيئة  يف  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة  جل��ن��ة  اع��ت��م��دت 
االإم���������ارات ل��ل��ه��وي��ة م��ي��ث��اق ال���ق���ي���ادة يف 
اإىل حت��ق��ي��ق  ال���ه���ادف���ة  اإط�������ار ج���ه���وده���ا 
اال�سرتاتيجي  اآدائها  يف  والريادة  التميز 
وال��ق��ي��ادي وامل��وؤ���س�����س��ي م��ن خ���الل تبني 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة و���س��وال اإىل 

حتقيق روؤيتها و�سالتها.
االإر���س��ادي  الدليل  اللجنة  اعتمدت  كما   
لتعزيز االأداء القيادي اإىل جانب �سيا�سة 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ح��ة وال�������س���الم���ة ل��ت��ع��زي��ز 

وثقافة  القيادية  وممار�ساتها  توجهاتها 
ال��ت��م��ي��ز امل�����س��ت��دام��ة وال������والء امل��وؤ���س�����س��ي 
وتاأهيل وتقييم وتقومي كوادرها الوطنية 
ليكونوا قادة فاعلني وقادرين على ت�سلم 
اأي مهام حكومية تناط بهم يف امل�ستقبل.
 ودعا �سعادة الدكتور املهند�س علي حممد 
اخلوري مدير عام هيئة االإمارات للهوية 
خالل تروؤ�سه اجتماع جلنة االإدارة العليا 
يف م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة ب��اأب��وظ��ب��ي اأم�����س االول 
وال��وح��دات  واالإدارات  القطاعات  م���دراء 
ميثاق  تبني  اإىل  الهيئة  يف  التنظيمية 
ب��ن��وده كنموذج  بكافة  واالل��ت��زام  ال��ق��ي��ادة 

ع��م��ل وم��ي��ث��اق ���س��رف ن��ح��و حتقيق روؤي���ة 
الهيئة ور�سالتها واأهدافها اال�سرتاتيجية 
وجتذير قيمها املوؤ�س�سية. وحث الدكتور 
اخل�����وري ق���ي���ادات ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��وح��ي��د 
وت��ك��ات��ف اجل��ه��ود وال��ع��م��ل ب����روح ميثاق 
منوذجا  الهيئة  لتكون  اجل��دي��د  القيادة 
متميز  م�����س��ت��وى  حتقيق  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى 
حتقيق  اإىل  و���س��وال  املوؤ�س�سي  اأدائ��ه��ا  يف 
تطلعات القيادة الر�سيدة للدولة وك�سب 
وال�����س��رك��اء.  وامل��وظ��ف��ني  املتعاملني  ر���س��ا 
واأكد �سرورة الرتكيز على اإعداد مديري 
املراكز وامل�سرفني وتاأهيلهم ليكونوا قادة 

الهيئة  م��دراء  كافة  وطالب  امل�ستقبل  يف 
بتحمل م�سوؤولياتهم الوطنية وم�ساعفة 
اخلدمة  و�سرف  واج��ب  لتلبية  جهودهم 
احل����ك����وم����ي����ة ع�����رب االرت�������ق�������اء ب���خ���دم���ة 
وفق  واخلارجيني  الداخليني  املتعاملني 
اأرقى معايري التميز املوؤ�س�سي معربا عن 
ثقته بكفاءة قيادات الهيئة وقدرتهم على 

اأن يكونوا قادة ي�سار اإليهم بالبنان.

 واعترب اأن معيار جناح ومتيز اأي مدير 
قدرته  مبدى  يقا�س  الهيئة  لروؤية  وفقا 
متعاملي  وج��وه  على  الب�سمة  ر�سم  على 
العمل  وفريق  مراكزها  و�سيوف  الهيئة 
الهيئة من  قيادته ومتكني  يتوىل  ال��ذي 
ال��و���س��ول اإىل اأع��ل��ى درج����ات ال��ت��م��ي��ز يف 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وف���ق روؤي����ة االإم�����ارات 
ميثاق  الهيئة  اعتماد  اإن  وق��ال   .2021

اإط����ار ح��ر���س الهيئة  ال��ق��ي��ادة ي��ن��درج يف 
ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق اأع����ل����ى م���ع���اي���ري ال��ت��م��ي��ز 
االإم����ارات  ج��ائ��زة  مبتطلبات  وال��ت��زام��ه��ا 
ل�����الأداء احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز امل��ن��ب��ث��ق��ة عن 
برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي. 
ويت�سمن ميثاق القيادة اخلا�س بالهيئة 
واالأدوار  ال���واج���ب���ات  ت��و���س��ح  ب���ن���دا   15
القيادية التي من �ساأنها اأن متكن قيادات 

الهيئة وكوادرها من اأداء واجباتهم وفق 
روؤي�����ة وا���س��ح��ة وم��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل دقيقة 
اللجنة  وناق�ست  عاملية.  قيادة  ومعايري 
ال����ذي ع��ق��د بح�سور  خ���الل اج��ت��م��اع��ه��ا 
واالإدارات  القطاعات  م��دي��ري  م��ن  ع��دد 
املدرجة  املوا�سيع  التنظيمية  والوحدات 
ب�ساأنها  وات��خ��ذت  اأع��م��ال��ه��ا  ع��ل��ى ج���دول 

القرارات املنا�سبة. 

فقدان جواز �صفرت
را�سد  امل��دع��و/ حممد  فقد  
ج����ي����ا�����س ع�����ل�����ي  - ه���ن���دي 
اجلن�سية- جواز �سفره  رقم   
يجده  م��ن     )767113(
اق��رب  اىل  ت�سليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���س��رط��ة او ال�����س��ف��ارة 

الهندية م�سكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ را�����س����ي����د 
اوغ������ن������دا   - ك�����ات�����ريي�����ج�����ا  
اجلن�سية- جواز �سفره  رقم   
ي��ج��ده  م����ن   )829727(
اق��رب  اىل  ت�سليمه  ب��رج��اء 
م��رك��ز ���س��رط��ة او ال�����س��ف��ارة 

اوغندا م�سكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����دت  امل������دع������وة/ اي���دن���ا 
او�سيال مونفورتى - فلبينية 
اجل��ن�����س��ي��ة- ج�����واز ���س��ف��ره��ا  
رقم   )6347568( �سادر 
م���ن ال��ف��ل��ب��ني    م���ن ي��ج��ده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

050/8171238

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���دت  امل����دع����وة/ م��اري��ا 
تريي�سا كاماياجن  - فلبينية 
�سفرها   ج���واز  اجلن�سية- 
  )0282878( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
االت�������س���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق��م  

050/6811001

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����دت  امل������دع������وة/ ���س��رى 
رميبوالن بت ناريدى كاويا   
- ان��دون��ي�����س��ي��ة اجل��ن�����س��ي��ة- 
ج�������������واز �������س������ف������ره������ا  رق������م   
يجده  م��ن     )991872(
عليه االت�سال بتليفون رقم  

050/2083396

مدير عام هيئة ال�سحة بدبي ي�سدر قرارا بت�سكيل فريق تطبيقات احلكومة الذكية بالهيئة
•• دبي -وام:

قرارا  بدبي  ال�سحة  عام هيئة  امليدور مدير  املهند�س عي�سى  �سعادة  ا�سدر 
و�سع  ب��ه��دف  بالهيئة  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تطبيقات  ف��ري��ق  بت�سكيل  اإداري����ا 
خ��دم��ات احلكومة  وب��رام��ج  انظمة  لتطبيق  ال��الزم��ة  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط 
دعم  يف  منها  واالإ�ستفادة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  واالإط��الع  الذكية 
متا�سيا  القرار  ه��ذا  وياأتي  الهيئة.  يف  الذكية  احلكومة  تطبيقات  وتعزيز 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  الذكية  احلكومة  م��ب��ادرة  مع 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  اهلل  رع��اه 
الذكية  احلكومة  نحو  باالإنتقال  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
ويتكون  الذكية.  اخلدمات  جم��ال  يف  واالأن�سطة  امل��ب��ادرات  جميع  وبتفعيل 

يف تنفيذها والتن�سيق مع اإدارات الهيئة لتطوير اآليات واإجراءات احلكومة 
امل�ساريع اخلا�سة باحلكومة  لتنفيذ  الالزمة  امل��وارد  كافة  الذكية وحتديد 
الذكية وو�سع خطة متكاملة لها واالإطالع على اأف�سل التجارب واملمار�سات 
يف جمال تطبيقات احلكومة الذكية. واأ�ساف ان هيئة ال�سحة بدبي لديها 
خطة وا�سحة م�ستمدة من الروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم لتعزيز املرافق ال�سحية باخلدمات االإلكرتونية الذكية 
وفقا لالحتياجات ال�سحية امل�ستقبلية ل�سكان االإمارة و�سيوفها. واو�سح ان 
هيئة ال�سحة بدبي اأدخلت يف الربع االأخري من عام 2011 عدة تطبيقات 
جميع  مع  متوافقة  تطبيقات  وهي  داخليا  تطويرها  مت  الذكية  بالهواتف 
واأنظمة  اأب���ل  م��ن  االآي��ف��ون  ك��ه��وات��ف  ال��ذك��ي��ة  بالهواتف  اخل��ا���س��ة  املن�سات 
التطبيقات  اأن هذه  و بالك بريي وغريها.. مبينا  االإندرويد من جوجل 
عر�س  للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  امل��ي��زات  م��ن  كبرية  جمموعة  تت�سمن 

حممد  جا�سم  من  بدبي  ال�سحة  بهيئة  الذكية  احلكومة  تطبيقات  فريق 
رئي�سا ومباركة  املوؤ�س�سي  الدعم  التنفيذي لقطاع خدمات  املدير  العو�سي 
للرئي�س وع�سوية كل  نائبة  املعلومات  تقنية  ادارة  ابراهيم مديرة  مبارك 
من الدكتور رم�سان ابراهيم حممد مدير ادارة التنظيم ال�سحي والدكتور 
املري  حممد  و�سالح  ال�سحي  التمويل  ادارة  مدير  اليو�سف  �سعيد  حيدر 
واالت�سال  الت�سويق  ادارة  مدير  لوتاه  وغامن  املوؤ�س�سي  التميز  ادارة  مدير 
وقا�سم  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ادارة  م��ن  ال��ع��م��ري  اب��راه��ي��م  واأح��م��د  امل��وؤ���س�����س��ي 
وق��ال جا�سم حممد  املعلومات مقررا.  تقنية  ادارة  اأب��و هنط�س من  يو�سف 
ال��الزم��ة  ال��درا���س��ات  ب��اإج��راء  �سيقوم  ال��ف��ري��ق  ان  ال��ف��ري��ق  رئي�س  العو�سي 
لتحويل اخلدمات االإلكرتونية التي تقدمها الهيئة اإىل خدمات ذكية يتم 
على  والعمل  املتحركة  واالجهزة  الذكية  الهواتف  تطبيقات  تقدميها عرب 
امل�ستمر  التدريجي  والتو�سع  الذكية  تعزيز تطبيقات وممار�سات احلكومة 

تفا�سيل املوعد والتحقق من نتائج االختبارات الطبية وتفا�سيل البطاقة 
ال�سحية كما ميكن للم�ستخدمني البحث عن املن�ساآت والتحقق من موؤ�سر 
االأح���داث  واأه���م  الهيئة  اأخ��ب��ار  ك��ل  وع��ر���س  ال�سحي  ال���وزن  اجل�سم  كتلة 
ال�سحية. واأ�سار اإىل ان من اأبرز مميزات التطبيقات اأنها متكن اأولياء االأمور 
من م�ساهدة تفا�سيل التطعيمات اخلا�سة باأطفالهم ومتكنهم من مزامنة 
هذه التفا�سيل مع تقومياتهم وجدول مواعيدهم لتلقي التنبيهات يف كل 
مرة يتم تطعيم اأطفالهم ف�سال عن اأنها توفر هذه التطبيقات مل�ستخدميها 
اإىل  الو�سول  من  بالدم  املتربعني  ومتكن  واملواعيد  املخترب  نتائج  عر�س 
العام  تعتزم  بدبي  ال�سحة  ان هيئة  العو�سي  واأكد  التي تهمهم.  املعلومات 
احلايل ومن خالل معر�س جيتك�س اإطالق العديد من اخلدمات اجلديدة 
على  واحل�����س��ول  الطبية  الو�سفات  ت�سمل  الذكية  ال��ه��وات��ف  تطبيقات  يف 

حتذير فوري من التداخالت التي قد ت�سببها بع�س االدوية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الرت�سانه لبيع 

CN 1011600:االلكرتونيات وال�ساعات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هادي حمد نا�سر جمهور االحبابي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فا�سل احمد حمد احمد املطوع الظاهري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة العويني 

CN 1039761:التجارية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة نعيم الدين - تونداكا�سي )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف رئي�س حممود بات�سي ثايال

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الرنج�س االبي�س 

CN 1190798:للتنظيفات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل احمد عبداحلبيب عامر الكثريي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد �سامل را�سد خمي�س الظاهري

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

تنويه
 10876 رقم  العدد  يف  الفجر  بجريدة  ال�سادر  االعالن  اىل  باال�سارة 
 CN 1397495 بتاريخ 2013/8/22 بخ�سو�س الرخ�سة التجارية رقم

باال�سم التجاري �سوي�س الند لل�ساعات ذ.م.م.
تنوه دائرة التنمية االقت�سادية : بالتعديالت التالية

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حميد حارب مفتاح حمد النيادي %35

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سلطان روميه

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بيج  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دييل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
 رخ�سة رقم:CN 1169078 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

الغاء اعالن �شابق
ال�س�����ادة/توا�سل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لال�ستثمارات العاملية ذ.م.م قد ابدوا رغبتهم يف الغاء االعالن 
بتاريخ   496 رقم  العدد  يف  الوطن  جريدة  يف  ال�سادر  ال�سابق 
2013/2/19 بخ�سو�س الرخ�سة رقم CN 1054040 باال�سم 

التجاري : توا�سل لال�ستثمارات العاملية ذ.م.م.
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديالت التالية:

اعادة الو�سع كما كان عليه.
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نهر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�ستقبل لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1150103 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1065170:ال�سلع للنجارة اليدوية رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
وبقالة  ال�س�����ادة/مطحنة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

2000 رخ�سة رقم:CN 1033510  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*2 اىل 4*1

تعديل ا�سم جتاري:من/مطحنة وبقالة 2000
GROCERY & FLOUR MILL 2000

اىل/مطحنة كرياال �سبي�سي 2000  
KERALA SPICY FLOUR MAILL 2000

تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
والتوابل  للبهارات  ال�سوداين  ال�س�����ادة/البيت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1526810  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/بدر �سعيد علي �سعيد العلوي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ بدر �سعيد علي �سعيد العلوي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جمذوب قر�سي جمذوب احمد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جمذوب قر�سي جمذوب احمد من 100% اىل %49
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/البيت ال�سوداين للبهارات والتوابل
SUDANESE HOUSE SPICES AND SEASONINGS

اىل/البيت ال�سوداين للبهارات والتوابل ذ.م.م  
SUDANESE HOUSE SPICES & SEASONINGS LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/لونا ديزاين ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1263097  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خليفة عبداهلل حارب جا�سم الظاهري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/خليفة عبداهلل حارب جا�سم الظاهري من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف باتري�سيا ابو �سلو

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/لونا ديزاين ذ.م.م
LUNA DESIGN LLC

اىل/لونا ديزاين  
LUNA DESIGN

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سحر ال�سرق خلدمات االفراح 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1183161  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد جمعه علي حممد م�سبح احل�ساين من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/احمد جمعه علي حممد م�سبح احل�ساين من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خدوج عاطف
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 4*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة �سحر ال�سرق خلدمات االفراح ذ.م.م

EASTERN MAGIC WEDDING SERVICES LLC

اىل/موؤ�س�سة �سحر ال�سرق خلدمات االفراح  
EASTERN MAGIC WEDDING SERVICES

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/منجرة اظهر ح�سني ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1157570  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 2.4*9 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/منجرة اظهر ح�سني ذ.م.م
AZHAR HUSSAIN CARPENTRY LLC

اىل/هاي �سوبر كول للتربيد وت�سليح املكيفات ذ.م.م  
HIGH SUPER COOL COOLING AND AIR CONDITIONING REPAIR LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب وا�سالح نظم التدفئة وتكييف الهواء )4322005(
تعديل ن�ساط/حذف منجرة )ور�س النجارة( )1622007(

ملحق عقد �سراكه ذ.م.م بني االطراف
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كمبيوترات في�ستا

 رخ�سة رقم:CN 1142950 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/كمبيوترات في�ستا
VISTA COMPUTERS

اىل/في�ستا تات�س الدولية للتجارة  
VISTA TOUCH INTERNATIONAL TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع اجهزة احلا�سب االيل امل�ستعملة - بالتجزئة )4774004(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة الرقائق والدوائر املتكاملة - باجلملة )4652012(
تعديل ن�ساط/حذف بيع م�ستلزمات احلا�سب االيل ومعاجلة البيانات - بالتجزئة )4741006(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�ساط/حذف بيع نظم وبرامج احلا�سب االيل  - بالتجزئة )4741004(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

 اإعـــالن �صطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة ميرتونك اجنريينج 
تقدمت  قد  اجلن�سية(  )ماليزية  دي  ات�س  بي  ان  دي  ا�س 
واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب 
بالوزارة.  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )3137( رقم  حتت 
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم )8( ل�سنة 1984م يف 
رقم  الوزاري  القرار  و  التجارية وتعديالتة  ال�سركات  �ساأن 
)377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س 
احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  ومكاتب  لفروع 
بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س ان 
يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر 
من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد اإدارة 

الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

 اإعـــالن �صطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة �سلدر �س.م.ل )اوف 
قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�سية(  )لبنانية  �سور( 
 )2495( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع 
الحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  االجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
ال�سركات  �ساأن  ل�سنة 1984م يف  القانون االحتادي رقم )8( 
ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا 
باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ 
الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد اإدارة الت�سجيل 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55389
با�س��م :م �سالح علي عبدالرحمن للتجارة  

وعنوانه :ديرة ، �سوق مر�سد بناية احمد بالقيزي ، ت :2250830 دبي البطني �س.ب: 
28901 االمارات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )44127(  بتاريخ:2003/12/29 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/9/10  وحتى تاريخ :2023/9/9
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
ال�صبت  31  اأغ�صط�س 2013 العدد 10883

اإعالن جتديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55310
با�س��م :م �سالح علي عبدالرحمن للتجارة  

وعنوانه :ديرة ، �سوق مر�سد بناية احمد بالقيزي ، ت :2250830 دبي البطني �س.ب: 
28901 االمارات العربية املتحدة .

وامل�سجلة حتت رقم : )45565(  بتاريخ:2004/3/3 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :2013/9/6  وحتى تاريخ :2023/9/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية
ال�صبت  31  اأغ�صط�س 2013 العدد 10883

العدد 10883 بتاريخ 2013/8/31   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ب�سمة االمل للمقاوالت وال�سيانة 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1134108 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حممد حارب را�سد الظاهري )%51(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سبحية عبدالفتاح �سيد غامن زوجة م�سبح را�سد �سبيح النيادي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*0.40

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة ب�سمة االمل للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م
BASMAT AL MALA GEN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ب�سمة االمل للعقارات والديكور وال�سيانة العامة ذ.م.م  
BASMAT AL AMAL PROPERTY & MAINTENANCE & DECOR LLC

تعديل عنوان/من العني العني �سناعية العني بناية ورثة عبداهلل عاي�س االحبابي اىل 
ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع املرور حو�س �سرق 40 ق c23 طابق امليزان مكتب رقم 

04 املالك عبداهلل حممد ال�سرفا احلمادي
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�ساط/ا�سافة الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها )6820004(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

اإعــــــــــالن 
�شادر من قبل موؤ�ش�شة التنظيم العقاري- دبي

يرجى من جميع اال�سخا�س الذين لهم مطالبات على املطور داميوند ديفلوبرز كومباين 
ليمتد رقم )6( يف امل�سروع التايل:

او لديهم اي تعامل باأي �سكل كان مراجعة - موؤ�س�سة التنظيم العقاري يف الفرتة من 
9 �سباحا- 1 ظهرا - ق�سم ت�سفية امل�ساريع العقارية- مبنى دائرة االرا�سي واالمالك. 

الطابق الثاين- هاتف: 2030129/268/237-04 فاك�س : 04-2349219 
liguidation@rera.gov.ae :بريد الكرتوين

امل�ستندات  كافة  معهم  م�سطحبني  االع���الن  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  خ��الل  وذل��ك 
اال�سلية مع ن�سخ من )العقد اال�سلي/ االي�ساالت اال�سلية/ن�سخة من جواز ال�سفر( 

املتعلقة بذلك.
اعتماد/ق�شم ت�شفية امل�شاريع العقارية

رقم االر�س
278

املنطقة
 الرب�ساء جنوب الثالثة

ا�سم امل�سروع
داميوند بزن�س �سنرت

رقم امل�سروع
24

م
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اأحدث الدرا�سات تلخ�س املو�سوع بكلمات ب�سيطة: 
تتناوله من  البوتا�سيوم �سعف ما  تناولت من  اإذا 
لن  قلبك  مع  معروفاً  عملت  قد  تكون  ال�سوديوم 
اإ�سابته  اح��ت��م��االت  قللت  اأن���ك  وه���و  اأب�����داً،  ين�ساه 
واإ�سابة ال�سرايني بجميع االأمرا�س بن�سبة 50% 

اأي الن�سف، اأي�ساً.
ال��ق��ائ��م ح��ول عدد  اجل���دل  تنهي  ب�سيطة  م��ع��ادل��ة 
من  تناولها  يجب  التي  امليليغرامات  اأو  الغرامات 
هذا اأو ذاك. تن�سح الدرا�سة التي اأ�سرف عليها عدد 
املتحدة بزيادة  الواليات  القلب يف  اأطباء  من كبار 
ن�ستهلكه  البوتا�سيوم وخف�س ما  ن�ستهلكه من  ما 
اإن بع�س هوؤالء االأطباء يرون  من ال�سوديوم، بل 
اأن تقلل من حدة  البوتا�سيوم من �ساأنها  اأن زيادة 

ال�سوديوم املوجود فيما نتناوله من طعام.
رئي�س  االأوب��ئ��ة  علم  يف  املتخ�س�س  ويلتون  د.ب���ول 

الربنامج ال�سحي يف جامعة 
اإن  ي��ق��ول  �سيكاغو،  يف  ل��ي��وال 
االأم����ريك����ي ال���ب���ال���غ ي��ت��ن��اول 

م��ن احلد  اأك��رث  ال�سوديوم  م��ن 
االأق�������س���ى امل�����س��م��وح ب���ه وه��و 

م��ي��ل��ل��ي��غ��رام   2300

املطاعم،  على  الكثري  ت��ردده  ب�سبب  وذل��ك  يومياً، 
باالإ�سافة اإىل ا�ستهالكه، بل اعتماده على االأ�سناف 
ال�سوديوم  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  امل�سّنعة.  الغذائية 
يجعل اجل�سم يحتفظ بال�سوائل مما ي�سبب ارتفاع 
االإ�سابة  اح��ت��م��االت  زي���ادة  وب��ال��ت��ايل  ال���دم،  �سغط 

بالنوبات القلبية واجللطات الدماغية.

عالقة اإيجابية
تكن  اإيجابية مل  وقد ثبت لالأطباء وجود عالقة 
القلب والبوتا�سيوم.  معروفة من قبل بني �سحة 
ف��ف��ي ع���ام 1997، ظ��ه��رت ب����وادر ه���ذه ال��ع��الق��ة 
م����ن خ�����الل اأك������رث م����ن ث�����الث وث����الث����ني درا����س���ة 
معّمقة ن�سرت نتائجها يف جملة اجلمعية الطبية 
تناول  اأن  اإىل  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  وت�سري  االأم��ريك��ي��ة. 

البوتا�سيوم يخف�س �سغط الدم. 
الدرا�سات  ه��ذه  على  بناء 
بات اخلرباء واخت�سا�سيو 
ال���ت���غ���ذي���ة ي���و����س���ون ب����اأن 
يتناول ال�سخ�س البالغ ما ال 
من  ميلليغرام   4700 عن  يقل 
اأي  يومياً،  البوتا�سيوم 
ما  �سعف 

يتناوله من ال�سوديوم، ولكن امل�سكلة تكمن يف اأن 
معدل ما يتناوله االأمريكي البالغ من البوتا�سيوم 
اأنه  حني  يف  يومياً،  ميلليغرام   2600 يتجاوز  ال 
من  ميلليغرام  اآالف  اأربعة  عن  يقل  ال  ما  يتناول 

ال�سوديوم يومياً.
وعلى الرغم من اأن القائمني على هذه الدرا�سات 
ب�����س��اأن  ق��اط��ع  راأي  اإىل  ي��ت��و���س��ل��وا  مل  وال���ت���ج���ارب 
خاللها  من  البوتا�سيوم  ي�ستطيع  التي  الطريقة 
تخفيف اأ�سرار ال�سوديوم وامللح بالذات على القلب 
احلفاظ  اأن  م��ن  م��ت��اأك��دون  فاجلميع  وال�سرايني، 
فيما  والبوتا�سيوم  ال�����س��ودي��وم  ب��ني  الن�سبة  على 
نتناوله من طعام و�سراب كفيل بتح�سني ال�سحة، 
الأن ه���ذا ي��ع��ن��ي االإك���ث���ار م���ن ت���ن���اول اخل�����س��روات 
والفواكه كما يقول الربوف�سور اإدغار ميلر االأ�ستاذ 
يف  هوبكنز  ج��ون  جلامعة  التابعة  الطب  كلية  يف 

مدينة بالتيمور.

مهم.. لكن
اأجل  من  للج�سم  مهم  غذائي  عن�سر  ال�سوديوم 
اأج��ل  ف��ي��ه، وم��ن  ال�سوائل  احل��ف��اظ على م��ع��دالت 

تاأمني ممرات وقنوات لالإ�سارات الع�سبية.
وت��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ات ال��ط��ب��ي��ة ب����اأال ت��زي��د ك��م��ي��ة ما 
 2300 على  يومياً  ال�سوديوم  من  امل��رء  يتناوله 

ميلليغرام.
 اأما امل�سابون بارتفاع �سغط الدم، فيجب اأال تزيد 
الكمية على 1500 ميلليغرام، وهي تعادل ثالثة 

اأرباع حمتويات ملعقة طعام.
االأ�سناف  جميع  يف  موجود  فال�سوديوم  وللعلم   
اإىل  امللح  الإ�سافة  ���س��رورة  ال  وبالتايل  الغذائية، 

الطعام.
ول�سمان عدم ارتفاع معدل ال�سوديوم يف اجل�سم، 
يف  وامل��خ��ل��الت  املعلبات  جتنب  امل���رء  على  يتوجب 
االأ���س��ن��اف  ب��ع�����س  ي��ل��ي  م���ا  ويف  االأوىل.  ال���درج���ة 

الغذائية الغنية بال�سوديوم:

امللح والبيكينغ باودر
امللح )ثلث فنجان(  100 غ��رام م��ن  ك��ل  امل��ل��ح:   -
اأي  ���س��ودي��وم،  ميلليغرام  األ���ف   38 ع��ل��ى  حت��ت��وي 
بتناوله  امل�سموح  االأق�����س��ى  احل��د  م��ن   1615%

يومياً.
�سغرية  ���س��اي  ملعقة  م��ق��دار  ���س��ودا:  البيكينغ   -
ال�سوديوم،  من  ميلليغراما   1368 على  يحتوي 

اأي 57%.
�سغرية،  ���س��اي  ملعقة  م��ق��دار  ب����اودر:  البيكينغ   -

يحتوي على 530 ميلليغراما من ال�سوديوم، اأي 
.22%

مكعبات ومرق الدجاج
ي�ستخدم امل�سنعون امللح لتجفيف الطعام وحفظه، 
وبالتايل فح�ساء املرق لي�س ا�ستثناء، اإذ اأن خم�سة 
1200 م��ي��ل��ل��ي��غ��رام من  ع��ل��ى  م��ك��ع��ب��ات حت��ت��وي 

ال�سوديوم، اأي 50%.

ال�شل�شات واملرق
االآ�سيوية،  املاأكوالت  مع  ال�سل�سات  هذه  ت�ستخدم 
االأخ��رية ينتجون منها  امل�سنعون يف الفرتة  وب��ات 
اأ�سنافاً قليلة ال�سوديوم، وميكن القول اإن مقدار 
ملعقة �ساي �سغرية من املرق اأو ال�سل�سة يحتوي 
ميلليغراما،  و282   335 ب��ني  ي���رتاوح  م��ا  على 
وي��ن�����س��ح امل��ت��خ�����س�����س��ون مب��راج��ع��ة امل��ك��ون��ات قبل 

ال�سراء.

اخلمرية
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن غ���ن���اه���ا ب��ال��ف��ي��ت��ام��ني ب����ي 12 
بال�سوديوم،  اأي�����س��اً  غنية  فاخلمرية  وال��ربوت��ني، 
 216 ع��ل��ى  حت��ت��وي  م��ن��ه��ا  ���س��غ��رية  ملعقة  اأن  اإذ 

ميلليغراما من ال�سوديوم.

اللحوم امل�شنعة
حلفظ  ي�ستخدمه  وه��و  امللح،  االإن�سان  ع��رف  منذ 
اللحوم، وبالتايل ال عجب يف اأن كل اأن��واع اللحوم 

امل�سنعة غنية جداً بال�سوديوم.
ال�سجق )10 غرامات(  اأن قطعة �سغرية من  اإذ   
ميلليغراما   226 على  حتتوي  املثال  �سبيل  على 
من ال�سوديوم، يف حني اأن قطعة من اللحم املقدد 
من  443 ميلليغراماً  )20 غراماً( حتتوي على 

ال�سوديوم وهكذا.

�شل�شة البندورة )الطماط(
ل�سل�سة  ال��ل��ذي��ذ  الطعم  اإن��ك��ار  ي�ستطيع  اأح���د  ال 
االأ�سناف  من  العديد  اإىل  ت�ساف  حني  البندورة، 
الغذائية والوجبات، لكن من ال�سروري اأن نعرف 
ال�سل�سة يحتوي على  اأن مقدار فنجان من هذه 
يعادل  ما  اأي  ال�سوديوم،  من  ميلليغراماً   1050

%44 من احلد االأق�سى امل�سموح به يومياً.
االأجبان

ج��م��ي��ع اأن������واع االأج����ب����ان غ��ن��ي��ة ج����داً ب��ال�����س��ودي��وم 
ومب��ع��دالت ع��ال��ي��ة م��ن ال��ك��ول�����س��رتول اأي�����س��اً، مما 

يجعل من تناولها للم�سابني مب�ساكل يف القلب اأو 
ال�سرايني اأ�سبه بكارثة �سحية حقيقية.

ومبا اأن هناك ع�سرات االأنواع من االأجبان، فن�سبة 
ال�����س��ودي��وم يف ك��ل م��ن ه���ذه االأن�����واع تختلف بني 
ن��وع واآخ���ر، لكنها ت���رتاوح ب��ني %75 )روك��ف��ور( 
امل�سموح  االأق�سى  احلد  من  )م��وزاري��ال(  و32% 
بالن�سبة لكل 100 غرام من هذا النوع  به يومياً 

اأو ذاك.

املعجنات والبوب كورن 
ال جديد حني نكرر القول اإن كل االأ�سناف الغذائية 
امل�سنعة ت�سر بال�سحة ولو بن�سب متفاونة، الأنها 
بال�سوديوم، فمائة غرام من الربيتزل  غنية جداً 
على �سبيل املثال حتتوي على 1715 ميلليغراماً 
م���ن ال�����س��ودي��وم، يف ح���ني اأن م��ع��ج��ب��ات االأج���ب���ان 
ميلليغراماً   495 ع��ل��ى  حت��ت��وي  ك����ورن  وال���ب���وب 

للكمية ذاتها.

املخلالت
امللح جزء رئي�سي ال غنى عنه يف �سناعة املخلالت 
اأن��ه��ا غنية ج��داً  اأن��واع��ه��ا مم��ا يعني  على اخ��ت��الف 
ي�سبح  بامللح  ت�سنيعه  بعد  فالزيتون  بال�سوديوم. 
من املخلالت، فهل نعلم اأن تناول �سبع حبات فقط 
االأق�سى  احل��د  ي��ع��ادل خم�س  اململح  ال��زي��ت��ون  م��ن 
امل�����س��م��وح ب��ت��ن��اول��ه م��ن ال�����س��ودي��وم ط���وال ال��ي��وم؟ 
االأ�سناف  كل  ال�سوديوم موجود يف  باأن  العلم  مع 

الغذائية االأخرى.

ال�شلطعون اأو �شرطان البحر
بي  لفيتامني  ممتاز  م�سدر  اأن��ه  م��ن  ال��رغ��م  على 
3 لكن من احلكمة االعتدال  اأوميغا  12 وده��ون 
يف تناول �سرطان البحر الحتوائه على ن�سبة عالية 
جداً من ال�سوديوم اأي�ساً، فمائة غرام منه حتتوي 
على 1436 ميلليغراماً من ال�سوديوم اأي 60% 

من احلد االأق�سى امل�سموح به طوال اليوم.

القلب بني ال�سوديوم والبوتا�سيوم 
حني احلديث عن الأ�شناف الغذائية ومكوناتها، كثريًا ما يرتدد على م�شامعنا وعلى 
األ�شنة اأطباء القلب وال�شرايني وخرباء التغذية ا�شمان: ال�شوديوم والبوتا�شيوم، 
اإىل درجة اأن املرء �شار يح�شب األف ح�شاب وبامليليغرام مكونات هذا ال�شنف اأو ذاك 
ليعرف حمتوياته من ال�شوديوم اأو من البوتا�شيوم، حر�شًا على عدم جتاوز حدود 
امل�شموح واملمنوع هنا اأو هناك، وقد بلغ الأمر بالكثريين درجة اخلوف والمتناع عن 

تناول اأ�شناف معينة.

تبث نب�شات كهربائية منتظمة اإىل الدماغ

قبعة م�سادة لل�سرطان
ن�سال االأطباء �سد ال�سرطان يتم حاليا بوترية مذهلة. فالتطورات التي تظهر حاليا 
يف جمال الت�سخي�س والعالج خالل عام واحد توازي ما كان يتحقق �سابقا خالل ع�سرة 
ال�سرطانية:  الت�سيكية لالأمرا�س  املوؤ�س�سة  اأعوام. وعلق د. يريجي فورليت�سك، رئي�س 
)قبل ع�سرين عاما كنا نعترب امل�سابني باالأورام اخلبيثة غري قابلني لل�سفاء، ومل نكن 
بل  عالجها  باالمكان  وب��ات  الو�سع،  تغري  فقد  االآن،  اأم��ا  لهم.  لنقدمه  الكثري  منلك 

ال�سفاء منها اي�سا، وتعددت الو�سائل التي يعتمد عليها يف عالج االورام اخلبيثة(.
ا�سبح من املمكن ان يعي�س امل�ساب بالورم لفرتة طويلة، ومل يعد االمل مفقودا حتى 
االأروم��ي  بالورم  يعرف  ال��ذي  والدماغ،  املركزي  الع�سبي  اجلهاز  اأورام  يعانون من  ملن 
الدبقي. فنظرا اىل عدم جدوى عالج هذا الورم باجلراحة، اعتمُقد �سابقا اأنه ال ميكن 
اأي �سيء لعالج امل�سابني به. ولكن احلل قد يكمن يف اخ��رتاع حديث يعتمد على  فعل 
اإىل  منتظمة  كهربائية  نب�سات  ب��ث  على  تعمل  بالبطاريات،  مت�سلة  قبعة  ا�ستعمال 
الت�سخي�س  اأط��ب��اء ق�سم  رئي�س  ف��م��ازال،  ي��وزف  د.  وي��ق��ول  ال���ورم.  تقتل  ال��دم��اغ، حتى 
لل�سرطان  امل�سادة  القبعة  )تطيل هذه  ب��راغ:  يف  ناهومولت�سي  م�ست�سفى  اال�سعاعي يف 
ن��زال يف مرحلة  اننا ال  اأع���وام. ورغ��م  اإىل  اأ�سهر  املر�سى من ب�سعة  ب�سكل وا�سح حياة 
التجربة االكلينيكية اال ان ت�سعة من اأ�سل ثمانية مر�سى ممن ا�ستخدموها بقوا بحالة 

جيدة وعلى قيد احلياة(. 

تفوق العالج الكيميائي
بتقنية فريده  ويتميز  )�سكني غاما(،  اأي�سا، جهاز  العالج  االأ�ساليب اجلديدة يف  ومن 

لو  ي�سبهه اخل��رباء كما  ب�سكل دقيق ج��دا، بحيث  ال��ورم  وحديثة، فهو يعمل على قتل 
وب��دال عن  ال��ورم متاما.  اجل��راح  ي�ستاأ�سل  كما  ال��ورم  ا�ستئ�سال  تعمل على  اال�سعة  اأن 
لتعمل  مركزة  ا�سعاعية  موجات  فيه  ت�ستخدم  الذي  اال�سعاعي  باجلهاز  املري�س  عالج 
على تدمري الورم ب�سكل هادف، ي�سري الكثري من اخلرباء بتبني العالج الكيميائي. فقد 
تطورت طرق العالج الكيميائي ب�سكل كبري لي�سبح اكرث فاعلية ودقة وانخف�ست اآثاره 

اجلانبية.
امل�سعة يف اجل�سم حتى ت�سيب لب  امل��واد  االأنابيب مع  اإدخ��ال  ويف الطرق احلديثة يتم 
الورم مبا�سرة. وت�سمى هذه الطريقة )العالج االإ�سعاعي املو�سعي( وت�ستمر ملدة �ساعتني 

فقط، وهي مالئمة وفعالة للم�سابني ب�سرطان الربو�ستاتا حتديدا. 

فائدة الفح�س اجليني 
وعلق د. يورف: )اجلمع ما بني العالج الكيميائي واال�سعاعي او اال�سعاعي واجلراحة 
العالج  اىل  املري�س  اإر���س��ال  البداية  يف  فيتم  املمكنة.  العالجية  النتائج  اأف�سل  يحقق 

اال�سعاعي لت�سغري الورم، حتى ي�سهل على اجلراح اإزالته(.
وقد �ساهم تطور الفحو�سات اجلينية يف حتديد نوعية خاليا الورم وبالتايل نوع العالج 
املنا�سب والفعال لكل ورم. وت�ستخدم هذه الفحو�سات لت�سخي�س وحتديد خطة عالج 
�سرطان الثدي. يف هذا ال�سياق يفيد فورليت�سيك باأنه )عندما يكون لدينا حتليل جيني، 
فقد يبني اأن العالج الكيميائي لي�س مالئما، ولذلك نركز مثال على العالج الهرموين 

او اال�سعاعي(.

عالج جديد لل�سلع
اعلنت درا�سة ايطالية التو�سل اإىل طريقة جديدة قد ت�سكل طفرة يف عالج ال�سلع، من خالل حقن مناطق الراأ�س، التي تعر�ست 

لل�سلع مبادة م�ستخرجة من دم ال�سخ�س نف�سه.
اأن العالج اجلديد الذي اأطلق عليه ا�سم م�سا�س الدماء؛ عبارة عن �سحب دم من  وذكرت �سحيفة ديلي تلجراف الربيطانية، 

املري�س ومعاجلته يف اآلة ت�ستخرج البالزما الغنية بال�سفائح الدموية، ثم يعاد بعد ذلك حقن املادة يف الراأ�س.
ويرى العلماء من املركز الدويل الأبحاث ال�سعر وجامعة بري�سيا يف اإيطاليا، اأن هذه املادة حتفز بعد ذلك خاليا جذعية جديدة 

حتت اجللد، ميكن اأن ت�ساعد على اإعادة منو ال�سعر.
حقن  ا�ستخدام  يتم  حيث  التجميلية،  االإج���راءات  بع�س  يف  بالفعل  تلك  الدماء  م�سا�سي  عالجات  ت�ستخدم  لل�سحيفة،  ووفًقا 
اأنباء ال�سرق  ملا ورد بوكالة  اآثار تقدم العمر على الوجه واليدين، طبقاً  من البالزما الغنية بال�سفائح الدموية، للتخفيف من 

االأو�سط. 
ا مت حقن بع�سهم بالبالزما الغنية بال�سفائح الدموية والبع�س االآخر تلقوا نوعني من العالجات  و�سملت الدرا�سة 45 مري�سً
التقليدية، ثم راقب العلماء تطور منو ال�سعر على املناطق ال�سلعاء من الراأ�س، فوجدوا اأن الذين خ�سعوا للعالج اجلديد ظهر 

لديهم منو اأكرب لل�سعر.

التاأمل يخل�سك من توتر العمل 
 يقول )هربرت بن�سن( اأ�ستاذ يف كلية الطب يف جامعة هارفرد ان عك�س التوتر هو اال�سرتخاء. ويقرتح 
على االأ�سخا�س الذين يعانون من التوتر اللجوء اإىل التاأمل حني ي�سعر بالتنف�س ال�سريع والتوتر، فهناك 
اأن  االأفكار عاودتك ينبغي  باأن  املفتاح والثاين حني ت�سعر  االإع��ادة هي  االأول،  اأال نن�ساهما.  �سيئان يجب 
اأن يقوموا وهم جال�سون خلف مكاتبهم باغالق عيونهم  املتوترين  تدعها متر دون معاجلتها. وين�سح 
وارخاء ع�سالتهم بحر�س والتنف�س ببطء. وعلى املتوترين قول كلمة اأثناء اال�سرتخاء قد تكون احلب 
اإىل العمل. كذلك ين�سح بعمل ذلك  اأرب��ع م��رات ثم فتح العني والعودة  اأو  اأو غريها واع��ادة ذلك ثالث 
والتوتر  االإجهاد  ا�سابات  نتيجة  ال�سائع  الوقت  اأن  واأ�ساف  االإفطار ملدة ع�سر دقائق.  قبل وجبة  يومياً 
املتكررة، يكلف بع�س الدول اأكرث من 3 باليني جنيه ا�سرتليني �سنوياً، علماً باأن غالبية هذه اال�سابات 
ميكن تفاديها. يذكر اأن ماليني املوظفني يف اأوروبا وحدها م�سابون باالإجهاد والتوتر املتكرر يف الرقبة 
فوق  اليدين  اأو�ساع  املرتفعة،  املكاتب  العمل،  الأماكن  ذلك  ويعود  خا�سة.  ب�سورة  والذراعني  والكتفني 
لوحات مفاتيح اأجهزة الكمبيوتر. وتعترب م�ساند الظهر يف الكرا�سي و�سائل مهمة ت�ساعد على احلفاظ 

على �سحة املوظفني وعدم التعر�س لالإجهاد والتوتر خالل تاأدية اأعمالهم اليومية.

طـــــــــــــــب
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اجلديد  احل��ي  يف  وا���س��ع��ة  فيال  لها  تبني  اأن  ال�سابة  امل��ل��ي��ون��رية  اأرادت 
هذه  مثل  ت�سميم  يف  بنبوغه  عرف  �سابا  مهند�سا  لها  فر�سحوا  الراقي 
االأبنية ر�سم املهند�س ال�ساب ر�سما مبدئيا للفيال املقرتحة وراح يعر�سه 
الر�سم  على  الهند�سية  مالحظاتها  اأب��دت  التي  ال�سابة  املليونرية  على 
واعرت�ست على اأن الباب املف�سي اإىل الفيال البد اأن ت�سبقه درجات من 
الرخام ت�سيف اإىل املدخل روعة اإ�سافية هي م�سممة على هذه الدرجات 
وافقت  ال��ذي  الهند�سي  الر�سم  مع  يتعار�س  ك��ان  ذل��ك  ولكن  الرخامية 
يوؤيد  واجل��دل  ال�سخب  وثار  بعلبة  اأم�سك  براأيها كطفل  وت�سبثت  عليه 
راأيها كبار موظفي مكتبها اأنها �ساحبة امل�سانع الكبرية البيت تركه لها 
زوجها املليونري الراحل والتي تنتج اأفخر املفرو�سات التي يتم ت�سديرها 

امل�سانع  هذه  اإدارة  يف  ي�ساركها  وال  العام  دول  اأاإىل 
بال�سفر  اأقنعته  وال���ذي  ال��راح��ل  زوج��ه��ا  اب��ن  اإال 

دك��ت��وراه يف  ليح�سل على  اأوروب��ي��ة  دول���ة  اإىل 
ت�سرتيح من  االأن�سجة  حتى  الفرع من  ه��ذا 

م�سايقاته لها يف االإدارة وهي التي جبلت 
بجانب  اأخ��رى  اإرادة  هناك  تكون  اأال  علي 

يوؤخذ  واأال  براأيها  اإال  يعمل  واأال  اإرادتها 
اإال بكالمها وهي فقط التي تدير هذا 

الكون ال�سغري الذي حتكمه وتتحكم 
فيه . 

ظل املهند�س ال�ساب �سامتا حتى هداأت 
تعليقات  وان��ت��ه��ت  ال��ت��اأي��ي��د  م��ظ��اه��رة 
املحيطني بها التي توؤكد اأن راأي ال�ست 
التي  ه��ي  األ��ي�����س��ت  يناق�س  ال  ال��ه��امن 

�ستقيم يف هذه الفيال.
اأن وجهة نظرها  ولكنه �سمم 

مهند�س  اأي  واأن  خاطئة 
ذل��ك  راأي  ل���و  ���س��غ��ري 
الن��ت��ق��ده مت���ام���ا وه��و 
ل��������ن ي��������رتاج��������ع ع���ن 
لو  حتى  نظره  وجهة 
ت��خ��ل��ت ع���ن���ه وب��ح��ث��ت 
ع��ن غ��ريه يقبل منها 
تفر�سه  اأن  تريده  ما 
عليه دون بالقلم على 
الر�سم يف عنف  لوحة 
اأن��ه لي�س على  واأع��ل��ن 
ي��ن��ف��ذ  الأن  ا����س���ت���ع���داد 
عمال ين�سب اإليه وهو 

خطاأ هند�سي.
وف��������وج��������ئ اجل����م����ي����ع 
مب��وق��ف��ه وم���رت ث��وان 
م�����س��ح��ون��ة ب��ال��ذه��ول 
وال����ت����وت����ر وال��غ�����س��ب 
ووقفت ال�سيدة فوقف 
موظفو مكتبها الذين 
ك������ان������وا ب�����س��ح��ب��ت��ه��ا 
وان�سرفوا من مكتب 

امل���ه���ن���د����س ال�������س���اب 
ال����ذي اأم�����س��ك به 
ال���غ���ي���ظ وك���ان���ت 
اأنه  منه  حماقة 
مل يكلف نف�سه 
وداع�����ه�����ا الأن����ه 
نف�سه وعندما 
ت���ل���م���ح���ه  مل 
وه������ي ت��رك��ب 
���س��ي��ارت��ه��ا اأن��ه 
ل������ي�������������س م����ن 
مودعيها  بني 
غ��اظ��ه��ا ذل��ك 
اأك��رث وق��ررت 
ت����ع����دل  اأن 
ن��ه��ائ��ي��ا ع��ن 
م��ك��ت��ب ه���ذا 
امل�����ه�����ن�����د������س 

املغرور بنف�سه 

اأن  ت�ستطيع  ال  �سيئا  نف�سها  من  اأخذها  املهند�س  هذا  يف  ما  �سيئا  ولكن 
ال�ساد�سة  تبلغ  بالكاد  فهي  فقط  ال�سباب  لي�س  ماليينها  بكل  ت�سرتيه 
ب�سع  ال�سن كثريا  عليه يف  تزيد  وبالتايل فهي ال  العام  والثالثني هذا 

�سنوات تعد على اأ�سابع اليد الواحدة .
حاولت اأن تخرج من قب�سه الغ�سب ف�سلت ولكن هل اأفزعتها الهزمية اأم 

اأنها اأعجبت ب�سالبة هذا املهند�س ال�ساب.

العتذار والقرتاب
التي  وج��اءت جمموعة مكتبها  كبار موظفيها  ت�ستدعي  االأجرا�س  دقت 
كانت ت�سحبها وطلبت منهم اأن يطلبوا املهند�س ليناق�سها فهي قد تغري 
تنتهي  اأن  بعد  الثالثة  ال�ساعة  بعد  املقابلة  له  راأيها وح��ددت 
اأعمالها وحدثه مدير مكتبها ولكنه فوجئ  من ت�سريف 
بنف�سها  اإل��ي��ه  حتدثت  اإذا  اإال  اإليها  احل�سور  برف�سه 
اأو يح�سر  اعتذار  االت�سال منها  يعترب هذا  و�سوف 
اإليها  يحمل  اأن  مكتبها  مدير  ي�ستطيع  ومل  اإليها 
اأق��دم منه يف ال�سركة  هذا الرد ودخل اإىل من هو 
اإذن�����ه مب���ا ي��ط��ل��ب��ه امل��ه��ن��د���س فاخ�سر  وه��م�����س يف 
ال�ساب  املهند�س  بنف�سه  وطلب   وا�سفر  الرجل 
الرف�س  علي  اأ���س��ر  املهند�س  لكن  جديد  م��ن 
واأم���ام ه��ذا امل��وق��ف مل يكن ه��ن��اك مفر من 
ما  مكتبها  مدير  a�ساق  ما  وعند  اإخبارها 
داكنة  �سحابة  قفزت  ال�ساب  املهند�س  قاله 
غ��ط��ت م��الحم��ه��ا وان�����س��ح��ب ال���رج���ل من 
الباب  اإىل  اأن ي�سل  اأمامها ولكنه قبل 
اأن يطلبه من هاتفها  طلبت منه 
ال�����س��خ�����س��ي وط��ل��ب��ه وان�����س��ح��ب 
امل��ك��ت��ب  م���ن  اأدب  يف  ال���رج���ل 
ومل ي��ع��رف اأح���د م���اذا دار 
ب��ي��ن��ه��م��ا ول��ك��ن��ه��م ف��وج��ئ 
ب���ه ي��ح�����س��ر يف ال��ث��ال��ث��ة 
دقائق  كما ح��ددت ويف 
على  باملوافقة  وقعت 
ال��ر���س��م ال����ذي اأ���س��ر 
ع���ل���ي���ه ب����ني ده�����س��ة 

اجلميع .

وتوالت 
اللقاءات

وت��������������وال��������������ت 
ال�������ل�������ق�������اءات 
ب����������ح����������ك����������م 
م���ت���اب���ع���ت���ه���ا 
وط������������ال������������ت 
االأح�������ادي�������ث 
وخ����������اف م��ن 
ن��ف�����س��ه ح��ي��ن��م��ا 
مل  اأن���������ه  اأدرك 
وانه  يعار�سها  يعد 
يتبدد  ف�سيئا  �سيئا 
اأم���ام���ه���ا وت���ه���رب منه 
بالنف�س  االع��ت��داد  نزعه 
والتحدي اأنها تعرف كيف 
ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى م���ن اأم��ام��ه��ا 
�سيطرتها  تفر�س  اأنها  واملهم 
اإىل ما  اأن يفطن ال�سحية  دون 

يراد به.
ومتني اأال يلتقي بها فاأ�سبح يتهرب 
منها ويف رغبة اأندفع ميار�س هروبه 
منها ب�سكل غري طبيعي ففاجاأته يف 
اإىل  ودع��ت��ه  البناء  يتابع  حيث  امل��وق��ع 
غداء عمل يف اأقرب مطعم ومل ت�سرت 
يتهرب  اإن��ه  له  فقالت  نحوه  عواطفها 
منها فهي لي�ست غبية فقط كانت تظن 
اأن���ه اأق���وى م��ن اأن ي��خ��اف م��ن املواجهة 
ولعل هذا هو ما لفت نظرها فاإذا برهن 
ع��ل��ى اأن����ه ي��خ��اف وي���ه���رب وي��خ�����س��ى من 
�سطوتها فهي لن تبحث عنه وتعتذر عن 

ظنها ال�سابق.

قلبي اأ�شبح رهن اإ�شارتك
وكان يغمى عليه من هذه ال�سراحة وا�ستجمع �ستات نف�سه وح�سد قوته 
ليتكلم فقال لها ب�سراحة اأنا ل�ست خائفا لكني ال اأريد لنف�سي متاعب اأنا 
اأ�سارتك منذ  اأن قلبي خالفني وو�سع نف�سه رهن  يف غني عنها واعتقد 

معركتنا االأويل.
راأ�س  اأنني على  اأن��ت تعرف جيدا  بال�سكينه  تفاحه  له وهي تقطع  قالت 
هرم من املال واالأعمال وعلى وحي اأن احتفظ بتوازين فاإن جمرد ال�سك 
من اأحد يف هذا االهتزاز اإن حدث يلقي بي من حالق ثم قالت ونظراتها 
تقتحمه اإياك اأن تظن اأنك واثق من نف�سك وتظن اأنك عنيد فقط ويوم 
اللقاء  واق��ف��ة تنهي  ث��م قامت  ب��ج��وارك  ذات��ك �سوف جت��دين  اأن تثق يف 
كاأنها  ف��زع  يف  اإليها  ينظر  وه��و  بيديها  فاأم�سك  حقيبتها  تفتح  وانحنت 
�سوف تخرج م�سد�سا فابت�سمت وقالت له اأمل اأقل لك اأنك عنيد وتركته 
اأمعنت يف  وبعدها  بلعبة جديدة  يلعب  ف��رح كطفل  وه��و  احل�ساب  يدفع 
حما�سرته بدعوات الغداء والع�ساء ولكنها مل ت�سك وحدتها ومل تلمحه 
اأنها بحاجة اإىل رجل تركت له هو اأن يقول اأنه بحاجة اإليها وتركته يقبل 
اأ�سابعها ثم عر�س عليها الزواج فقالت يف ح�سم اإنك ال تعرف عني �سيئا 

قال على الفور األ�ست مطلقة ؟
اأ�سرعت  قالت : االآن متزوجة واأخ��ذه دوار وعلت الده�سة وجهه ولكنها 
اأيام  منذ  طلقته  وقد  يدي  يف  الع�سمة  لكن  ذبيحة  ت�سلخ  وكاأنها  قائلة 

ولكن �سهور العدة مل تنته بعد.

�شاحبة الع�شمة
الذي  ك��ان زوج��ا لها وب�سروطها وع��رف منها من هو زوجها  اأي��ام  وبعد 
كان قبله اإنه اأحد روؤ�ساء جمال�س االإدارة الأكرب �سركات جمموعة قاب�سة 
ت�ستثمر املليارات ولي�س املاليني وراحت من جانبها ت�سوره على اأنه كان 

�سيطانا ومل يكن اإن�سانا .
وكتم خرب زواجه من اأمه الأنه ا�ستحي من اأن يخربها اأن الع�سمة يف يدها 

وا�سطحب اأمه لروؤيتها على اأنها �ساحبة الفيال التي ي�سيدها لها.
وانتهي من بناء الفيال التي ت�سبه الق�سر وقال لوالدته اأنه �سوف يغيب 
الع�سل  �سهر  وب��داأ  راأتها  التي  ال�سيدة  فيه من  يتزوج  اأوروب��ا  يف  اأ�سبوعا 
واأمه على يقني من اأنه يف اأوروبا وكان يحتال حتى يخلع من راأ�س اأمه 
اإ�سرارها على ح�سور حفل زفافه األي�س هو ابنها الوحيد وتريد اأن تفرح 
به واأخذها اإىل الفيال وطلب منها اأن تفرح كما تريد واأمامها العرو�س 
والعري�س وكتمت االأم غيظها واأيقنت اأن ولدها �سقط يف �سرك هذه املراأة 

.

رفعته اإىل ال�شماء حتى ت�شقطه على الأر�س
انهالت عليه االأعمال وحتول املكتب ال�سغري اإيل �سركة للمقاوالت وا�ستعان 
بالكثري من زمالئه وكان على يقني اأنها تريد ذلك الأن زوجها البد اأن 
يكون متميزا وباخل�س من جانبه يف عمله ووثق عالقته باملتعاملني معه 
اإليه مهما كلفه  وحر�س على مواعيده يف ت�سليم االإن�ساءات التي ت�سند 
ال اأمر. كان على يقني اأنها �ستتخل�س عنه يوما ما كزوجها ال�سابق وكان 
ذلك كال�سيف امل�سلط على عنقه ف�ساعف من جهوده حتى يعلو �ساأنه يف 
جماله حتى اإذا تخلت عنه ال يهوى اإىل االأر�س من ال�سماء التي ارتفع 
ومثار حوارهما  معها  متاعبه  مثار  ذلك  وك��ان  بعمله  عنها  و�سغل  اإليها 

كلما تالقيا .

اأ�شبح متهما بالقتل
ذات �سباح وهو يهم بدخول مكتبه فوجئ بال�سرطة تلقي القب�س عليه 
بتهمة قتل الزوج ال�سابق لزوجته وعرثت ال�سرطة على قمي�س له ملقى 
يف �سالون القتيل وال�سكني التي ا�ستعلمت يف اجلرمية ولكن الب�سمات 
على ال�سكني مل تكن ب�سماته واأمرت النيابة بحب�سه بعد �سهادتهما �سده 
قائلة اإنه كان يغار منه وكانت بينهم عالقات مالية ال تعرف عنها �سيئا 
واأن القتيل كان يحاول االإ�ساءة اإليها وهو ما اأثار حفيظته اأي�سا وكانت 
ده�سته الكربى كيف ت�سهد �سده لرت�سله اإىل حبل امل�سنقة ولكنها كانت 
املتوفى  ابن زوجها  تفعل ذلك حتى تتخل�س من االثنني معا ذلك الأن 
اأر�سل اإليها يعلنها بح�سوله على الدكتوراة واأنه �سوف يح�سر بعد اأ�سابيع 
و�سية  يف  االأول  فال�سرط  اجل��رمي��ة  با�سطناع  تعجل  جعلها  م��ا  وذل��ك 
زوجها املتوفى �ساحب هذه امل�سانع هو اأال تتزوج اإذا كانت تريد اأن يكون 
لها اليد العليا يف ثروته اأما اإذا تزوجت فلن تنال �سوى ن�سيبها ال�سريك 
اأو  بق�سية  االإدارة  من  زوجها  اب��ن  خليعها  اأن  وخ�سيت  الرتكة  يف  فقط 
بدونها فدبرت هذه اجلرمية للزوجني وا�ستاأجرت ثالثة من العاملني 
عندها واأعطتهم قمي�س زوجها املتهم الذي لوثوه بدم القتيل وتركوه 
ولكن حيلتها انك�سفت ودخلت القف�س وق�ست حمكمة اجلنايات برباءته 

وبال�سجن لها و�سركائها باالإ�سغال ال�ساقة املوؤبدة . 

خديعة �ساحبة الع�سمة

 ق���ام حم��ا���س��ب بقتل زوج��ت��ه وف�����س��ل راأ���س��ه��ا ع��ن ج�سدها مب�����س��اع��دة وال��ده��ا؛ 
الكت�سافهما و�سعها طفال بعد حملها �سفاحا اأثناء غياب زوجها للعمل باإحدى 

الدول العربية، وتركت املولود عند جارتها حلني �سفر الزوج مرة اأخرى.
مب�سر،  القليوبية  اأم��ن  مدير  ال��ل��واء  تلقى  عندما  اجل��رمي��ة  تفا�سيل  ترجع 
اإخطارا من ماأمور مركز القناطر بتلقيه بالغا من امل�ست�سفى بو�سول املجنى 
عليها " مها .م " – 31 �سنة – "ربة منزل" جثة هامدة وراأ�سها منف�سلة عن 
ج�سدها، فكلف اللواء عرفة حمزة مدير املباحث اجلنائية ب�سرعة ك�سف غمو�س 
اجلرمية واأكدت حتريات املباحث باإ�سراف العميد رئي�س مباحث القليوبية، اأن 
زوج املجنى " �سيد . ع " - 38 �سنة – " حما�سب " عليها عاد من عمله باإحدى 
الدول العربية بعد غيابه هناك ملدة عام، فاكت�سف اأن زوجته حملت �سفاحا من 

اأحد االأ�سخا�س وو�سعت طفال اأثناء وجوده بعمله خارج البالد، فاأخرب والدها 
وفرا  وتركاها  راأ�سها عن ج�سدها،  بقتلها وف�سال  وقاما  عليها  للمجنى  وذهبا 

هاربني.
مت ا�ستئذان النيابة العامة ل�سبط املتهمني، ومتكن املقدم رئي�س مباحث مركز 
القناطر من القب�س عليهما ومبواجهتهما مبا اأ�سفرت عنه التحريات اعرتفا 

بارتكابهما للجرمية انتقاما لل�سرف.
وبعر�سه   2013 ل�سنة  جنايات   13509 رقم  حمل  بالواقعة  حم�سر  حترر 
على النيابة العامة اأمرت بحب�سهما اأربعة اأيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما 
تهمة القتل العمد واإيداع الر�سيع اإحدى دور الرعايا و�سرعة �سبط واإح�سار 

ع�سيق الزوجة باإ�سراف املحامى العام لنيابات جنوب بنها.

حما�سب يقتل زوجته حلملها �سفاحا 

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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•• اأبوظبي- اأمرية �رشيف:

كاليمينوف  ي��رج��ان  ال�����س��ي��د  اك���د 
باأعمال  والقائم  املفو�س  ال��وزي��ر 
����س���ف���ارة ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان 
ل����دى دول�����ة االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
خالل  اأ�سبحت  ب��الده  اأن  املتحدة 
ال�������س���ن���وات االأخ�������رية م���ن ال����دول 
اآ�سيا الو�سطى  الرائدة يف منطقة 
ال�سابق  ال�سوفييتي  ودول االحتاد 
وذلك بف�سل ا�سرتاتيجية فخامة 
باييف  ن��زار  �سلطان  ن��ور  الرئي�س 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان 
اأوال  االق��ت�����س��اد  اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي 
وال�����س��ي��ا���س��ة ث��ان��ي��ا وال���ت���ي مكنت 
دول��ة  ت�سبح  اأن  م��ن  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
تنموية  و���س��اح��ب��ة جت��رب��ة  ق��وي��ة 
ناجحة واأن ت�سنع لنف�سها معجزة 
اأكرث  اأجنزته  ما  ت�سبه  اقت�سادية 
ال��ب��ل��دان االأ���س��ي��وي��ة ت���ط���ورا واأن 
تطبيق  يف  رائ������دة  دول�����ة  ت�����س��ب��ح 
اآ�سيا  م�ستوى  على  االإ���س��الح��ات 
على  به  يحتذى  ومثاال  الو�سطى 

م�ستوى العامل.
ن��ظ��م��ت��ه  ����س���ح���ايف  م�����وؤمت�����ر  ويف 
����س���ف���ارة ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان 
بارك روتانا  االأول يف فندق  اأم�س 
الد�ستور  ي��وم  مبنا�سبة  اأب��وظ��ب��ي 
جل��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان وال��ي��وم 
االأ���س��ل��ح��ة  م��ن  للتخل�س  ال��ع��امل��ي 
ال���ن���ووي���ة ق����ال ك��ال��ي��م��ي��ن��وف: اإن 
احلايل  االأ�سا�سي  القانون  اعتماد 
�سعبي  ا�ستفتاء  بعد  لكازاخ�ستان 
الطريق  ليمُمّهد  ج��اء   1995 ع��ام 
اأمام بناء دولة دميقراطية تعي�س 
حتت رايتها اأكرث من 120 قومية 
ي�سعى  متطور  اقت�ساد  وتاأ�سي�س 
ال��ط��ب��ي��ع��ي �سمن  الأخ�����ذ م��وق��ع��ه 

االقت�ساديات املتقدمة.
يعد  الد�ستور  ي��وم  اأن  اىل  واأ���س��ار 
اقت�سادي  منر  والدة  على  �ساهدا 
يف اآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى، ح��ي��ث ت��ق��ود 
ك��ازاخ�����س��ت��ان ال��ي��وم ق��اط��رة النمو 
االق��ت�����س��ادي واحل�����س��اري يف تلك 
املنطقة املهمة من العامل، وت�سعى 
ب��ارزا  اقت�ساديا  مركزا  تكون  الأن 
واأوروب����ا بعد  اآ���س��ي��ا  ب��ني منطقتي 
اأ���س��ب��ح اق��ت�����س��اده��ا م���ن اأك���رث  اأن 

اقت�ساديات العامل تطورا. 
الوقت  يف  كازاخ�ستان  اإن  وا�ساف 
ال����راه����ن ���س��م��ن اأك�����رب 20 دول���ة 
م��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط يف ال���ع���امل وم��ن 
واح������دة من  ت�����س��ب��ح  اأن  امل���ت���وق���ع 
ك���ربي���ات ال������دول امل�������س���درة ل���ه يف 
غ�سون العقد اأو العقدين املقبلني 
ك��ازاخ�����س��ت��ان بتطوير  ق��ام��ت  ك��م��ا 
م����ك����ون����ات االق����ت���������س����اد ال���وط���ن���ي 
واملنظومة املالية والبنكية واتخاذ 
ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة ب�����س��اأن حماية 

اال�ستثمارات االأجنبية.
كازاخ�ستان  ت��رب��ط  ا�سرتاتيجيا 
يف  النمو  و�سريعة  �سخمة  اأ�سواق 
رو�سيا  م��ع  اآ���س��ي��ا  وج��ن��وب  ال�سني 
الرب  طريق  عن  الغربية  واأوروب���ا 
وال�������س���ك���ك احل���دي���دي���ة وامل����وان����ئ 
ومتلك  قزوين.  بحر  على  املطلة 
تا�سع اأعلى معدل من احتياطيات 
واإي������������رادات  ال�����ع�����امل  ال���ن���ف���ط يف 
الهيدروكربونات تعادل تقريباً ربع 
االإج��م��ايل، ومتثل  املحلي  ال��ن��اجت 
ال�سادرات وتدرك  اأكرث من ثلثي 
االإقليمية  اإمكاناتها  كازاخ�ستان 
يف جم���ال ال��ط��اق��ة وجت����ارة اإع���ادة 

الت�سدير الرتانزيت.
كما اأنها عبارة عن خمزن هائل من 
الرثوات الطبيعية.. فكازاخ�ستان 
م��ن  ب���رم���ي���ل  م���ل���ي���ون   1.5 ت��ن��ت��ج 
اأن ي�سل  ي��ت��وق��ع  ي��وم��ي��اً،  ال��ن��ف��ط 
يومياً  برميل  ماليني  ثالثة  اإىل 

خالل العام اجلاري. 
كازاخ�ستان مبا متلكه من  وتظل 
وث���روات  تنموية  وب��رام��ج  خطط 
حتت االأر�س، وا�ستثمارات اأجنبية 

يف امل�ساريع الكبرية، وعدد ال�سكان 
امل��ت��ن��ام��ي واخل������ايل م���ن االأم���ي���ة 
ال�سيا�سي،  وبا�ستقرارها  مت��ام��اً، 
ال��دول  لركب  لالن�سمام  موؤهلة 
قزوين  بحر  منطقة  يف  املتقدمة 

والعامل اأي�سا. 
يف  التنمية  ا�سرتاتيجية  وت��رك��ز 
والتحول  التحديث  على  ال��ب��الد 
غري  امل�سادر  وتعزيز  النمو  نحو 
على  اقت�سادها  ويقوم  النفطية، 
االب��ت��ك��ار وال��ت��ن��وي��ع واال���س��ت��ث��م��ار 
والتكامل  الب�سري  امل���ال  راأ����س  يف 
ال���ت���ج���اري ال�����دويل خل��ل��ق ف��ر���س 

العمل. 
االأزم��ة  من  كازاخ�ستان  وخرجت 
ا�ستجابتها  بف�سل  العاملية  املالية 
وات�������خ�������اذ ال�����ت�����داب�����ري ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ع���ام  امل�������س���ريف. ويف  اال����س���ت���ق���رار 
2009 اأعلنت احلكومة عن تدابري 
للدعم على نطاق وا�سع مثل اإعادة 
القطاعات  ودع��م  البنوك  ر�سملة 
عن  ف�ساًل  وال��زراع��ي��ة،  العقارية 
واملتو�سطة.  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
و�سكلت القيمة االإجمالية لربامج 
التحفيز والدعم 14 يف املائة من 
الناجت املحلي االإجمايل )20 مليار 
دوالر( ونتيجة االأزمة االقت�سادية 
املحلي  الناجت  منو  تباطاأ  العاملية 
 1.2 وبلغ  لكازاخ�ستان  االإجمايل 
2009 ولكن وفقا  املئة يف عام  يف 
و2011   2010 ع���ام���ي  ل��ن��ت��ائ��ج 
 7.3 فاإن معدل النمو قد زاد اإىل 
ال��ت��وايل. ويف  على  امل��ئ��ة  و7.5 يف 
عام 2012 بلغ منو الناجت املحلي 
االإجمايل لكازاخ�ستان 5 يف املئة. 
ك��ازاخ�����س��ت��ان  وق���د حت�سن م��وق��ف 
ال�سلع  اأ�سعار  تعزيز  اخلارجي مع 
االأ�سا�سية واأدت املكا�سب التجارية 
ويقدر  اخل��ارج��ي،  املوقف  لتعزيز 
يف   7.3 اجل���اري  احل�ساب  فائ�س 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة 
اإج���م���ايل  وارت����ف����ع  عام2011  يف 
مليار   35.4 اإىل  االح��ت��ي��اط��ي��ات 
دوالر يف فرباير2012 من 33.7  
مليار دوالر يف يناير 2012، على 
دوالر  م��ل��ي��ار   1.2 ح���وايل  خلفية 
من امل�سرتيات يف ال�سوق الفورية. 
ال�������س���ن���دوق  اأ������س�����ول  زادت  ك���م���ا 
مليار  من45.5  للنفط  الوطني 
دوالر اإىل47.4 يف فرباير 2012. 
جمموع  ب��ل��غ   2013 اأب���ري���ل   1 يف 
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مليار دوالر. 
ويف اإط����ار خ��ري��ط��ة ال�����س��ن��اع��ة مت 
ا�ستثماريا  م�سروعا   230 اإط��الق 
بقيمة اأكرث من 6.7 مليار دوالر. 
وق���د وف����رت ه���ذه امل�����س��اري��ع 450 

األف فر�سة عمل جديدة. 
للتنمية  ال��دول��ة  برنامج  ويعك�س 

البلدين  حر�س  على  اأك��د  حيويا، 
ع��ل��ى دف��ع��ه��ا ق��دم��ا ن��ح��و االأم�����ام، 
يف ال����وق����ت ال������ذي ���س��ك��ل اه��ت��م��ام 
ك��ازاخ�����س��ت��ان ب��ت��ط��وي��ر ع��الق��ات��ه��ا 
م���ع االإم��������ارات من���وذج���ا ع��ل��ى ما 
تنموية  الدولة من جتربة  متثله 
م��ه��م��ة يف حم��ي��ط��ي��ه��ا االإق��ل��ي��م��ي 
والدويل ت�سعى اأطراف كثرية اإىل 
خرباتها..  ونقل  منها  اال�ستفادة 
لفخامة  املتكررة  ال��زي��ارات  ولعل 
باييف  ن��زار  �سلطان  ن��ور  الرئي�س 
اإىل دول����ة االإم�������ارات وال���ت���ي ك��ان 
 ،2012 اآخرها خالل �سهر فراير 
ل�ساحب  امل��ت��وا���س��ل��ة  وال����زي����ارات 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اإىل كازاخ�ستان، والتي كان اآخرها 
ترافقت  والتي   ،2012 اأكتوبر  يف 
مع ع�سرات الزيارات االآخرى بني 
م�سوؤويل البلدين، �سكلت خطوات 
م��ه��م��ة ن��ح��و ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 
االإماراتية وتعزيز  الكازاخ�ستانية 
ال��ث��ق��ة امل��ت��ب��ادل��ة ب���ني ال��ق��ي��ادة يف 
البلدين، والتي اأدت اإىل الو�سول 
بني  الثنائية  العالقات  مب�ستوى 
ال��ب��ل��دي��ن اإىل م�����س��ت��وى ع����اٍل من 

التعاون يف خمتلف املجاالت.
وحت����ت����وي ال����ق����اع����دة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الت������ف������اق������ي������ات ال�������ت�������ع�������اون ب���ني 
ك���ازاخ�������س���ت���ان واالإم�������������ارات ع��ل��ى 
ات��ف��اق��ي��ة حكومية   20 م��ن  اأك���رث 
وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ووث��ائ��ق بني 
ال��وزارات واملوؤ�س�سات، مبا يف ذلك 
االزدواج  جت��ن��ب  ح����ول  ات��ف��اق��ي��ة 
ال�سريبي وحول التعاون التجاري 
واالق���ت�������س���ادي، واإع����ف����اء ح��ام��ل��ي 
الدبلوما�سية من  ال�سفر  ج��وازات 

تاأ�سرية الدخول، وغري ذلك.
وركز يرجان كاليمينوف يف كلمته 
على مبادرة جمهورية كازاخ�ستان 
اأغ�سط�س   29 ي���وم  اإع����الن  ب�����س��اأن 
ي��وم��ا ع��امل��ي��ا مل��ن��اه�����س��ة ال��ت��ج��ارب 
ال����ن����ووي����ة وف�����ق ق������رار اجل��م��ع��ي��ة 
امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام���ة 
بالن�سبة لبالده  وم��اذا يعني ذلك 
م�سيفاً اأن بالده �سهدت منذ بدء 
منت�سف  يف  ال���ن���ووي���ة  ال���ت���ج���ارب 
ال����ق����رن ال���ع�������س���ري���ن زه������اء األ���ف���ي 
اأول جتربة  اأجريت  جتربة، حيث 
1945، . ومل  17 مت��وز يوليو  يف 
ب��االآث��ار  يذكر  اهتمام  هناك  يكن 
امل���دم���رة ل��ل��ت��ج��ارب ع��ل��ى احل��ي��اة 

االإن�سانية.
وق���دم���ت احل�������وادث امل��ت��ت��اب��ع��ة يف 
قوية  اأ�سبابا  العامل  اأنحاء  جميع 
ل�سرورة االحتفال باليوم الدويل 
-وهو  النووية  التجارب  ملناه�سة 
ف��ي��ه منا�سبات  ت��ق��ام  ال���ذي  ال��ي��وم 
تهدف  تثقيفية  ور�سائل  واأن�سطة 

يف  ال�سريعة  امل��ب��ت��ك��رة  ال�سناعية 
-2010 ال��ف��رتة  يف  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
2014 فل�سفة االقت�ساد اجلديدة 
ل���ل���ب���الد ال���ت���ي ك���ان���ت م��ق��دم��ت��ه��ا 
ال�سناعية  للتنمية  ا�سرتاتيجية 
-2003 ال�����ف�����رتة  يف  امل���ب���ت���ك���رة 

 .2015
ويهدف الربنامج اإىل احلفاظ على 
النمو االقت�سادي املطرد واملتوازن 
م��ن خ���الل ال��ت��ن��وي��ع.. وي��ح��دد 7 
جم����االت ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة اأ���س��ا���س 
ل��ل��ت��ن��وي��ع االق��ت�����س��ادي: ال���زراع���ة 
النفط  وتكرير  والت�سييد  والبناء 
التحتية  البنية  وت��ط��وي��ر  وال��غ��از 
وال�سيدلة  والكيمياء  والتعدين 
وامل�سادر البديلة للطاقة )مبا يف 
واملتجددة(  النووية  الطاقة  ذلك 
وال���ن���ق���ل واالت�������س���االت ال�����س��ل��ك��ي��ة 

والال�سلكية.
التنمية  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  وي�����وؤدي 
ال�سناعية املبتكرة اإىل زيادة 47.6 
االإجمالية  القيمة  مليار دوالر يف 
امل�����س��اف��ة ل���الق���ت�������س���اد.. وت��ع��ت��رب 
والتكنولوجيات  ال�سناعة  وزارة 
احل��دي��ث��ة امل�����س��غ��ل ال��رئ��ي�����س لهذا 

الربنامج.
ال�سلع  الكلي من  االإنتاج  بلغ  وقد 
الوطني  االقت�ساد  يف  واخل��دم��ات 
 3.5 )من���و  دوالر  م��ل��ي��ار   104.8
امل��ئ��ة(، وبلغ حجم االإن��ت��اج من  يف 
3.4 مليار  قبل ال�سركات النا�سئة 
دوالر.. وق��د مت اإدخ���ال اأك��رث من 
االأ���س��واق  اإىل  ج��دي��د  منتج   100

املحلية واملجاورة.
وانطالقا من �سيا�ساتها اخلارجية 
ال���ن�������س���ط���ة وامل������ت������وازن������ة مت��ك��ن��ت 
ك��ازاخ�����س��ت��ان م���ن االن���ف���ت���اح نحو 
العامل اخلارجي عرب اإقامة املزيد 
م���ن ال�������س���راك���ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ق��وي��ة م��ع م��ع��ظ��م دول ال��ع��امل، 
وم��ن��ه��ا دول����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل���ت���ح���دة، ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأوائ�����ل 
عالقات  اأقامت  التي  العامل  دول 
 ،1992 دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م��ع��ه��ا ع���ام 
وال����ت����ي ت���ع���د من����وذج����ا م���ت���ط���ورا 
للعالقات بني الدول وال�سعوب يف 
العامل، نظرا ل�سموليتها وقوتها، 
ل��ي�����س ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����س��ي��ا���س��ي 
واالق���ت�������س���ادي ف��ح�����س��ب ب���ل على 
وال�سياحية  الثقافية  امل�ستويات 
وغ����ريه����ا، وذل������ك ان���ط���الق���ا م��ن 
م��ت��ان��ة ال���ع���الق���ات االأخ����وي����ة بني 
القيادة يف البلدين وبني ال�سعبني 
الكثري  تعززها  والتي  ال�سقيقني، 
من االتفاقيات املوقعة التي ت�سب 

يف م�سلحة الطرفني.
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  و���س��ه��دت 
ال��ب��ل��دي��ن يف ال�������س���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 
وتفاعال  اإيجابيا  حراكا  االأخ��رية 

وتاأكيد  ال��ع��امل  اه��ت��م��ام  لفت  اإىل 
حم���اول���ة  وج��������ود  اإىل  احل�����اج�����ة 
م���وح���دة مل��ن��ع امل���زي���د م���ن جت���ارب 

االأ�سلحة النووية.
تخلت  كازاخ�ستان  جمهورية  اإن 
ال���روؤو����س احلربية  ط��واع��ي��ة ع��ن 
اجلي�س  عن  ورثتها  التي  النووية 
ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي، وان�����س��م��ت يف ع��ام 
ل�سبونة،  ب��روت��وك��ول  اإىل   1992
االأوىل  ه��ي  ب�سابقة  ق��ام��ت  وه���ي 
والع�سرين  التا�سع  يف  نوعها  من 
1991 حيث  ع���ام  اأغ�����س��ط�����س  م��ن 
ق��ام��ت ب���اإغ���الق واح����د م���ن اأك���رب 
بالعامل  النووية  التجارب  مواقع 

كانت متلكه.
ك��م��ا ق����ام ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ن��ور 
����س���ل���ط���ان ن�����زارب�����اي�����ي�����ف رئ���ي�������س 
ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان مب��ب��ادرة 
ي��وم  2009، الإع����الن  خ���الل ع���ام 
للتخلي  عاملياً  اأغ�سط�س يوماً   29
عن اأ�سلحة الدمار ال�سامل، االأمر 
الذي دفع اجلمعية العامة لالأمم 
باالإجماع  لتاأييد مبادرته  املتحدة 
2009 م��ن خالل  اأك��ت��وب��ر   30 يف 
ن��زع  ب����  اخل��ا���س��ة  االأوىل  ال��ل��ج��ن��ة 
االأ���س��ل��ح��ة واالأم������ن، االأم����ر ال��ذي 
ي��وؤك��د ال���دور احل��ي��وي جلمهورية 
ك���ازاخ�������س���ت���ان يف ����س���م���ان االأم�����ن 
ال��ع��امل، وحتقيق  واال���س��ت��ق��رار يف 

ال�سالم العاملي.
يوماً  يعد  اأغ�سط�س   29 ي��وم  اإن 
بالن�سبة  لي�س  تاريخية  اأهمية  ذا 
اإىل ك��ازاخ�����س��ت��ان ف��ح�����س��ب، واإمن���ا 
فهذا  ج��م��ع��اء..  للب�سرية  اأي�����س��ا 
ه��و ال��ي��وم ال���ذي اأغ��ل��ق ف��ي��ه الأول 
م����رة يف ال���ت���اري���خ م���وق���ع جت���ارب 
واإمنا  فنية،  الأ�سباب  لي�س  نووية، 
التهديد  اإ�سهاما عمليا للحد من 
اأن ه��ذا  ال���ع���امل���ي.. ك��م��ا  ال����ن����ووي 
ال��ي��وم ي��ع��د ي��وم��ا م�����س��ه��ودا كونه 
لنزع  حقيقية  عملية  اأول  د���س��ن 
ال�����س��الح ال���ن���ووي ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ب��داأ العد  العامل، وم��ن ه��ذا اليوم 
الق�ساء  عملية  الإمت���ام  ال��ت��ن��ازيل 
ن���ووي يف  اأك���رب مفاعل  على راب���ع 
كازاخ�ستان  ورثته  وال��ذي  العامل 
ال�سابق  ال�سوفييتي  االحت���اد  م��ن 

ورف�سته ب�سكل طوعي.
وم���ن���ذ ت���د����س���ني ال����ي����وم ال������دويل، 
ك��ث��رية ثنائية  ت���ط���ورات  ���س��اع��دت 
م�ستوى  على  االأط���راف  ومتعددة 
احل���ك���وم���ات، ف�����س��ال ع���ن ح��رك��ات 
م��و���س��ع��ة يف امل��ج��ت��م��ع امل�������دين، و 
اجلهود التي يبذلها االأمني العام 
لالأمم املتحدة بنف�سه، على تعزيز 

ق�سية حظر التجارب النووية.
ال��دويل ملناه�سة  اليوم  وق��د ع��زز 
ال���ت���ج���ارب ال����ن����ووي����ة، ج��ن��ب��ا اإىل 
ج��ن��ب م���ع غ����ريه م���ن امل��ن��ا���س��ب��ات 

اإط����الق د���س��ت��ور ل��ل��ب��الد ي��ع��د بكل 
واحل�سارية  االإن�سانية  املقايي�س 
اأيقونة  واملوؤ�س�ساتية  والقانونية 
ال��د���س��ات��ري واأم��ث��ول��ة رائ��ع��ة على 
ح���ك���م���ة ق�����ائ�����د وح�����ل�����م ����س���ع���ب ، 
القيم  م��ن  هائال  كماً  واملت�سمن 
جتاه  الوالد  �سعور  على  املنطوية 
اأ����س���رت���ه ..مت���ام���ا ه���ك���ذا ي��ت��ف��اع��ل 
 .. �سعبه  باييف مع  ن��زار  الرئي�س 
اأن  اللحظة االأوىل  اآمن منذ  الأنه 
وتعزيز  ال�سعب  ه��ذا  رق��ي  طريق 
اأ�سا�سا من  اإمنا ينبع  اأركان دولته 
واجتاهاته  �سمته  حتديد  اأهمية 
وتطلعاته .. لهذا اأراد لهذا ال�سعب 
د�ستورا ينبثق من نب�س ال�سعب .. 
.. من تطلعاته وقد  اأحالمه  من 
اإميانه  اإىل  باال�ستناد  ذل��ك  حقق 
باأحقية ال�سعب الكازاخي يف حياة 
كرمية وروؤية وا�سحة للحا�سر .. 
ونظرة مفعمة باالأمل والنماء اإىل 
احلا�سرة  ل��الأج��ي��ال  اأراد   .. الغد 
ب����روح ال��د���س��ت��ور ال���ذي  اأن ت��ن��ع��م 
ي���ت���واءم م���ع ع���راق���ة ه���ذا ال�سعب 
ويحقق اأهدافه وي�سمن لالأجيال 
بالكرامة  مفعمة  ح��ي��اة  ال��ق��ادم��ة 
ال��وط��ن��ي��ة .. وال��ع��ي�����س ال��رغ��ي��د .. 
و�سمان احلريات .. وتر�سيخ قيم 
 ، املوؤ�س�سات  ودول��ة  الدميقراطية 
الكازاخي كرامته  لل�سعب  وحفظ 

وحياته وحا�سره وم�ستقبله .. 
العامل  البا�سل: لكل بلد يف  وق��ال 
واملنظم  حلركته  الناظم  د�ستوره 
القوانني  اإىل  ي�ستند   .. مل�سريته 
واخلطط  والتطلعات  واالأع����راف 
وال�سيا�سات ..  لكن الرئي�س نزار 
فيه  تطغى  د���س��ت��ورا  اأراده  باييف 
الروح على املادة .. والعاطفة على 
الوطني  واالن��ت��م��اء   .. الن�سو�س 
وال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى االأرق����ام 
اأح��الم  يالم�س  د���س��ت��ورا  اأراده   ..
مع  ويتطابق   .. ال�ساعد  اجل��ي��ل 
اح���ت���ي���اج���ات اجل���ي���ل احل���ا����س���ر .. 
مع  لين�سجم  ت��اري��خ��ي��ا  وي��رت��ق��ي 
د���س��ت��ورا  اأراده  امل�ستقبل،  خ��ط��ط 
لعائلة كازاخية واحدة .. باألوانها 
وقومياتها  واأع��راق��ه��ا  واأط��ي��اف��ه��ا 
واأراد   .. الفكرية  واجت��اه��ات��ه��ا   ..
لكازخ�ستان اأن تكون ذلك ال�سقف 
احل�������اين ال�������ذي ت���ن�������س���وي حت��ت��ه 
ب��ك��ل امل��ح��ب��ة واالأل���ف���ة وال��ت��ع��ا���س��د 
ه���ذه االأ����س���رة ال��ك��ازاخ��ي��ة .. وق��د 
اأي  يزيل  اأن  بامتياز  القائد  جنح 
اختالفات  اأو   .. فكرية  تر�سبات 
اثنية اأو عرقية .. واأن يجمع هذا 
ل��الأ���س��رة املمتدة  ال��ك��ب��ري  اجل�����س��د 
على نب�س قلب واحد .. ف�سربت 
ك��ازاخ�����س��ت��ان م��ث��اال م�����س��رف��ا على 
مثالية العي�س امل�سرتك والتاآلف .. 
والتكامل .. ومن هذا املنطلق فاإن 

ب��ي��ئ��ة عاملية  وال��ف��ع��ال��ي��ات، وج����ود 
ت��ف��اوؤال بعامل  اأك���رث  ت��وق��ع��ات  ذات 
خ����ال م���ن االأ����س���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة.. 
للتقدم  وا�سحة  عالمات  وهناك 
امل��ن��ج��ز ع��ل��ى ج��ب��ه��ات ع���دة، اإال اأن 
ذلك  وحتى  م�ستمرة..  التحديات 
لالحتفال  �سرورة  هناك  احل��ني، 
التجارب  ملناه�سة  الدويل  باليوم 
فيه نحو  نعمل  وق��ت  ال��ن��ووي��ة يف 
جميع  يف  واالأم���ن  ال�سالم  تعزيز 

اأنحاء العامل.
�سريف  ال��دك��ت��ور  ع��رب  م��ن جانبه 
ال��ب��ا���س��ل م���دي���ر حت���ري���ر ج��ري��دة 
ال���ف���ج���ر - خ������الل ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي 
�سعادته  ع��ن   - األ��ق��اه��ا يف احل��ف��ل 
العريق  كازخ�ستان  �سعب  مل�ساركة 
احتفاليته مبنا�سبتني عظيمتني، 
�سكلتا معاً مثاال اإن�سانيا وح�ساريا 
ي��ق��ت��دى ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل .. 
واليوم  الد�ستور  يوم  يف  تتمثالن 
االأ���س��ل��ح��ة  م��ن  للتخل�س  ال��ع��امل��ي 
يزيد  م��ا  اأن  م�����س��ريا   .. ال��ن��ووي��ة 
اأنهما  اأه��م��ي��ة  املنا�سبتني  ه��ات��ني 
جاءتا نتاجاً للفكر الوقاد والنهج 
لقائد  احلكمة  ولفي�س  االإن�ساين 
كيف  ع���رف  م��اه��ر  �سفينة  ورب����ان 
يف  والتنمية  احل�سارة  دف��ة  يدير 
ب���الده ه��و ال��رئ��ي�����س ن���ور �سلطان 
ن��زارب��اي��ي��ف ..ل��ي�����س ذل��ك فح�سب 
ملفاهيم احلكمة يف  اأعطى  اإن��ه  بل 
وح�سارية  اإن�سانية  اأبعاداً  القيادة 

قًلما جند لها مثياًل . 
ق�����ي�����ادة  اىل  ال����ت����ه����ن����ئ����ة  وق�����������دم 
االإجن���ازات  ه��ذه  على  كازاخ�ستان 
واإىل   ، وال��ت��ن��م��وي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ال�����س��ع��ب ال���ك���ازاخ���ي امل��ت��ن��اغ��م مع 
قيادته احلكيمة يف حركة التاريخ 
وب���اإمي���ان���ه   .. ال���ت���ط���ور  وح����رك����ة 
وال��ت��ف��اف��ه  ق��ائ��ده  بحكمة  امل��ط��ل��ق 
طريق  على  قدما  ليم�سيا  حوله 
موؤ�س�ساتها  ،ومتكني  الدولة  بناء 
،و������س�����ن�����ع ح����ا�����س����ره����ا امل�����زده�����ر 
،وم�ستقبلها الواعد .. م�سريا اىل 
على  حتملنا  منا�سبة  بالفعل  اإنها 
قائد  حكمة  يف  وال��ت��ف��ك��ر  ال��ت��دب��ر 
اأراد ل�سعبه العزة.. واإ�سرار �سعب 
اآمن بقيم قائده واأهدافه فحققت 
التوليفة  ه��ذه  �سمن  كازخ�ستان 
زمن  يف  االإجن����ازات  اأروع  املحكمة 
قيا�سي ق�سري يف عمر ال�سعوب .. 
الدميقراطيات  من  اأ�سبحت  كما 
د�ستورها  �سمنها  وال��ذي  الراقية 
العتيد املتكامل وال�سامن لكرامة 
االإن�������س���ان وح���ي���ات���ه ال���رغ���ي���دة .. 

وللوطن العزة. 
ال��ك��ازاخ��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأ����س���اف 
متكاملة  منظومة  �سمن  عملت 
وامل��ب��ادرات   .. الفكر اخل���الق  م��ن 
امل��ب��دع��ة وال���ت���ي ك����ان م���ن اأه��م��ه��ا 

اإطالق نزار باييف للد�ستور و�سع 
االأرك�����ان و وط���د االأ���س�����س الأ���س��رة 
ق��ان��ون��ه��ا االن��ت��م��اء .. ود���س��ت��وره��ا 
وق��ي��م��ه��ا   .. وال���ت���ك���ام���ل  ال�����وئ�����ام 
 .. الت�سامح  وم��ب��ادئ��ه��ا   .. امل��ح��ب��ة 
وم��ث��ل��ه��ا االرت���ق���اء امل�����س��ت��م��ر ب��ه��ذا 
اأع���رق  م�����س��اف  يف  لي�سبح  ال��ب��ل��د 
واأك�����رث ال���ب���ل���دان حت�����س��راً ومن���اء 
وا���س��ت��ق��رارا و���س��الم��اً.. وق��د حقق 

ذلك بامتياز. 
ل��ق��د جن���ح ال��رئ��ي�����س ن����زار باييف 
بالتجارب  املدعم  ما�سيه  بف�سل 
ي��ب��ل��ور اخل��ط��وط  اأن  واخل������ربات 
ال��ع��ري�����س��ة ل�����س��ي��ا���س��ت��ه احل��ك��ي��م��ة 
ال�����س��ف��اف��ة يف ت��األ��ي��ف ق��ل��وب اأب��ن��اء 
حتت  وجمعهم  الكازاخي  ال�سعب 
ه����دف واح����د وت��اأ���س��ي�����س جمتمع 
واالإمي��ان  التاآلف  بحتمية  موؤمن 
ب���ق���درت���ه ع���ل���ى ت�����س��ي��ري ال����دول����ة 
امل�ستقبل  اآف������اق  ن��ح��و  وامل��ج��ت��م��ع 

الرحبة.
اع�����الن  اىل  ال���ب���ا����س���ل  وت�����ط�����رق 
اغ�����س��ط�����س   29 امل���ت���ح���دة  االمم 
اال�سلحة  عن  للتخلي  عامليا  يوما 
ال���ن���ووي���ة مب���ب���ادرة م���ن ال��رئ��ي�����س 
العامل  اإن  ق��ائ��ال:  الكازاخ�ستاين 
كله يتذكر كيف اأنقذ الرئي�س نزار 
باييف اأرواح املاليني ومنح االأمل 
لالأجيال القادمة بقيادته الواعية 
وامل�سوؤولة حيث غري م�سار احلياة 
يف بالده حني اتخذ قرارا �سجاعا 
ب���االإغ���الق ال��ت��ام مل��وق��ع ال��ت��ج��ارب 
ب��الده ودع��ا اىل عامل  النووية يف 
خ��ال م��ن ال�سالح ال��ن��ووي وح��ٌول 
م��دي��ن��ة ���س��ي��م��ي��ب��ا الت��ي��ن�����س��ك من 
م�سنع للقتل واملعاناة والت�سوهات 
واالأمل  لل�سالم  اخَللقية اىل رمز 

يف امل�ستقبل.
واأ�سار: من واقع زياراتي املتكررة 
���س��رف  ك����ان يل  ك��ازاخ�����س��ت��ان  اىل 
امل�ساركة يف منتدى بعنوان )نحو 
ع��امل خ��ال م��ن ال�سالح ال��ن��ووي( 
ب���ال���ع���ا����س���م���ة ال���ك���ازاخ�������س���ت���ان���ي���ة 
اأ����س���ت���ان���ا ك���م���ا ت�������س���رف���ت ب����زي����ارة 
�سرق  �سيميباالتين�سك،  م��دي��ن��ة 
ك��ازاخ�����س��ت��ان ح��ي��ث ج���رت مرا�سم 
اف���ت���ت���اح ن�����س��ب ت����ذك����اري ج��دي��د 
التجارب  �سحايا  لذكرى  تخليدا 
ال��ن��ووي��ة يف االأر������س ال��ك��ازاخ��ي��ة. 
اأه����ايل  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  ���س��ك  وال 
اإج��راء  ف��رتة  املدينة عانوا خ��الل 
ال���ت���ج���ارب ع��ل��ى اأ���س��ل��ح��ة ال���دم���ار 
ال�سامل حيث كلف حقل التجارب 
���س��ي��م��ي��ب��االت��ي��ن�����س��ك  ال���ن���ووي���ة يف 
يقارب  ما  الكازاخ�ستاين  ال�سعب 
من  غالبيتهم  اإن�سان  مليون   1،3
االأطفال اأ�سيبوا بعاهات واأمرا�س 
م��ن ج���راء ت��ل��ك ال��ت��ج��ارب.. فقد 
اأرا�سي  على  نووية  جت��ارب  نفذت 
ك��ازاخ�����س��ت��ان ب��ل��غ��ت ق��وت��ه��ا اأك���رث 
2500 مرة مما األقي على مدينة 
االأوان  اآن  اأن  ه���ريو����س���ي���م���ا..اإىل 
ميكنها  وم�����س��وؤول��ة  واع��ي��ة  لقيادة 
لتغيري  جريئة  ب��خ��ط��وات  ال��ق��ي��ام 
ب��الده��ا ومتثلت  يف  احل��ي��اة  م�سار 
ه�����ذه ال����ق����ي����ادة يف ن�����ور ���س��ل��ط��ان 
ن����زارب����اي����ي����ف ال���رئ���ي�������س احل����ايل 

لكازاخ�ستان.
واخ��ت��ت��م ال��ب��ا���س��ل ك��ل��م��ت��ه م��وؤك��دا 
ين�سى  ل��ن  ال��ك��ازاخ��ي  ال�سعب  اأن 
لقيادته قرارها ال�سجاع والتاريخي 
النووية  التجارب  موقع  ب��اإغ��الق 
وم��ن ث��م ال��ق��رار االأك���رث �سجاعة 
وم�سوؤولية بتخليها عن تر�سانتها 
االحتاد  عن  ورثتها  التي  النووية 
رابع  ال�سوفييتي والتي كانت تعد 
ق���وة ن���ووي���ة يف ال���ع���امل.. وا���س��ع��اً 
ن�����س��ب ع��ي��ن��ي��ه م�����س��ل��ح��ة وط��ن��ه.. 
ب��الده يف تطورها  اأن قوة  معتربا 
وتعاونها مع جريانها  وازده��اره��ا 
وب��ف��ع��ل��ه��ا احل�����س��اري واالإن�����س��اين 
����س���الح���ه���ا وق���درت���ه���ا  ول���ي�������س يف 

التدمريية. 

الد�شتور الكازاخ�شتاين مهد الطريق اأمام بناء دولة دميقراطية تعي�س حتت رايتها اأكرث من 120 قومية 

يرجان كاليمينوف: كازاخ�ستان �سنعت معجزة اقت�سادية واأ�سبحت قاطرة النمو يف اآ�سيا الو�سطى 

د. البا�شل: نزار باييف تخلى عن رابع تر�شانة نووية بالعامل اإميانا منه باأن قوة بالده يف تطورها وازدهارها ولي�س يف قدرتها التدمريية

�سراييفو-وام:
ت�����س��درت ق�����س��ة ع��ائ��ل��ة ك��وي��ت��ة ك��ان��ت ���س��ل��ت ط��ري��ق��ه��ا يف 
البو�سنة والهر�سك وانتهى بها االمر اىل مدينة �سريوكي 
االع��الم  و���س��ائ��ل  ام�����س  والهر�سك  البو�سنة  ج��ن��وب  ب��ري��غ 
ق�سة  عن  البو�سنية  االع��الم  و�سائل  وك�سفت  البو�سنية. 
توجه  ال��ذي  وعائلته  املو�سومي  عقيل  الكويتي  ال�سائح 
للبو�سنة والهر�سك لق�ساء عطلته ال�سيفية بعد ان حجز 
عرب االنرتنت مكان اقامته يف فندق بارك وبعد ان و�سلوا 
اىل مطار �سراييفو قام باإعطاء �سائق �سيارة اأجرة وعنوان 
للفندق.  االلكرتونية  ال�سفحة  من  اأخ��ذه  ال��ذي  الفندق 

العنوان ح�سب  االأج��رة توجه اىل  �سيارة  �سائق  اإن  وقالت 
اأخذها من مو�سوي وبعد  ما هو مكتوب يف الورقة الذي 
مدينة  اىل  عائلته  م��ع  و���س��ل  ال�����س��اع��ة  ون�����س��ف  �ساعتني 
�سريوكي بريغ ظنا منهم اأنها العا�سمة �سراييفو ليكت�سف 
بعد ذلك اأنه و�سل مع عائلته اىل مدينة �سريوكي بريغ ذات 
البو�سنية  االعالم  و�سائل  واأ�سافت  الكرواتية..  االغلبية 
اأن مو�سوي وعائلته اأ�سبحوا حمط اهتمام �سكان املدينة 
اليها حيث  الكويتيني  ال�سياح  تعتد على ح�سور  التي مل 
ال�سيافة  وح�سن  ب��االح��رتام  الكويتية  العائلة  فوجئت 
اللذين تلقوهما يف املدينة التي مل تعتد على وجود ن�ساء 
بريغ  �سريوكي  بلدية  رئي�س  اأن  اىل  واأ���س��ارت  حمجبات.. 

�سريوكي  بلدية  مبنى  وعائلته يف  با�ستقبال مو�سوي  قام 
ب��ري��غ حيث ع��رب ع��ن ف��خ��ره واع��ت��زازه ب��زي��ارت��ه للمدينة 
الالزمة  اخل��دم��ات  ك��ل  تقدمي  البلدية  ا�ستعداد  م��وؤك��دا 
البهجة  عمتها  التي  املدينة  يف  اإقامته  اأثناء  ولعائلته  له 
بهذه الزيارة.. ونقلت و�سائل االعالم عن مو�سوي �سعوره 
اأنه  اىل  م�سريا  اخلطاأ يف احلجز  هذا  بال�سعادة الرتكابه 
العا�سمة �سراييفو فاإنه  اأنه كان ينوي زيارة  بالرغم من 
قرر البقاء يف مدينة �سريوكي بريغ نف�سها نظرا الإعجابه 
مو�سوي  اإن  وقالت  املعاملة.  وح�سن  اجلميلة  بطبيعتها 
ك�سف لها عن رغبته يف تكرار زيارة املدينة التي تكرث فيها 

االنهار والغابات واملناظر الطبيعية. 

وثائق تك�سف اأن )�سي اآي اإيه( اأكرب وكالة جت�س�سعائلة كويتية ت�سبح حمط اأنظار و�سائل الإعالم البو�سنية
•• وا�صنطن-ا ف ب:

وكالة  اكرب  اىل  ايه( حتولت  اآي  )�سي  املركزية  اال�ستخبارات  وكالة  ان  �سرية م�سربة  وثائق  ك�سفت 
عملياتها  وتو�سع  دوالر  مليار   15 نحو  تبلغ  ميزانية  على  بح�سولها  املتحدة  الواليات  يف  جت�س�س 
لل�سنة  ال�سرية  امليزانية  �سنودن  ادوارد  القومي  االمن  وكالة  لدى  ال�سابق  امل�ست�سار  و�سرب  ال�سرية 
املالية 2013 اىل �سحيفة وا�سنطن بو�ست التي ن�سرت على موقعها االلكرتوين مقاطع من الوثيقة 
52،6 مليار  البالغة  امليزانية  ال�سوء على اجهزة اال�ستخبارات. وقيمة  التي ت�سلط  ال�سرية للغاية 
دوالر لوكاالت اال�ستخبارات ال�16 لي�ست امرا جديدا يك�سف عنه اذ ان البيت االبي�س ين�سر النفقات 
املركزية  الوثائق تك�سف عن تعزيز وكالة اال�ستخبارات  انه  اال   .2007 العامة لهذه االجهزة منذ 
ايلول  من  ع�سر  احل��ادي  هجمات  قبل  اال�ستخبارات  اخفاقات  بعد  تراجع  يف  انها  يعتقد  ك��ان  التي 
الرئي�سي  اال�ستخبارات  2003. وهي حاليا جهاز  للعراق يف  الغزو االمريكي  ثم   2001 �سبتمرب 

وزادت العاملني فيها بن�سبة 25 باملئة خالل عقد واحد ليبلغ 21 الفا 575 �سخ�سا هذه ال�سنة.
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دم�شق تنقل �شواريخ �شكود لتفادي ا�شتهدافها 

خرباء يحذرون من ق�سف مواقع كيماوية يف �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

ح��ذر خ���رباء دول��ي��ون يف االأ�سلحة 
ال��ك��ي��م��اوي��ة م���ن خم���اط���ر ق�سف 
يف  االأ�سلحة  تلك  وخم��ازن  مواقع 
متعمد،  ب�سكل  اأو  ع��ر���س��ا  ���س��وري��ا 
اأن يت�سبب الق�سف بقتل  ورجحوا 
امل��دن��ي��ني ق��رب تلك امل��واق��ع ج��راء 
اإط����الق غ���از االأع�����س��اب ع��َر���س��ا اأو 
االأمد  بيئية طويلة  كارثة  اإح��داث 

اأو االثنني معا.
واأ�سار خم�سة خرباء يف ت�سريحات 
اأنه يف  اإىل  بر�س  اأ�سو�سيتد  لوكالة 
لي�س كذلك  وهو  املثالية  احل��االت 
يف ���س��وري��ا ت���رتك امل��ت��ف��ج��رات بني 
من  االأق���ل  على  و30%   20%
ميكن  ال  ل��ذل��ك  القاتلة،  ال�سموم 
ق�سف خمازن االأ�سلحة الكيماوية 

يف اأمان.
اأن  اأن اخل��رباء ال يتوقعون  ورغ��م 
خم��ازن  املتحدة  ال��والي��ات  تق�سف 
قلقهم  عن  اأعربوا  االأع�ساب،  غاز 
اأخ��رى رمبا  مواقع  اأن ق�سف  من 
اأ�سلحة كيماوية  اإطالق  اإىل  يوؤدي 
ب�����س��ك��ل ع��ر���س��ي مل ي��ك��ن اجل��ي�����س 
االأم����ريك����ي ع��ل��ى ع��ل��م ب��اأم��اك��ن��ه��ا 
الأن���ه ف��ق��د اأث���ر بع�س م��واق��ع غ��از 

االأع�ساب.
وي�����ق�����ول داري���������ل ك���ي���م���ب���ل امل���دي���ر 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي جل���م���ع���ي���ة م���راق���ب���ة 
االأ�سلحة وهي منظمة غري ربحية 
االأ�سلحة  اأن���واع  جميع  على  ت��رك��ز 
على  تقليدية  ذخ��رية  اأ�سقطت  اإذا 
م���ن�������س���اأة ت���خ���زي���ن حت����ت����وي م����واد 
نعلم  ال  ونحن  جمهولة  كيماوية 
الرت�سانة  يف  م��واق��ع��ه��ا  بال�سبط 
الغازات  ه��ذه  بع�س  ف��اإن  ال�سورية 

يوجد  اأن��ه  نتفهم  لكننا  حججنا، 
ق���در ه��ائ��ل م���ن االرت���ي���اب ب�����س��اأن 

التورط يف ال�سرق االأو�سط .
املتحدة، وهي  ال��والي��ات  اإن  وق��ال 
بخيبة  �ست�سعر  رئ��ي�����س��ي،  حليف 
اأمل من اأن بريطانيا لن ت�سارك. 
واأ�ساف ال اأتوقع اأن عدم م�ساركة 
وكان  عمل  اأي  �سيوقف  بريطانيا 
ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�س 
ك�����ام�����ريون ق����د خ�������س���ر اق����رتاع����ا 
يهدف  مهم،  لكنه  رمزيا  برملانيا 
اإىل متهيد الطريق اأمام بريطانيا 
ع�سكرية  �سربة  اإىل  لالن�سمام 

حمتملة �سد �سوريا.
الوا�سح  اأنه من  واأعلن كامريون 
حت���رك���ا  ي����ري����د  ال  ال�����ربمل�����ان  اأن 
بعد  �سوريا  يف  بريطانيا  ع�سكريا 
رف�������س جم��ل�����س ال��ع��م��وم م��ذك��رة 
ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ح��ك��وم��ت��ه ل��ت��وج��ي��ه 
����س���رب���ة ع�����س��ك��ري��ة ����س���د ���س��وري��ا 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  على  ملعاقبتها 
ك���ي���م���ي���اوي���ة، واأ�������س������اف اأن�������ه ل��ن 
باملوافقة  ال��ربمل��ان  اإرادة  يتخطى 

على مثل هذا العمل.

�سحيفة: اأخطاء املا�سي تكبح كامريون من تكرارها ب�سوريا 

اأملانيا وبولندا لن
 تتدّخال ع�سكريًا يف �سوريا 

•• بولندا-برلني-وكاالت: 

اكدت احلكومة االملانية انها لن ت�سارك يف تدخل ع�سكري يف �سوريا، ح�سب 
ام�س  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  �سايربت  �ستيفن  با�سمها  املتحدث  اعلن  م��ا 
بعد رف�س الربملان الربيطاين اي عمل ع�سكري احادي �سد دم�سق. وقال 
�سايربت خالل املوؤمتر ال�سحايف للحكومة مل يطلب منا امل�ساركة يف عملية 
امل�ساركة. ونقل �سايربت  ع�سكرية �سد نظام دم�سق وال نفكر يف مثل هذه 
مقابلة  يف  ف�سرتفيلي  غيدو  االمل���اين  اخلارجية  وزي��ر  ت�سريحات  حرفيا 
تن�سرها �سحيفة نوي او�سنابروكر ت�سايتونغ املحلية ال�سبت. وقال �سايربت 
اعلنت  املانيا  وكانت   . االملانية  احلكومة  با�سم  حت��دث  اخلارجية  وزي��ر  ان 
االثنني دعمها ل حترك اال�سرة الدولية ردا على هجوم مفرت�س للنظام 
جهته  م��ن  دم�سق.  ري��ف  يف  مدنيني  �سد  الكيميائية  باال�سلحة  ال�سوري 
اإن بالده لن ت�سارك  ال��وزراء البولندي دونالد تو�سك، ام�س،  اأعلن رئي�س 
يف اأي تدّخل ع�سكري �سد �سوريا. ونقلت و�سائل اإعالم بولندية عن تو�سك 
بولندا  اأن  �سركائنا  اإب��الغ  منه  وطلبت  اخلارجية  وزي��ر  مع  حتدثت  قوله 
اإمي��ان  اإن��ه ال ي�سارك  ن��وع من التدخل يف �سوريا . وق��ال  اأي  لن ت�سارك يف 
وحما�س الذين يعتقدون اأن هذا النوع من التدّخل �سيحدث االأثر املطلوب 
. واأ�ساف لدينا جتربة يف هذا اجلزء من العامل تظهر اأن التدّخل الع�سكري 
حتى الأكرث االأ�سباب و�سوحاً ونباًل نادراً ما يوؤدي اإىل النتائج املطلوبة يف 
اخلارجية  وزي��ر  وك��ان  واأفغان�ستان.  العراق  يف  بولندا  م�ساركة  اإىل  اإ�سارة 

اإن  ق��ال  رينديرز،  ديدييه  البلجيكي 
بالده ما زالت غري مقتنعة ب�سرعية 
التدّخل الع�سكري يف �سوريا، وتطالب 
ال�����دول ال��ت��ي ت���وؤك���د ح���ي���ازة اث��ب��ات��ات 
اأ�سلحة  دم�سق  ن��ظ��ام  ا�ستخدام  على 
كما  معلوماتها  م�ساطرة  كيميائية 
اأعلنت الرنوج رف�سها امل�ساركة يف اأعي 
من  تفوي�س  دون  من  ع�سكري  عمل 
واأف��ادت تقارير غربية  املتحدة  االأمم 
ع�سكرية  �سربة  �سّن  موعد  باقرتاب 
النظام  اتهام  �سوريا على خلفية  �سد 

با�ستخدام ال�سالح الكيميائي.

•• وا�صنطن-وكاالت: 

اأع��ل��ن البيت االأب��ي�����س ع��ن وج��ود 
على  االأدل���ة  جمموعة كبرية من 
ا�ستخدام النظام ال�سوري لل�سالح 
�سيحا�سب  اإن��ه  وق��ال  الكيمياوي، 
الم��ت��الك��ه ه���ذه االأ���س��ل��ح��ة وع��دم 
احلفاظ عليها، الفتا اإىل اإمكانية 
ع�����س��ك��ري��ة  ����س���رب���ة  اإىل  ال���ل���ج���وء 
اإىل  ال���رج���وع  دون  م���ن  ل�����س��وري��ا 
با�سم  املتحدث  وقال  الكونغر�س. 
يف  اإرن�ست  جو�س  االأبي�س  البيت 
�سل�سلة  ه��ن��اك  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر 
اأن نظام  كبرية من االأدل��ة تظهر 
ا�ستخدم  االأ����س���د  ب�����س��ار  ال��رئ��ي�����س 
اأن  واأ���س��اف  الكيمياوي،  ال�سالح 
ل����دى ال��ن��ظ��ام ال�������س���وري خم���ازن 
م��ن االأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة التي 
وع��دم  امتالكها  على  �سيحا�سب 

احلفاظ عليها.
اأن هناك فرقا بني ما  اإىل  واأ�سار 
مي��ك��ن اأن ن��ق��دم��ه ع��ل��ن��ا وم���ا هي 
.. وال  اال���س��ت��خ��ب��اري��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
امل�����س��ادر،  ع��ن  نف�سح  اأن  ميكننا 
بالتفا�سيل  اأتكلم  اأن  وال ميكنني 
اإىل  الفتا   ، ال�سري  التقرير  ع��ن 
عن  يختلف  العلني  التقرير  اأن 

التقرير ال�سري.
وق�������ال ���س��ن��ن�����س��ر ق���ري���ب���ا ت��ق��ري��ر 

االأ�سد  يدين  ال��ذي  اال�ستخبارات 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال�����س��الح ال��ك��ي��م��ي��اوي 
اأن ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي  واأ����س���اف 
باراك اأوباما يقوم بتقييم توجيه 
�سربة ل�سوريا بطريقة منتظمة، 
وهو يت�ساور بكثافة مع الكونغر�س 
ياأخذ  اأوباما  اإن  قائال  واحللفاء، 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ال��ق��ان��ون ال���دويل 
ت�سريحات  وك��ذل��ك  تقييمه،  يف 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة. واأ����س���اف قد 
ع�سكرية  ���س��رب��ة  ل��ت��وج��ي��ه  ن��ل��ج��اأ 
اإىل  ال����ع����ودة  دون  م����ن  ل�������س���وري���ا 
اأك����د  ال�������س���ي���اق  ال���ك���ون���غ���ر����س ويف 
ال���دف���اع االأم���ريك���ي ت�ساك  وزي����ر 
وا�سنطن  اأن  اجلمعة  ام�س  هيغل 
حتالف  الإيجاد  ال�سعي  �ستوا�سل 
دويل للقيام بعمل م�سرتك، فيما 
البيت  م��ن  مقربة  م�سادر  قالت 
م�ستعدة  اأوباما  اإدارة  اإن  االأبي�س 
الح���ت���م���ال ����س���ن ع���م���ل ع�����س��ك��ري 
اأحادي �سد �سوريا يف غ�سون اأيام. 
املتحدة  ال��والي��ات  اإن  وق��ال هيغل 
اإي���ج���اد  اإىل  ال�����س��ع��ي  ���س��ت��وا���س��ل 
اأج����ل حت��رك  ائ���ت���الف دويل م���ن 
م�سرتك ب�ساأن �سوريا، وذلك بعد 
ال��ربي��ط��اين  ال���ربمل���ان  اأن رف�����س 
عمال ع�سكريا واأ�ساف يف موؤمتر 
للفلبني  زي������ارة  اأث����ن����اء  ���س��ح��ف��ي 
نهجنا هو موا�سلة ال�سعي الإيجاد 

امل�سار  عنه  �سيتمخ�س  ما  تنتظر 
الدبلوما�سي من نتائج، وهي من 
ثم على ا�ستعداد للتحرك منفردة 

�سد �سوريا.
على  منق�سمة  اأم��ريك��ا  اإن  وق���ال 
�سد  �سربة  توجيه  ب�ساأن  نف�سها 
البع�س  يوؤيد  حني  ففي  �سوريا. 
نظام  من  للتخل�س  �سريعا  �سنها 
ب�سار االأ�سد، يحذر البع�س االآخر 

ائتالف دويل للعمل معا .
ك��ان  اإذا  ع��م��ا  �����س����وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ل�����س��وري��ا م���ا ت��ف��ع��ل��ه ل����درء ه��ج��وم 
ع�������س���ك���ري حم���ت���م���ل م�����ن ج���ان���ب 
اإنه  ق��ال هيغل  املتحدة،  ال��والي��ات 

ال ي�ستطيع التنبوؤ بذلك.
االأبي�س  البيت  وقالت م�سادر يف 
اأن  هويتها  ع��ن  الك�سف  ت�����س��اأ  مل 
اأن  ت�ستطيع  ال  املتحدة  ال��والي��ات 

القبيل  ه��ذا  م��ن  عمل  مغبة  م��ن 
وج���اء امل��وق��ف االأم��ريك��ي بعد اأن 
اأع��ل��ن وزي���ر ال���دف���اع ال��ربي��ط��اين 
ف��ي��ل��ي��ب ه��ام��ون��د ع����دم م�����س��ارك��ة 
ب�����الده يف ���س��رب��ة م��ت��وق��ع��ة �سد 
اإن��ه  ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري، لكنه ق���ال 
يتوقع اأن تتم ال�سربة رغم ذلك.

وق������ال ه���ام���ون���د يف ت�����س��ري��ح��ات 
تنجح  ب���اأن  اآم���ل  كنت  تلفزيونية 

البيت الأبي�س: دم�شق �شتحا�شب على الكيمياوي 

وا�سنطن قد ت�سرب �سوريا دون الرجوع للكونغر�س 

)نحو 1150 درجة مئوية(.
عوامل  ع��دة  اإىل  اخل���رباء  وي�سري 
والتدمري  ال�سرر  طبيعة  يف  توؤثر 
مواقع  ج��راء ق�سف  املق�سود  غري 
وي�سمل  ك��ي��م��اوي��ة،  اأ���س��ل��ح��ة  ف��ي��ه��ا 
ذل�����ك ال���ع���وام���ل اجل����وي����ة خ��ا���س��ة 
الرياح واحلرارة والوقت من اليوم 
ون��وع��ي��ة م��ا ي��خ��زن م��ن االأ���س��ل��ح��ة 
ق��وة  وم���دى  وحجمها  ال��ك��ي��م��اوي��ة 

املباين.
تفجري  عن  واح��دة  �سابقة  وهناك 
ففي  الكيماوية،  لالأ�سلحة  خمزن 

ول��ن  �سينت�سر،  وبع�سها  �ستحيد 
ت�ستطيع تدمريها كلها .

وو����س���ف م���دي���ر ج��م��ع��ي��ة م��راق��ب��ة 
االأ�سلحة هذه احلالة بالكال�سيكية 
ب��ح��ي��ث ي���ك���ون ال���ع���الج اأ�����س����واأ من 
بع�س  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ، امل���ر����س 
امل�ستبه بها داخل  مواقع التخزين 
اأو ق���رب امل����دن ال�����س��وري��ة ال��ك��ربى 
حيث  وحماة  وحم�س  دم�سق  مثل 
املناطق  تلك  يف  ال�سكان  عدد  يبلغ 
جمتمعة اأكرث من مليوين ن�سمة.

وعندما �سئل عما اإذا كان هناك اأي 

الكامل  ال��ت��دم��ري  ل�سمان  و�سيلة 
ت��دخ��ل من  االأع�������س���اب دون  ل��غ��از 
اجل���ن���ود واال����س���ت���ي���الء ع��ل��ى امل����واد 
م�سنع  يف  وح���رق���ه���ا  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
اأجاب رالف تراب  معاجلة خا�سة، 
لالأ�سلحة  فرن�سي  م�ست�سار  وه��و 
الكيماوية وخبري لفرتة طويلة يف 

هذا املجال بب�ساطة يف الواقع ال .
حلرق  اإنه  الفرن�سي  اخلبري  وقال 
ب�����س��ك��ل �سحيح  ال��ك��ي��م��اوي��ة  امل�����واد 
يجب اأن حت�سل على درجة حرارة 
ف��ه��رن��ه��اي��ت  درج����ة   2100 ت��ب��ل��غ 

ال��والي��ات  ق�سفت   1991 ال��ع��ام 
امل��ت��ح��دة خم��زن��ا حت���ت االأر������س يف 
قاعدة املثنى بالعراق اأطلقت عليه 
ا�سم املخباأ 13 وقد قدر امل�سوؤولون 
احتواء املخزن على 2500 قذيفة 
بغاز  م��ع��ب��اأة  و���س��اروخ��ي��ة  مدفعية 
ال�سارين، وهو غاز االأع�ساب نف�سه 

الذي ي�ستبه بوجوده يف �سوريا.
يف غ�����س��ون ذل�����ك، ق���ال���ت م�����س��ادر 
ق���وات  اإن  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة  يف 
ال��رئ��ي�����س ب�����س��ار االأ���س��د نقلت ع��دة 
القاذفات  �سكود وع�سرات  �سواريخ 

م����ن ق����اع����دة يف ����س���م���ايل دم�����س��ق، 
وف�������س���رت ذل������ك ب����اأن����ه ق����د ي��ك��ون 
حلماية االأ�سلحة من هجوم غربي 

حمتمل.
وق����ال دب��ل��وم��ا���س��ي��ون م��ق��ي��م��ون يف 
ال�����س��رق االأو����س���ط ل��وك��ال��ة روي���رتز 
اإن نقل االأ�سلحة من مواقعها عند 
مناطق  وهي  القلمون  جبال  �سفح 
يبدو  ���س��وري��ا  يف  الت�سليح  ���س��دي��دة 
ج����زءا م���ن ع��م��ل��ي��ة اإع������ادة ان��ت�����س��ار 
احرتازية، ولكن حمدودة لعتاد يف 
مناطق بو�سط �سوريا ال تزال حتت 

�سيطرة قوات االأ�سد.
امل��ع��ار���س��ة  اأن ه��ج��م��ات  واأ����س���اف���وا 
الرئي�سية  ال��ط��رق  ق��رب  وامل��ع��ارك 
ملئات  اأو����س���ع  ن��ق��ل  عملية  ع��رق��ل��ت 
يف  والع�سكرية  االأم��ن��ي��ة  ال��ق��واع��د 
اأنحاء البلد البالغ عدد �سكانه 22 

مليون ن�سمة.
ويف الوقت الذي تلوح فيه �سربات 
ع�����س��ك��ري��ة اأم��ريك��ي��ة يف االأف����ق ردا 
ع��ل��ى ه���ج���وم م���زع���وم ب��االأ���س��ل��ح��ة 
دم�سق  يف  ���س��واح  على  الكيمياوية 
ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا امل��ع��ار���س��ة، يتهم 

الت�سكيالت  بع�س  االأ���س��د  خ�سوم 
ال����ت����ي ي����ج����ري ن���ق���ل���ه���ا ب����اإط����الق 

االأ�سلحة الكيمياوية.
وه��ي   ،155 الكتيبة  م��ق��ر  وع��ن��د 
���س��اروخ��ي��ة مت��ت��د قاعدتها  وح���دة 
على طول الطرف الغربي للطريق 
املمتد  �سوريا  الرئي�سي يف  ال�سريع 
اأف��راد  �ساهد  وحم�س،  دم�سق  بني 
الع�سرات  املعار�سة  من  ا�ستطالع 
ل�سواريخ  املتنقلة  ال��ق��اذف��ات  م��ن 
مبكرة  ���س��اع��ة  يف  تن�سحب  ���س��ك��ود 

ام�س االأول.
وق�����ال�����ت م���������س����ادر ع�������س���ك���ري���ة يف 
اأف�����راد اال���س��ت��ط��الع  اإن  امل��ع��ار���س��ة 
�ساهدوا �سواريخ ملفوفة باأغطية 
ف���وق ال���ق���اذف���ات و���س��اح��ن��ات تنقل 
واأطلق  اأخ���رى.  وم��ع��دات  �سواريخ 
24 ���س��اروخ �سكود من  اأك���رث م��ن 
هذا  القلمون  منطقة  يف  القاعدة 
ال���ع���ام، واأ����س���اب ب��ع�����س��ه��ا ح��ل��ب يف 

اأق�سى ال�سمال.
وق����ال����ت م�������س���ادر ب���امل���ع���ار����س���ة اإن 
القاعدة كانت �سمن قائمة اأهداف 
مقرتحة قدمها االئتالف الوطني 
ال�سوري املعار�س ملبعوثني غربيني 
يف اإ���س��ط��ن��ب��ول يف وق���ت ���س��اب��ق ه��ذا 

االأ�سبوع.
ووحدات �سواريخ �سكود امل�سنوعة 
اأو ك��وري��ا  ال�����س��وف��ي��ات��ي  يف االحت����اد 
ال�سمالية م�سممة لتكون متنقلة، 
وم����ن ث���م مي��ك��ن ن�����س��ب��ه��ا ���س��ري��ع��ا 

الإطالقها من مواقع جديدة.
املعار�سة  يف  وم�سادر  �سكان  وق��ال 
اأجلت  االأ���س��د  ق��وات  اإن  بالعا�سمة 
ي��ب��دو معظم االأف����راد من  على م��ا 
مقرات قيادة اجلي�س وقوات االأمن 

يف و�سط دم�سق بحلول االأربعاء.

•• لندن-وكاالت:

ح��ف��ل��ت ال�����س��ح��ف ال��ربي��ط��ان��ي��ة مب��ق��االت ال�����راأي يف االأزم����ة 
الع�سكري  ال��ت��دخ��ل  ب�����س��اأن  ال��ف��ع��ل  ردود  خ��ا���س��ة  ال�����س��وري��ة، 
اإحداها عن موقف  ال�سوري، فكتبت  للنظام  وتوجيه �سربة 
ال��ربمل��ان امل��ع��ار���س حلكومة ك��ام��ريون، واأ���س��ارت اأخ���رى اإىل 
ف�سله يف اختبار الثقة، وقالت ثالثة اإن الربملان الربيطاين 
قام بواجبه، واأكدت اأخرى على موقف الربملان القوي �سد 

رئي�س الوزراء.
ف��ق��د ك��ت��ب��ت ���س��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ت���ل���غ���راف يف اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا اأن 
ال�سيا�سة  جتعل  ال��ربمل��ان  يف  الربيطانية  احلكومة  هزمية 
اأع��م��ق حالة  غ��ارق��ة يف  ك��ام��ريون  وق��ي��ادة ديفد  الربيطانية 
اإن حرب العراق �سوهت  من عدم اليقني. وقالت ال�سحيفة 
اإىل توين  اإ���س��ارة  ال�سابقني، يف  ال���وزراء  روؤ���س��اء  اأح��د  �سمعة 
بلري، واالآن �سمعة �سلطة اأخرى. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه 

منذ اللحظة التي اأطل فيها التدخل يف �سوريا براأ�سه كانت 
بعمل  للقيام  فالدعوة  وا�سحة،  ال��ع��راق  مع  الت�سابه  اأوج��ه 
ع�سكري يف ال�سرق االأو�سط بحثا عن اأ�سلحة الدمار ال�سامل 
ا�ستدرجت بريطانيا  الفور كيف  الذاكرة على  اإىل  ا�ستدعت 
يف �سراع بناء على معلومات اأولية خاطئة وما تبع ذلك من 
ال��وزراء  رئي�س  ف��اإن خطبة  ثم  الوخيمة. ومن  العواقب  كل 
خلطبة  وطباقا  �سدى  كانت  الربملان  اأم��ام  كامريون  ديفد 
توين بلري عام 2003. وقالت اإن كامريون كان يطلب ثقة 
ب��اأن بلري كان قد طلبها من قبل  الربملان مع علمه الكامل 
ال�سيا�سية  املناورة  على  ال�سحيفة  واأثنت  ا�ستعمالها.  واأ�ساء 
التي  املعار�س،  العمال  ح��زب  زعيم  ميليباند،  اإد  جانب  من 

اأرجاأت اأي قرار مت�سرع ب�ساأن العمل الع�سكري.
الت�ساحن  ب��اأن  حكومية  م�سادر  زع��م  اإىل  اأ���س��ارت  املقابل  يف 
نظرا  لكن   ، ال�����س��وري  للنظام  ع��ون��ا  ي��ق��دم  اأن  ميكن  املمتد 
اأك�سبت  التي  والكبرية  املفاجئة  وال�سرعة  ال��ع��راق  ل�سابقة 

التدخل هذا الزخم الكبري كان من ال�سروري اأن يكون لدى 
الربملان واالأمة فر�سة اللتقاط اأنفا�سها قبل اتخاذ مثل هذا 

القرار اخلطري الذي ال رجعة فيه.
ذك��ري��ات  بو�سع  بريطانيا  الإق��ن��اع  اأن���ه  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
يجيب  اأن  كامريون  على  كان  التدخل،  ودع��م  جانبا  العراق 
على �سوؤالني كبريين: اأوال هل كان نظام ب�سار االأ�سد م�سوؤوال 
عن الهجوم؟ والثاين ما الذي ينبغي على بريطانيا اأن تقوم 

به حيال ذلك؟
العربية  وللجامعة  والأم��ريك��ا  احلكومة  لقناعة  ثبت  فقد 
وحل��ل��ف��اء ح��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ي )ن��ات��و( اأن االإج���اب���ة على 
ال�سوؤال االأول هي نعم. ولكن يف ال�سرط الثاين بدا الربملان 
غري راغب يف القيام بعمل ع�سكري مدته ونتيجته ما زالت 
غري موؤكدة ال حمالة، حيث تبني من خطاب كامريون اأنه 
املخاوف وما كان الأحد يف موقفه  مل ي�ستطع تخفيف هذه 

اأن ي�ستطيع.

فرن�سا م�ستعدة للتحرك يف �سوريا دون بريطانيا
•• باري�س-يو بي اأي:

قال الرئي�س الفرن�سي، فرن�سوا هوالند، اإن 
فرن�سا م�ستعدة للم�ساركة بتدخل ع�سكري 

�سد �سوريا من دون بريطانيا..
 غ��ري اأن���ه ق���ال اإن���ه ال ي��وؤي��د ���س��رب��ة تهدف 
واأ���س��اف هوالند، يف  بالنظام  االإط��اح��ة  اإىل 
الفرن�سية  موند(  )لو  �سحيفة  مع  مقابلة 
ن�����س��رت ام�����س اأن امل���ج���زرة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
�سوريا ال يجب اأن تبقى من دون عقاب، واإال 
�سيوؤدي ذلك اإىل ت�سعيد ا�ستخدام ال�سالح 

الكيميائي ما يهدد دواًل اأخرى .
اإىل  يهدف  دولياً  اأوؤي��د تدخاًل  ال  انا  وتابع 
بالديكتاتورية،  االإطاحة  اأو  �سوريا  حترير 
ولكن اعتقد اأنه يجب وقف نظام يرتكب ما 

يتعذر ا�سالحه بحق �سعبه .
��ن��ع جمل�س االأم���ن من  وق���ال ه��والن��د اإن ممُ
اأن  يجب  حت��ال��ف  ت�سكيل  �سيتم  ال��ت��ح��رك، 
اأو�سع ما ميكن، يرتكز على اجلامعة  يكون 
العربية التي اأدانت اجلرمية ونبهت املجتمع 

الدويل ويحظى بدعم االأوروبيني .
واأ�سار اإىل اأن فرن�سا �ستقرر موقفها بات�سال 

بت�سويت  يتعلق  ما  ويف  حلفائها  مع  وثيق 
ال���ذي رف�س  ال��ربي��ط��اين  ال��ع��م��وم  جمل�س 
�سوريا،  على  �سربة  اأي��ة  يف  لندن  م�ساركة 
قال هوالند اإنه باإمكان فرن�سا اأن تت�سرف 

وحدها..
واأ���س�����������اف اأن ك���ّل دول����ة ت��ت��م��ت��ع ب��ال�����س��ي��ادة 
وينطبق  عملية،  يف  ت�سارك  ال  اأو  لت�سارك 
ذلك على اململكة املتحدة وعلى فرن�سا ومل 
ي�ستبعد هوالند توجيه ال�سربة اإىل �سوريا 
ق��ب��ل ي���وم االأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل ح��ني �سيجتمع 

الربملان.

رو�سيا تر�سل �سفينتني حربيتني اإىل املتو�سط 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

لتعزيز  املتو�سط  �سرق  اإىل  حربيتني  �سفينتني  �سرت�سل  ب��الده  اإن  الرو�سية،  العامة  االأرك���ان  هيئة  يف  م�سدر  ق��ال 
م�سوؤول يف  اأك��د  فيما  ال�سورية،  االأزم��ة  اإىل  منه  اإ���س��ارة  يف  املنطقة،  احلالية يف  االأو���س��اع  ب�سبب  البحري  وجودها 

البحرية الرو�سية اأن تبديل ال�سفن يتم وفقاً خلطة دورية ال �سلة لها بتفاقم الو�سع ال�سوري.
ونقلت و�سائل اإعالم رو�سية عن امل�سدر يف هيئة االأركان، قوله اإن االأو�ساع احلالية يف �سرق البحر االأبي�س املتو�سط 

ت�سطرنا اإىل اإجراء بع�س التعزيزات يف جمموعة ال�سفن احلربية املرابطة هناك .
اأن �سفينة حربية كبرية م�سادة للغوا�سات تابعة الأ�سطول ال�سمال �ستن�سم اإىل )القطع املنت�سرة هناك(  واأ�ساف 
خالل االأيام القليلة املقبلة، يتبعها الطراد ال�ساروخي مو�سكوفا التابع الأ�سطول البحر االأ�سود، املوجود حالياً يف 
�سمال املحيط االأطل�سي، الذي �سيتوجه نحو م�سيق جبل طارق قريباً ، م�سرياً اإىل اأن الطراد ال�ساروخي فارياغ من 
ا�سطول املحيط الهادئ، �سيحل يف اخلريف حمل ال�سفينة الفريق البحري – بانتيلييف امل�سادة للغوا�سات املوجودة 

حالياً �سمن جمموعة ال�سفن املرابطة يف البحر املتو�سط.
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تعهدت اجهزة املخابرات االمريكية بالك�سف عن مزيد من البيانات 
عن  �سنوية  تقارير  و�سع  خ��الل  من  احلكومية  املراقبة  برامج  عن 
االت�ساالت  ل�سركات  املحاكم  اأ�سدرتها  التي  ال�سرية  االوام���ر  ع��دد 

مبوجب قواعد قانونية معينة.
للك�سف  خطة  عن  الوطنية  املخابرات  مدير  كالبر  جيم�س  واأعلن 
التي ت�سدرها حمكمة مراقبة  القانونية  عن اجمايل عدد االوام��ر 
امل��خ��اب��رات اخل��ارج��ي��ة ك��ل 12 ���س��ه��را ل�����س��رك��ات االت�����س��االت وع��دد 

االهداف التي تتاأثر بهذه االوامر.
وت�سمح اأوامر املحاكم التي ت�سدر مبوجب قانون مراقبة املخابرات 
اخلارجية وخطابات االمن القومي بجمع معلومات عن امل�سرتكني 
عمليات  او  �سابقة  بات�ساالت  اخل��ا���س��ة  ���س��واء  مكاملاتهم  و���س��ج��الت 
جت�س�س على املكاملات اثناء اجرائها. ولن يتم الك�سف اال عن االعداد 

االجمالية ال�سنوية الوامر املحاكم.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اطار رد الرئي�س باراك اأوباما على االنتقادات 
ب��ع��د ظهور  لل�سفافية  احل��ك��وم��ي��ة  امل��راق��ب��ة  ب��رام��ج  اف��ت��ق��ار  ب�����س��اأن 
االمن  وكالة  مع  ال�سابق  املتعاقد  �سنودن  ادوارد  �سربها  معلومات 

القومي االمريكي.
ويف وقت �سابق من ال�سهر احلايل ن�سرت احلكومة للمرة االوىل اراء 
حتت  ذلك  قبل  م�سنفة  كانت  اخلارجية  املخابرات  مراقبة  ملحكمة 
فئة �سري للغاية. ومل ي�سبق االعالن عن قراراتها املت�سلة باملراقبة 

االلكرتونية وجمع البيانات عن االت�ساالت.

الثاين- ت�سرين  من  ال�ساد�س  ان  ام�س  طاجيك�ستان  برملان  اعلن 
اجلمهورية  ه��ذه  يف  الرئا�سية  لالنتخابات  موعدا  ح��دد  نوفمرب 

ال�سوفياتية ال�سابقة يف اآ�سيا الو�سطى..
زوخ����وروف  ���س��ك��رج��ون  الطاجيكي  ال��ن��واب  رئ��ي�����س جمل�س  وق���ال   
ال�ساد�س  يف  طاجيك�ستان  يف  الرئي�س  انتخاب  موعد  حتديد  تقرر 
يوم  البالد  حتي������ي  ي�������وم   2013 الثاين-نوفمب�������ر  ت�سرين  من 

الد�ستور .
منذ  طاجيك�ستان  يقود  ال��ذي  رحمون  علي  ام��ام  الرئي�س  ويبدو 
1992، االوفر حظا للفوز يف االقرتاع مع انه مل يعلن بعد نيته 

الرت�سح.
ومل ي��خ��رت اك���رب ح���زب م��ع��ار���س ح���زب ال��ن��ه�����س��ة اال���س��الم��ي��ة يف 
م�ساورات  يجري  ان��ه  ق��ال  لكنه  مر�سحه  االآن  حتى  طاجيك�ستان 
مر�سح  الختيار  املعار�س  الدميوقراطي  اال���س��رتاك��ي  احل��زب  م��ع 
�سهدت   ،1997 وحتى  ال�سوفياتي  االحت��اد  انهيار  وبعد  م�سرتك 
تتقا�سم  وال��ت��ي  الو�سطى  اآ�سيا  يف  الفقرية  ال��دول��ة  طاجيك�ستان 
1340 كلم حربا اهلية دامية بني  مع افغان�ستان حدودا طولها 

ال�سلطة ومقاتلني ا�سالميني.

قتل 5 م�سلحني من حركة املجاهدين الهندية املت�سّددة املحظورة، 
ال�سطر  يف  االأم���ن  ق��وات  م��ع  ا�ستباك  تبعها  اأمنية  بعملية  ام�����س، 

الهندي من اإقليم ك�سمري.
ون��ق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع����الم حملية ع��ن م��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة ال��دف��اع 
التابع  اهلل،  اأ�سعد  تابعني جلماعة قدري  5 م�سلحني  اأن  الهندية 
مقاطعة  يف  االأم��ن��ي��ة  ل��ل��ق��وات  بعملية  قتلوا  امل��ج��اه��دي��ن،  حل��رك��ة 

غانديربال .
القتلى،  هوية  على حتديد  العمل  يجري  اأن��ه  اإىل  املتحدث  وا�سار 
العملية من م�سادرة  االأمنية متكنت خالل  القوات  اأن  اإىل  الفتة 

كال�سنكوف. بنادق   5
وذكرت م�سادر يف ال�سرطة املحلية اأن عنا�سر اأمنية اأقامت كميناً يف 
غانديربال، م�سرية اإىل اأن امل�سلحني وقعوا فيه، ما دفع العنا�سر 
االأمنية اإىل مطالبتهم باالإ�ست�سالم غري اأنها لفتت اإىل اأن امل�سلحني 
فتحوا النار على عنا�سر االأمن التي ردت على النريان، ما اأدى اإىل 

مقتل 5 م�سلحني.

عوا�صم

وا�سنطن

نيودلهي

دو�سانبي

الأمن امل�سري ي�سبط 
اأجهزة بث لقناة اجلزيرة 

•• القاهرة-يو بي اأي:

داه��م��ت ق���وات االأم����ن امل�����س��ري��ة، ام�����س جم��م��وع��ة م��واق��ع ت�سم ���س��ي��ارات 
ف�سائية  ومقر  الف�سائية،  م�سر  مبا�سر  اجلزيرة  قناة  بث  يف  تمُ�ستخدم 

امليادين .
اأمني  اأنباء ال�سرق االأو�سط امل�سرية الر�سمية، عن م�سدر  ونقلت وكالة 
ب��وزارة الداخلية، �سنَّت حملة  املعنية  اإن االأجهزة االأمنية  م�سري، قوله 
مبا�سر  )اجل��زي��رة  لف�سائية  املبا�س��������ر  البث  اأجه���������زة  ل�سبط  مو�سعة 
الف�سائية  باعتبار  امل�سري  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  خلفي�������ة  على  م�سر( 
له������ا  م�سرح  وغ��ري  مهنية  معايري  اأو  قانون�������ي  �س���ند  دون  م��ن  تعمل 

بالعمل يف م�سر .
واأو�سح امل�سدر اأن احلملة التي �سارك بها �سباط االإدارة العامة ملباحث 
اجليزة، واالإدارة العامة ملباحث امل�سنفات الفنية وحقوق امللكية الفكرية 
بداخل معر�س  �سيارة  اأ�سفرت عن �سبط  العام،  االأم��ن  وقطاع م�سلحة 
لبيع ال�سيارات يف حي العجوزة )جنوب القاهرة( فيها جهازي بث مبا�سر 
مراآب  داخ��ل  �سيارة  و�سبط  ميكروفونات،  و3  بطاريات  �سحن  وجهازي 
بحي اإمبابة )جنوب القاهرة( كان القيمون على ف�سائية اجلزيرة مبا�سر 
م�سر، ي�ستاأجرونها وبداخلها جهازى بث مبا�سر، و3 كامريات، وبع�س 

اأجهزة ال�سوت واحلوامل اخلا�سة بالت�سوير.
احلملة  يف  امل�ساركني  ال�سباط  اأن  اإىل  امل�سدر  اأ���س��ار  مت�سل  �سياق  ويف 

داهموا مقر قناة امليادين الف�سائية بالقاهرة يف حي الدقي .
ومت اتخاذ االإجراءات القانونية حيال وقائع ال�سبط املذكورة، واأمُخطرت 

النيابة العامة ملبا�سرة التحقيقات.

اإ�شرائيل تنوي طرد لجئني اأفارقة عرب اأوغندا 

ن�سر بطارية م�سادة لل�سواريخ يف تل اأبيب 

عائلة فل�سطينية تعي�س يف كهف بعد هدم الحتالل بيتها
والقد�س ال�سرقية املحتلتني.

وق����ال����ت امل���ن���ظ���م���ة ع���ن���دم���ا ت��ق��وم 
البيوت  بهدم  اال�سرائيلية  القوات 
ب�سكل روتيني ومتكرر يف االرا�سي 
ذلك  ���س��رورة  اظ��ه��ار  دون  املحتلة 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ي��ب��دو ب��ان 
ال��ه��دف ال��وح��ي��د ه��و ط���رد اال���س��ر 
وه��ذه جرمية حرب  ارا�سيها  من 
ولكن بلدية القد�س نفت ان تكون 
قد نفذت اي هدم للبيوت م�سرية 
كان  احل�سيني  عائلة  بيت  ان  اىل 
عبارة عن مبنى من ال�سفيح غري 

�سالح لل�سكن على حد زعمها .
البلدية  با�سم  متحدثة  وا���س��ارت 
�سلطة احلدائق والطبيعة  ان  اىل 
بالتعاون مع البلدية قامت بازالة 
من  املبنية  امل��ب��اين  م��ن  جمموعة 
ال�سفيح موجودة يف اماكن ملكية 
عامة مقرر ان ت�سبح حديقة عامة 
ل��ذل��ك ال ميكن  ان���ه  م�����س��رية اىل 
ا�ستخدام املنطقة الغرا�س �سكنية 
خ���ا����س���ة وك����ان����ت ب���ل���دي���ة ال��ق��د���س 
اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ام�����رت احل�����س��ي��ن��ي 
امل��ا���س��ي بهدم  ���س��ب��اط-ف��رباي��ر  يف 
اقامة  ام��ام  املجال  الف�ساح  منزله 
ح��دي��ق��ة ع��ام��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ول��ك��ن 

اج��������دادي ول�����ن ات���رك���ه���ا ���س��ن��ب��ق��ى 
�سنبقى  قتلنا  ارادوا  لو  حتى  هنا، 
ق���ررت  زوج���ت���ه  ان  اىل  م�����س��ريا   ،
ان ت���ذه���ب ل��الق��ام��ة ع��ن��د اه��ل��ه��ا 
الكهف  اعي�س يف هذا  انا  وي�سيف 
الن���ه ال ي��وج��د م��ك��ان اخ���ر اذه���ب 
االت�سال  ح��اول  ان��ه  مو�سحا  اليه 
على  للح�سول  االحمر  بال�سليب 
اليهم.  ي�سل  مل  ولكنه  م�ساعدة 
املحليني  النا�سطني  بع�س  وت��ربع 
االث��اث  بع�س  ل�سراء  امل��ال  ببع�س 

له يف الكهف.
وي�����ب�����دو ال�����رج�����ل م���ت���ف���ائ���ال م��ن 
ام��ك��ان��ي��ة اع������ادة ب���ن���اء ب��ي��ت��ه م��رة 
ارق��ام �سادرة عن  اخ��رى وبح�سب 
هيومن رايت�س ووت�س فان القوات 
 716 بيوت  هدمت  اال�سرائيلية 
وه��ذا   2013 ع��ام  يف  فل�سطينيا 
اعمال  من  ا�سعاف  بثالثة  يفوق 
العام  ال�سرقية  القد�س  يف  ال��ه��دم 
املا�سي. وقالت املنظمة ان عمليات 
هجرت  اال�سرائيلية  البيوت  ه��دم 
ب��دء  م��ن��ذ  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا   3799
اال�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  حكم 
بنيامني نتانياهو يف 31 من اذار-

مار�س 2009 .

م��ن اخل�سب  وب��ن��اه  ���س��ن��وات  ل�سبع 
تعود ملكيتها  ارا���س  وال�سفيح يف 

لعائلته.
ودمر البيت متاما وهنالك مكانه 
كومة كبرية من االنقا�س ون�سب 
احل�����س��ي��ن��ي ال���ع���ل���م ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ب��ني االن��ق��ا���س وي��وؤك��د ه��ذه ار���س 

حماميه قدم التما�سا �سد احلكم.
هنالك  ي��ك��ن  مل  احل�سيني  وق����ال 
ق��رار نهائي من املحكمة يامر  اي 

بالهدم عند قدوم اجلرافات .
�سلمتني  ا�سهر  �ستة  قبل  وي�سرح 
للهدم  اوراق���ا  البلدية  يف  �سلطات 
اع��ط��ي��ت��ه��ا ل��ل��م��ح��ام��ي ال����ذي ق��دم 

اال���س��ت��ئ��ن��اف. وامل��ح��ك��م��ة م���ا زال���ت 
ان  اىل  م�سريا  الق�سية  يف  تنظر 
البلدية ت�سرفت من تلقاء نف�سها 
واح�������س���رت ق�����وات م���ن ال�����س��رط��ة 

لهدم املنزل .
ال��ذي  البيت  يف  احل�سيني  وع��ا���س 
مربع  م���رتا   60 م�ساحته  بلغت 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

اج�����رى ال��ب��ي��ت االب��ي�����س م�����س��اورات 
الهجوم  ح��ول  الكونغر�س  ق���ادة  م��ع 
وق��ع يف  ال���ذي  امل��ف��رت���س  الكيميائي 
وقت  يف  �سوريا  يف  اغ�سط�س  اب   21
بعمل  وا�سنطن  قيام  احتمال  ي���زداد 
ع�����س��ك��ري اح�����ادي ���س��د ���س��وري��ا بعد 
تلويح الرئي�س باراك اوباما ب �سربة 

اع�����س��اء  . غ���ري ان اح����د  حت���ذي���ري���ة 
يف  �ساركوا  الذين  ال26  الكونغر�س 
ح��واىل  ا�ستمر  الهاتف  ع��رب  م��وؤمت��ر 
اف��اد  اوب��ام��ا  ادارة  م��ع  دق��ي��ق��ة   90
بعد  ق���رار  اي  يتخذ  مل  الرئي�س  ان 
اتهام  ردا على  ب�ساأن �سربة حمتملة 
اال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  نظام 
با�ستخدام اال�سلحة الكيميائية. وقال 

اليوت اإينغل امل�سوؤول الدميوقراطي 
ال����ن����واب  جم���ل�������س  جل���ن���ة  يف  االول 
لل�سوؤون اخلارجية ان فريق الرئي�س 
لالمن القومي قال انه ما زال يدر�س 
خ���ي���ارات���ه و���س��ي��وا���س��ل ال��ت�����س��اور مع 
الكونغر�س . ويف وقت تعيد االحداث 
اجتياح  عملية  االذه��ان  اىل  احلالية 
العراق عام 2003 مثرية الت�سكيك 

البيت االبي�س  البع�س، او�سح  لدى 
امل��وؤمت��ر ع��رب الهاتف يهدف  ان ه��ذا 
اع�ساء  االدارة مع  تقا�سم حجج  اىل 
الرد  ب�ساأن  راأيهم  وطلب  الكونغر�س 
ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ال�����س��وري ب�سار 
اال���س��د . و����س���ارك يف ه���ذا االج��ت��م��اع 
م�سوؤولون كبار يف ادارة اوباما بينهم 
م�����س��ت�����س��ارة االم����ن ال��ق��وم��ي ���س��وزان 
ووزي��ر اخلارجية جون كريي  راي�س 
ومدير  هيغل  ت�ساك  ال��دف��اع  ووزي���ر 
اال�ستخبارات الوطنية جيم�س كالبر 
ونائب رئي�س اركان اجليو�س �ساندي 
ال��رئ��ا���س��ة اعلنت  وي��ن��ف��ي��ل��د. وك���ان���ت 
�سيتم  ان����ه  ���س��اب��ق  وق����ت  جم�����ددا يف 
ال�سرية عن  رفعت عنها  ن�سخة  ن�سر 
تقرير لال�ستخبارات ب�ساأن ا�ستخدام 
نظام اال�سد ا�سلحة كيميائية موؤكدة 
ان الوثيقة �ستن�سر قريبا قبل نهاية 
اال����س���ب���وع . وق����ال اي��ن��غ��ل ان ال��ب��ي��ت 
االب��ي�����س اك��د ب�سكل وا���س��ح ج��دا ان 
ا���س��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ا���س��ت��خ��دم��ت مبا 
هو  اال�سد  نظام  وان  ال�سك  يقبل  ال 
ان  م�سيفا  عمدا  ا�ستخدمها  ال��ذي 
االدارة موافقة على ان عمال من هذا 
النوع ال ميكن ان مير بدون عواقب 
. وحتدث اجلمهوري بوب كوركر من 
جمل�س  يف  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة 

البيت الأبي�س يت�ساور مع الكونغر�س حول �سوريا 

ال���ذي اج��ري  راأي يف اال���س��ت��ط��الع 
ع��ل��ى ع��ي��ن��ة مت��ث��ي��ل��ي��ة م��وؤل��ف��ة من 
خطاأ  هام�س  م��ع  �سخ�سا   519

بن�سبة 4،5%.
م�سوؤولون  ق��ال  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
قريبا  تبداأ  اأن  تعتزم  ا�سرائيل  ان 
ت��رح��ي��ل م��ه��اج��ري��ن م���ن اري��رتي��ا 
وال�����س��ودان يزيد ع��دده��م ع��ن 50 
األفا واعادتهم اىل القارة االفريقية 

عرب اوغندا.
وت��ع��ت��رب ا���س��رائ��ي��ل م��ع��ظ��م ه���وؤالء 
االفارقة زائرين دخلوا اىل البالد 
ويتكد�سون  قانونية  غري  بطريقة 
يف مناطق فقرية بحثا عن وظائف 
وت���رف�������س اىل ح���د ب��ع��ي��د م��وق��ف 
ج���م���اع���ات حل���ق���وق االن�������س���ان ب��ان 
بلدانهم  م��ن  ف��روا  منهم  كثريين 

�سعيا اىل جلوء �سيا�سي.
وقال بيان �سدر من وزير الداخلية 
اال���س��رائ��ي��ل��ي ج���دع���ون ���س��اع��ر ان 
�ستبداأ قريبا عملية على  ا�سرائيل 
مراحل لرتحيل املهاجرين الذين 
م�سر  من  احل��دود  معظمهم  عرب 
ال��ت��و���س��ل  ومت   2006 ع����ام  م��ن��ذ 
لي�ست  افريقية  دول���ة  م��ع  الت��ف��اق 
اري���رتي���ا او ال�������س���ودان ال���س��ت��ي��ع��اب 
�سيجري  الذين  املهاجرين  ه��وؤالء 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اال�سرائيلية  االعالم  و�سائل  قالت 
منظومة  من  بطارية  ن�سر  مت  انه 
القبة احلديدية امل�سادة لل�سواريخ 
لل�سربة  ا���س��ت��ع��دادا  اب��ي��ب  ت���ل  يف 
�سد  املحتملة  الغربية  الع�سكرية 
����س���وري���ا واف��������ادت اذاع�������ة اجل��ي�����س 
البطارية  ن�سر  مت  انه  اال�سرائيلي 
يف ال�����س��ب��اح يف م��ن��ط��ق��ة ت���ل اب��ي��ب 

الكربى.
وذك�����ر م���وق���ع ���س��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت 
احرونوت االلكرتوين ان املنظومة 
�سوريا  نحو  ال�سمال  اىل  موجهة 
ب�����س��ك��ل م��غ��اي��ر مل���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف 
ت�����س��ري��ن ال���ث���اين ن��وف��م��رب امل��ا���س��ي 
عندما كانت موجهة نحو اجلنوب 
العرتا�س ال�سواريخ القادمة من 

قطاع غزة.
اال�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  وق��ال 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و ان ا���س��رائ��ي��ل 
احلديدية  القبة  منظومة  ن�سرت 
اىل  ا�سافة  ال�سواريخ  الع��رتا���س 
لل�سواريخ  م�سادة  اخ��رى  انظمة 

يف اطار اجراءاتها االحرتازية.
وق�������ال ن���ت���ان���ي���اه���و يف ب����ي����ان ق��ب��ل 
احل��رب  وزارة  يف  امنية  م�����س��اورات 

�سلوع  �سعف  من  الرغم  على  ان��ه 
ا���س��رائ��ي��ل يف امل��ل��ف ال�����س��وري فقد 
ق���ررن���ا ن�����س��ر ب���ط���اري���ات ���س��واري��خ 
م�����������س�����ادة ل����ل���������س����واري����خ ال���ق���ب���ة 
منظومات  اىل  ا�سافة  احلديدية 
ل�سنا  واأ�ساف   . اخ��رى  اعرتا�سية 
���س��وري��ا لكن  ط��رف��ا يف احل����رب يف 
اك��رر ان��ه اذا ح��اول اي ك��ان احل��اق 
فان  ا�سرائيليني  االذى مبواطنني 
ت�ساحال اجلي�س اال�سرائيلي �سريد 
. وه���ن���ال���ك خم�����اوف يف ان  ب���ق���وة 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  يقوم نظام 
اال�سد او حليفه حزب اهلل اللبناين 
با�ستهداف الدولة العربية يف حال 
بتوجيه  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ق��ي��ام 

�سربة ع�سكرية اىل �سوريا.
ن�����س��رت��ه  راي  ا����س���ت���ط���الع  وا�����س����ار 
���س��ح��ي��ف��ة م���ع���اري���ف اجل���م���ع���ة ان 
%77 من اال�سرائيليني يعتقدون 
ان  ا�سرائيل  على  يتوجب  ال  بانه 
اح����ادي اجل��ان��ب �سد  ت��ق��وم بعمل 
���س��وري��ا يف ح���ال ق����ررت وا���س��ن��ط��ن 
ع���دم ���س��رب ن��ظ��ام اال����س���د، مقابل 
على  ي��ت��وج��ب  ان����ه  راأوا   11%
ا�سرائيل توجيه �سربة ع�سكرية يف 
حال عدم ا�ستعداد اي دولة اخرى 
دون   12% وبقي  ب��ذل��ك.  للقيام 

عن مزيد من تفا�سيل اخلطة مبا 
تاأكيات  كانت هناك  اذا  يف ذلك ما 
ب���اأن امل��ه��اج��ري��ن ل��ن ي��ت��م اع��ادت��ه��م 
ق�سرا ايل ال�سودان اأو اريرتيا قائلة 
انه يف هذه البلدين نعرف ان ارواح 

الكثريين �ستكون يف خطر.
االن�سان  حلقوق  جماعات  وت��ق��ول 
اودع������ت م���ئ���ات من  ا����س���رائ���ي���ل  ان 
امل���ه���اج���ري���ن االف�����ارق�����ة ال�����س��ج��ن 
وات��خ��ذت خ��ط��وات اخ��رى كو�سيلة 
على  املوافقة  على  حلملهم  �سغط 

مغادرة البالد.

حثهم قريبا على املغادرة بارادتهم 
احلرة. وقالت مي�سيل روزن رئي�سة 
بالكني�ست  ال��ع��م��ال  ����س���وؤون  جل��ن��ة 
ال����ربمل����ان اال���س��رائ��ي��ل��ي ل���روي���رتز 
بالهاتف ان اوغندا هي البلد الذي 
واف����ق ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب امل��ه��اج��ري��ن 

الذي ا�ستقروا يف ا�سرائيل.
تنتمي حلزب  التي  وا�سافت روزن 
م���ريي���ت�������س ال���ي�������س���اري امل���ع���ار����س 
بنيامني  ال����وزراء  رئي�س  حلكومة 
ب��ان  ���س��ائ��ع��ات   ه��ن��اك   اأن  نتنياهو 
اوغ�����ن�����دا رمب������ا ان����ه����ا ق���ب���ل���ت ه���ذا 

حت�سل  اتفاق  مقابل  يف  الرتتيب 
وا�سلحة ومل  ام��وال  مبوجبه على 
ي�سدر تعقيب فوري من م�سوؤولني 

بالعا�سمة االوغندية كمباال.
ان  دون  ه��اارت�����س  �سحيفة  وق��ال��ت 
تذكر اأي بلد باال�سم ان البلد الذي 
�سي�ستقبل املهاجرين االفارقة من 
ا���س��رائ��ي��ل ع��ق��د ات��ف��اق��ات م��وؤخ��را 
المداده مبدفعية وبنادق وقذائف 
العتيق  ا�سطوله  وحت�سني  مورتر 

من الطائرات املقاتلة.
وحثت روزن احلكومة على الك�سف 

مقتل واعتقال الع�سرات 
من طالبان يف اأفغان�ستان

•• كابول-وكاالت:

ط��ال��ب��ان، يف  م��ن  م�سلحاً   57 ق��ت��ل 
ال��ق��وات  نّفذتها  م�سرتكة  عمليات 
امل�ساعدة  وقوات  االأفغانية،  االأمنية 
ال��دول��ي��ة يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان )اإي�����س��اف( 
خ���الل ال�����س��اع��ات ال���� 24 االأخ����رية 
يف م���ن���اط���ق خم��ت��ل��ف��ة م����ن ال���ب���الد 
ل�سحيفة  االلكرتوين  املوقع  ونقل 
لوزارة  بيان  االأفغانية، عن  )خاما( 
نّفذت  قواتها  اإن  ام�����س،  الداخلية، 
م��ع ق���وات )اإي�����س��اف( ع���دة عمليات 
م�����س��رتك��ة مب��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
ال���ب���الد، وق��ت��ل��ت 57 م�����س��ل��ح��اً من 
واعتقلت   ،10 وج��رح��ت  ط��ال��ب��ان، 
هذه  اأن  البيان  واأ�ساف  اآخرين.   4
باغالن،  ب��والي��ات  ��ّف��ذت  نمُ العمليات 
وق����ن����دز، ون����ان����غ����اره����ار، وك��اب��ي�����س��ا، 
و����س���اري���ب���ول، وج�������وزان، وق��ن��ده��ار، 
ال�������وزارة  ت���ت���ح���دث  وه���ل���م���ن���د. ومل 
ع����ن خ�����س��ائ��ر يف ����س���ف���وف ال���ق���وى 
م�سوؤولون  قال  االثناء  ويف  االأمنية 
حكوميون ان م�سوؤوال حمليا كبريا 
يف اق��ل��ي��م ق���ن���دوز االف���غ���اين واأح����د 
يف  قتلوا  مدنيني  وع�����س��رة  ح��را���س��ه 
ه��ج��وم ان��ت��ح��اري خ���الل وج��وده��م 

باأحد امل�ساجد ام�س اجلمعة.

ال�سيوخ عن ادلة قوية على ا�ستخدام 
دم�سق ا�سلحة كيميائية. وقال انه ان 
كان يعار�س ار�سال قوات على االر�س 
يف �سوريا، اال انني �سوف اوؤيد �سربات 
نظرا  ومتنا�سبة  جراحية  ع�سكرية 
اىل االدل����ة ال��ق��وي��ة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام 
ب�سكل  كيميائية  ا�سلحة  اال�سد  نظام 
الرئي�س  ق��ال  جهته  م��ن  م��ت��وا���س��ل. 
ال���دمي���وق���راط���ي ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��الق��ات 
اخلارجية يف جمل�س ال�سيوخ روبرت 
ميننديز ان االجتماع هذا امل�ساء عزز 
لدي القناعة بان ردا امريكيا حا�سما 
حلماية  وم��ط��ل��وب  م���ربر  ومتنا�سبا 
مفادها  ر�سالة  ولتوجيه  ال�سوريني 
تنتهك  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات  ان 
ال�سماح  ميكن  وال  ال���دويل  ال��ق��ان��ون 
اجلمهوري  ال�سناتور  ان  غ��ري   . بها 
ج��ي��م اي��ن��ه��وف ان��ت��ق��د غ��ي��اب ج��دول 
زمني وا�سرتاتيجية ل�سوريا وال�سرق 
االو�سط او خطة لكيفية متويل مثل 
االمريكية  االدارة  ل��دى  اخليار  ه��ذا 
الرئي�س  ال��ربمل��ان��ي��ني  بع�س  وي��دع��و 
طليعتهم  ويف  ����س���وري���ا،  ����س���رب  اىل 
ال�����س��ن��ات��ور اجل��م��ه��وري ج���ون ماكني 
واملواقف  الت�سريحات  �ساعف  الذي 
ب�����س��اأن ه���ذا امل��ل��ف م��ن��ذ ب���دء االزم���ة 

ال�سورية قبل اكرث من �سنتني.

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

ا����س���ط���ر خ����ال����د زي������ر احل�����س��ي��ن��ي 
للعي�س يف  االن��ت��ق��ال  اىل  وا���س��رت��ه 
ك��ه��ف ب��ع��د ان ه��دم��ت اجل���راف���ات 
اال����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب��ي��ت��ه يف ال��ق��د���س 
القمامة  رائ��ح��ة  ومت��الأ  ال�سرقية 
بينما  ال�����س��ي��ق  اجل���دي���د  امل�����س��ك��ن 
تنت�سر بع�س قطع االأثاث يف املكان 
القريب من حي �سلوان يف القد�س 

ال�سرقية املحتلة.
فران�س  لوكالة  احل�سيني  ويقول 
ب���ر����س وه����و ي��ح��م��ل ا���س��غ��ر ب��ن��ات��ه 
ال�������س���ت ال����ت����ي ت���ب���ل���غ م����ن ال��ع��م��ر 
بر�س  فران�س  لوكالة  �سهر  اربعة 
ك���ن���ا ن���ائ���م���ني ال����ث����الث����اء امل��ا���س��ي 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  وا�ستيقظنا 
����س���ب���اح���ا ع���ل���ى �����س����وت ج����راف����ات 
بلدية القد�س القادمة اىل منزلنا 
وا����س���اف اع��ط��ون��ا خ��م�����س دق��ائ��ق 

فقط للخروج قبل هدم املكان .
رايت�س  ه��ي��وم��ان  منظمة  وق��ال��ت 
ووت�س ان ا�سرئيل هدمت اال�سبوع 
امل��ا���س��ي ع���دة ب��ي��وت مم��ا ادى اىل 
79 فل�سطينيا من بينهم  تهجري 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  ط��ف��ال   18

البحرية امل�سرية ت�سيب �سيادين فل�سطينيني مقتل 4 عنا�سر من القاعدة �سرق اليمن 
•• غزة-ا ف ب:

جرح �سيادان فل�سطينيان يف اطالق نار من قبل البحرية امل�سرية واعتقل خم�سة اآخرون �سباح ام�س 
قبالة جنوب قطاع غزة على احلدود امل�سرية الفل�سطينية، كما ذكرت حكومة حما�س وقالت وكالة 
الراأي الناطقة با�سم حكومة حما�س يف غزة يف خرب ن�سرته على موقعها االلكرتوين ان زوارق تابعة 
امل�سرية  احل��دود  قرب  الفل�سطينيني  لل�سيادين  مراكب  باجتاه  نريانها  اطلقت  امل�سرية  للبحرية 

الفل�سطينية يف مدينة رفح فجر اجلمعة.
كانوا  اآخرين  خم�سة  اعتقال  وج��رى  النار  اط��الق  ج��راء  ا�سيبا  فل�سطينيني  مواطنني  ان  وا�سافت 
ي�سطادون يف املنطقة . وا�سارت اىل ان ابراهيم عبد اهلل النجار 19 عاما وا�سماعيل وائل الربدويل 
رفح  النجار يف مدينة  يو�سف  اأبو  نقلهما اىل م�ست�سفى  الكتف ومت  بر�سا�سات يف  ا�سيبا  21 عاما 
وتابعت ان املعتقلني هم خالد ب�سله وحممود ب�سله وماهر ب�سله وجمال خالد ابو �سلوف وا�سماعيل 

ب�سله وهم من �سكان منطقة املوا�سي يف مدينة خان يون�س جنوب القطاع.

مع 3 اآخرين من عنا�سر التنظيم .
اأحد  الذهب،  ا�ستهدفت  الغارة  اأن  واأ���س��اف 
اليمن  يف  االإره���اب  بتمويل  املطلوبني  اأه��م 
ب��ع��دة ���س��وراي��خ ح���ني ك���ان ي�����س��ت��ق��ل ���س��ي��ارة 
)بيك اب( ذات دفع رباعي ما اأدى اىل مقتل 
الغارات  واأ�سفرت  احل��ال  يف   4 ال���  العنا�سر 
دون  من  ط��ائ��رات  تنفذها  التي  االأمريكية 
ال��ع��ام اجل���اري ع��ن مقتل  طيار منذ مطلع 
اجانب  بينهم  القاعدة  من  عنا�سر   105
معظمهم من ال�سعوديني ح�سب اح�سائيات 

ر�سمية.

•• �صنعاء-يو بي اأي:

ق��ت��ل 4 ع��ن��ا���س��ر م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 
اليمن، بينهم قيادي، ام�س، يف غارة لطائرة 
امريكية من دون طيار مبحافظة البي�ساء 

�سرق اليمن.
وقال م�سدر اأمني ميني م�سوؤول، ليونايتد 
تنظيم  يف  القيادي  اإن  انرتنا�سونال،  بر�س 
غ��ارة جوية  الذهب، قتل يف  قائد  القاعدة، 
مبنطقة  ط��ي��ار  دون  م��ن  امريكية  لطائرة 
البي�ساء  ملحافظة  التابعة  رداع،  يف  املنا�سح 
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•• دم�صق-رويرتز:

ا���س��ت��ع��دت جم��م��وع��ة م��ن امل��ف��ت�����س��ني ال��ت��اب��ع��ني ل��المم 
امل��ت��ح��دة مل��غ��ادرة ���س��وري��ا ام�����س يف ح��ني م��ن امل��ق��رر ان 

يوا�سل الباقون حتقيقاتهم يف �سواحي دم�سق.
وق�����ال م�����س��در ل���روي���رتز ان اجن���ي���ال ك���ني امل��ف��و���س��ة 
�ستغادر  ال�سالح  نزع  ل�سوؤون  املتحدة  لالمم  ال�سامية 
تابعة  �سيارة  البالد وامكن م�ساهدة كني وهي تدخل 

للمنظمة الدولية حمملة بامتعتها.

كما �سوهد رئي�س فريق التحقيق يف اال�سلحة الكيماوية 
اكي �سيل�ستورم وهو يتحدث اىل مفت�س وهو جال�س يف 

احدى ال�سيارات املغادرة.
وق��ال االم��ني ال��ع��ام ل��المم املتحدة ب��ان ج��ي م��ون ان 
الكيماوية يف  اال�سلحة  للتفتي�س عن  ال��دويل  الفريق 

�سوريا يعتزم مغادرة البالد �سباح اليوم.
وق����ال ب���ان ان ال��ف��ري��ق ال����ذي و���س��ل اىل ���س��وري��ا ي��وم 
مغادرتهم  اليه مع  تقريرا  �سريفع  اب  اأغ�سط�س   18

للبالد.

•• لندن-رويرتز:

ب��������اءت ب���ال���ف�������س���ل م�������س���اع���ي رئ���ي�������س 
كامريون  ديفيد  الربيطاين  ال��وزراء 
ع�����س��ك��ري��ة  ����س���رب���ة  اىل  االن�������س���م���ام 
اعرت�س  بعدما  �سوريا  على  حمتملة 
املبداأ  حيث  من  الربيطاين  الربملان 
على طلب من احلكومة يجيز اتخاذ 
مثل هذه اخلطوة. ويف هزمية خمزية 
اماله  تبدد  الربيطاين رمبا  للزعيم 
2015 وت�سر  يف اعادة انتخابه عام 
ب��ال��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة ب��ني ال��والي��ات 
ك��ام��ريون  ف�سل  وبريطانيا  امل��ت��ح��دة 
احل�سول  يف  االئ��ت��الف��ي��ة  وح��ك��وم��ت��ه 
ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال���ربمل���ان ع��ل��ى اق���رتاح 
ك���ان م���ن ���س��اأن��ه ان ي��ج��ي��ز م���ن حيث 

املبداأ عمال ع�سكريا �سد �سوريا وجاءت نتيجة االقرتاع 
285 �سد 272 �سوتا. وقال معلقون ان هذه هي املرة 
الربيطانية  للحكومة  رئي�س  فيها  يخ�سر  التي  االوىل 

اقرتاعا ب�ساأن امل�ساركة يف احلرب منذ عام 1782 .
وقال كامريون متحدثا الع�ساء الربملان عقب االقرتاع 
ال��وا���س��ح  م��ن  ال��ربمل��ان  ارادة  اىل جت���اوز  ي�سعى  ان���ه ال 
ال�سعب  اراء  يعك�س  ال���ذي  ال��ربي��ط��اين  ال��ربمل��ان  ان  يل 
الربيطاين ال يريد ان يرى عمال ع�سكريا بريطانيا.. 

انا ادرك ذلك واحلكومة �ستت�سرف تبعا لذلك.
وا�ساف قائال ا�ستطيع ان اعطي ذلك التاأكيد. انا اوؤمن 
اال�سلحة  ا�ستخدام  على  ���س��ارم  رد  ايل  باحلاجة  بقوة 
جمل�س  ارادة  ب��اح��رتام  اي�سا  اوؤم���ن  لكنني  الكيماوية 
الدفاع الربيطاين  ق��ال وزي��ر  العموم. ويف وق��ت الح��ق 
فيليب هاموند ان الواليات املتحدة وهي حليف رئي�سي 

�ست�سعر بخيبة اأمل ان بريطانيا لن ت�سارك.
اأت��وق��ع ان ع���دم م�����س��ارك��ة بريطانيا  ق��ائ��ال ال  وا���س��اف 

�سيوقف اأي عمل.
يقينا  الربيطانية  االذاع��ة  هيئة  لتلفزيون  قال  انه  اال 
���س��وف ي�سفي ذل���ك ق���درا م��ن ال��ت��وت��ر ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 

اخلا�سة يف ا�سارة اىل العالقات مع وا�سنطن.
وا���س��ار م�����س��وؤول��ون ام��ري��ك��ي��ون اىل ان ال��رئ��ي�����س ب���اراك 
االق��دام على عمل حمدود  راغبا يف  يكون  اوباما رمب��ا 
�سد �سوريا حتى دون دعم من حلفاء وا�سنطن لكن مل 
يتخذ قرار نهائي يف هذا ال�سدد بعد. وت�سكك هزمية 
التقليدية  بريطانيا  مكانة  يف  الربملان  ام��ام  كامريون 

بو�سفها احلليف الع�سكري املوثوق به للواليات املتحدة 
وهو الدور الذي �سعى كامريون جاهدا لرت�سيخه كما 
بريطانيا على  التي حتملها  الرتكة  م��رارة  تربز مدى 
كاهلها جراء تورطها يف حرب العراق عام 2003 رغم 
انني  ال�سياق  مرور عقد عليها. وقال كامريون يف هذا 
اتفهم بعمق الدرو�س امل�ستفادة من ال�سراعات ال�سابقة 
اخلطاأ  ع��ن  النا�سيء  ال��ب��الد  يف  العميق  القلق  ال�سيما 

الذي ارتكب يف حرب العراق عام 2003.
ون�سرت احلكومة الربيطانية راأيا قانونيا تلقته وقالت 
ع�سكري  بعمل  القيام  قانونا  حقها  م��ن  اأن  يظهر  ان��ه 
�سد �سوريا حتى اذا عرقل جمل�س االم��ن ال��دويل هذا 
هجوم  عن  خمابراتية  معلومات  ن�سرت  كما  االج���راء. 
املا�سي  اال���س��ب��وع  �سوريا  يف  وق��ع  الكيماوية  باال�سلحة 
قائلة ان��ه م��ا م��ن �سك يف وق���وع ه��ذا ال��ه��ج��وم وان من 
عنه  امل�سوؤولة  هي  ال�سورية  احلكومة  اأن  ب�سدة  املرجح 

وان هناك معلومات تدلل على هذا.
وج�����اء يف ن�����س��خ��ة م���ن ت��ق��ري��ر ع���ن امل���وق���ف ال��ق��ان��وين 
ال��ت��ح��رك يف  ع��رق��ل��ة  ج���رت  اذا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  للحكومة 
مبوجب  لربيطانيا  م�سموحا  ف�سيظل  االم��ن  جمل�س 
لتخفيف  ا�ستثنائية  اج���راءات  ات��خ��اذ  ال���دويل  القانون 
واأ�ساف  �سوريا  يف  اجل�سيمة  االن�سانية  الكارثة  حجم 
الع�سكري  التدخل  ف��ان  كهذه  ظ��روف  يف  اأن��ه  التقرير 
ل�����س��رب اأه�����داف حم����ددة ب��غ��ر���س ال����ردع وت��ع��ط��ي��ل اأي 
هجمات اأخرى مماثلة �سيكون �سروريا ومتنا�سبا ومن 

ثم �سيكون مربرا من الناحية القانونية.

•• بريوت-وكاالت:

طاغيا  ال�����س��وري  احل���دث  ي�ستمر 
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف ظل 
�سربة  اي  انعكا�س  م��ن  التخوف 
ع�سكرية غربية توجه اىل �سوريا 
وال�سيا�سي  االم��ن��ي  ال��و���س��ع  على 
التهديدات  وعقدت  واالقت�سادي 
باحتمال توجيه الواليات املتحدة 
اىل  �سربة  وحلفائها  االم��ريك��ي��ة 
ال�سوريني  الالجئني  ازمة  �سوريا 
واع���ادت���ه���ا اىل ���س��ل��م االول����وي����ات، 
ن��ت��ي��ج��ة ارت����ف����اع وت�����رية احل��رك��ة 
على املعابر اللبنانية خالل االيام 

القليلة املا�سية.
امل��ت��ح��دة وال���دول  وع��ل��م ان االمم 
امل���ان���ح���ة ت�����س��غ��ط ع��ل��ى ل��ب��ن��ان يف 
اجت�����اه اق���ام���ة خم��ي��م��ات ف��ي��م��ا ال 
ي�����زال ل��ب��ن��ان ي���ع���ار����س االق�����رتاح 
ن��ظ��را اىل م���ا ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه من 
ان��ق�����س��ام��ات يف ظ��ل رف�����س فريق 
اخليار  ه��ذا  اللبنانيني  من  كبري 
ا�ستعادة  من  اخل��وف  خلفية  على 
الفل�سطينية  امل��خ��ي��م��ات  جت��رب��ة 
اي��ام،  لب�سعة  ا�سا�سا  ان�سئت  التي 

وال تزال قائمة حتى اليوم.
وع��ل��ي��ه، ب����داأ ان اخل��ي��ار االف�����س��ل 
ه���و ���س��ح��ب ت��ع��ب��ري امل��خ��ي��م��ات من 
التداول، واال�ستعا�سة عنه مبراكز 
جتمع ، ف�سال عن اال�ستعا�سة عن 
لهذه  ال��وزراء  ملجل�س  عقد جل�سة 
الغاية، باجتماعات وزارية – امنية 

م�����س��غ��رة يف ال��ق�����س��ر اجل��م��ه��وري 
اعيد  ال��ت��ي  االزم����ة  ع��رب خلية  او 
يف  اجتماعاتها  وتكثيف  تفعيلها 
ال�������س���راي احل��ك��وم��ي��ة، ت��الف��ي��ا ملا 
من  املخيمات  م��و���س��وع  �سيخلفه 
الداخلية  وزي��ر  وك�سف  معار�سة. 
الق�سر  اجتماع  ان  �سربل  م��روان 
اجل���م���ه���وري مل ي��ت��خ��ذ ق������رارا يف 
����س���اأن اق���ام���ة خم���ي���م���ات، م�����س��ريا 
اقامة  على  ت��رك��ز  البحث  ان  اىل 
م�����راك�����ز جت���م���ع ل���الج���ئ���ني ق��ب��ل 
ن���ق���ط���ت���ي اجل�������م�������ارك واالم��������ن 
ال���ع���ام ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة احل���دودي���ة 

هناك اعدادا كبرية من ال�سوريني 
للمجىء  ال��ن��زوح  ملف  ي�ستغلون 
ف��ي��ه  واال�����س����ت����ق����رار  ل���ب���ن���ان  اىل 

واال�ستفادة من امل�ساعدات.
ام����ا ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د االم���ن���ي فقد 
العام  اال�ستنفار  اهلل  ح��زب  اع��ل��ن 
م�ستوى  رف��ع  وت��ق��رر  �سفوفه،  يف 
اجل�����ه�����وزي�����ة ال���ب�������س���ري���ة وك����اف����ة 
جميع  يف  امل���راف���ق���ة  االج���������راءات 
والقتالية  الع�سكرية  ال���وح���دات 

لها، ويف كل مواقع انت�سارها.
ول��وح��ظ ن�ساط الف��ت م��ن جانب 
ق�������وات ال�����ط�����وارئ ال����دول����ي����ة، اذ 

ت���ت���وىل م�����س��اع��دت��ه��م امل��ف��و���س��ي��ة 
جلهة  ال��الج��ئ��ني،  ل�����س��وؤون  العليا 
ت�سجيلهم والتاأكد من او�ساعهم.

ي�سار اىل ان االجتماعات االمنية 
املو�سوع،  ه��ذا  ملواكبة  تعقد  التي 
وب��ع��د ع��ر���س امل��ع��ط��ي��ات امل��ت��وف��رة 
وال�سيما  االمنية،  االج��ه��زة  ل��دى 
االم���ن ال��ع��ام ع��ن ح��رك��ة ال��دخ��ول 
واخل���روج ووت��ريت��ه��ا، خل�ست اىل 
بالت�سدد  تق�سي  اج����رءات  اق����رار 
وف�����ر������س ق����ي����ود �����س����ارم����ة ع��ل��ى 
اللبنانية  احل���دود  اىل  العابرين 
خ�سو�سا بعدما بينت الوقائع ان 

اعلمت يونيفيل عنا�سر وحداتها 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا امل��دن��ي��ني االج���ان���ب، 
املقيمة  عائالتهم  ترحيل  نيتها 
اىل بالدهم. ومل حتدد  لبنان  يف 
املبا�سر  ال�����س��ب��ب  يونيفيل  ق��ي��ادة 
خ��ل��ف ق�����رار ال���رتح���ي���ل ال�����ذي ال 
مي���ك���ن ف�����س��ل��ه ع����ن ال����ت����ط����ورات 
االق���ل���ي���م���ي���ة امل���رت���ب���ط���ة ب���االزم���ة 
الغربية  وال��ت��ه��دي��دات  ال�����س��وري��ة 

ب�سرب �سوريا.
ت��ه��اف��ت  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��اع��ات  ويف 
امل���وظ���ف���ون االج����ان����ب ق���ي ب��ع��ث��ات 
اجل�����ن�����وب  يف  امل�����ت�����ح�����دة  االمم 
اللبناين،  اجل��ن��وب  يف  وامل��ق��ي��م��ون 
من  كميات  ل�سحب  امل�سارف  على 
ال�سيولة  توافر  ل�سمان  االم���وال 
املالية بني ايديهم يف حني �سوهد 
عدد منهم يقوم ب�سراء كميات من 
من  والتموينية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

املحال التجارية يف املنطقة.
وعلى �سعيد اخ��ر ويف ظل اج��واء 
رب���ط���ا  امل���ن���ط���ق���ة  االح�����ت�����ق�����ان يف 
ب���ال���ت���ط���ورات ال�������س���وري���ة، اع��ل��ن��ت 
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ق��رب���س��ي��ة 
الغاء رحالتها اليليلة اىل بريوت 
�سباحية  ب��رح��الت  وا�ستبدلتها 

وذلك امدة �سهرين.
واو����س���ح وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م���روان 
ال�������س���رك���ات  ب���ع�������س  ان  �����س����رب����ل 
االج��ن��ب��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة ع���دل���ت يف 
تقدم  ومل  فقط  رحالتها  توقيت 

على الغائها .

قوات الطوارئ ترحل عائالت موظفيها

ترقب يف لبنان وحزب اهلل يعلن ال�ستنفار العام 

مو�سكو حتاول تفادي ال�سيناريو الع�سكري يف �سوريا 

العفو حتّذر من العتداء على الن�ساء النازحات يف ال�سومال 

مفت�سون لالأمم املتحدة يغادرون �سوريا 

الربملان الربيطاين يرف�س التدخل الع�سكري يف �سوريا

•• مو�صكو-يو بي اأي

تعمل  مو�سكو  اأن  الكرملني،  اأعلن 
دون  احل��ي��ل��ول��ة  اأج���ل  م��ن  بن�ساط 
اأجنبية  ع�����س��ك��ري��ة  عملية  اإج�����راء 
يف ���س��وري��ا ون��ق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع���الم 
رو����س���ي���ة ع����ن ي������وري اأو�����س����اك����وف، 
قوله  ال��رو���س��ي،  الرئي�س  م�ساعد 
لل�سحافيني اإننا نعمل بن�ساط من 
اأجل احليلولة دون تطور االأحداث 
ا�ستخدام  �سيناريو  وف��ق  �سوريا  يف 

القوة .
الواليات  باأن  مزاعم  على  وتعليقاً 
معلومات  رو���س��ي��ا  �سّلمت  امل��ت��ح��دة 
ت���ف���ي���د ب�������اأن دم�������س���ق ا���س��ت��خ��دم��ت 
اأو�ساكوف  ق��ال  كيميائية،  اأ�سلحة 
اأي��ة  ي�سّلمونا  مل  االأم��ريك��ي��ني  اإن 
م��ع��ل��وم��ات م���ن ه����ذا ال����ن����وع، ومل 
االأم�����ن  جم��ل�����س  اإىل  ي�����س��ّل��م��وه��ا 

الدويل اأي�سا .
ع�����دم وج����ود  اح���ت���م���ال  اإىل  واأمل�������ح 
معلومات من هذا القبيل، واأ�ساف 
اأنهم ي�سريون اإىل �سرية معلومات 
ما ، موؤكداً اأننا ال ن�سدق ذلك، وال 

منلك هذه املعلومات .
املحققني  نباأ مغادرة  على  وتعليقاً 
ال��دول��ي��ني يف ا���س��ت��خ��دام ال�����س��الح 
الكيميائي �سوريا غداً ال�سبت، قال 
اأو�ساكوف اإن مو�سكو ال تفهم �سبب 
هجوم  يف  التحقيق  ب��ع��د  رحيلهم 
م�سككاً  واح����د،  م��زع��وم  ك��ي��م��ي��ائ��ي 

بان: متمردو اإم 23 
اأطلقوا النار على رواندا 

•• نيويورك-ا ف ب:

اك��د االم���ني ال��ع��ام ل��المم املتحدة 
ب��ان ك��ي م��ون ام�����س م��ن متمردي 
باجتاه  النار  اطلقوا  ام23  حركة 
االرا����س���ي ال��وران��دي��ة ع��ل��ى ال��رغ��م 
اتهمت  التي  كيغايل  تاأكيدات  من 
ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة ال��ك��ون��غ��ول��ي��ة 
بذلك. وقال بان كي مون يف بيان 
النار  اط���الق  ي��دي��ن خ�سو�سا  ان��ه 
ت�سبب  الذي  ام23  من  الع�سوائي 
وخ�سائر  وج��رح��ى  قتلى  ب�سقوط 
م����ادي����ة ب����ني امل���دن���ي���ي���م يف ���س��رق 
جمهورية الكونغو الدميوقراطية 
وامل���ن���اط���ق احل����دودي����ة يف روان�����دا، 
وك��ذل��ك يف ���س��ف��وف ج��ن��ود حفظ 
ال�����س��الم . وا����س���اف االم����ني ال��ع��ام 
كل  ي�سجع  ان��ه  الدولية  للمنظمة 
امل��ع��ن��ي��ة اىل م��وا���س��ل��ة  االط�������راف 
ع��م��ل��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ���س��ام��ل��ة ت��ع��ال��ج 
�سرق  يف  للنزاع  العميقة  اال�سباب 
ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��وق��راط��ي��ة. واك���د 
ان اال���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ي��ع��رق��ل��ون 
العمليات احلالية والذين يعطلون 
القانون الدويل يجب ان يحا�سبوا 
. ودع��ا بان كي مون  افعالهم  على 
الفاعلة  االقليمية  االط����راف  ك��ل 
واملعنية اىل ممار�سة اكرب قدر من 
�سبط النف�س واالمتناع عن القيام 
باي عمل او ت�سريح ميكن ان يوؤدي 

اىل تدهور ا�سايف للو�سع .
وم��ن��ذ نحو ا���س��ب��وع ت�����س��ارك االمم 
ج��ان��ب  اىل  ال���ق���ت���ال  يف  امل���ت���ح���دة 
ان���ه ح�سب  ال��ن��ظ��ام��ي��ة اال  ال��ق��وات 
االمم  ف��ان  غربي  ع�سكري  م�سدر 
املتحدة مل تر�سل اي جندي م�ساه 
ف��ق��ط  م�����س��ت��خ��دم��ة  امل�����ي�����دان  اىل 
مروحياتها الهجومية ومدفعيتها 
امل�سلحة  ال���ق���وات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 

الكونغولية.

مببادئ عمل هوؤالء املحققني.
وع��ن ج���دول اأع��م��ال اج��ت��م��اع قمة 
�سيعقد  ال��ذي  الع�سرين  جمموعة 
ب���ط���ر����س���ب���ورغ  �����س����ان  م����دي����ن����ة  يف 
اأيلول-�سبتمرب  5 و6  الرو�سية يف 
اإن جدول  اأو�ساكوف  اجل��اري، قال 
ال  الر�سمي  الع�سرين  قمة  اأعمال 
ولكنه  ال�سوري،  املو�سوع  يت�سمن 
امل�ساركة  ال��دول  ممثلي  اأن  يعتقد 

�سيتطرقون اإىل هذا املو�سوع.
�سوريا،  تمُناق�س  اأن  يجب  واأ���س��اف 

وال بد من مناق�ستها .

ل��ق��اء  ل��ع��ق��د  خ��ط��ط  اأن ال  واأّك�������د 
ث��ن��ائ��ي ب��ني ال��رئ��ي�����س��ني ال��رو���س��ي، 
ف��الي��دمي��ري وب��ت��ني، واالأم���ريك���ي، 
ب����اراك اأوب���ام���ا، وذل����ك ب��ع��د اإل��غ��اء 
االأخ������ري زي����ارت����ه مل��و���س��ك��و امل���ق���ررة 
بوتني،  مقابلة  اأج��ل  من  خ�سي�ساً 
ن�����س��اأت  ال��ت��ي  االأزم�����ة  ع��ل��ى خلفية 
مو�سكو  منح  ب�سبب  البلدين  ب��ني 
مل��وظ��ف اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي��ة 
اللجوء  ���س��ن��ودن،  اإدوارد  ال�����س��اب��ق، 

املوقت ملدة �سنة واحدة.
وعن االأ�سلحة التي تزودها رو�سيا 

اإن  اأو����س���اك���وف  ق����ال  ����س���وري���ا،  اإىل 
رو�سيا تزود �سوريا باالأ�سلحة وفقاً 
للعقود املربمة �سابقاً بني البلدين، 
موؤكداً اأن هذه ممار�سة طبيعية ال 

تتعار�س مع االأنظمة الدولية .
وم����ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د رئ��ي�����س جلنة 
الدوما  مبجل�س  الدولية  ال�سوؤون 
ام�س  بو�سكوف،  األك�سي  الرو�سي، 
املتحدة ال متلك حق  الواليات  اأن 
ال��ت��ح��دث ب��ا���س��م امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال���ت���دخ���ل ب���ال���ن���زاع 

ال�سوري.

•• لندن-يو بي اأي:

حّذرت منظمة العفو الدولية ام�س ، من اأن الن�ساء والفتيات الالتي يع�سن 
من  عالية  خماطر  يواجهن  ال�سومال،  يف  للنازحني  موؤقتة  خميمات  يف 

االإغت�ساب والعنف اجلن�سي.
اإىل ال�سومال حتدثوا  اإن باحثيها الذين عادوا من زيارة  املنظمة،  وقالت 
العنف اجلن�سي، من  املعر�سات خلطر  والفتيات  الن�ساء  الع�سرات من  اإىل 
بينهم طفلة عمرها 13 عاماً تعر�ست لالغت�ساب موؤخراً، فيما اعرتفت 
التي  اجلن�سية  ب��االإع��ت��داءات  ال�سرطة  يبلغن  مل  باأنهن  ال�سحايا  غالبية 
ال�سلطات  ق��درة  يف  الثقة  وغ��ي��اب  �سمعتهن  ت�سّوه  م��ن  خ��وف��اً  لها  تعر�سن 

ال�سومالية على التحقيق.
وا�سافت اأن فتاة عمرها 14 عاماً تعي�س يف خميم للنازحني يف العا�سمة 
ال�سومالية مقدي�سو تعر�ست لالغت�ساب يف امللجاأ الذي تقيم فيه، بينما 

كانت تتعافى من نوبة �سرع تعر�ست لها هذا ال�سهر.
لتجد  ن��وم��ه��ا  م��ن  ا�ستيقظت  اأن��ه��ا  ال�سحية  ال��ف��ت��اة  ع��ن  املنظمة  ون��ق��ل��ت 

ملنعها  عنقها  بها من  اأم�سك  لكنه  ال�سراخ،  وحاولت  بتعريتها  يقوم  رجاًل 
روف��ريا، كبرية  دوناتيال  وقالت   . ثم هرب  باغت�سابها  وق��ام  ال�سراخ،  من 
م�ست�ساري الرد على االأزمات يف منظمة العفو الدولية، اإن الن�ساء والفتيات 
واجلفاف،  امل�سّلح  النزاع  ب�سبب  منازلهن  من  الفرار  على  اأمُج��ربن  الالتي 

يواجهن االآن �سدمة ا�سافية من العي�س حتت تهديد االعتداء اجلن�سي .
وا�ساف روفريا اأن عدم قدرة وا�ستعداد ال�سلطات ال�سومالية على التحقيق 
العنف  الناجيات من  يجعل  العدالة  اإىل  اجلناة  وتقدمي  اجلرائم  يف هذه 
يجعل  العقاب  م��ن  االإف���الت  مناخ  خلق  يف  وي�ساهم  ع��زل��ة،  اأك��رث  اجلن�سي 
اجلناة يعرفون باأنهم �سيفلتون من هذه اجلرائم، ويتعني اتخاذ اجراءات 
ملمو�سة ل�سمان العدالة لل�سحايا وتوجيه ر�سالة قوية ال لب�س فيها باأن 

العنف اجلن�سي ال ميكن ولن يتم الت�سامح معه .
لالأمم  ووفقاً  �سهد،  املا�سي  العام  اأن  اإىل  الدولية  العفو  منظمة  وا�سارت 
يف  داخ��ل��ي��اً  امل�سردين  خميمات  يف  اغت�ساب  حالة   1700 وق��وع  امل��ت��ح��دة، 
ال�����س��وم��ال، وق���ع %70 م��ن��ه��ا ع��ل��ى ي��د رج����ال م�سلحني ي���رت���دون ال��زي 

احلكومي، وكانت غالبية ال�سحايا ن�ساء دون �سن 18 عاماً.

لندن تدعو رعاياها لتجنب ال�سفر اإىل لبنان الأمريكيون منق�سمون ب�ساأن التدخل يف �سوريا 
•• لندن-ا ف ب:

املخاطر  ب�سبب  لبنان  اىل  ال�سروري  ال�سفر غري  بتجنب  الربيطانيني  الرعايا  ام�س  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  ن�سحت 
الناجمة عن ازدياد امل�ساعر املعادية للغرب من جراء احتمال القيام بعمل ع�سكري يف �سوريا.  وقالت اخلارجية الربيطانية 
يف بيان اجرينا تعديال اليوم لن�سائحنا املتعلقة بال�سفر اىل لبنان، وبتنا نن�سح بتجنب ال�سفر غري ال�سروري . ودعا البيان 
الرعايا الربيطانيني يف لبنان اىل ان يتابعوا باهتمام الن�سائح املتعلقة بال�سفر ويفكروا يف مغادرة البالد اذا مل يكن وجودهم 
�سروريا يف الوقت الراهن . واو�سحت الوزارة ان امل�ساعر املعادية للغرب قد تزداد يف بع�س البلدان املرتبطة بامكانية حدوث 
عمل ع�سكري حمتمل يف �سوريا . واكدت الوزارة ما زلنا نن�سح بتجنب زيارة مدينة طرابل�س اللبنانية وخميمات الالجئني 
لبنان  با�ستقرار  بقوة  متم�سكة  زال��ت  ما  بريطانيا  ان  وتابعت   . لبريوت  اجلنوبية  وال�ساحية  البقاع  ووداي  الفل�سطينيني 
و�ست�ستمر يف تطبيق برنامج اال�ستقرار الذي تبلغ قيمته 120 مليون دوالر ويت�سمن تقدمي دعم ان�ساين وتعزيز القوات 
و280  قتيال   45 عن  ا�سفر  طرابل�س  يف  مفخخة  ب�سيارة  م��زدوج  اعتداء  املا�سي  اجلمعة  يوم  وقع  وقد  اللبنانية  امل�سلحة 

جريحا.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

ك�سف ا�ستطالع للراأي ن�سرت نتائجه 
ام�����س ان ارب��ع��ة ام��ريك��ي��ني م��ن ا�سل 
ع�سكريا  تدخال  يدعمون  فقط   10
ام��ريك��ي��ا ���س��د ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ردا 
لال�سلحة  املفرت�س  اال�ستخدام  على 
الكيميائية لكن %50 يوؤيدون عمال 

يكون حمدودا ب�سربات جوية.
%42 من امل�ستجوبني  واعرب فقط 
امريكي  ع�سكري  لعمل  تاأييدهم  عن 
���س��د ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ال���س��ت��خ��دام��ه 

من  م�ستجوبني  �ستة  يقول  وعموما 
ي���وؤي���دون  ان��ه��م   )58%(  10 ا���س��ل 
ال��ف��ك��رة ال��ق��ائ��ل��ة ب���ان ا���س��ت��خ��دام بلد 
ل��ال���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة خ���ط اح��م��ر 
ان  ميكن  كبريا  امريكيا  ردا  ي�ستلزم 
 35% مقابل  ع�سكريا  عمال  ي��ك��ون 

يعار�سون ذلك.
انها   )79%( عظمى  غالبية  وتقول 
ترغب يف ان يح�سل باراك اوباما على 
تدخل  اي  ق��ب��ل  ال��ك��ون��غ��ر���س  م��ن  اذن 
القانون  ويتطلب  �سوريا.  يف  ع�سكري 
االم��ريك��ي ن��ظ��ري��ا اذن���ا ي�����س��وت عليه 

للقوات  دائ��م  انت�سار  الي  الكونغر�س 
االمريكيني  الروؤ�ساء  لكن  اخل��ارج  يف 
ال�سلطة  انهم ميلكون  اعتربوا  لطاملا 
الد�ستورية ل�سن عمليات ع�سكرية من 

دون موافقة الربملان.
امل�ستجوبني  من   21% راأى  واخ��ريا 
ان التدخل �سيخدم امل�سالح االمريكية 
ال  و45%  ذل��ك  عك�س   33% وراأى 
ان��ه   27% اع��ت��رب  ل��ه��م يف ح��ني  راأي 
ال�سوريني  املدنيني  م�سري  �سيح�سن 
راأي  ال  و31%  ذل��ك  عك�س  و41% 

لهم.

امل���ف���رت����س ل��ال���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
ب���ح�������س���ب  ي������ع������ار�������س������ون  و50% 
اال�ستطالع الذي اجري يف 28 و29 
اب-اغ�سط�س ل�سالح �سبكة ان بي �سي 
نيوز و�سمل عينة من 700 را�سد مع 

هام�س خطاأ ن�سبته 3،7%.
%50 من االمريكيني يقولون  لكن 
ان��ه��م ي��دع��م��ون حت��رك��ا ل��ب��الده��م اذا 
ب�سواريخ  �سربات جوية  على  اقت�سر 
%44 يعار�سون ذلك.  عابرة مقابل 
وطرح هذا ال�سوؤال االخري على عينة 

ت�سمل 291 �سخ�سا.
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•• مانيال-ا ف ب:

اع����ل����ن وزي�������ر ال�����دف�����اع االم����ريك����ي 
رئي�س  م��ع  بحث  ان��ه  هيغل  ت�ساك 
يف  ام�س  اكينو  بينينيو  الفيليبني 
تعزيز الوجود الع�سكري االمريكي 
يف هذا البلد االآ�سيوي املتحالف مع 
الواليات املتحدة وي�سعى اىل ت�سوية 
خالفاته حول ارا�س متنازع عليها. 
وقام هيغل بزيارته اىل مانيال رغم 
����س���وري���ا، يف حني  ال��ت��وت��ر يف م��ل��ف 
لتوجيه  االمريكية  القوات  ت�ستعد 
دم�سق  نظام  �سد  عقابية  �سربات 
اذا ا���س��در ال��رئ��ي�����س ب����اراك اوب��ام��ا 

االوامر لذلك.
وق���ال هيغل ان��ه واك��ي��ن��و اك���دا على 
ال��ت��ق��دم امل��ح��رز يف امل��ب��اح��ث��ات التي 
ال�سهر  ���س��اب��ق ه���ذا  ب����داأت يف وق���ت 
ح�����ول ت����واج����د ع�����س��ك��ري ام���ريك���ي 
ا�ست�سافت  التي  الفيليبني  اكرب يف 
كبرية  ام��ريك��ي��ة  ع�سكرية  ق��واع��د 
1992. و�سرح لل�سحافيني  حتى 
ن���رح���ب ب���ه���ذا ال���ت���ق���دم وه�����و ام���ر 
وف���دن���ا يعمل  ان  م�����س��ج��ع الح��ظ��ت 
ات����ف����اق يف  ل���ل���ت���و����س���ل اىل  ب���ج���ه���د 
التي  واملباحثات  القريب.  امل�ستقبل 
ا�ستوؤنفت يف وا�سنطن �ست�سمح ملزيد 

م���ن ال���ق���وات االم��ريك��ي��ة وال�����س��ف��ن 
وال���ط���ائ���رات ب��ال��ت��وق��ف م��وق��ت��ا يف 
وا�سنطن  تركز  وق��ت  يف  الفيليبني 
جم������ددا اه���ت���م���ام���ه���ا ع���ل���ى ال���ق���ارة 
ال�سرق  يف  احل���روب  بعد  اال�سيوية 
تعليقات هيغل  ان  ويبدو  االو�سط. 
املباحثات  بانهاء  �ست�سمح  املتفائلة 
ق��ب��ل ال����زي����ارة امل��ت��وق��ع��ة ل��ل��رئ��ي�����س 

الفيليبني  م��ن  االمريكيني  خ��روج 
مع تنامي امل�ساعر املعادية للواليات 
خالل  وق��ال  عقدين.  قبل  املتحدة 
موؤمتر �سحايف م�سرتك مع نظريه 
ال  املتحدة  الواليات  ان  الفيليبيني 
الفيليبني  دائ��م��ة يف  ق��واع��د  ت��ري��د 
عقلية  اىل  ع�����ودة  ���س��ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي 

احلرب الباردة القدمية .

باراك اوباما اىل جنوب �سرق ا�سيا 
يف وق���ت الح���ق م��ن ال��ع��ام احل���ايل. 
الرئي�س  اىل  حت��دث��ت  هيغل  وق���ال 
زيارته  ال�سرب  بفارغ  يرتقب  وه��و 
وح��اول هيغل   . ا�سيا  �سرق  جلنوب 
وا�سنطن  بان  الفيليبينيني  طماأنة 
ال تريد تواجدا دائما يف البالد، بعد 
ال�سيوخ �سوت على  ان كان جمل�س 

وا�سنطن تبحث مع مانيال تو�سيع وجودها الع�سكري

انتهاء تدريبات كورية جنوبية-اأمريكية 
•• �صيول-يو بي اأي:

تدريبات  ام�س  املتحدة،  وال��والي��ات  اجلنوبية،  كوريا  اأنهت 
ع�سكرية م�سرتكة اجرتاها على نطاق �سيق. بعد ظهور بوادر 
على حت�سن العالقات بني الكوريتني ال�سمالية واجلنوبية. 
واأف�����ادت وك��ال��ة االأن���ب���اء ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة )ي��ون��ه��اب( عن 
اجلنوبية-االأمريكية  الكورية  الع�سكرية  التدريبات  انتهاء 
األ���ف عن�سر من   56 ���س��ارك فيها ح���وايل  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة 
األفاً من القوات االأمريكية  القوات الكورية اجلنوبية و30 

م��ن ال��والي��ات املتحدة وغ��ريه��ا م��ن القواعد االأم��ريك��ي��ة يف 
بالكمبيوتر  املحاكاة  نظام  اأن  اإىل  ولفتت  ال��ه��ادئ.  املحيط 
ا�ستخدم يف التدريبات التي تعرف با�سم حماة احلرية اأول�سي 
يو اأف جي ، والتي بداأت يف 19 اآب اأغ�سط�س بهدف تطوير 
القدرات الدفاعية �سد اأية عمليات ع�سكرية من قبل كوريا 
اجل��رنال  كوريا  يف  امل�سرتكة  القوات  قائد  وق��ال  ال�سمالية. 
جرت  احلرية  حماة  تدريبات  اإن  بيان،  يف  ث��ورم��ان،  جيم�س 
هذا العام بهدف تقوية ا�ستعدادانا الدفاعي ملواجهة اأي عمل 

ع�سكري ا�ستفزازي من كوريا ال�سمالية .

القاعدة تتبنى م�سوؤولية تفجريات بغداد 
•• بغداد-وكاالت:

بتنظيم  املرتبطة  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة  جماعة  اأعلنت 
من  �سل�سلة  عن  م�سوؤوليتها  ام�س  االإنرتنت  على  ن�سر  بيان  يف  القاعدة 
التفجريات يف بغداد ومناطق اأخرى بالعراق قائلة اإن ذلك جاء ردا على 
نت االأربعاء  اإعدام �سجناء من ال�سّنة. وقالت اجلماعة اإن الهجمات التي �سمُ
تتعلق  اأدينوا يف ق�سايا  اجل��اري  ال�سهر  اأ�سخا�س  الإع��دام  انتقاما  ج��اءت 
باالإرهاب. ولقي مئات حتفهم يف هجمات بالعراق يف االأ�سابيع االأخرية يف 

اأ�سواأ موجة عنف طائفي يف البالد منذ خم�س �سنوات على االأقل.
ويف االأ�سبوع االأخري قتل ما ال يقل عن 100 �سخ�س يف تفجري �سيارات 

ملغومة وعبوات نا�سفة واإطالق نريان.
بغداد  االأمني يف  االنت�سار  ذروة  الهجمات نفذت يف  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 

واملناطق املحيطة بها والتي اأ�سبحت �سجونا كبرية مقفلة على اأهلها .
اأمنية  وم��راك��ز  حكومية  م��ق��رات  على  ت��وزع��ت  الهجمات  ه��ذه  اأن  واأك���د 
املناطق  اأغلب  اأن  غري  واأحالفهم  الراف�سية  الأن�سار  واأوك��ار  وع�سكرية 

التي ا�ستهدفتها هجمات االأربعاء متثلت باأ�سواق ومناطق للمدنيني.

وقد امتد ن�ساط اجلماعة، الذي كان يقت�سر يف ال�سابق على العراق وحده، 
لي�سمل اجلارة �سوريا حيث يخو�س الرئي�س ب�سار االأ�سد غمار �سراع مع 
يف  اال�سالمية  الدولة  وقالت  �سهرا.   29 زه��اء  االآن  حتى  دام  املعار�سة 
العراق وال�سام يف بيانها انطلق اأ�سود اأهل ال�سنة يف بغداد العزيزة وباقي 
والي��ات الدولة االإ�سالمية ردا على اجلرمية االأخ��رية التي ارتكبتها ما 
�سمتها باحلكومة ال�سفوية باإعدام ثلة جديدة من اأ�سرى امل�سلمني اأهل 
ال�سنة يف العراق ، يف اإ�سارة على ما يبدو اإىل اإعدام 17 �سخ�سا يف العراق 
الذي  البيان،  اإره��اب. وج��اء يف  ال�سهر معظمهم مدانون يف ق�سايا  هذا 
فلنثاأرن  مت�سددون،  اإ�سالميون  ي�ستخدمه  اإل��ك��رتوين  موقع  على  ن�سر 

لدماء اإخواننا ولنم�سني ال�سيوف يف رقابكم ما �ساء اهلل لنا ذلك .
وزادت وترية هجمات امل�سلحني من االإ�سالميني مبن فيهم م�سلحو دولة 
العراق االإ�سالمية فرع تنظيم القاعدة بالعراق بعد مرور 18 �سهرا على 
ان�سحاب اآخر جنود اأمريكيني من البالد وكثفت دولة العراق االإ�سالمية 
يوليو- األ��ف عراقي يف  اأك��رث من  تل  وقمُ العام.  ه��ذا  ب�سدة  من هجماتها 

متوز، وهو اأكرب عدد من القتلى ي�سقط يف �سهر واحد منذ العام 2008 
وفقا لبيانات االأمم املتحدة.

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأع���ل���ن مم��ث��ل��و امل��ن��ظ��م��ات ال��راع��ي��ة 
الرتويكا  واأح��زاب  الوطني  للحوار 
احلاكمة على اثر اجتماعهم ام�س 
اجلمعة اأن الرتويكا تعهدت بقبول 
ا�ستقالة احلكومة احلالية  يف اإطار 
م���ب���ادرة ل��ه��ا ت��ت�����س��م��ن ج��م��ل��ة من 
اإبالغها  الح��ق��ا  �سيتم  امل��ق��رتح��ات 

الأحزاب املعار�سة.
وق�����د مت ال���ت���ح���ف���ظ ع���ل���ى ت��ق��دمي 
ت���ف���ا����س���ي���ل ه������ذه امل������ب������ادرة خ���الل 
ال��ت�����س��ري��ح االإع����الم����ي ال�����ذي تال 
االجتماع. وي�سكك بع�س املراقبني 
الرتويكا  مبقرتج  املعار�سة  قبول 
اجل���دي���د الأن�����ه ال ي��ق��ر ب��ا���س��ت��ق��ال��ة 
احل��وار يف  البدء يف  قبل  احلكومة 
حني يرى اآخ��رون ان الرتويكا قد 
قطعت الن�سف االأول من الطريق 
ا�ستقالة  مب��ب��داأ  �سراحة  بقبولها 
احل����ك����وم����ة وم������ا ع���ل���ى امل���ع���ار����س���ة 
وذلك  املتبقية  امل�سافة  قطع  �سوى 

بالتنازل على هذا ال�سرط.
ت�سّربت  ال��ت��ي  للمعلومات  ووف��ق��ا 
فاإن تن�سيقّية الرتوكيا قد تو�سلت 
االتفاق  اإىل  عقدته  اجتماع  خالل 
م�ساء اأم�س االأول على تلك املبادرة 
مل��ب��ادرة  ت�ستجيب  وال���ت���ي  امل��ع��دل��ة 

احتاد ال�سغل من وجهة نظرها.
االإبقاء  اإىل  اأ�سا�سا  املبادرة  وت�ستند 
واإع���الن  التاأ�سي�سي  املجل�س  على 
�سريح ال�ستقالة احلكومة احلالية 
وحتولها حلكومة ت�سريف اأعمال، 
اأ���س��غ��ال احل���وار الوطني  الن��ط��الق 
انتخابات فور  وتعوي�سها بحكومة 

االتفاق على اأع�سائها.
وتاأتي مبادرة الرتويكا اجلديدة مع 
اقرتاب �ساعة ال�سفر التي حددها 
اإىل  التون�سي لل�سغل  العام  االحتاد 
جبهة  يف  ممثلة  امل��ع��ار���س��ة  ج��ان��ب 
من  املن�سحبني  وال���ّن���واب  االإن���ق���اذ 
املجل�س التاأ�سي�سي واملحددة باليوم 

ال�سبت الإغالق باب التفاو�س حول 
مبادرة املركزية النقابية واالنتقال 
االحتجاج  اإىل مرحلة جديدة من 
قد  احلكومة  با�ستقالة  واملطالبة 
ح�سب  امل��دين  الع�سيان  ح��د  ت�سل 

بع�س قياديي املعار�سة. 

�شل�شلة ب�شرية
وق���د اأك����د ن����واب امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
التاأ�سي�سي املن�سحبون اأم�س اجلمعة 
، اأن اليوم ال�سبت 31 هو اآخر مهلة 

ال�ستقالة احلكومة احلالية.
ووجه النواب خالل ندوة �سحفية 
عقدوها ب�ساحة باردو مقر اعت�سام 
الرحيل، الدعوة جلميع التون�سيني 
�سخمة  ت���ظ���اه���رة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
���س��ي��ق��ع خ���الل���ه���ا ت���ك���وي���ن ���س��ل�����س��ل��ة 
 10 م��ن  اأك��رث  م��ن  ب�سرية متكونة 
���س��اح��ة  م���ن  ���س��خ�����س مت��ت��د  اآالف 
ب�����اردو اأم�����ام امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
اأم���ام  الق�سبة  ���س��اح��ة  اإىل  و���س��وال 

ق�سر احلكومة. 
ك���م���ا ج�����دد ال�����ن�����واب امل��ن�����س��ح��ب��ون 
االإن��ق��اذ  جبهة  مبطالب  مت�سكهم 
التي  الراهنة  االأزم��ة  من  للخروج 
ق��ي��ادي��ون  واأع���ل���ن  ال��ب��الد  تعي�سها 
اأن كل  ال��وط��ن��ي  االإن����ق����اذ  ب��ج��ب��ه��ة 
متاحة  والن�سال  التحرك  اأ�سكال 
الع�سيان  وم��ن��ه��ا  امل��ق��ب��ل  االأ���س��ب��وع 
الإ�سقاط احلكومة وحتقيق  املدين 
يوم  قبل  الرحيل  اعت�سام  مطالب 
تعبريهم. وفق  القادم  �سبتمرب   7

القيادي  الهمامي  ج��ي��الين  وق���ال 
االإنقاذ  وجبهة  ال�سعبية  باجلبهة 
�ست�سبح  الن�سال  اأ�سكال  جميع  اإن 
ب��داي��ة م��ن االث��ن��ني ال��ق��ادم متاحة 

وت��دع��و ك��ل امل��واط��ن��ني احلري�سني 
وم�ساحلها  تون�س  م�ستقبل  على 
احلملة  لهذه  لالن�سمام  احليوّية 
حتى حتقيق اأهدافها اّلتي تفر�س 
اإجناح امل�سار الّدميقراطي والّتقدم 

يف حتقيق اأهداف الّثورة.

خارطة طريق لتطبيق مبادرة 
الحتاد

وق������د ق������دم اخل����ب����ري يف ال���ق���ان���ون 
الد�ستوري عيا�س بن عا�سور، ام�س 
اجلمعة خارطة طريق حتت عنوان 
اإج��راءات قانونية وعملية لتطبيق 
تكليفه  ومت  ال�سغل.  احت��اد  مبادرة 
اإيجاد  من طرف عدة جهات بغاية 
العمل يف  خمرج قانوين يظل فيه 
مبادرة  تطبيق  مع  ال�سرعية  اإط��ار 

ومنها الع�سيان املدين اإذا مل تقدم 
احلكومة ا�ستقالتها داعيا املواطنني 
التجند الأ�سبوع احل�سم. وذكر  اإىل 
لتمكني  م�ستعدة  االإنقاذ  جبهة  اأن 
املجل�س التاأ�سي�سي من عقد اأ�سغاله 
د�ستور   على  للم�سادقة  ي��وم��ا   15

يعده خرباء.
ودع�����ا جم��ل�����س االأم����ن����اء ال��ع��اّم��ني 
ل���الحت���اد م���ن اأج�����ل ت��ون�����س ام�����س 
اجل�����م�����ع�����ة اأح���������������زاب ال�����رّتوي�����ك�����ا 
يف  واالإ���س��راع  الّتعّنت  عن  لالإقالع 
�سعبّيا  مطلبا  ب��ات  مل��ا  اال�ستجابة 
يف ح���ّل احل��ك��وم��ة واإن���ه���اء االأزم����ة 
الّن�سال  مبوا�سلة  مت�ّسكَه  موؤكدا 
اّلتي هي حملة  �سمن حملة ارحل 
اعت�سام �سلمي بعيدا عن كل مظهر 
م���ن م��ظ��اه��ر االق���ت���ح���ام وال��ع��ن��ف 

5 �سبتمرب  الثانية: يوم  املرحلة   *
جل�سة  التاأ�سي�سي  املجل�س  يعقد 
ع��ام��ة ل��ل��م�����س��ادق��ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي وي��ن�����س ف��ي��ه ع��ل��ى اأن 
املكلفة  اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل 
يقع  ال  االنتقالية  املرحلة  ب��اإن��ه��اء 
عدد6  للقانون   15 للف�سل  طبقا 
ل���ت���ف���ادي ال���ن���ق���ا����س���ات امل���ط���ول���ة يف 
املجل�س ولذلك يجب على املجل�س 
ب��اأن  يقر  ن�س  �سياغة  التاأ�سي�سي 
ت�سكيل احلكومة يتم دون الرجوع 
للتاأ�سي�سي كذلك يف نف�س القانون 
جلنة  بت�سكيل  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  ي��ق��وم 
خ����رباء مل�����س��اع��دة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي على 
�سياغة الد�ستور و�سياغة القانون 
اأع�ساء  عر�س  يقع  ثم  االنتخابي 
ال�سيا�سية  االأح����زاب  على  اللجنة 

اأكتوبر   23 يف  التا�سعة:  املرحلة   *
يقع ختم الد�ستور ون�سره يف نف�س 
اليوم مع تفعيل االأحكام االنتقالية 

الواردة فيه.
ت��ن��ظ��ي��م  ال����ع����ا�����س����رة:  امل����رح����ل����ة   *
االنتخابات الرئا�سية ثم الت�سريعية 
طبقا لالأحكام االنتقالية للد�ستور 
االأوىل  ال�������دورة  وت���ك���ون  اجل���دي���د 
ال����دورة  ث��م   2014 م��ار���س   23 يف 
وتتم   2014 اأف��ري��ل   6 يف  الثانية 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 4 م��اي 

.2014
* امل��رح��ل��ة احل���ادي���ة ع�����س��ر: تختم 
طبقا  ال��دائ��م��ة  احل��ك��وم��ة  بت�سكيل 
اث��ر  اجل��دي��د  ال��د���س��ت��ور  ملقت�سيات 
االإع���������الن ال���ن���ه���ائ���ي ع���ل���ى ن��ت��ائ��ج 
قبل  م��ن  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات 
الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات. 
ويرى مراقبون اأّن حظوظ خارطة 
لتعتمد من  واف����رة  ه���ذه  ال��ط��ري��ق 

قبل جممل الفرقاء ال�سيا�سيني.

انتخابات يف 
موفى ال�شنة بدعة

على �سعيد اآخر اعترب رئي�س حزب 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  تون�س  نداء 
املوؤقتة  احلكومة  رئي�س  اإع��الن  اأن 
يف  انتخابات  اإج��راء  العري�س  علي 
م��وف��ى ه���ذه ال�����س��ن��ة ب��دع��ة ال جتد 
ت��زوي��ره��ا  اأري����د  اإذا  اإال  ع��ل��ى ع��اق��ل 

على حد تعبريه.
اإن  ن��داء تون�س  وق��ال رئي�س ح��زب 
ن��زي��ه��ة و�سفافة  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء 
الدولية  املعايري  تفر�سه  مل��ا  وفقا 
اأو  �سهر ماي  لن يكون ممكنا قبل 

اأفريل من ال�سنة املقبلة.
م��و���س��وع  اأن  ال�����س��ب�����س��ي  واأ�����س����اف 
حم��ج��را،  لي�س  للرئا�سة  تر�سحه 
م�����س��ريا  اإىل اأن ه���ذا امل��و���س��وع مل 
ي���ط���رح داخ�����ل ح���زب���ه خ��ا���س��ة واأن 
رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة احل��ال��ي��ة من 

دون اأي نفوذ اأو �سالحيات.

االع��رتا���س  اأو  عليهم  ل��ل��م��واف��ق��ة 
ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
اأن يحدد تاريخا الإنهاء  التاأ�سي�سي 
 23 ي��وم  يكون  اأن  وميكن  اأ�سغاله 
اخت�سا�س  وحتديد  القادم  اأكتوبر 
الد�ستور  امل�سادقة على  املجل�س يف 
واإعداد القانون االنتخابي واقرتح 
بن عا�سور يف هذا ال�سياق اأن يكّون 
�سيا�سية خمتلطة  التاأ�سي�سي هيئة 
االنتخابات  اإىل  احلكومة  ملرافقة 
ال����ق����ادم����ة م���ك���ون���ة م����ن االأح�������زاب 
املمثلة باملجل�س واملنظمات الراعية 

للحوار.
امل��ج��ل�����س  ال����ث����ال����ث����ة:  امل����رح����ل����ة   *
ي�����س��ت��ك��م��ل  اأن  ي���ج���ب  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��رك��ي��ب��ة 
ويعني  �سبتمرب   7 يف  لالنتخابات 
ويبقى  العمل  يف  وتنطلق  رئي�سها 

اأمامها 6 اأ�سهر من العمل
* امل��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة: ت��ن��ط��ل��ق من 
احلكومة  فيها  تقدم  �سبتمرب   10
رئ��ي�����س  اإىل  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه��ا  احل���ال���ي���ة 
اجلمهورية والذي يقبلها ويكلفها 
بت�سريف االإعمال اإىل حني ت�سكيل 

احلكومة اجلديدة
�سبتمرب   11 اخلام�سة:  املرحلة   *
اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  يكلف   2013
ال�سخ�سية االأقدر بت�سكيل حكومة 

كفاءات.
�سبتمرب   27 ال�ساد�سة:  املرحلة   *
2013 يقع تعيني حكومة الكفاءات 
وامل�����س��ادق��ة ع��ل��ى ال��د���س��ت��ور وع��ل��ى 

القانون االنتخابي
* املرحلة الثامنة: بني 10 �سبتمرب 
امل�سادقة  تتم  اأكتوبر2013  و22 

على الد�ستور والقانون االنتخابي

للحوار.وتتكون  الراعية  املنظمات 
خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق امل���ق���رتح���ة من 
نقاط   10 من  عا�سور،  بن  عيا�س 

وتن�س على:
عن  االإع�����الن  االأوىل:  امل��رح��ل��ة   *
ا�ستقالة احلكومة، يوم 1 �سبتمرب 
ال����ق����ادم واالإع���������الن ع����ن ان���ط���الق 
احلوار الوطني حتت رعاية اجلهات 
ال��راع��ي��ة ل��ه واإي��ج��اد اإج����راء عملي 
للبقاء يف نطاق ال�سرعية وبالتايل 
الوطني  املجل�س  اجتماع  من  الب��د 
تاأ�سي�سي  قانون  لو�سع  التاأ�سي�سي 
يحدد برنامج العمل الذي �ست�سري 
ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  ال��ب��الد يف  عليه 
تاأ�سي�سي جديد  بقانون  ذلك  ويتم 
 6 ع��دد  التاأ�سي�سي  ال��ق��ان��ون  ينقح 

املنظم لل�سلط

يف الربع ال�شاعة الأخري:

الرتويكا احلاكمة يف تون�س تتعهد بقبول ا�ستقالة احلكومة ..ولكن..!

التن�ست الإلكرتوين 
اأ�سهم باغتيال ابن لدن 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ك�������س���ف���ت وث�����ائ�����ق ����س���ري���ة ���س��رب��ه��ا 
م��وظ��ف اال���س��ت��خ��ب��ارات االأم��ريك��ي 
االأقمار  اأن  �سنودن  اإدوارد  ال�سابق 
التن�ست  وعمليات  اال�سطناعية 
تعقب  يف  دورا  لعبت  االإل��ك��رتوين 
زع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة ال���راح���ل 
عام  باك�ستان  يف  الدن  ب��ن  اأ���س��ام��ة 

.2011
بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وذك��رت 
اأن��ه��ا  ال��وث��ائ��ق  ال��ت��ي ح�سلت ع��ل��ى 
احتوت اأي�سا على تفا�سيل ميزانية 
االأمريكية  اال�ستخبارات  وك���االت 
ك���وك���ال���ة اال����س���ت���خ���ب���ارات ووك���ال���ة 
2013، وهو  االأمن القومي لعام 

ما يعرف بامليزانية ال�سوداء.
ال��وث��ائ��ق  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
ت�سري اأي�سا، ولكن ب�سكل مقت�سب، 
اإىل العملية التي اأدت اإىل مقتل ابن 
الدن مما ي�سكل مثاال على التعاون 
االأمريكية  االأمنية  ال��وك��االت  بني 

يف جمال مكافحة االإرهاب .
اأمنيا  اأن خمتربا  وتك�سف الوثائق 
ا�ستخبارت  وك��ال��ة  ت��دي��ره  جنائيا 
ال���دف���اع االأم����ريك����ي ب��اأف��غ��ان�����س��ت��ان 
اأج�����رى حت��ل��ي��ال ع��ل��ى ج��ث��ة زع��ي��م 
تنظيم القاعدة، وذلك بعد ثماين 
وهو  العملية،  تنفيذ  م��ن  ���س��اع��ات 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ال�����ذي اأك�����د ه���وي���ة اب��ن 

الدن.
ال��وث��ائ��ق  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
ال�سناعية  االأقمار  اأن  اأي�سا تظهر 
اال�ستخبارات  مكتب  يديرها  التي 
ال��ق��وم��ي االأم���ريك���ي اأج����رت اأك��رث 
���س��ور  ع��م��ل��ي��ة جل���م���ع   387 م����ن 
ع���ال���ي���ة ال����دق����ة و�����س����ور م����ا حت��ت 
اآباد  اأب��وت  ملجمع  احلمراء  االأ�سعة 
الباك�ستاين الذي كان يختبئ فيه 
�سبق  ال����ذي  ال�����س��ه��ر  يف  الدن  اب���ن 

العملية.
واأو����س���ح���ت وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت اأن 
كانت  اال�ستخبارية  املعلومات  هذه 
اغتيال  ملهمة  للتح�سري  �سرورية 
باتخاذ  �ساهمت  واأن��ه��ا  الدن،  اب��ن 

قرار املوافقة على تنفيذ العملية.

لقاء الرتويكا احلاكمة وممثلو املبادرة

حمكمة متنقلة لقطع الطريق على طالبان يف باك�ستان 
خم�س �سنوات امام املحاكم ومل ت�سل اىل نتيجة بعد . وا�سافت لقد 
اإحقاق احلق والبت يف هذه الق�سية . ودائما ما كان الو�سطاء  تاأخر 
اال�سبوع  يف  تقرير  وت��ق��دمي  املعني������ة  املراج�������ع  بزي������ارة  يعدونه�ا 

املقبل.
الذين  املكبلني  الثالثة  االفغان  ق�سية  فيها  مبا  الق�سايا،  وتتواىل 
و�سدر  باك�ستان.  يف  قانونية  غري  بطريقة  يقيمون  باأنهم  يعرتفون 

فيهم احلكم الذي يق�سي ب�سجنهم فرتة ا�سبوع ثم الرتحيل.
وقد نظر القا�سي ودود يف هذا اليوم يف حواىل ثالثني ق�سية يف قاعة 
البطيء  التربيد  ال�سيف وجهاز  التي حولها  املكتظة هذه  اجلل�سات 
حمام �سونا. وقال القا�سي الذي تبلل قمي�سه االبي�س بالعرق حتت 

�سرتة بال اكمام الق�ساء �سريع هنا .

•• بي�صاور-ا ف ب:

ت��ع��د حم��ك��م��ة م��ت��ن��ق��ل��ة اق��ي��م��ت يف ح��اف��ل��ة ك��ب��رية وي���ت���وىل حمايتها 
�سرطيون م�سلحون، اآخر �سالح تختربه ال�سلطات الباك�ستانية لقطع 
احلافلة  ويف  باك�ستان  غ��رب  �سمال  يف  طالبان  حركة  على  الطريق 
الطويلة اخل�سراء التي حتمل هالال م�سنوعا من ال�سدف، يت�سبب 
العرق بغزارة من القا�سي ف�سل ودود ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة 
امام  ال�سكاوى  ا�سحاب  مواجهة  يف  ال�سيف،  ف�سل  يف  االربعني  اىل 

حمكمته املتنقلة.
الثالثاء يف موقف حياة  املتنقلة  املحكمة  اقيمت  ويف رحلتها االوىل، 
اب����اد، اح���دى ���س��واح��ي ب��ي�����س��اور، ك���ربى م���دن ال�����س��م��ال ال��غ��رب��ي غري 

�سغرية،  طاولة  خلف  القا�سي  معاون  يجل�س  الرحمن  عطاء  واأم��ام 
وكاتب وراء جهاز كومبيوتر حممول، اما القا�سي فيجل�س اىل مكتب 

�سغري علقت فوقه �سورة حممد علي جناح موؤ�س�س باك�ستان.
ويطالب عطاء الرحمن خ�سمه بدفع عمولة تبلغ قيمتها اربعة االف 
دوالر لقاء بيع ارا�س اما خ�سمه فريف�س و�سويت الق�سية امل�ستمرة 
منذ 15 �سهرا خالل 15دقيقة، و�سيح�سل عطااهلل يف النهاية على 

ثالثة االف دوالر.
اما الق�سية التالية فهي ق�سية م�سرة �ساه، االرملة اجلميلة الوجه 
واملك�سو بالتجاعيد والتي ال تعرتف لها ال�سلطات مبلكية بناية ورثتها 

عن زوجها املتويف.
منذ  م�ستمرة  ق�سيتي  قالت  املتنقلة،  املحكمة  اىل  جميئها  ولتربير 

امل�ستقر ال��ذي ي�س�������هد منذ �س������نوات متردا عنيف���������ا تق������وم به حرك�����ة 
طالبان.

وقرب احلافلة التي حتولت ق�سر عدل م�سغرا يحميه عنا�سر �سرطة 
�سا�سة  قبالة  اخليمة  حت��ت  اال���س��خ��ا���س  ع�����س��رات  ينتظر  م�سلحون، 

تلفزيون تبلغهم متى يحني دورهم لدخول احلافلة.
ومي�سك رجل جال�س يف كر�سي ال�سائق ميكروفون مو�سوال مبكربات 
لل�سوت لريدد ا�سماء املجموعة االوىل من اال�سخا�س الذين �سيمثلون 

امام القا�سي.
ويدخل عطاء الرحمن بلحيته البيي�ساء الكثيفة ونظارتيه ال�سوداوين 
وميثل  احلافلة  الطويل،  وبجلبابه  اآل��ن  وودي  بنظارتي  ال�سبيهتني 

امام القا�سي.
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••�صيول-يو بي اأي:

يف  �سنوياً  ارتفاعاً  الكوري اجلنوبي  املايل  العجز  �سجل 
الن�سف االأول من العام اجلاري 2013، فيما انخف�س 
ال���ب���الد يف مت���وز-ي���ول���ي���و على  ال�����س��ن��اع��ي يف  االإن����ت����اج 
اجلنوبية  الكورية  االأنباء  وكالة  ونقلت  �سهري  اأ�سا�س 
)يونهاب( عن وزارة املالية الكورية اجلنوبية، اأن العجز 
ارت��ف��ع خ��الل الن�سف االأول م��ن هذا  ال��ب��الد  امل���ايل يف 

العام، مقارنة مع الفرتة عينها من العام املا�سي.
وب��ل��غ ال��ع��ج��ز يف احل�����س��اب امل���ايل امل��وح��د، ال���ذي يعك�س 
 28.6 والنفقات،  املركزية  للحكومة  الدخل  اإج��م��ايل 
ال��ف��رتة  خ���الل  دوالر(  م��ل��ي��ار   25.7( وون  ت��ري��ل��ي��ون 
حزيران-يونيو،  اإىل  الثاين-يناير  كانون  من  املمتدة 
تريليون   1.8( وون  11.5 تريليون  بلغ  ك��ان  اأن  بعد 

دوالر( خالل الفرتة عينها من العام املا�سي.
ي�ستثني  ال����ذي  امل����ايل  اأن احل�����س��اب  ال�����وزارة  واأ���س��اف��ت 

قدره  عجزاً  اأي�ساً  حقق  االجتماعي،  ال�سمان  �سناديق 
خالل  دوالر(  تريليون   7.5( وون  تريليون   46.2
من  ارتفاعاً  العام اجل��اري، م�سجاًل  االأول من  الن�سف 
29.9 تريليون وون )4.8 ترليون دوالر( من العجز 

يف الفرتة عينها من العام ال�سابق.
اأما االإنتاج ال�سناعي لكوريا اجلنوبية، ف�سجل انخفا�ساً 
ط��ف��ي��ف��ا يف مت��وز-ي��ول��ي��و ع��ل��ى اأ���س��ا���س ���س��ه��ري، و���س��ط 

الظروف االإقت�سادية ال�سعبة داخل وخارج البالد.
الوطنية  االإح�����س��اءات  مكتب  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  وذك���ر 
والغاز  والت�سنيع  املعادن  �سناعات  يف  االإنتاج  معدل  اأن 
مت��وز-ي��ول��ي��و  يف   0.1% بن�سبة  انخف�س  وال��ك��ه��رب��اء 

مقارنة مع ال�سهر الذي �سبقه.
ك��م��ا ت��راج��ع م��ع��دل االإن���ت���اج يف ق��ط��اع اخل��دم��ة بن�سبة 
حزيران- مع  مقارنة  ال�سابق  متوز-يوليو  يف   0.2%
يونيو املا�سي، غري انه ارتفع بن�سبة %0.8 مقارنة مع 

ال�سهر عينه من العام املا�سي.

ارتفاع العجز املايل الكوري اجلنوبي بالن�سف الأول 

ع��ن ال��ت��وت��رات. واأ���س��اف اأن دول 
اخل���ل���ي���ج ت��رب��ط��ه��ا خ���ط���وط م��ن 
واقت�سادية،  جتارية  منافذ  ع��دة 
ف����ال����دول امل��ت�����س��ررة ق���د ت��ت��وق��ف 
اإىل  فتحتاج  ومطاراتها  موانئها 
امل�������وؤن، ن���ظ���راً ل��ط��ب��ي��ع��ة احل��ري��ة 
االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع فيها 
وموانئها  اخلليجي  املجل�س  دول 
م��ف��ت��وح��ة وم��ت�����س��ل��ة ب��ب��ع�����س��ه��ا، 
لذلك ت�ساعد على متويل املنطقة 

باأ�سرها.
وذكر اأن دول املجل�س عا�ست فرتة 
م���ن احل�����روب وجت���اوزات���ه���ا، ومل 
تعترب  دائماً  وبالعك�س  بها،  تتاأثر 

ذات ن�ساط اقت�سادي.

اأو  اأ���س��������������رار  ه��ن��ال��ك  ت���ك���ون  اأن 
االقت�سادية  ال��ق��اع��دة  ع��ل��ى  اآث����ار 
دول  يف  ال���ت���ج���اري���ة  واحل��رك��������������ة 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  اخل��ل��ي��ج،  منطقة 
ظروف  يف  اأثبت  التعاون  جمل�س 
م�����س��اب��ه��ة ق����درت����ه ع���ل���ى جت��ن��ي��ب 
اق��ت�����س��ادي��ات امل��ن��ط��ق��ة ت��داع��ي��ات 
احل�������رب، ب��ح�����س��ب االق��ت�����س��ادي��ة 

ال�سعودية.
اخلليجية  ال����دول  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اإي��ج��اب��ي ومهم  دور  ل��ه��ا  ���س��ي��ك��ون 
يف امل�����س��اع��دة ع��ل��ى مت��وي��ل امل����وؤن 
وال�سناعات،  وامل��ع��دات  الغذائية 
تعد  امل��ج��ل�����س  دول  اأن  م�����س��ي��ف��اً 
ال�سلع  م��ن  لكثري  ك��ب��رياً  خم��زن��اً 

ال���ت���ي ت�����س��اع��د م���ن ع����دة ج��وان��ب 
اإن�سانية.

اأن العالقات التجارية  واأ�سار اإىل 
منطقة  دول  ب��ني  واالق��ت�����س��ادي��ة 
للنظام  احلليفة  وال���دول  اخلليج 

ال�سوري تاأثريها حمدود جداً.
ي��ث��ار م��ن تلك  اأن م��ا  اإىل  واأ����س���ار 
ال�����دول ال ي��ت��ج��اوز م���ا ك���ان ي��ث��ار 
اإغ�����الق م�سيق  ت��ه��دي��دات  ح���ول 
ه��رم��ز ال��ت��ي مل ي��ك��ن ل��ه��ا ت��اأث��ري 
على اأر�س الواقع، كما اأن الطرف 
امل��ث��ري ل��ه��ذه ال��ت��وت��رات غ��ال��ب��اً ما 
فاإن  لذلك  االأول،  املت�سرر  يكون 
حتاول  اقت�سادياً  كافة  االأط��راف 
وبعيدة  ه��ادئ��ة  املنطقة  ت��ك��ون  اأن 

•• الريا�س-وكاالت:

ق��ل��ل م�������س���وؤول خ��ل��ي��ج��ي م���ن اأي 
التجاري  الن�ساط  على  تداعيات 
العربي يف  اخلليج  ل��دول منطقة 
ح��ال تطورت االأو���س��اع يف االأزم��ة 
ال�سورية، التي ينتظر اأن ي�سربها 
ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل خ���الل االأي����ام 

املقبلة.
�سين�سط  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال���ت���ح���رك  مت  م����ا  اإذا  خ���ل���ي���ج���ي���اً 
ال���ع�������س���ك���ري، م����ن خ�����الل ت��ل��ب��ي��ة 
وقال  املتوترة  املنطقة  احتياجات 
اخلليجية،  ال��غ��رف  احت���اد  رئي�س 
يتوقعون  ال  اإنهم  خنج����ي،  خليل  ••�صنغافورة-رويرتز:

ع�سكرية  �سربة  توجيه  احتماالت  ت��راج��ع  م��ع  ام�س  ال��ذه��ب  �سعر  ا�ستقر 
و�سيكة اىل �سوريا وبعد بيانات اأمريكية قوية جددت املخاوف من احتمال 

البدء يف �سحب التحفيز النقدي االمريكي قريبا.
لالوقية  دوالر  99ر1406  ع��ن��د  ال��ف��وري��ة  ال�����س��وق  يف  ال��ذه��ب  وا���س��ت��ق��ر 
االون�سة بحلول ال�ساعة 0638 بتوقيت جرينت�س بعد اأن قطع اأم�س االأول 
موجة �سعود ا�ستمرت خم�سة اأيام وكان املعدن النفي�س قد ارتفع اىل اأعلى 

�سعر له يف ثالثة اأ�سهر ون�سف عند 31ر1433 دوالر يوم االربعاء.
ويتجه الذهب اىل ثاين زيادة �سهرية على التوايل مدعوما بتغطية مراكز 
مدينة وعمليات �سراء على اأ�س�س فنية رفعته فوق م�ستوى 1400 دوالر 

هذا اال�سبوع.
وعززت بيانات اأمريكية قوية م�سوغات �سحب برنامج االحتياطي االحتادي 
البنك املركزي االمريكي للتحفيز النقدي الذي دفع الذهب لالرتفاع فوق 
1900 دوالر لالوقية يف 2011 ومنا الناجت املحلي االجمايل للواليات 
املتحدة مبعدل �سنوي بلغ 5ر2 باملئة يف الفرتة بني ابريل ني�سان ويونيو 

حزيران وهو اأكرب من مثلي املعدل امل�سجل يف اال�سهر الثالثة ال�سابقة.
ارتفع  بينما  69ر23 دوالر لالوقية  اىل  باملئة  6ر0  الف�سة  �سعر  وهبط 
البالديوم  وا�ستقر  لالوقية  دوالر  50ر1515  اىل  باملئة  1ر0  البالتني 

دومنا تغري يذكر عند 734 دوالرا لالوقية.

امل��ب��ادرات  ات��خ��اذ  عند  دوالر  مليار 
ال�سناعة  ه���ذه  ل��رتوي��ج  امل��الئ��م��ة 
 30 م�ستويات  اىل  ولي�سل  عامليا 
مليار دوالر خالل ال�سنوات الثالث 
�سيا�سة  ���س��ي��اغ��ة  وي��ت��م  ال��ق��ادم��ة. 
الزبائن الدوليني  متكاملة الإقناع 
ب������اأن ب���اك�������س���ت���ان مت��ت��ل��ك ���س��ل�����س��ل��ة 
�سناعة غزل ون�سيج جديرة بالثقة 
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة، وب��اأن��ه��ا 
بتعلق  فيما  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى  تنتهج 

بالعمالة والبيئة. 
نحو7  يوجد  اأن��ه  بالذكر  اجلدير 
باك�ستانية م�سجلة يف  �سركة  اآالف 
دولة االإمارات بينها: حمال البيع 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة، واالأق���م�������س���ة، وجت����ارة 
املالية  واخل��دم��ات  املوادالغذائية، 
وال�����س��ي��اح��ة وال��ف��ن��ادق وال��ع��ق��ارات 
واالإن���������������س�������اءات، وارت������ف������ع ح��ج��م 
ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري غ��ريال��ن��ف��ط��ي 
ب���ني االإم���������ارات وب��اك�����س��ت��ان اأك���رث 
بني  دوالر  دره����م  م��ل��ي��ار   23 م��ن 
م�سجاًل   ،2012-2002 عامي 
 2002 ع����ام  م���ل���ي���اردره   2.71
دره���م  م���ل���ي���ارات   5.99 ون���ح���و   ،
ال��ت��ج��ارة  ك��م��ا من��ت   ،2006 ع���ام 
الثنائية غريالنفطية بني االإمارات 
وباك�ستان عن العام 2006 بن�سبة 
2010، و�سط  %74 خالل عام 
االأع��وام  خ��الل  بارتفاعها  توقعات 

القادمة.

ا���س��ت��ث��م��اري  ����س���ن���دوق  اىل  دوالر 
خ��ا���س. وق��د اك���دت ح��ي��ن��ذاك انها 
ال��ت��وازن اىل حمفظة  اع���ادة  تريد 
على  وال��رتك��ي��ز  ال�سركة  ن�ساطات 
ملختلف  وال���ت���ط���وي���ر  اال����س���ت���ح���واذ 
جم������االت اال����س���ت���ث���م���ار ال������ربي يف 

امريكا ال�سمالية.

امل�سالح  ق���در مم��ك��ن م��ن حت��ق��ي��ق 
من  جديدة  اآف��اق  وفتح  امل�سرتكة، 
التعاون  ب��زي��ادة  ت�سهم  اأن  �ساأنها 
املتوقع  النمو  �سوء  يف  امل�ستقبلي 
االإم��ارات��ي��ة  اال���س��واق  ب��ني  للتعاون 

واالآ�سيوية على وجه اخل�سو�س.
ويف ه�����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق�����ال ال�����س��ي��د 
امل��ب��ادئ  تبني  يمُ�سهم  جعفر:  ر���س��ا 
يف  لالإ�ستدامة  الثالثة  االأ�سا�سية 
وتعزيز  ال�سناعات،  اإنتاجية  زي��ادة 
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه، وحت�سني  ك��ف��اءة 
للعمال  وال��ع��م��ل  املعي�سة  ظ���روف 
واأ�سرهم، ومن �ساأن هذه التحوالت 
الغزل  �سناعة  جتعل  اأن  اجلديدة 
لباقي  يمُحتذى  من��وذج��ا  والن�سيج 
ال��ب��ل��دان االآ���س��ي��وي��ة ال��ت��ي متتلك 
الهند  م��ث��ل  ق��وي��ة  ن�سيج  ���س��ن��اع��ة 

وبنغالدي�س وباك�ستان .

وامنت م�سر 15 باملئة من االنتاج 
العاملي للمجموعة يف الربع الثالث 
يف  باملئة   25 مقابل   ،2013 من 

ابات�سي. ذكرت  كما   ،2010
اي�سا  واكدت املجموعة االمريكية 
التي  التنقيب واالنتاج  ان عمليات 
ن��ق��وم ب��ه��ا ت��رتك��ز يف م��ن��اط��ق غري 

ن��ح��ن نعمل من  وا���س��اف ج��ع��ف��ر: 
الن�سيج  ق��ط��اع  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  دب���ي 
حت��ول  اداة  ل��ي��ك��ون  ب��اك�����س��ت��ان  يف 
ن��وع��ي يف ال��ع��الق��ة م���ع االأ����س���واق 
النمو  االإم��ارات��ي��ة، وذل��ك يف �سوء 
اداء  يف  احلا�سل  والتطور  الكبري 
ال��ق��ط��اع ه���ن���اك، ووج�����ود ال��ع��دي��د 
م��ن ال��ف��ر���س االإ���س��ت��ث��م��اري��ة التي 
من �ساأنها ان تلعب دوراً م�ستقبلياً 
جديدة  مرحلة  �سياغة  يف  مهماً 
ت���دف���ع ب����اجت����اه ت���ق���دم ال���ع���الق���ات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف جم���ال ال��ت��ب��ادل 
اأهمية  م��ن  مافيها  م��ع  ال��ت��ج��اري، 
ال��ق��ط��اع  داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى �سعيد م��د 
واتاحة  العمل،  فر�س  من  باملزيد 
يف  اال���س��واق  تو�سع  ام���ام  الفر�سة 

املنطقة .
واأ�������س������ار م����راق����ب����ون اأن�������ه ي��ت��وق��ع 
حتقق  اأن  اجل���دي���دة  ل��ل��م��م��ار���س��ات 
الغزل  �سناعة  يف  كبرية  تغيريات 
ي��وؤث��ر  مب��ا  ب��اك�����س��ت��ان،  يف  والن�سيج 
15 م��ل��ي��ون  اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى ح���ي���اة 
ال�سناعة  ه���ذه  يف  ي��ع��م��ل��ون  ف����ردا 
التي ت�ستحوذ على 69 باملائة من 
من  ب��امل��ائ��ة  و20  امل��ي��اه  ا�ستهالك 

اإنتاج الطاقة يف البالد. 
هذا وباتت �سناعة الغزل والن�سيج 
امل���ح���ك، حيث  ب��اك�����س��ت��ان ع��ل��ى  يف 
مت��ل��ك ه����ذه ال�����س��ن��اع��ة اإم��ك��ان��ي��ة 
 15 بقيمة  فائ�س جتاري  حتقيق 

ال�سحراوية  املنطقة  يف  م��اأه��ول��ة 
ب��االح��داث  ت��ت��اأث��ر  غ��رب م�سر وال 
، م��ع��ربة  امل��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
عملها  موا�سلة  على  عزمها  ع��ن 
يف م�����س��ر. وك���ان���ت اب��ات�����س��ي ب��اع��ت 
خليج  يف  ح�����س��ة  ي��ول��ي��و  مت����وز  يف 
م��ل��ي��ار   3،75 ب��ق��ي��م��ة  امل��ك�����س��ي��ك 

ت��ت��م��ي��ز اأ������س�����واق دول������ة االإم��������ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ب��ن�����س��ج الف���ت 
ومعايري متقدمة اأهلتها الأن تكون 
يف مقدمة اال���س��واق االآ���س��ي��وي��ة يف 
اىل  اإ�سافة  امل��ج��االت،  من  العديد 
جم��ال  يف  م��ت��ق��دم  ب�سجل  متتعها 
امل�ستهلك،  ح��ق��وق  حماية  م��راع��اة 
والعالمات التجارية، والت�سريعات 
االإجت��اه  ه��ذا  تدعم  التي  املختلفة 

على امل�ستويات كافة.
وت��ع��ت��م��د ال��ع��دي��د م���ن امل��وؤ���س�����س��ات 
اآ�سيوياً  الن�سيج  قطاع  يف  العاملة 
على م��راف��ق وم��ن�����س��اآت اإم����ارة دبي 
لعمليات  مهمة  من�سة  باعتبارها 
ال���ت�������س���دي���ر واإع����������ادة ال��ت�����س��دي��ر، 
اإ����س���اف���ة اىل مت��ي��زه��ا امل�����س��ت��م��ر يف 
م��ه��ارات  م�ستوى  وحت�سني  اإث����راء 
احليوي  القطاع  ه��ذا  يف  العاملني 
جعفر  ر�سا  ال�سيد  واأع���رب  امل��ه��م. 
اإن�ساء  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
فر�سات�سي  ب���الزو  ل��ف��ن��دق  امل��ال��ك��ة 
وبرج ديوان يف دبي ورجل االأعمال 
امل��ع��روف��ب��ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات 
على  املختلفة  االإن�سانية  وامل�ساريع 
هام�س موؤمتر اأقيم يف دبي موؤخراً 
التعاون  �سور  بتو�سيع  رغبته  عن 
املختلفة بني دبي وا�سواق متقدمة 
اخ����رى يف امل��ن��ط��ق��ة، وال��ع��م��ل على 
مع  النظر  وج��ه��ات  ت��ق��ارب  تعزيز 
اكرب  لتحقيق  االإماراتية  االأ�سواق 

•• بكني-ا ف ب:

ال�سينية  النفطية  ال�سركة  اعلنت 
ال��ع��م��الق��ة ���س��ي��ن��وب��ي��ك ام�����س ان��ه��ا 
اب����رم����ت ات����ف����اق����ا م����ع امل��ج��م��وع��ة 
منها  لت�سرتي  ابات�سي  االمريكية 
ح�سة تبلغ 33 باملئة من عملياتها 
دوالر  مليار   3،1 بقيمة  م�سر  يف 
بيان  يف  ال�سينية  ال�سركة  وق��ال��ت 
مرحلة  ت�����س��ك��ل  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  ان 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ����س���راك���ة  يف  اوىل 
)ابرمت بني املجموعتني( ملوا�سلة 
وال��غ��از  النفط  ا�ستغالل  م�ساريع 

ب�سكل م�سرتك .
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، او����س���ح���ت اب��ات�����س��ي 
ه��ذه  اجن����از  ان  منف�سل  ب��ي��ان  يف 
ال�����س��ف��ق��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب م��واف��ق��ة 
الربع  �سيتم يف  امل�سرية  ال�سلطات 

االخري من 2013.
يف  البات�سي  ال�سايف  االن��ت��اج  وك��ان 
م�سر يف 2012 يبلغ يف املتو�سط 
مئة الف برميل من النفط اخلام 
وع�����س��رة م��الي��ني م��رت مكعب من 

الغاز يوميا.

الغرف اخلليجية: �سرب الأ�سد لن يوؤثر يف جتارة املنطقة

)�سينوبيك( ت�سرتي 33 باملئة من 
ح�س�س جمموعة نفطية اأمريكية يف م�سر

الذهب يتجه اإىل ثاين ارتفاع �سهري 

دبي تلعب دورًا مهمًا يف رفع معدلت منو قطاع الن�سيج عامليًا

برنت ينزل دون 115 دولرًا
•• �صنغافورة-رويرتز:

مع  ام�س  للربميل  دوالرا   115 دون  برنت  خل��ام  االج��ل��ة  العقود  هبطت 
انح�سار املخاوف من تعرث امدادات ال�سرق االو�سط بعد اأن قالت بريطانيا 
انها لن ت�سارك يف اأي عمل ع�سكري �سد �سوريا لكن اخلام مازال يف طريقه 
للجهود  انتكا�سة  بريطانيا  له يف عام. وجاء قرار  �سهري  ارتفاع  اأكرب  اىل 
التي تقودها الواليات املتحدة ملعاقبة دم�سق على ا�ستخدام اأ�سلحة كيماوية 
�سد املدنيني غري ان م�سوؤولني اأمريكيني ملحوا اىل اأن الرئي�س باراك اأوباما 
م�ستعد لتنفيذ عمليات حمدودة �سد �سوريا بدون وعود حمددة من احللفاء 
بدعمه. وانخف�ست العقود االجلة خلام برنت ل�سهر اأكتوبر ت�سرين االول 
0634 بتوقيت  88ر114 دوالر للربميل بحلول ال�ساعة  28 �سنتا اىل 
دوالر  63ر113  اأدن��ى م�ستوى يف اجلل�سة عند  �سجلت  اأن  بعد  جرينت�س 
90ر107  اىل  �سنتا   90 اأكتوبر  ل�سهر  االمريكي  اخل��ام  عقود  وهبطت 
75ر106  عند  اجلل�سة  يف  م�ستوى  اأدن��ى  �سجلت  اأن  بعد  للربميل  دوالر 
دوالر. وقال األك�س ياب املحلل لدى �سركة اف.جي.اي ال�ست�سارات الطاقة 
يف �سنغافورة مازال الو�سع متقلبا.. اذا قررت الواليات املتحدة الهجوم فقد 
ترتفع اال�سعار. ويو�سك خام برنت على ت�سجيل ارتفاع باأكرث من �ستة باملئة 
يف اأغ�سط�س اب وهي اأكرب زيادة له منذ اأغ�سط�س العام املا�سي بعد ارتفاع 
و�سوريا  م�سر  يف  اال�سطرابات  نطاق  ات�ساع  م��ن  امل��خ��اوف  بفعل  اال�سعار 

وتاأثريها على امدادات النفط من منطقة ال�سرق االو�سط.

لرية لبنانية بينما كانت �سجلت عام 
2765 مليار لرية  2009 بحدود 
. وكانت ال��واردات اجلمركية �سجلت 
مليار   1.677 بحدود   2008 عام 

لرية مليار لرية.
و���س��ج��ل��ت ال������واردات اجل��م��رك��ي��ة ع��ام 
1316 مليار لرية  2007 بحدود 
وكانت الواردات اجلمركية �سجلت يف 
مليار   1136 مبلغ   ،2006 العام 
ل��رية  197 م��ل��ي��ار  ب���رتاج���ع  ل����رية 
�سجلت  كانت  2005 حيث  عام  عن 
كانت  وك��ان��ت  ل���رية  م��ل��ي��ار   1333
ال�������واردات اجل��م��رك��ي��ة ع���ام 2004 

بلغت 1690 مليار لرية.

بارتفاع 119.9 مليون دوالر. وبلغ 
عجز امليزان التجاري يف متوز-يوليو 
وك��ان  دوالر  مليار   1.423 املا�سي 
ب���ح���دود   2012 ع�����ام  ب���ل���غ  ال���ع���ج���ز 
كان  بينما  دوالر،  مليون   16797
بلغ  ع���ج���زا   2011 ع����ام  يف  ���س��ج��ل 
16877 مليون دوالر وكان امليزان 
ال���ت���ج���اري ال��ل��ب��ن��اين ���س��ج��ل يف ع��ام 
13539 مليون  2010 عجزا بلغ 
و�سل  العجز  ه��ذا  ك��ان  بينما  دوالر، 
مليون   12758 اىل   2009 ع��ام 

دوالر بارتفاع 953 مليون دوالر.
واىل ذلك، بلغت الواردات اجلمركية 
املا�سي  متوز-يوليو  حتى  اللبنانية 

كانت  بينما  ل���رية،  م��ل��ي��ار   1321
ب��ل��غ��ت يف ال���ف���رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ع��ام 
مليار   1.370 ب���ح���دود   ،2012
ال������واردات اجلمركية  وك��ان��ت  ل���رية. 
 2.354 بحدود   2012 ع��ام  بلغت 
عام  �سجلت  كانت  بينما  ل��رية  مليار 
م��ل��ي��ار   2.280 ب���ح���دود   2011
لرية. وبلغت الوادات اجلمركية عام 
مليون   2.909 ب��ح��دود   2011
لرية لبنانية، بينما كانت �سجلت عام 
2010 بحدود 2.799 مليار لرية 

بارتفاع 110 ماليني لرية.
وكانت واردات لبنان اجلمركية بلغت 
مليار   2909 ب��ح��دود   2010 ع��ام 

•• بريوت-يو بي اأي:

اأظ���ه���ر ب��ي��ان ل��ل��ج��م��ارك ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
ال��ت��ج��اري  امل����ي����زان  اأن ع��ج��ز  ام�������س، 
ال�سبعة  االأ���س��ه��ر  يف  �سجل  اللبناين 
ارت��ف��اع��ا   2013 ع����ام  م���ن  االوىل 
عام  م��ن  نف�سها  ال��ف��رتة  على  قيا�ساً 
مليون   119.9 ب��ح��دود   2012
امليزان  عجز  اإن  البيان  وق��ال  دوالر. 
التجاري بلغ حتى �سهر متوز-يوليو 
املا�سي 991.6 مليون دوالر، بينما 
ك���ان ب��ل��غ ع��ج��ز امل���ي���زان ال��ت��ج��اري يف 
 2012 ال���ف���رتة ن��ف�����س��ه��ا م���ن ع����ام 
اي  دوالر  مليار   1.011.5 بحدود 

ارتفاع العجز التجاري اللبناين 119.9 مليون دولر 

ارتفاع عدد الأ�سهم وقيمتها يف بور�سة بريوت
•• بريوت-يو بي اأي:

اأظهر تقرير لبناين دوري، اأن االأ�سهم املتداولة يف بور�سة بريوت، �سجلت يف نهاية االأ�سبوع املايل 
اإرتفاعا يف عددها وقيمتها، قيا�ساً اىل االأ�سبوع املايل املا�سي، وذلك لالأ�سبوع  احلايل اجلمعة، 
�سهماً، قيمتها   505963 ت���داول  احل���ايل  امل���ايل  االأ���س��ب��وع  ال��ت��وايل. ومت خ��الل  ال��ث��اين على 
�سهماً،   232285 تداول  املا�سي  املايل  االأ�سبوع  خالل  مت  كان  بينما  دوالر،   4.302.982
�سهماً   282343 ت��داول  املايل احلايل  االأ�سبوع  2.203.483 دوالر. كما مت خالل  قيمتها 
املا�سي  املايل  االأ�سبوع  بينما جرى خالل  دوالر،   2.433.559 واملهجر، قيمتها  لبنان  لبنك 
املايل  االأ�سبوع  وج��رى خالل  دوالرا.   946977 قيمتها  ع��ودة  لبنك  �سهماً   41360 ت��داول 
احلايل تداول 156896 �سهماً ل�سركة �سوليدير وهي من كربى �سركات العقارات يف ال�سرق 
االأو�سط قيمتها 1.744.483 دوالر، بينما كان مت خالل االأ�سبوع املايل املا�سي تداول 6336 

�سهماً ل�سركة �سوليدير قيمتها 711210 دوالر.

الإنتاج ال�سناعي يف اليابان يرتفع 3.2 باملئة
••طوكيو-رويرتز:

اأظهرت بيانات حكومية ام�س ان االنتاج ال�سناعي يف اليابان زاد بن�سبة 2ر3 باملئة يف يوليو 
متوز بعد تراجعه يف ال�سهر ال�سابق مما ي�سري ايل انتعا�س مطرد لن�ساط امل�سانع واالقت�ساد 

ككل وكان خرباء اقت�ساديون توقعوا يف م�سح اجرته رويرتز زيادة قدرها 7ر3 باملئة.
وفقا  ح��زي��ران  يونيو  باملئة يف  1ر3  بلغ  انخفا�س  بعد  يوليو  امل�سجلة يف  ال��زي��ادة  وج��اءت 

لبيانات من وزارة االقت�ساد والتجارة وال�سناعة.
اأ�سرع زيادة على ا�سا�س �سهري يف االنتاج ال�سناعي منذ يونيو  وقالت ال��وزارة ان هذه هي 
ال�سناعي  االنتاج  يزيد  ان  يتوقع  اليابانيني  امل�سنعني  احتاد  ان  الوزارة  وا�سافت   2011
بن�سبة 2ر0 باملئة على ا�سا�س �سهري يف اأغ�سط�س اب وبن�سبة 7ر1 باملئة يف �سبتمرب ايلول 
�سعوديا  اجت��اه  يظهر  ان��ه  قائلة  تغيري  بال  ال�سناعي  لالنتاج  تقديراتها  ال���وزارة  واأب��ق��ت 

معتدال.
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اإنتاج اأوبك ينخف�س يف اأغ�سط�س ب�سبب ليبيا

�سركة املالحة العربية املتحدة )UASC( تتعاقد مع هيونداي 
لبناء �سفن تعّد من اأكرب ال�سفن واأكرثها �سداقة للبيئة يف العامل

•• لندن-رويرتز:

اأظهر م�سح لرويرتز ام�س اأن انتاج منظمة اأوبك من النفط اخلام تراجع 
اأغ�سط�س اب مع تعرث االم��دادات يف ليبيا ب�سبب اال�سطرابات وهو ما  يف 
االنتاج يف  وانتعا�س  ال�سعودية  التي �سختها  الكميات اال�سافية  تاأثري  بدد 
�سركات  يف  وم�سادر  مالحية  بيانات  ي�سمل  ال��ذي  امل�سح  واأظ��ه��ر  ال��ع��راق. 
32ر30  بلغ  اأوب���ك  ان��ت��اج  اأن  ا�ست�سارية  و�سركات  اأوب���ك  ومنظمة  النفط 
برميل  مليون  50ر30  من  انخفا�سا  املتو�سط  يف  يوميا  برميل  مليون 

يوميا يف يوليو متوز.
وك�سف امل�سح اأي�سا اأن اال�سطرابات الداخلية توؤثر �سلبا على االمدادات من 
الدول االفريقية االع�ساء يف اأوبك. واأدى توقف بع�س االمدادات واملخاوف 
اأعلى  اىل  برنت  خام  �سعر  ارتفاع  اىل  ل�سوريا  ع�سكرية  �سربة  توجيه  من 

م�ستوياته يف �ستة اأ�سهر فوق 117 دوالرا للربميل هذا اال�سبوع.
وقال هاري ت�سيلينجرييان مدير ا�سرتاتيجيات اأ�سواق ال�سلع االولية لدى 
اأن ال�سعودية رمبا تعزز االنتاج فان  بي.ان.بي باريبا يف لندن بالرغم من 
توقف بع�س امدادات النفط الليبي واعالن حالة القوة القاهرة على كثري 

من ال�سحنات من نيجرييا يدعم اأ�سعار برنت.
واأ�ساف ال�سبب هو اأن جودة هذه اخلامات �سبيهة جدا بخام برنت ويجري 
ت�سعريها على اأ�سا�سه وتقول م�سادر يف قطاع النفط ان ال�سعودية �سخت 

امل�سايف  ا�ستهالك  تزايد  مع  �سابقة  زي��ادات  على  ع��الوة  اخل��ام  مزيدا من 
لت�سغيل مكيفات  الكهرباء  الطلب على  لتلبية  املحلية  الكهرباء  وحمطات 
للح�سول على  روي��رتز  �سعودي على طلب من  م�سوؤول  ي��رد  ال��ه��واء. ومل 
تعقيب. واأظهر امل�سح اأن انتاج ال�سعودية بلغ 05ر10 مليون برميل يوميا 

يف اأغ�سط�س بزيادة 150 األف برميل يوميا عن ال�سهر ال�سابق.
وانتاج اأوبك يف اأغ�سط�س هو اأدنى م�ستوى للمنظمة منذ مار�س اذار 2013 
18ر30 مليون برميل يوميا وفقا مل�سوح رويرتز. وم�ستوى  حني �سخت 

االنتاج الر�سمي امل�ستهدف الوبك هو 30 مليون برميل يوميا.
ويرجع انخفا�س االنتاج يف اأغ�سط�س ب�سكل رئي�سي اىل تراجع االمدادات 
الليبية. فقد اأظهر امل�سح اأن االحتجاجات يف حقول النفط ومرافئه خف�ست 

االمدادات اىل 500 األف برميل يوميا يف املتو�سط.
وكان انتاج ليبيا قد بلغ 4ر1 مليون برميل يوميا يف وقت �سابق هذا العام 

ثم هبط اىل 250 األف برميل يوميا اأو اأقل من ذلك يف اأواخر اأغ�سط�س.
وانتع�ست �سادرات النفط العراقية مع تزايد ال�سحنات من املوانئ اجلنوبية 
وقالت م�سادر جتارية ان العراق خ�س�س كميات ا�سافية لبع�س العمالء 

قبل انخفا�س متوقع يف �سبتمرب اأيلول ب�سبب اأعمال �سيانة.
وجرى تقدير امدادات النفط االيراين اىل ال�سوق يف اأغ�سط�س عند 68ر2 
مليون برميل يوميا بارتفاع طفيف عن يوليو اذ توجد موؤ�سرات على ار�سال 

مزيد من النفط اىل ال�سني والهند.

البنوك مبنطقة ال�سرق االأو�سط، 
والتي اأثبتت التزامها بالعمل مع 
املتحدة  العربية  امل��الح��ة  �سركة 
بنوك  مع  بالتعاون   )UASC(
اإئتمان  ال�سحن البحري ووكاالت 
ال�����س��ادرات ال��ع��امل��ي��ة الإمت����ام ه��ذه 
ال�����س��ف��ق��ة يف وق���ت ق��ي��ا���س��ي وم��ن 
ال�سفن  ت�����س��ل��ي��م  ي���ب���داأ  اأن  امل���ق���رر 
األ��ف حاوية   14 ب�سعة  اجل��دي��دة 
و18 األ���ف ح��اوي��ة ت��دري��ج��ي��اً مع 
حلول نهاية العام 2014 وحتى 
الن�سف االأول من العام 2015. 

ال��وق��ود  اأ���س��ع��ار  فيها  تعترب  بيئة 
املحرك الرئي�سي للتكلفة يف هذه 
الت�سميم  يلبي  �سوف  ال�سناعة، 
ال�����س��ف��ن متطلبات  ل��ه��ذه  امل��ب��ت��ك��ر 
حت���ق���ي���ق ك�����ف�����اءة ع����ال����ي����ة جل��ه��ة 
ت��خ��ف��ي�����س ال��ت��ك��ل��ف��ة وي�����س��م��ن يف 
الوقت نف�سه التوافق مع املعايري 
هذه  ت��ك��ون  و���س��وف  كما  البيئية. 
احل��اوي��ات  لنقل  الكبرية  ال�سفن 
هي االأوىل من نوعها التي لديها 
ق��اب��ل��ي��ة ال��ع��م��ل ب��وا���س��ط��ة ال��غ��از 

الطبيعي عند ا�ستالمها. 
وق������ال ب���ا����س���ل ال�����زي�����د:  ت�����س��ت��م��د 

املتحدة  العربية  امل��الح��ة  �سركة 
م��وق��ع��ه��ا  ���س��الب��ة   )UASC(
من  االإئتمانية  وج��دارت��ه��ا  امل���ايل 
امل�ساهمة ومن دعم  التزام الدول 
امل���م���ول���ني ال���ت���ج���اري���ني ووك�����االت 
 ،)ECA’s( ال�����س��ادرات  اإئتمان 
مب������ا ف���ي���ه���م ب����ن����ك اال������س�����ت�����رياد 
وال��ت�����س��دي��ر ال���ك���وري، وامل��وؤ���س�����س��ة 
ال����ك����وري����ة ل���ل���ت���اأم���ني ال���ت���ج���اري. 
اأ�سا�سياً  كناً  رمُ يعترب  الدعم  فهذا 
املالحة  ل�سركة  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وة  يف 
 .)UASC( امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
دور  اأهمية  اإىل  االإ���س��ارة  اأود  كما 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة امل���الح���ة ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة )UASC( عن توقيعها 
لبناء جمموعة من ال�سفن  عقداً 
اجل���دي���دة م���ع ���س��رك��ة ه��ي��ون��داي 
 ،)HHI( الثقيلة  لل�سناعات 
القتناء  برناجمها  �سمن  وذل���ك 
نقل احلاويات  �سفن  اأ�سطول من 
ال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن اأك�����رث ال�����س��ف��ن 
ال�����س��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة واالأك����ربه����ا 
ح��ج��م��اً يف ال���ع���امل. و���س��ي��ت��م ب��ن��اء 
هذه ال�سفن لدى �سركة هيونداي 
 )HHI( ال��ث��ق��ي��ل��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات 
تبلغ  ���س��ف��ق��ة  اإط������ار  ال���ك���وري���ة يف 
م��ل��ي��اري دوالر  م��ن  اأك���رث  قيمتها 
تاريخ  يف  االأ�سخم  د  وتعمُ اأمريكي 
املتحدة  العربية  امل��الح��ة  �سركة 
ه����ذه  وت���������س����م����ل   )UASC(
اأك��رب  م��ن  تعترب  �سفناً  ال�سفقة 
���س��ف��ن ن��ق��ل احل���اوي���ات يف ال��ع��امل 
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا م���زاي���ا ت��ق��ن��ي��ة هي 
اأكرث  االأح��دث عاملياً، وتعترب من 
للبيئة  ال�سديقة  ال�سحن  �سفن 

التي مت بناوؤها حتى االآن.

االتفاقية  على هذه  التوقيع  ومت 
لل�سناعات  ه��ي��ون��داي  �سركة  م��ع 
الثقيلة )HHI( يف حفل اأقامته 
املتحدة  العربية  امل��الح��ة  �سركة 
وتت�سمن  ب���دب���ي.   )UASC(
ال�����س��ف��ق��ة ب��ن��اء 5 ���س��ف��ن ج��دي��دة 
األ��ف حاوية   18 اإىل  ت�سل  ب�سعة 
ب�سعة  اأخ����رى  ���س��ف��ن  و5  من��ط��ي��ة 
كما  من��ط��ي��ة.  ح��اوي��ة  األ����ف   14
تت�سمن االتفاقية خيارات اقتناء 
���س��ف��ي��ن��ة ���س��ح��ن اأخ�����رى اإ���س��اف��ي��ة 
منطية  ح��اوي��ة  األ���ف   18 �سعتها 
ب�سعة  اإ���س��اف��ي��ة  �سحن  �سفن  و6 

منطية. حاوية  األف   14
وقام كاًل من �سعادة الدكتور عبد 
جمل�س  ع�سو  العوهلي،  ال��ع��زي��ز 
ال��ع��رب��ي��ة  امل���الح���ة  ���س��رك��ة  اإدارة 
وال�����س��ي��د   )UASC( امل��ت��ح��دة 
 ،)O.H. Kim( كيم اإت�س  او. 
ال����رئ����ي���������س وم�����دي�����ر ال���ع���م���ل���ي���ات 
ل�����س��رك��ة ه���ي���ون���داي ل��ل�����س��ن��اع��ات 
ب��ال��ت��وق��ي��ع   )HHI( ال��ث��ق��ي��ل��ة 
معايل  بح�سور  االإت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى 
ث��اين،  اآل  جا�سم  ب��ن  علي  ال�سيخ 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املالحة 

خ��الل  م���ن  ت���اأم���ل   )UASC(
ه�����ذه ال�����س��ف��ق��ة و����س���ع م��ع��اي��ري 
ا�ستهالك  يف  لالقت�ساد  ج��دي��دة 
الوقود وللمحافظة على البيئة. 

م��ن ج��ان��ب��ه، ع��ّل��ق م��ع��ايل ال�سيخ 
علي بن جا�سم اآل ثاين على هذه 
بتقييم  ق��ائ��اًل:  قمنا  االإت��ف��اق��ي��ة 
ت�سمن  ال��ت��ي  للمتطلبات  دق��ي��ق 
م�����س��ت��ق��ب��اًل ب����اه����راً وم�����س��ت��دام��اً 
املتحدة  العربية  املالحة  ل�سركة 
�سركة  ب��اع��ت��ب��اره��ا   )UASC(
نقل متتاز بتناف�سية عاملية، ومن 
ا�ستثمارات  ب�سخ  قمنا  فقد  هنا 
كبرية لتمكني ال�سركة من حتقيق 
ا�ستثمارنا  خ��الل  فمن  اأهدافها. 
 13.5 ب�سعة  �سفن   9 يف  ال�سابق 
األف حاوية منطية قمنا بتاأ�سي�س 
���ع���د االأح��������دث ع��امل��ي��اً  اأ����س���ط���ول يمُ
واالأك�������رث ح���ف���اظ���اً ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة. 
وت����اأت����ي ���س��ف��ق��ة ال���ي���وم يف ���س��ي��اق 
تعزيز مبادراتنا هذه، لت�ساهم يف 
نقل االأ�سطول امل�ستقبلي لل�سركة 

اإىل مراحل اأكرث تقدماً بعد.  
 O.H.( بدوره قال او.اإت�س كيم
اأربعة عقود من  kim(:  خالل 

 )UASC( امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال�سيد يورن هينجه، املدير العام 
ال�سركة  يف  التنفيذي  والرئي�س 
وال�سيد با�سل الزيد، املدير املايل 
املتحدة  العربية  املالحة  ل�سركة 
حفل  ح�����س��ر  ك��م��ا   .)UASC(
االإداري���ني  كبار  االإتفاقية  توقيع 
يف �سركة املالحة العربية املتحدة 
و����س���رك���ة ه���ي���ون���داي ل��ل�����س��ن��اع��ات 
ال��ث��ق��ي��ل��ة وع������دد م����ن ال�������س���رك���اء 

اال�سرتاتيجيني لل�سركة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ����س���ّرح ���س��ع��ادة 
العوهلي:   ال��ع��زي��ز  عبد  ال��دك��ت��ور 
ت�����س��ت��ه��ل ال����ي����وم ����س���رك���ة امل���الح���ة 
امل��ت��ح��دة حقبة ج��دي��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
البحري  النقل  �سناعة  تاريخ  يف 
م��ن خ���الل ه���ذه ال�����س��ف��ق��ة لبناء 
االأك���رب من  تعترب  وال��ت��ي  ال�سفن 
ن��وع��ه��ا م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س ال�����س��رك��ة، 
وت�������س���ك���ل ه�����ذه اخل����ط����وة رك���ي���زة 
اأ�سا�سية متّكن ال�سركة من الوفاء 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا 

التو�سعية طويلة االأمد. 
ف�����اإن  ذل��������ك،  اإىل  وب����االإ�����س����اف����ة 
املتحدة  العربية  امل��الح��ة  �سركة 

التعاون مع �سركة املالحة العربية 
���س��ه��دن��ا   )UASC( امل���ت���ح���دة 
لنقل  ال�سركة  �سفن  ازدي��اد حجم 
بحوايل  هيونداي  من  احل��اوي��ات 
 18 �سعة  اإىل  لي�سل  �سعفاً   16
األ������ف ح����اوي����ة م���ق���ارن���ة ب���ح���وايل 

ال�سابق.  يف  حاوية   1100
وق�������ال ال�������س���ي���د ي�������ورن ه��ي��ن��ج��ه:  
ن��ح��ت��ف��ل ال���ي���وم مب��رح��ل��ة ج��دي��دة 
م����ن ال���ن���م���و وال���ت���ح���ول ال��ن��وع��ي 
املتحدة.  العربية  املالحة  ل�سركة 
وم�����ع ه�����ذه ال��ط��ل��ب��ي��ة اجل���دي���دة 
ت�����س��ع��ى ���س��رك��ة امل���الح���ة ال��ع��رب��ي��ة 
تعزيز  اإىل   )UASC( املتحدة 
اأهم  اأحد  على  التناف�سية  قدرتها 
اخل���ط���وط امل��الح��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني اآ���س��ي��ا واأوروب�����ا، 
اأن يتم ت�سغيل  امل��ق��رر  وال��ت��ي م��ن 
ال�����س��ف��ن ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ���س��ع��ت��ه��ا 18 
األف حاوية منطية عليها. عالوة 
من  ال�سركة  �ستتمكن  ذل��ك  على 
اخلطوط  على  مكانتها  تر�سيخ 
امل���الح���ي���ة االأخ��������رى، وذل�����ك من 
خالل ت�سغيل �سفن ب�سعة 13.5 
األ���ف ح��اوي��ة من��ط��ي��ة. ويف  و 14 

النفط الأمريكي 
يهبط اأكرث من دولرين 

••�صنغافورة-رويرتز:

هبطت ا���س��ع��ار ال��ع��ق��ود االج��ل��ة للنفط االم��ري��ك��ي اأك���رث م��ن دوالري����ن يف 
دوالرات   107 م�ستوى  ع��ن  مرتاجعة  ام�س  ا�سيا  يف  املبكرة  التعامالت 
ال�سرق  م��ن  اخل���ام  ام�����دادات  م��ن تعطل  امل��خ��اوف  ان��ح�����س��ار  م��ع  للربميل 
االو�سط بعد ان رف�س الربملان الربيطاين اقرتاحا يدعم عمال ع�سكريا 

�سد �سوريا.
االول  ت�سرين  اكتوبر  ت�سليم  اخلفيف  االمريكي  اخل��ام  عقود  وانخف�ست 
05ر2 دوالر اىل 75ر106 دوالر للربميل قبل ان تتعافى اىل 21ر107 
خام  ع��ق��ود  وت��راج��ع��ت  جرينت�س  بتوقيت   0045 ال�ساعة  بحلول  دوالر 
دوالر  76ر113  اىل  دوالر  39ر1  ب��رن��ت  م��زي��ج  االوروب�������ي  ال��ق��ي��ا���س 

للربميل.
وي��ع��ك�����س رف�����س ال���ربمل���ان ال��ربي��ط��اين ل���الق���رتاح ان��ق�����س��ام��ات ح���ادة ب�سان 
ما  على  اال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  ملعاقبة  الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام 

تعتقد حكومات غربية انه ا�ستخدم ا�سلحة كيماوية �سد املدنيني.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم اخلمي�س ان ا�سواق النفط تتلقى حاليا 
ام��دادات كافية وال يوجد مربر الن تتخذ الوكالة اج��راء على الرغم من 

�سعود قوي لال�سعار موؤخرا.

مو�سكو : تخفيف �سروط القر�س املمنوح لقرب�س 

اأبات�سي تبيع ح�سة من 
اأ�سولها النفطية يف م�سر

•• بنجالور-رويرتز:

االمريكية  اأب��ات�����س��ي  �سركة  ق���ررت 
ل��ل��ن��ف��ط وال���غ���از ب��ي��ع ح�����س��ة تبلغ 
م�سر  يف  اأ�سولها  من  باملئة   33
ال�سينية  �سينوبك  جمموعة  اىل 
اململوكة للدولة مقابل 1ر3 مليار 
يف  اأن�سطتها  يقل�س  ما  وهو  دوالر 
البالد يف ظل ا�سطرابات �سيا�سية. 
ال��ت��ي تعمل على  اأب��ات�����س��ي  وق��ال��ت 
اأنحاء  يف  اأ�سا�سية  غري  اأ�سول  بيع 
من  االن��ت��اج  على  للرتكيز  ال��ع��امل 
املناطق الربية يف الواليات املتحدة 
وت��ع��زي��ز م��ي��زان��ي��ت��ه��ا ان��ه��ا اأق��ام��ت 
عاملية  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اأي�سا 
مع �سينوبك لتنفيذ م�سروعات يف 

قطاع التنقيب واالنتاج.

 اأ�سهم اليابان ترتاجع يف 

ظل �سكوك ب�ساأن �سوريا 
•• طوكيو-رويرتز:

ه���ب���ط م���وؤ����س���ر ن���ي���ك���ي ال��ق��ي��ا���س��ي 
ل��ال���س��ه��م ال��ي��اب��ان��ي��ة ام�����س يف ظل 
ح���ال���ة ع����دم ال��ي��ق��ني ب�������س���اأن عمل 
ع�سكري حمتمل �سد �سوريا واأنهى 

اال�سبوع وال�سهر على انخفا�س.
ليغلق  باملئة  5ر0  نيكي  وت��راج��ع 
بينما  نقطة  86ر13388  عند 
هبط موؤ�سر توبك�س االو�سع نطاقا 
05ر1106  اىل  ب���امل���ئ���ة  9ر0 

نقطة.
وع��ل��ى م��دى اال���س��ب��وع خ�سر نيكي 
انخفا�س  اأول  و�سجل  باملئة  اثنني 
وفقد  اأ�سابيع.  ثالثة  يف  اأ�سبوعي 
امل����وؤ�����س����ر اأي�������س���ا اث���ن���ني ب���امل���ئ���ة يف 
اأغ�����س��ط�����س اب م��وا���س��ال ه��ب��وط��ه 

لل�سهر الرابع على التوايل.

10 مليار يورو  يف اذار-مار�س على خطة انقاذ بقيمة 
من االحتاد االوروب��ي و�سندوق النقد الدويل والبنك 

املركزي االوروبي.
وكان اقرتاح اول لهذه اخلطة ين�س على فر�س �سريبة 
رو�سيا  واثار غ�سب  امل�سرفية،  الودائع  ا�ستثنائية على 
مقرا  قرب�س  من  تتخذ  عديدة  رو�سية  موؤ�س�سات  الن 
لها ب�سبب ال�سرائب املنخف�سة على اجلزيرة ومت تبني 
االق��رتاح الثاين الذي ن�س على ت�سفية ثاين بنوكها، 
اليكي بانك، واجراء عملية اعادة هيكلة جذرية الوىل 
بنوكها، بنك اوف �سايرب�س، الذي مت اقتطاع 47،5% 

من ودائعه التي تتجاوز مئة الف يورو.
وبعد تطبيق هذه اخلطة يف اذار مار�س راأى فالدميري 
القرب�سي  الرئي�س  جهود  دع��م  املمكن  من  ان��ه  بوتني 
وكان يف حينها   . االزمة  لت�سوية  االوروبية  واملفو�سية 

كلف احلكومة و�سع خطة العادة هيكلة القر�س.

••مو�صكو-ا ف ب:

وافقت احلكومة الرو�سية على تخفيف �سروط القر�س 
2011، كما وعدت  الذي منحته مو�سكو لقرب�س يف 
اجلزيرة،  انقاذ  خطة  تبني  بعد  مار�س  اذار  يف  رو�سيا 
امل��ال و�سرح �سريغي  نائب وزي��ر  اعلن ام�س  ح�سب ما 
�ستورت�ساك لل�سحافيني انه مبوجب ال�سروط اجلديدة 
للقر�س بقيمة 2،5 مليار دوالر التي مت تبنيها خالل 
الفائدة  ن�سبة  �ستخف�س  ال���وزراء،  ملجل�س  اجتماع  اخر 

من %4،5 اىل 2،5%.
�ستتم  دفعات  ثماين  على  �سيمدد  الت�سديد  ان  واو�سح 
كل �ستة ا�سهر اعتبارا من العام 2016 بدال من دفعة 

واحدة هذه ال�سنة.
التي  املالية  االعباء  االج��راء يرمي اىل تخفيف  وه��ذا 
ترزح حتتها اجلزيرة بعد ان كادت تفل�س قبل احل�سول 

تفاوؤل يف منطقة اليورو رغم ارتفاع البطالة
•• بروك�صل-رويرتز:

لكن  اب  اأغ�سط�س  يف  كبرية  بدرجة  اليورو  منطقة  باقت�ساد  التفاوؤل  زاد 
ظلت معدالت البطالة عند م�ستويات مرتفعة خا�سة يف اأكرث دول املنطقة 
اجلنوب  عن  ال�سمال  تف�سل  التي  الهوة  على  ال�سوء  األقى  ما  وهو  �سعفا 
مديري  ثقة  ان  ام�س  االوروبية  املفو�سية  وقالت  م�سكالت.  يواجه  ال��ذي 
على  ال��راب��ع  لل�سهر  ارتفعت  املفو�سية  اراءه���م  ا�ستطلعت  الذين  االع��م��ال 
ب�سكل خا�س يف  ال��ي��ورو. وك��ان االجت��اه االيجابي قويا  التوايل يف منطقة 
وارتفع موؤ�سر  وا�سبانيا.  ايطاليا وفرن�سا  املانيا وهولندا ور�سد كذلك يف 
ثقة ا�سحاب االعمال يف املنطقة الذي ي�ستند اىل طلبيات ال�سركات وثقة 
يف  ال�سركات  يف  التوظيف  خطط  مثل  اأخ��رى  وع��وام��ل  ال�سناعي  القطاع 
�سهر اأغ�سط�س 7ر2 نقطة اىل 2ر95. ودفع ذلك البع�س لتوقع ان تكون 
دول املنطقة وعددها 17 دولة ت�ستخدم العملة االوروبية قد خرجت من 
والتي  العقاري اخلطر  االقرا�س  البنوك يف  ا�ستثمار  ا�سعلها  التي  اأزمتها 

دفعت بع�س الدول بعد ذلك اىل �سفا االفال�س.

واردات اليابان من النفط 
الإيراين تقفز 3 باملئة

•• طوكيو-رويرتز:

االقت�ساد  وزارة  من  بيانات  اأظ��ه��رت 
ام�س  اليابانية  وال�سناعة  والتجارة 
اجلمعة ان واردات اليابان من النفط 
اخلام من ايران يف يوليو متوز قفزت 
ال�����س��ه��ر  ع���ن  ب��امل��ئ��ة  3ر38  ب��ن�����س��ب��ة 
 172047 ايل  ل��ت�����س��ل  ال�������س���اب���ق 
اليابان  ت�ستورد  ومل  يوميا  برميال 
 2012 ي��ول��ي��و  اي����ران يف  م��ن  نفطا 
 1981 ع�����ام  م���ن���ذ  االوىل  ل���ل���م���رة 
م��ع ك��ب��ح ث��ال��ث اأك����رب م�����س��رت للنفط 
االيراين �سهيته لتفادي خرق عقوبات 
واردات  وارتفعت  االوروب��ي.  لالحتاد 
مبنظمة  الع�سو  البلد  م��ن  ال��ي��اب��ان 
على  الثالث  لل�سهر  يوليو  يف  اوب���ك 
لتعوي�س  �سنوي  ا�سا�س  على  التوايل 

تخفي�سات حادة يف ابريل .

�سعر �سلة خامات اأوبك ي�سل 
اإىل 112.80 دولرًا للربميل 

•• فيينا-وام: 

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط  
اوبك  اليوم اأن �سعر �سلة خاماتها ال� 
12 و�سل اأم�س االول اإىل 112.80 
اأم�س  ب�سعر  مقارنة  للربميل  دوالر 
 112.25 ب��ل��غ  ال�����ذي  االأول  ق��ب��ل 
خامات  �سلة  وت�سم  للربميل  دوالر 
التي تعد مرجعا يف  اأوب��ك اجل��دي��دة 
نوعا   12 االن���ت���اج  �سيا�سة  م�����س��ت��وى 
اجلزائري  �سحارى  مزيج  خام  وهي 
واالي��راين الثقيل والب�سرة اخلفيف 
الكويتي  ال��ت�����س��دي��ر  وخ���ام  ال��ع��راق��ي 
وخ�����ام ال�������س���در ال��ل��ي��ب��ي وخ�����ام ب��وين 
البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف 
ال��ع��رب��ي اخلفيف  ال��ق��ط��ري واخل����ام 
ال�����س��ع��ودي وخ����ام م���رب���ان االم���ارات���ي 
واخلام الفنزويلي  مرياي وجريا�سول 

االنغويل واورينت االكوادوري. 

رو�سيا تنتج مزيدًا من الطائرات املدنية 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

الرو�سية، ميخائيل  ال�سناعة اجلوية  موؤ�س�سة  اأعلن مدير 
ال�سناعة  امل���دين يف  االإن��ت��اج  اأن ح�سة  ام�����س،  ب��وغ��و���س��ي��ان، 
ال��ط��ائ��رات  اإن���ت���اج  اأن ينخف�س  ���س��ت��زداد م��ن غ��ري  اجل��وي��ة 

الع�سكرية.
ونقلت وكالة اأنباء نوفو�ستي الرو�سية، عن بوغو�سيان، قوله 

اإن رو�سيا ال تنوي خف�س اإنتاج الطائرات الع�سكرية .
واأكد اأن الزيادة املزمع حتقيقها يف قطاع االإنتاج املدين لن 
الع�سكرية  ال��ط��ائ��رات  ع��دد  يف  انخفا�س  اأي  عليها  يرتتب 

التي ت�سنعها رو�سيا.

�سوريون ي�ستعدون للحرب بتاأمني الحتياجات الأ�سا�سية
•• دم�صق-وكاالت:

ا�ستعدادات خمتلفة ملواجهة ال�سربة  بداأ مواطنون �سوريون 
�سنها  التي  الهجمات  بعد  االأ�سد،  لنظام  املحتملة  الع�سكرية 
حيث  الغوطتني،  على  الكيماوية  باالأ�سلحة  ال�سوري  النظام 
ا�ستعدادات   .. �سديداً  الغذاء زحاماً  املخابز وحمالت  �سهدت 
اأولها،  ك��ان  فالغذاء  احتياجاتهم،  ح�سب  اختلفت  ال�سوريني 
اأم���ام االأف���ران  امل��ن��اط��ق  وب�سببه جتمع االأه����ايل يف ع��دد م��ن 
امل��واد  ال��ف��واك��ه واخل�����س��راوات جلمع خم���زون م��ن  وب�سطات 

االأ�سا�سية بعد الغذاء كالبطاريات اجلافة.
احل��رب  توقيت  دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  �ساكنو  يعلم  وال 

البع�س  اأن  اإال  ال�����دويل،  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����������������������وات  م���ن  امل��ن��ت��ظ��رة 
اأن  معتربين  ���س��ادق،  وت��رح��اب  نف�سي  با�س������تعداد  ي�ستقبلها 
و�سرباته  النظام  ع����������ذاب  م��ن  �س����تقيهم  ال�سربة  ه���������ذه 
الع�س���كرية  اإىل االأه�������داف  اإذا وجهت  الداخلية �سد املدنيني 

للنظام.
يرى  نختبئ؟ حيث  اأي��ن  ه��و  �سوريا  االآن يف  االأب���رز  ال�����س��وؤال 
امل��واط��ن��ون اأن ال��ع��ا���س��م��ة دم�����س��ق ال��ت��ي حت���وي يف ك��ل ���س��ارع 
اأن  كما  �سربه،  يحتمل  وع�سكرياً  حكومياً  ه��دف��اً  ومنعطف 
النظام ال�سوري دمر االأحياء التي يغلب عليها الطابع املدين 
واآخ��ري��ن من  النازحني  ه��وؤالء  على  ال�سعوبة  ب��ات من  حتى 

الالذقية ودرعا اأن يجدوا م�ساكن باالإيجار.
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بعثة  اجلمعة  ام�س  �سباح  اهلل  ب�سالمة  ع��ادت 
فريق الكرة بنادي االإمارات بعد انتهاء املع�سكر 
اخل��ارج��ي ال��ذي اأق��ي��م يف ميونخ االأمل��ان��ي��ة على 
م��دار 20 ي��وم��اً يف اإط���ار ا���س��ت��ع��دادات ال�سقور 

ال�ستحقاقات املو�سم املقبل.
امل���درب  ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ن��ي لل�سقور  وق���رر اجل��ه��از 
ملدة  راح��ة  الالعبني  منح  ب��اروت  عيد  الوطني 
ي��وم��ني ع��ل��ى اأن ي�����س��ت��اأن��ف ال��ف��ري��ق ت��دري��ب��ات��ه 
ل��ل��دخ��ول يف املرحلة  بعد غ��د االث��ن��ني  جم���دداً 
االأخ�������رية م���ن اال����س���ت���ع���داد مل����ب����اراة االأه����ل����ي يف 

مناف�سات كاأ�س االت�ساالت.
من جانب اآخر تعادل الفريق يف اآخر مبارياته 
مع  جمعته  والتي  اخلارجي  املع�سكر  يف  الوديه 
فريق اإي�ستات بهدف لكل فريق، يف املباراة التي 

ح�سرها ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي رئي�س 
ن���ادي االإم������ارات، ح��ي��ث �سجل ه���دف االإم����ارات 
على  براأ�سية جميلة  م�سعود احلمادي  الالعب 
خ��الل جمريات  االأمل���اين  الفريق  ح��ار���س  ي�سار 
ال�سوط االأول. لعب مدرب االإمارات عيد باروت 
حرا�سة  يف  �سمت  بت�سكيلة  االأول  ال�����س��وط  يف 
فمثله  الدفاع  خط  اأما  ال�ساجي،  اأحمد  املرمى 
م������رزوق ح�����س��ن وم�����س��ع��ود احل����م����ادي وج��وه��ر 
الو�سط عبد اهلل  ، ويف  م�سبح وط��الل �سنقور 
ورودريغو،  وخالد خمي�س  ولويز هرنيكي  علي 

اأما يف قيادة الهجوم هريرا وجايري.
وكانت  امل�ستوى  متو�سطا  اللقاء  �سوطي  ج��اء 
ال�سيطرة يف اأغلب فرتات ال�سوط االأول ل�سالح 
االإم�������ارات ال����ذي دخ���ل الع���ب���وه ال��ل��ق��اء بكامل 

ق��وت��ه��م ، وب���رغ���م ال��ت��غ��ي��ريات ال��ك��ث��رية خ��الل 
الالعبني  لدخول  تهدف  التي  الثاين  ال�سوط 
رائعة وقدم  الفريق ب�سورة  املباريات ظهر  جو 
�سري  ح�سن  على  ي��دل  وم�ستوى  جيدة  م��ب��اراة 
باأن  ب��اروت  امل��درب عيد  اأو�سح  املع�سكر.  وجن��اح 
امل�ستوى  وعالية  ج��داً  االأخ���رية ممتازة  امل��ب��اراة 
وا�ستفاد منها الالعبون كثرياً واأ�ساف: اأنا هنا 
يف مع�سكر اإعداد وال بد اأن اأتعرف على م�ستوى 
جميع الالعبني، خا�سة باأن الفريق ي�سم هذه 
ال�سنة العبني جدد كثريين والبد من حتقيق 
االن�سجام بينهم حتى اأ�ستطيع اأن اأقيم اجلميع 
الالعبني  اأعطي جميع  ب��اأن  بد  وال  وباإن�ساف، 
ال��ف��ر���س��ة وامل�����س��ارك��ة يف امل��ب��اري��ات ح��ت��ى يكون 

التقييم من�سفاً يف النهاية.

بعثـــــة فريــــــق الإمــــــارات تعــــــــود 
من مع�سكـــــر اأملانيــــــــــــــا

اول اختبار  ب��ال��ن��ج��وم  امل��دج��ج  م��ون��اك��و  ي��خ��و���س 
مر�سيليا  ع��ل��ى  �سيفا  ي��ح��ل  ع��ن��دم��ا  ل��ه  حقيقي 
الذي حقق انطالقة مثالية حتى االن بفوزه يف 
مبارياته الثالث يف الدوري الفرن�سي و�سيحاول 
فريق االمارة ان ي�سرب ع�سفورين بحجر واحد 
من خالل الفوز على مناف�سه وتوجيه ر�سالة اىل 
باقي الفرق واالهم من ذلك انتزاع ال�سدارة من 

مر�سيليا علما بانه يتخلف عنه بفارق نقطتني.
الرو�سي  امل��ل��ي��اردي��ر  ال���ذي ميلكه  م��ون��اك��و  وك���ان 
االوىل  ال��درج��ة  اىل  ع��اد  ريبولوفليف  دم��ي��رتي 

مطلع املو�سم احلايل وعزز �سفوفه بالعديد من 
رادام��ي��ل  الكولومبيني  ام��ث��ال  الكبار  الالعبني 
ف��ال��ك��او وج��ي��م�����س رودري��غ��ي��ز وال��ربت��غ��ايل ج��واو 
ال�ساعد  الفرن�سي  ال���دويل  ان  وي��ب��دو  موتينيو 
قبل  لالن�سمام  طريقه  يف  كوندوغبيا  جوفري 

غلق باب االنتقاالت االثنني املقبل.
ع��ام  ال�����دوري  ب��ط��ل  ي��ع��ول مر�سيليا  امل��ق��اب��ل،  يف 
ال��ه��ج��وم بيار  ث��ن��ائ��ي خ��ط  2010 ك��ث��ريا ع��ل��ى 
اندريه جينياك ودمييرتي باييت اللذين �سجال 
ل��الول   3( االن  حتى  اخلم�سة  فريقهم  اه���داف 

و2 للثاين(.
مباراة  جرمان  �سان  باري�س  يخو�س  املقابل،  يف 
�سهلة �سد غانغان حيث �سيكون مر�سحا لتحقيق 
فوزه الثاين على التوايل بعد تعادله يف مباراتيه 

االولني.
اال�سبوع  له  اول فوز  العا�سمة حقق  وكان فريق 
املا�سي عندما تغلب على نانت 2-1 يف عقر دار 

االخري.
ولقي مدرب �سان جرمان لوران بالن الدعم من 
قبل رئي�س النادي القطري نا�سر اخلليفي الذي 

قال على اي حال، فان بدايتنا هذا املو�سم اف�سل 
نقاط  ث��الث  امل��ا���س��ي عندما حققنا  امل��و���س��م  م��ن 
بعد ثالث جوالت يف انتقاد مبطن ملدربه ال�سابق 
لتدريب  انتقل  ال��ذي  ان�سيلوتي  كارلو  االيطايل 

ريال مدريد اال�سباين.
وا�ساف بالطبع، قام كارلو بعمل جيد هنا، لكن 
ونلعب  االم��ور  من  الكثري  بتح�سني  قمنا  اليوم 
بطريقة اف�سل من املو�سم املا�سي وهذا هو االهم 

بنظري .
معه  التعاقد  ق��رار  بقوله  ببالن  اخلليفي  وا�ساد 

ب��ه اف�سل مما  ي��ق��وم  ال���ذي  ك��ان مم��ت��ازا. العمل 
توقعت منه بكل �سراحة .

وي�ستطيع بالن االعتماد على ت�سكيلة متكاملة ال 
يتعافى  الذي  مينيز  �سوى جريميي  عنها  يغيب 

من ا�سابة جراء عملية جراحية يف ظهره.
التوايل  على  م��رات  �سبع  فرن�سا  بطل  ليون  ام��ا 
له هذا  انطالقة  ا�سواأ  االخ��ري، فحقق  العقد  يف 
بعد  االوروب�����ي  ال�سعيد  ع��ل��ى  خ�سو�سا  امل��و���س��م 
وما  املجموعات  دور  اىل  امل��وؤه��ل  امللحق  خ�سارته 
ج�سيمة  م��ادي��ة  خ�سائر  م��ن  ذل��ك  على  يرتتيب 

تقدر بحوايل 20 مليون يورو.
و�سيحل ليون �سيفا على ايفيان ومل يكن م�سري 
�سانت اتيان وني�س اف�سل على ال�سعيد االوروبي 
ح��ي��ث خ��رج��ا اي�����س��ا م��ن امل��ل��ح��ق امل��وؤه��ل اىل دور 
ال���دوري االوروب���ي )ي��وروب��ا ليغ(،  املجموعات يف 
يلتقي  ب��وردو، يف حني  مع  اتيان  �سانت  و�سيلعب 

ني�س مع مونبلييه بطل فرن�سا عام 2012.
مع  با�ستيا  ال��ي��وم  يلعب  االخ����رى  امل��ب��اري��ات  ويف 
تولوز، ولوريان مع فالن�سيان، ورين�س مع نانت، 

ورين مع ليل، و�سو�سو مع اجاك�سيو.

موناكـــو يف اأول اختبــــار مبواجهـــــة مر�سيليــــــــــــا

ميالن يتخلى عن بواتنغ وينتظر كاكا وماتري
برن�س  كيفن  القدم  لكرة  غانا  منتخب  و�سط  الع��ب  انتقل 
االمل����اين لثالث  �سالكه  االي��ط��ايل اىل  م��ي��الن  م��ن  ب��وات��ن��غ 
تونيز  كليمن�س  االخ����ري  رئ��ي�����س  ذك���ر  م��ا  بح�سب  ���س��ن��وات، 
الكمال  �سعداء  نحن  تونيز:  وق��ال  االملانية  بيلد  ل�سحيفة 
وذك��رت   . بال�سبط  نحتاجه  ال���ذي  ال��الع��ب  ه��و  ال�سفقة. 
الطبي  للفح�س  خ�سع  ب��وات��ن��غ  ان  بيلد  ���س��ب��ورت  �سحيفة 
 26( بواتنغ  وب���داأ  ي��ورو  مليون   12 انتقاله  قيمة  وبلغت 
عاما( االمل��اين املولد م�سريته مع هرتا برلني االمل��اين عام 
9ر7  ان��ت��ق��ل اىل ت��وت��ن��ه��ام االن��ك��ل��ي��زي م��ق��اب��ل  2005، ث��م 
اعاره لبورو�سيا دورمتوند  الذي   ،2007 ماليني يورو يف 
بورت�سموث  ال���وان  يحمل  ان  قبل  ق�سرية  ل��ف��رتة  االمل���اين 

االنكليزي ثم ميالن منذ 2010. و�سجل بواتنغ مرتني يف 
املوؤهل  الفا�سل  ال��دور  اي��اب  ايندهوفن يف  فوز ميالن على 
انتقال  تتيح �سفقة  وق��د  االرب��ع��اء  اوروب��ا  ابطال  اىل دوري 
الربازيلي  ال�سابق  و�سطه  لالعب  ميالن  با�ستعادة  بواتنغ، 
ك��اك��ا م��ن ري���ال م��دري��د اال���س��ب��اين وام�����س��ى ك��اك��ا 6 موا�سم 
ناجحة مع الفريق اللومباردي �سجل خاللها 70 هدفا يف 
كاكا �سمن  يبدو  وال  و2009.   2003 بني  مباراة   193
ان�سيلوتي  كارلو  االيطايل  لريال  اجلديد  امل��درب  ح�سابات 
الودية  وديبورتيفو  ري��ال  م��ب��اراة  بعد  ن��واي��اه  كاكا  واو���س��ح 
ل��ل��ن��ادي ويل ان ارح����ل. يتحدث  اخل��م��ي�����س: م��ن االف�����س��ل 
اتفاق  اذا كنا �سنتو�سل اىل  وال��دي راهنا مع ري��ال و�سرنى 

غد  م�ساء  ال�سيفية  االنتقاالت  ب��اب  ويقفل   . االثنني  قبل 
الرئي�س  �سبورت عن  ديلو  ونقلت �سحيفة ال غازيتا  االحد 
التنفيذي يف م��ي��الن ادري��ان��و غ��ال��ي��ان��و: ري��ك��ي )ك��اك��ا( كان 
جزءا من نادينا. االآن كل �سيء �سيكون واردا �سرنى . ويوقع 
ميالن اي�سا مع مهاجم يوفنتو�س الي�ساندرو ماتري لعدم 
قدرة االخري على تثبيت موقعه يف ت�سكيلة املدرب انطونيو 
كونتي، بعد ا�ستقدام االرجنتيني كارلو�س تيفيز واال�سباين 
عاما(   29( م��ات��ري  ان  تقارير  وذك���رت  ليورنتي  ف��رن��ان��دو 
ال��ذي ن�ساأ يف ميالن كلف االخ��ري 11 مليون ي��ورو وت�سري 
تقارير اي�سا اىل ان ميالن ي�سعى ل�سم العب و�سط �س�سكا 

مو�سكو الرو�سي كي�سوكي هوندا.
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ت�سدرها  على  اأ�سرتاليا  حافظت 
ق��ائ��م��ة امل��ي��دال��ي��ات ال��ذه��ب��ي��ة اإث���ر 
ال���ع���رو����س ال���ق���وي���ة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا 
نا�سئو بالد الكنغر م�ساء رابع اأيام 
لل�سباحة  ال��راب��ع��ة  ال��ع��امل  بطولة 
دبي  ت�ست�سيفها  والتي  للنا�سئني، 
يف الفرتة من 26 -31 اأغ�سط�س 
وب���ال���رغ���م م����ن جن�����اح رو����س���ي���ا يف 
3 ذهبيات مع انطالق  اأول  انتزاع 
م��ن��اف�����س��ات ال���ف���رتة امل�����س��ائ��ي��ة، اإال 
تبواأهم  وا�سلوا  االأ���س��رتال��ي��ني  اأن 
��������س�������دارة ال������ذه������ب ب����ر�����س����ي����د 8 
ميداليات، ورو�سيا يف املركز الثاين 
ب��ر���س��ي��د 6 ذه���ب���ي���ات، وال���والي���ات 
5 ذه��ب��ي��ات، م��ع احتفاظ  امل��ت��ح��دة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة مب��وق��ع��ه��ا على 
للميداليات  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  قمة 
بر�سيد 18 ميدالية، تليها رو�سيا 
يف املركز الثاين 15، واأ�سرتاليا يف 

الثالث 13. 
ال���ب���داي���ة ك���ان���ت رو����س���ي���ة خ��ال�����س��ة 
باأول  الرو�س  ال�سباحون  فاز  حيث 
بتوقيع  االأول  ك���ان  ن��ه��ائ��ي��ات،   3
األ���ي�������س���ان���در ب����االت����وف ال�����ذي ت��وج 
ب�سباق 200م �سدر بعد اأن �سجل 
للبطولة  ج���دي���داً  ق��ي��ا���س��ي��اً  رق���م���اً 
الهنغاري  واأ����س���اف   ،2:10.75
الثانية  ميداليته  هورفاث  ديفيد 
يف هذا اللقاء بعد اأن فاز بالف�سية، 
واك����ت����ف����ى ال�����رو������س�����ي م��ي��خ��ائ��ي��ل 

دورينوف بالربونزية.
وف����������ازت ال����رو�����س����ي����ة ���س��ف��ي��ت��الن��ا 
فرا�سة  50م  �سباق  يف  ت�سيمروفا 
البطولة  رق��م  م�سجلة  للنا�سئات 
ي�سبح  ال���ف���وز  وب���ه���ذا   ،26.32
ر�سيد ت�سيمروفا يف هذه البطولة 
ذه���ب���ي���ت���ني، ب���ع���د ف����وزه����ا ب�����س��ب��اق 
بينما  خمتلط،  متنوع   100×4
وان  �ستيفاين  االأ���س��رتال��ي��ة  ح���ازت 
14 ربيعاً على الف�سية، والت�سيكية 

لو�سي �سفي�سينا على الربونزية. 
وق���ال���ت وان ع��ق��ب ال�����س��ب��اق: ك��ان 
ه����ديف ت�����س��ج��ي��ل اأف�������س���ل اأرق���ام���ي 
بتحقيق  �سعيدة  واأن���ا  ال�سخ�سية 
التدريب  ذل��ك، عملت بجد خالل 
�سابة  زل��ت  م��ا  النتيجة،  وح�سدت 
ولهذا مل تكن لدي توقعات كبرية، 

واأنا �سعيدة بهذا االإجناز. 
���س��ج��ل  ظ���ه���ر،  50م  ن���ه���ائ���ي  ويف 
تارا�سفيت�س  غ��ري��غ��وري  ال��رو���س��ي 
للبطولة  ج���دي���داً  ق��ي��ا���س��ي��اً  رق���م���اً 
بينما  ب��ال��ذه��ب،  وف���از   )25.44(
اأه����دى االأمل����اين ك���ارل ل��وي�����س اأول 

هذا  يف  لبالده  )ف�سية(  ميدالية 
ال��ي��ون��اين ميخائيل  ال��ل��ق��اء، وت���وج 
ك��ون��ت��ي��زا���س ب���ال���ربون���زي���ة، وق���ال 
يف  جيد  اأدائ����ي  ك��ان  تارا�سفيت�س: 
ال�����س��ب��اق ، واأف�����س��ل م���ن ال�����س��ب��اح، 
ال�سباح ومل  ه��ذا  اأ���س��ل��وب��ي  غ��ريت 
طريقتي  اإىل  ع���دت  ل��ذل��ك  اأف���ل���ح، 

ووجدت اأن ذلك جنح. 
الليتوانية  امل�ساء فكانت  اأما جنمة 
والتي  ع��ام��اً   16 ميليوليتا  روت���ا 
حتتفظ يف �سجلها بلقب االأوملبياد 
وال��رق��م  ���س��در،  100م  ���س��ب��اق  يف 
50م  �سباقي  يف  العاملي  القيا�سي 
ت���وج���ت  خ���ي���ث  ������س�����در،  و100م 
و200م  ���س��در،  100م  بذهبيتي 
االأول  يف  م�سجلة  م��ت��ن��وع،  ف���ردي 
للبطولة  ج���دي���داً  ق��ي��ا���س��ي��اً  رق���م���اً 
1:06.61، بينما ذهبت الف�سية 
ت��اي��ل��ور،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة ���س��ويف  اإىل 
االأوك����ران����ي����ة  اإىل  وال�����ربون�����زي�����ة 
اأب��دت  وق��د  �سولين�سيفا،  فيكتوريا 
ف����ازت  واأن  ���س��ب��ق  ال���ت���ي  ت���اي���ل���ور، 
�سعادتها  ���س��در،  50م  ب��ربون��زي��ة 
ب��ه��ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ح��ي��ث ق���ال���ت: اأن���ا 
رقما  �سجلت  وق��د  للغاية  �سعيدة 
�سباحة  ومناف�سة  جيداً،  �سخ�سياً 
ك��ب��رية م��ث��ل روت���ا اأم���ر رائ����ع، فهي 
ت����دف����ع م���ن���اف�������س���ات���ه���ا ل��ل��ت��ح�����س��ن 

والتطور. 
ال�سدر  ���س��ب��اق  يف  تتويجها  ع��ق��ب 
نداء  اإىل غرفة  �سارعت ميليوتيتا 
يف  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��داداً  االأ���س��م��اء 
ف���ردي  200م  ال����ت����ايل،  ���س��ب��اق��ه��ا 

م��ت��ن��وع، وي��ب��دو اأن زح��م��ة ج��دول 
على  ت��وؤث��ر  مل  الكثيف  م�ساركتها 
اأدائ������ه������ا، ح���ي���ث جن���ح���ت جم������دداً 
يف ت�����س��ج��ي��ل رق����م ق��ي��ا���س��ي ج��دي��د 
ل��ل��ب��ط��ول��ة م��ن��ه��ي��ة ال�����س��ب��اق ب��زم��ن 
توجت  بينما   ،2:12.32 ق���دره 
االأم��ري��ك��ي��ة اإي���ال اإي�����س��ن، احل��ائ��زة 
متنوع،  ف��ردي  400م  ذهبية  على 
بالف�سية، والكندية �سيدين بيكرم 

بالربونزية. 
وق����ال����ت م���ي���ل���ي���وت���ي���ت���ا، ال����ت����ي ب��ل��غ 
ر����س���ي���ده���ا يف ه�����ذه ال���ب���ط���ول���ة 3 
ذه��ب��ي��ات وف�����س��ي��ت��ني، ع��ق��ب �سباق 
اإاأن��ا منهكة  ف��ردي متنوع:  200م 
ب��اأف�����س��ل  ���س��ع��ي��دة  ول��ك��ن��ن��ي  االآن، 
�ساقاً يل، وهذا  يوماً  كان  اأرقامي، 
ج���زء م��ن ت��ط��وي��ري، وي��ب��دو اأن��ن��ي 
غري  �سباقات  يف  املناف�سة  اأ�ستطيع 
ال�����س��در، وج����دت االأم����ر ���س��ه��اًل يف 
�سباق 100م �سدر، لذلك ادخرت 

بع�س القدرات لهذا احلدث. 
ف��ازت  للنا�سئات  ح��رة  400م  ويف 
االأ������س�����رتال�����ي�����ة رمي������ي ف����ريوي����زر 
زمناً  م�سجلة  الذهبية  بامليدالية 
وم��ت��ق��دم��ة   ،4:07.77 ق������دره 
ع����ل����ى م����واط����ن����ت����ه����ا اآالن�����������ا ب���ول���ز 
)4:10.32(، بطلة �سباق 800م 
االأم��ري��ك��ي��ة  اأ���س��اف��ت  بينما  ح����رة، 
كوين كاروزا برونزية اإىل ذهبيتها 
التي فازت بها يف �سباق 4×200م 

تتابع.
ووا�����س����ل االأ�����س����رتال����ي����ون ارت���ق���اء 
البطولة  هذه  يف  التتويج  من�سات 

بذهبية  بري�سي  ليوك  فاز  اأن  بعد 
 ،)22.14( ح�����رة  50م  ����س���ب���اق 
�سيدوف  يفجيني  ال��رو���س��ي  وت���وج 
بالف�سة، واالأمريكي كايلب دري�سل 

بالربونز. 
وق���ال ب��ري���س��ي: ال��ت��زم��ت بخطتي 
ب��ق��وة،  االإن���ط���الق  اأردت  ل��ل�����س��ب��اق، 
اأف�سل،  اأداء  تقدمي  اأ�ستطيع  كنت 
وم��ع  ث��ان��ي��ة،   22 ت�����س��ج��ي��ل  اأردت 
، وبهذه  ذل��ك ه��ذه نتيجة ج��ي��دة. 
ا�سرتاليا  ر�سيد  ارت��ف��ع  امليدالية 

اإىل 8 ذهبيات.
حر،  تتابع  4×200م  �سباق  ويف 
اأن���ه���ى ال���ربي���ط���اين ج��ي��م�����س غ��اي 
امل���رح���ل���ة االأخ��������رية م����ن ال�����س��ب��اق 
 7:15.93 ل��ف��ري��ق��ه  م�����س��ج��اًل 
ل��ي��ت��وج ب���ال���ذه���ب، وح����ل ال��ف��ري��ق 
 ،)7:15.82( ثانياً  االأ���س��رتايل 

واالأمريكي ثالثاً )7:17.67(.
وقد اأعرب غاي عن �سعادته باإهداء 
هذا  يف  لها  ذهبية  اأول  بريطانيا 
احلدث قائاًل: منحني التاأهل اأواًل 
اطلعنا  عندما  ولكن  الثقة،  بع�س 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال�����س��ب��اح��ني اأدرك���ن���ا 
���س��ع��وب��ة امل��ن��اف�����س��ة ل���ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة 
حاولنا  القلق،  من  ب�سيء  و�سعرنا 
واحد،  كفريق  ال�سباق  نخو�س  اأن 
ال�����س��ح��ك��ات م��ع��اً، و�سجع  ت��ب��ادل��ن��ا 

بع�سنا االآخر، وهذا اأمر رائع. 
و�سهدت فرتة اليوم امل�سائية ن�سف 
حيث  ال�سباقات،  من  اثنني  نهائي 
اأو�ستينوفا  داري��ا  الرو�سية  تاأهلت 
ظ��ه��ر  50م  ن����ه����ائ����ي  اإىل  اأواًل 

االأم��ري��ك��ي��ة  ت��ل��ت��ه��ا   ،)28.57(
ك��اث��ل��ني ث��ان��ي��اً، وال��ن��ي��وزي��الن��دي��ة 
لتكون  ثالثاً،  فامو�سيلي  غابرييل 
اإىل  ت�������س���ل  ن���ي���وزي���الن���دي���ة  اأول 

النهائي يف هذه البطولة. 
لينت�س  جو�سن  االأمريكي  وتاأهل 
اأن  ب��ع��د  ف��را���س��ة  50م  ن��ه��ائ��ي  اإىل 
تاله   ،24.04 ق���دره  زم��ن��ا  �سجل 
اإفريقي  اجلنوب  الثاين  املركز  يف 
ماثيو  واالأمريكي  كويتزي،  راي��ان 

جوزا ثالثاً. 
وت��ت��وا���س��ل م��ن��اف�����س��ات م��ون��دي��ال 
ال�������س���ب���اح���ة ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني ي������وم غ��د 
ت�سفيات   4 ت��ق��ام  حيث  وال�����س��ب��ت، 
يف  نهائي  و11  غ��د،  م�ساء  نهائية 

اليوم اخلتامي للحدث. 
تقام االأدوار التمهيدية يومياً من 
10 �سباحامُ-1 ظهراً، بينما تعقد 
والنهائية  النهائية  ن�سف  االأدوار 
م�ساء كل يوم من 6-8.30 م�ساًء، 
 20 وي��ب��ل��غ �سعر ت��ذك��رة ال��دخ��ول 
درهماً لليوم، اأو 80 درهماً جلميع 
اأيام احلدث، وتتوفر التذاكر خالل 
بوابة  عند  البطولة،  انعقاد  ف��رتة 
الواقع  الريا�سي،  حمدان  جممع 
ع���ل���ى ط���ري���ق االإم����������ارات )ط���ري���ق 
خدمة  وتقدم  �سابقاً(،  العابر  دبي 
للجمهور  خدماتها  املجاين  النقل 
املناف�سة  ف��رتت��ي  وخ���الل  ي��وم��ي��اً، 
من  انطالقاً  وامل�سائية  ال�سباحية 
م��رك��ز االإم�������ارات ل��ل��ت�����س��وق »م���ول 
للت�س�����������وق  دبي  االإمارات«، ومركز 

»دبي مول«.

الكنغر يت�سدر الذهب والعم �سام يف قمة ترتيب امليداليات يف مونديال ال�سباحة للنا�سئني بدبي

�سفاين�ستايجر يعود لت�سكيلة اأملانيا يونايتد يتقّدم بعر�س ر�سمي ل�سم هرييرا 
قال خو�سو اوروتيا رئي�س اتليتيك بيلباو الذي 
اال���س��ب��اين  االوىل  ال���درج���ة  دوري  يف  ي��ن��اف�����س 
تلقى عر�سا من  ال��ن��ادي  ان  ام�س  ال��ق��دم  لكرة 
العب  ل�سم  اجنلرتا  بطل  يونايتد  مان�س�سرت 
ال��و���س��ط ان���در ه��ريي��را وا���س��اف اوروت��ي��ا خالل 
موؤمتر �سحفي ان بو�سع هرييرا الذي يرتبط 
-2015 مو�سم  نهاية  حتى  بيلباو  م��ع  بعقد 
برغبته  ال���ن���ادي  اب��ل��غ  اذا  ي��رح��ل  ان   2016
ال�سرط  ي��ون��اي��ت��د  ي�����س��دد  ان  يف االن��ت��ق��ال ع��ل��ى 

مليون   36 قيمته  والبالغ  عقده  يف  اجل��زائ��ي 
يورو )47.6 مليون دوالر(.

ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ي��وم��ي��ة  م��ارك��ا  وذك����رت �سحيفة 
اال�سبانية اليوم اجلمعة ان يونايتد عر�س 30 
العمر  م��ن  البالغ  ال��الع��ب  ل�سم  ي��ورو  مليون 
قيمة  ان  ا���س  �سحيفة  ذك���رت  بينما  ع��ام��ا   24

العر�س تبلغ 27 مليون يورو.
مبوقع  بيلباو  حل�ساب  قوله  اوروتيا  عن  ونقل 
ت��وي��رت ل��ل��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ع��رب االن��رتن��ت 

تلقينا العر�س الليلة املا�سية وقلنا بالفعل انه 
ال يوجد تفاو�س ب�ساأن اي من العبينا وا�ساف 
بالن�سبة لنا فان اتليتيك ميثل ناديا فريدا من 
بنف�س  ي�سعروا  ان  الالعبني  على  يجب  نوعه. 
ال�سعور.  واذا ما مت ابرام تلك ال�سفقة ف�سيكون 
للعب يف  ا�سباين يرحل  اح��دث الع��ب  ه��ريي��را 
اجن��ل��رتا ه���ذا امل��و���س��م ع��ق��ب ان��ت��ق��ال خي�سو�س 
نافا�س والفارو نيجريدو اىل مان�س�سرت �سيتي 

وروبرتو �سولدادو اىل توتنهام هوت�سبري. 

يف  ب�سيطة  ا�سابة  من  �سفاين�ستايجر  با�ستيان  الو�سط  الع��ب  تخل�س 
الكاحل لين�سم اىل ت�سكيلة من 24 العبا اأعلنتها املانيا ام�س ا�ستعدادا 
خلو�س مباراتي النم�سا وجزر فارو ال�سهر املقبل �سمن ت�سفيات كاأ�س 

العامل لكرة القدم 2014 يف الربازيل.
املو�سم  نهاية  الكاحل يف  يف  احتاج جلراحة  الذي  �سفاين�ستايجر  وغاب 
بايرن  مباريات  اغلب  القاب عن  بثالثة  ناديه  فوز  �سهد  ال��ذي  املا�سي 
ميونيخ خالل فرتة االع��داد للمو�سم اجلديد ومل ي�سل بعد اىل قمة 
تعادل  التي  املباراة  الكاحل يف  الالعب ال�سابة يف  تعر�س  كما  م�ستواه 
فيها فريقه 1-1 امام فرايبورج يف الدوري االملاين يوم الثالثاء املا�سي 

اال انها بدت اخف وطاأة مما كان يعتقد يف البداية.
�سام واملهاجم  باير ليفركوزن �سيدين  امل��درب يواكيم لوف العب  و�سم 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  جولته  يف  الفريق  م��ع  ذهبا  اللذين  ك��رو���س  ماك�س 

خ��الل م��اي��و اي���ار وي��ون��ي��و ح��زي��ران امل��ا���س��ي��ني. لكن ل��وف جت��اه��ل �سم 
ال��دوري االملاين املو�سم املا�سي وزميل �سام يف  �ستيفان كي�سلينج هداف 
امل�سابقة املحلية  الفريق والذي �سجل هدفني خالل ثالث مباريات يف 
لوكا�س  امل�سابني  الو�سط  العبي  ب��دون  ل��وف  �سيلعب  كما  املو�سم.  ه��ذا 

بودول�سكي وايلكاي جندوجان.
وقال لوف لل�سحفيني نت�سدر جمموعتنا وبفارق جيد اال اننا مل نتاأهل 
بعد. هدفنا وا�سح وهو قطع اخلطوة الوا�سعة املقبلة بتحقيق فوزين يف 
الثالثة  املجموعة  املانيا  تت�سدر  املقبلتني وعقب �ست جوالت  املباراتني 
وال�سويد  النم�سا  على  نقاط  خم�س  بفارق  وتتقدم  نقطة   16 بر�سيد 

وايرلندا. 
ومتتلك قازاخ�ستان نقطة واحدة بينما خ�سر منتخب جزر فارو كافة 

مبارياته حتى االن.
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تقام اليوم مناف�سات اجلولة الرابعة من بطولة 
العامل �سكاي دايف دبي للزوارق ال�سريعة اك�س 
ك����ات- يف م��دي��ن��ة ���س��رتي�����س��ا االي��ط��ال��ي��ة وع��ل��ى 
احل��دود  على  تقع  التي  ماجيوري  بحرية  مياه 
ال�سمالية اليطاليا مع �سوي�سرا. و�سيكون الفوز 
زمن  اأف�����س��ل  ت�سجيل  حم���اوالت  �سباق  بكاأ�سي 
والذي يحمل ا�سم �سركة اعمار العقارية و�سباق 
�سبيد كات ران الذي يحمل ا�سم �سوق دبي احلرة 
هدفا مطروحا اأمام جميع الزوارق امل�ساركة يف 
اجلولة والتي و�سل عددها اإىل 13 زورقا عند 
يف  ال��دخ��ول  قبل  الت�سجيل  عمليات  ا�ستكمال 
املعرتك االهم يوم غدا االحد. وتقرر اإن تكون 
التجارب الر�سمية يف الفرتة ال�سباحية على اإن 
تنطلق اأوىل مناف�سات اجلولة من خالل �سباق 
ال�ساعة  مت��ام  يف  زم��ن  الأف�سل  العقارية  اإع��م��ار 
الرابعة بتوقيت  ايطاليا  الثانية ظهرا بتوقيت 
اإط��الق  املنظمة  اللجنة  ق��ررت  حيث  االإم����ارات 
ا���س��م امل��وؤ���س�����س��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه امل��ن��اف�����س��ة 
�سوف متنح عليها جوائز خالل اجلولة  والتي 
العام. ويعقب ذلك  اإىل نقاط الرتتيب  اإ�سافة 
ران  كات  �سبيد  ال�سرعة  �سباق  مناف�سات  اإقامة 
اأطلق عليه �سباق �سوق دبي احل��رة حيث  ال��ذي 
التي  امل��ن��اف�����س��ات  ع��ق��ب  االأب���ط���ال  ت��ت��وي��ج  �سيتم 
بتوقيت  ع�سرا  اخلام�سة  ال�ساعة  عند  جت��ري 
االإم����ارات  ال�����س��اب��ع��ة بتوقيت  ال�����س��اع��ة  اي��ط��ال��ي��ا 
امل�ساركة يف اجلولة  الفرق  ويتقدم  ال�سبت  غدا 
ث��الث  ب��ع��د  للبطولة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  مت�سدر 
العاملي  الثنائي  ب��ق��ي��ادة   3 ف���زاع  زورق  ج���والت 
امل��ري وال��ذي يطمح يف  ع��ارف الزفني وحممد 
التتويج  من�سات  اإىل  وال��ع��ودة  بريقه  ا�ستعادة 
بقوة بعدما طاردته االأعطال يف اجلولة الثالثة 
وياأمل  املناف�سني.  من  ع��دد  ب��روز  �سهدت  التي 
الثنائي  ب��ق��ي��ادة   33 ال��ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ط��اق��م 
طالب ال�سيد و�سامل العديدي يف موا�سلة درب 
اجل��والت  يف  كمناف�سني  ب��روزه��م��ا  بعد  ال��ت��األ��ق 
امل��ا���س��ي��ة االأم������ر ال�����ذي ج��ع��ل ال���ف���ري���ق يحتل 
 525 بر�سيد  العام  الرتتيب  الثالث يف  املركز 

نقطة االأم��ر يجعل الثنائي يعمل بقوة حل�سد 
النجاح والتاألق. وب��دوره ي�سعي فريق روح دبي 
و�سامل  امل��ري  را�سد  العاملي  الثنائي  بقيادة   11
هذه  يف  امل��ع��روف  ت��األ��ق��ه  ا�ستعادة  اإىل  الهاملي 
البطوالت ويف اأول ظهور للفريق علي امل�ستوي 
اخل���ارج���ي ح��ي��ث جن���ح ال������زورق يف جت�����اوز كل 
الظروف ال�سابقة والتي حرمته من التواجد يف 
املقدمة بعد احلادث الذي تعر�س له يف اجلولة 
الثانية والعطل الذي امل باملحركات يف اجلولة 
االأوىل حيث جنح يف اجلولة الثالثة يف احتالل 
و�سيكون  القوية.  عودته  ليعلن  الثالث  املركز 
7 على موعد  زورق االإم��ارات �سكاي دايف دبي 
الطاير  را���س��د  االإم���ارات���ي  املت�سابق  ظ��ه��ور  م��ع 
املت�سابق  ���س��رياف��ق  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ة  جم���ددا يف 
االأمريكي املخ�سرم جي براي�س بطل العامل يف 
�سباقات الفورموال 1 يف قيادة الزورق يف �سراكة 
اأ�سهم  ارت��ف��اع  يف  ت�سهم  اأن  �سانها  م��ن  ج��دي��دة 
م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة  �سيظهر يف  ك��م��ا  امل��ن��اف�����س��ة. 
دبي  داي���ف  �سكاي  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة 
الفجرية  زورق  ك��ات-  اك�س  ال�سريعة  ل��ل��زوارق 
ايطاليا  باليزي  �سرافينو  الثنائي  بقيادة   20
وريت�سارد بريطانيا وزورق �سوق دبي احلرة 30 
ال��رنوي��ج  نيل�سون  ف��ريي��ك  ب��ال  الثنائي  بقيادة 
وت����وم ب����اري ك��وت��ري ا���س��رتال��ي��ا وال����ذي ي�����س��ارك 
ويحمالن  البطولة  مناف�سات  يف  االأوىل  للمرة 
معا ذكريات طيبة يف �سرتي�سا اإبان م�ساركتهما 

يف �سباقات الفئة االأوىل. 
ح�����س��ورا  اخل��ل��ي��ج  منطقة  اأب���ط���ال  ي�سجل  ك��م��ا 
م�ساركة  خالل  من  الرابعة  اجلولة  يف  متميزا 
عبداللطيف  الثنائي  بقيادة   17 رهيب  زورق 
ال��ع��م��اين وج��ا���س��م ال��دخ��ي��ل وال���ذي ح�سل على 
زورق  وكذلك  املا�سية  اجلولة  يف  الرابع  املركز 
94 حممد الن�سر وعبدالرحمن الن�سر  قطر 
بقوة  للمناف�سة  املر�سحني  م��ن  يعترب  وال���ذي 
املركز  �ساحب  ويتطلع    . اجل��ول��ة  األ��ق��اب  على 
نقطة   678 بر�سيد  العام  الرتتيب  يف  الثاين 
دانيال  عمر  الثنائي  بقيادة   50 معو�س  زورق 

موا�سلة  اإىل  اأم��ري��ك��ا  ب��ال��وغ  وغ����اري  �سوي�سرا 
املت�سدر   3 ف���زاع  زورق  على  وال�سغط  ال��ت��األ��ق 
ي�سعي  بينما  ايطاليا  يف  جيدة  نتائج  بتحقيق 
زورقا اإل اأند اإل 22 بقيادة الفارو اماتو ايطاليا 
بقيادة   66 ايطاليا وجبلتالر  بيني�سي  وماركو 
مارك والكر بريطانيا �سكوت وليامز بريطانيا 
�سيف بن  �سعادة  وك��ان  احل���دث.  ال��ت��األ��ق يف  اإىل 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  الكتبي  م��رخ��ان 
املحرتفني الدولية للزوارق ال�سريعة دبليو بي 
ملتابعة فعاليات  ايطاليا  اإىل  اأي��ه- قد و�سل  بي 
اجلولة الرابعة من بطولة العامل �سكاي دايف 
ت�سرف  التي  كات-  اك�س  ال�سريعة  للزوارق  دبي 
زي��ارت��ه  ل���دي  الكتبي  واط��ل��ع  اجل��م��ع��ي��ة.  عليها 
���س��اح��ة ال���ف���رق وم���وق���ع احل�����دث ع��ل��ى ب��ح��رية 
الفرق  ومقر  التجهيزات  كافة  على  ماجيوري 
املت�سابقني  جميع  ب��زي��ارة  ق���ام  ح��ي��ث  امل�����س��ارك��ة 
للبطولة  اجلارية  ا�ستعداداتهم  علي  والتعرف 
املنتظرة. من جهته قال طالب ال�سيد �سرف قائد 
زورق الفيكتوري 33 انه وزميله املت�سابق �سامل 
ال�سباق  االأول يف  املركز  ين�سدان  العديدي  علي 
الرئي�سي للجولة الرابعة غدا االأحد .. مو�سحا 
ان موؤ�سر النتائج يوؤكد ارتفاع االأداء ب�سكل كبري 
خالل مراحل البطولة املختلفة والتي انطلقت 
من االإم���ارات. وق��ال انه لي�س بغريب عن مياه 
وال��ت��ي  �سرتي�سا  م��دي��ن��ة  م��اج��ي��وري يف  ب��ح��رية 
اأن  مبينا   .. الذكريات  من  الكثري  فيها  ميلك 
البحرية يف  ال�سباقات  بالفعل بني  فارقا  هناك 
متمنيا   .. هنا  البحرية  وال�سباقات  االإم����ارات 
اأن ي��ن��ال ح��ظ��ا م��ن ال��ت��وف��ي��ق م��ع زم��ي��ل��ه �سامل 
ال��ذي اثبت ق��درات جتعله من اأه��م االأبطال يف 
ال�سباقات البحرية خا�سة قدراته الفائقة على 
جانبه  ومن  امل�ساركات.  من  واال�ستفادة  التعلم 
�سرتي�سا  مدينة  عمدة  ميال  دب��ي  كانيو  رح��ب 
امل�����س��ارك��ني يف احل���دث العاملي  ب��ك��ل  االي��ط��ال��ي��ة 
اللجان  واأع�ساء  ال�سخ�سيات  كبار  من  العاملي 
واأع�ساء  ورئي�س  والدولية  املحلية  التنظيمية 
ال��دول��ي��ة  امل���ح���رتف���ني  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

للزوارق ال�سريعة دبليو بي بي اأيه- والذين كان 
لهم دور موؤثر يف ا�ست�سافة احلدث. ومن جانب 
قائد  براي�س  جي  االأمريكي  املت�سابق  ق��ال  اخ��ر 
زورق �سكاي دايف دبي 7 انه يجد متعة اأكرث يف 
اك�س  ال�سريعة  للزوارق  العامل  بطولة  �سباقات 
كات- اأكرث من غريها من البطوالت البحرية 
1 التي  ل��زوارق الفورموال  حتى بطولة العامل 
يحمل لقبها من قبل. واأكد انه يف�سل امل�ساركة 
يف ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ع���ن غ���ريه���ا من 
البطوالت االخري وذلك نظرا للجاذبية وتوفر 
اإ�سافة اإىل تنوع امل�ساركني  عن�سر االإث��ارة فيها 
.. م�سيدا يف  اخل���ربات  م��ن  الكثري  يعطي  مم��ا 
ه����ذا اخل�����س��و���س ب��ج��ه��ود ج��م��ع��ي��ة امل��ح��رتف��ني 
اأي��ه-  ب��ي  ب��ي  دبليو  ال�سريعة  ل��ل��زوارق  الدولية 
والتي جنحت بامتياز يف الت�سويق للحدث ومن 

ثم الرتويج له يف بالد بعيدة مما يعني االنت�سار 
ال�سريع. وحول �سباق �سرتي�سا يوم غد واأجواء 
ح��ظ��وظ اجلميع  اأن  ق���ال  امل��رت��ق��ب��ة  ال��ت��ن��اف�����س 
االأداء  ك��ف��اءة  على  ال��ره��ان  و�سيكون  مت�ساوية 
ا�ستعداده  ..م��وؤك��دا  ال�سالمة  للجميع  متمنيا 
جانبها  ومن   . االألقاب  على  للمناف�سة  الكامل 
مبناف�سات  ايطاليا  يف  املحلية  ال�سحف  اهتمت 
اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة م���ن ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ���س��ك��اي 
والتي  كات-  اك�س  ال�سريعة  للزوارق  دبي  دايف 
حتت�سنها مياه بحرية ماجيوري وتختتم هناك 
يوم االأحد مب�ساركة 13 زورقا. واأفردت �سحيفة 
ايطاليا  �سمال  يف  االن��ت�����س��ار  وا���س��ع��ة  ال�ستامبا 
ت��ق��ري��را ���س��ام��ال ع��ن احل����دث امل��رت��ق��ب وال����دور 
املتميز لدولة االإمارات العربية املتحدة واإمارة 
دبي وجهود جمعية املحرتفني الدولية للزوارق 

تطوير احلدث  اأي��ه- يف  بي  بي  دبليو  ال�سريعة 
وانتقاله من االإمارات ليخرج اإىل العامل بابهي 
�سورة. واأ�سادت ال�سحيفة بامل�ساركة االإماراتية 
الفيكتوري  موؤ�س�سة  زوارق  وج���ود  يف  املتمثلة 
تيم التي متلك �سعبية كبرية يف ايطاليا حيث 
���س��ت��دف��ع امل��وؤ���س�����س��ة ب��ث��الث��ة زوارق ه��ي ف���زاع 3 
والفيكتوري 33 و�سكاي دايف دبي 7 اإىل جانب 
م�ساركة زورق روح دبي 11 وزورق��ني يحمالن 
 20 ال��ف��ج��رية  اإم��ارات��ي��ة ه��ي  اأ���س��م��اء موؤ�س�سات 
و�سوق دبي احلرة 30. ويف ال�سياق ذاته ن�سرت 
عن  خا�سا  تقريرا  ري�سويغليو  اي�سو  �سحيفة 
ال�سباق وا�ست�سافة املدينة االيطالية له اأظهرت 
باحلدث خا�سة  املدينة  اأه��ل  اهتمام  م��دي  فيه 
ان ايطاليا لها تاريخ حافل يف ا�ست�سافة كربي 

االأحداث الريا�سية يف ال�سباقات البحرية. 

مناف�سات اجلولة الرابعة من بطولة العامل �سكاى دايف دبى تبداأ اليوم يف ايطاليا

دورمتوند ياأمل تخطي بايرن 
يف البوندي�سليغا

�ستكون الفر�سة �سانحة لبورو�سيا دورمتوند الو�سيف 
ان يتخطى بايرن ميونيخ حامل اللقب الول مرة هذا 
غدا  فرانكفورت  اينرتاخت  على  يحل  عندما  املو�سم 

االحد يف املرحلة الرابعة من الدوري االملاين.
وكان بايرن ميونيخ �سقط يف فخ التعادل امام فرايبورغ 
الرتباطه  مقدمة  م��ب��اراة  يف  املا�سي  ال��ث��الث��اء   1-1

مبباراة الكاأ�س ال�سوبر االوروبية مع ت�سل�سي.
مباريات   4 نقاط من   10 اىل  ر�سيده  بايرن  ورف��ع 
يف ال�سدارة موقتا، فيما متلك ثالثة اندية 9 نقاط 

كاملة هي دورمتوند وباير ليفركوزن وماينت�س.
ووق��ع دورمت��ون��د م��رة جديدة يف جمموعة �سعبة يف 
االنكليزي  ار�سنال  �سيواجه  اذ  اوروب���ا،  ابطال  دوري 

ومر�سيليا الفرن�سي ونابويل االيطايل.
ويحل باير ليفركوزن املميز حمليا على �سالكه الذي 

مير بفرتة انعدام وزن حيث مل يفز يف اي مباراة يف 
الدوري ويرتنح يف املركز اخلام�س ع�سر.

االب��ط��ال حيث  دوري  نف�سه يف  ب��زج  �سالكه جنح  لكن 
وقع مع ت�سل�سي وبازل ال�سوي�سري و�ستيوا بوخار�ست 
ال��دور  اىل  للتاأهل  معقولة  جمموعة  يف  ال��روم��اين 

الثاين.
من جهته، يحقق ليفركوزن �سل�سلة مميزة بالفوز يف 
8 مباريات متتالية يف الدوري، يف ظل تاألق مهاجمه 

غري الدويل �ستيفان كي�سلينغ.
ب���ورو����س���ي���ا  ال�������س���ب���ت  ي���ل���ع���ب  امل�����ب�����اري�����ات،  ب����اق����ي  ويف 
م��ون�����س��ن��غ��الدب��اخ م���ع ف����ريدر ب���رمي���ن، وه��ان��وف��ر مع 
ماينت�س، وفول�سبورغ مع هرتا برلني، ونورمربغ مع 
برانو�سفايغ،  اينرتاخت  م��ع  وه��ام��ب��ورغ  اوغ�����س��ب��ورغ، 

واالحد �ستوتغارت مع هوفنهامي.

•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

يف اإطار حر�س اللجنة االأوملبية البحرينية على تنفيذ 
توجيهات �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة رئي�س 
اإدارة  املجل�س االأعلى لل�سباب والريا�سة رئي�س جمل�س 
اللجنة ،قررت اللجنة االأوملبية تو�سيع قاعدة امل�ساركة 
ال��ذي  الريا�سية  والهيئات  االحت����ادات  اإدارة  دب��ل��وم  يف 

تنظمه اإدارة التدريب والتطوير الريا�سي بالتعاون مع 
للريا�سة، وذلك من خالل توجيه  العاملية  االأكادميية 
والقطاعات  الهيئات  م��ن  كبري  ل��ع��دد  امل�����س��ارك��ة  دع���وة 

الريا�سية.
وق���ام���ت ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة ب���اإر����س���ال دع�����وات امل�����س��ارك��ة 
جلميع االحتادات الريا�سية، واملجل�س االأعلى لل�سباب 
وال��ري��ا���س��ة، وامل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة 

الرتبية  ووزارة   ، ال��وط��ن��ي��ة  االأن���دي���ة  ع��ل��ى  لتعميمها 
لقوة  التابع  الع�سكري  الريا�سي  واالحت���اد  والتعليم، 
دف����اع ال��ب��ح��ري��ن، واالحت������اد ال��ري��ا���س��ي ل���الأم���ن ال��ع��ام 
االأوملبية  اللجان  اإىل  الداخلية،باالإ�سافة  التابع لوزارة 

الوطنية اخلليجية.
ويت�سمن برنامج دبلوم اإدارة االحتادات الريا�سية ثالث 
ور�س عمل، االأوىل تتناول مو�سوع اإعداد اال�سرتاتيجية 

و�ستقام خالل الفرتة من 6 لغاية 10 اأكتوبر 2013، 
والثانية تتناول مو�سوع حتديد امل�سار الريا�سي خالل 
والثالثة   ،2013 دي�سمرب   10 لغاية   5 م��ن  ال��ف��رتة 
الفرتة  خ��الل  االإداري���ة  والعمليات  التخطيط  تتناول 

من 26 لغاية 30 يناير 2014م.
واأر����س���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة االأومل���ب���ي���ة ت��ع��م��ي��م��اً ر���س��م��ي��اً ل��ك��اف��ة 
الريا�سية االأخرى يبني  االحتادات واالأندية واجلهات 

ال�سروط  تن�س  حيث  ال��ربن��ام��ج،  يف  امل�ساركة  ���س��روط 
واأن  االجنليزية،  باللغة  ملماً  املرت�سح  يكون  اأن  على 
ال�سخ�سية(  )املقابلة  املقرر  ال�سفهي  االختبار  يجتاز 
من  اأو  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  املرت�سح  يكون  واأن 
يرونه منا�سباً، و�ستتحمل اللجنة االأوملبية كافة تكاليف 
الكوادر  وتدريب  تطوير  باأهمية  منها  اإمياناً  امل�ساركة 

الوطنية العاملة يف القطاع الريا�سي.

حر�شًا منها على دعم احلركة ال�شبابية والريا�شية باململكة

اللجنة الأوملبية تو�سع قاعدة امل�ساركة يف دبلوم اإدارة الحتادات والهيئات الريا�سية
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�سدام مورينيو – جوارديول يعود يف �سوبر اأوروبا 

حاليا  املقامة   2013 لعام  للجودو  ال��ع��امل  بطولة  مناف�سات  توا�سلت 
مبدينة ريو دي جانريو يف الربازيل، والتي تختتم م�ساء اليوم مب�ساركة 
678 العبا والعبة من 123 دولة من كافة القارات من بينهم 10 دول 
،ال��ع��راق  ،اجل��زائ��ر،ال��ك��وي��ت  ،االأردن  االإم����ارات  منتخبات  يف  ممثلة  عربية 
،م�سر ،لبنان ،املغرب ،تون�س واليمن ،والتي �سهدت احتالل العب االإمارات 
توما املركز الرابع يف ترتيب فئة 81 كغ بخ�سارته املركز الثالث الربونزي 
اأم��ام بطل رو�سيا ايفان ..ويبقى االأم��ل من خالل م�ساركة  اآخ��ر ثانية  يف 
90 كغ يف �ساعة  العبنا مهيل ال��ذي واج��ه االيطايل وال��رت يف وزن حتت 
ال��وزن يلعب امل�سري حامت اخلري مع  اأم�س ،ويف نف�س  متاأخرة من م�ساء 
اإبراهيم خلف  االأردين  الوزن  نف�س  يلعب يف  ،كذلك  �سب�ستيان  النم�ساوي 
فوق  مناف�سات  يف  الليلة  منتخبنا  ي�سارك  دوال�سم،فيما  الكامريوين  مع 
 73 م�ساركة  �سهدت  قد  اخلمي�س  االأول  اأم�س  جولة  وكانت  ك��غ..   100
العبا و47 العبة يف مناف�سات 63 كغ لل�سيدات ، ،والتي توجت الفرن�سي 
بيرتيل بلقب مناف�سات وزن حتت 81 كغ. و�سهدت فعاليات البطولة التي 
منها  ميداليات   7 بر�سيد  اليابان  �سدارة  اأالن  حتى  الرابع  يومها  بلغت 
يف  الثاين  املركز  فرن�سا  احتلت  ،فيما  وبرونزيتان  وف�سيتان  ذهبيات   3
املركز  وبرونزيتان،اأما  وف�سيتان  ذهبية  ميدالية  بر�سيد  العام  الرتتيب 
بر�سيد  اجلماهريية  البطولة  م�ست�سيفة  الربازيل  احتلته  فقد  الثالث 
بر�سيد  منغوليا  منتخب  ال��راب��ع  امل��رك��ز  ،ويف  وب��رون��زي��ة  وف�سية  ذهبية 
رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  وج��ه حممد  اآخ��ر  . من جانب  ذهبية وف�سية 
ات�سال مع  االإم��ارات للم�سارعة واجل��ودو والكيك بوك�سينج خالل  احتاد 
اأمني �سندوق االحتاد  االإم��ارات  العام الحتاد  ال�سر  اأمني  التميمي  نا�سر 
املقامة حاليا يف  للجودو  العامل  لفعاليات بطولة  املتابع  للجودو  ال��دويل 
اجلائزة  بطولة  يف  للم�ساركة  االأع�ساء  للدول  الدعوة  بتوجيه  الربازيل 
2013( التي تقام يومي 22 و23 نوفمرب  الكربى للجودو )االإم��ارات 
املقبل ب�سالة اأر�س املعار�س يف اأبو ظبي ،بجانب بطولة النخبة)املحاربني 
ي�ست�سيفها  والتي  �سنة،   30 ف��وق  اجل��ودو  ملنتخبات  اخلام�سة  القدماء( 
الأول مره خالل  بوك�سينج  والكيك  واجل��ودو  للم�سارعة  االإم���ارات  احت��اد 
اجلائزة  بطولة  هام�س  علي  املقبل  نوفمرب   26 وحتى   24 من  الفرتة 
ع���ودة الع��ب  �ست�سهد  وال��ت��ي  االإم�����ارات جم���ددا  ال��ت��ي حتت�سنها  ال��ك��ربى 
 2012 لندن  اأوملبياد  يف  �سارك  ال��ذي  ال��درع��ي  حميد  الوطني  منتخبنا 
اأك��د جاهزيته  ،وال���ذي  اآن���ذاك وق��د �سفي متاما  االإ���س��اب��ة  اأبعدته  وال���ذي 
االإم���ارات  الع��ب  م�ساركة  اال�ست�سافة  تتيح  ،كما  ب��الده  �سعار  عن  للدفاع 
ال�ساعدين  الذي يعد يف مقدمة قائمة الالعبني  العمرو  ال�ساعد خالد 
الذين يعدهم االحتاد تدريجيا خلو�س التجربة االحرتافية مع االهتمام 
االأكادميي والتثقيفي والغذائي بتلك ال�سفوة الواعدة من مواهب االأندية 

ومراكز النخبة .

اليوم ما هو  يتقا�سم جو�سيب جوارديوال وجوزيه مورينيو 
اأكرث من املهنة يف يوم بعيد من املا�سي كانت العالقة بينهما 
اللقاء  على  معتادان  ل���دودان  ع��دوان  اليوم  لكنهما   ، جيدة 
من حني الآخر لهدف ال يتغري: البحث عن االألقاب واملزيد 

منها.
كاأ�س   .. االأوروب��ي��ة  ال�سوبر  كاأ�س  ، على  ب��راغ  ومعركتهما يف 
اآخ��ر الأح��ده��م��ا؟ ال يتعلق االأم���ر ب��ذل��ك. يف امل��واج��ه��ات بني 
اعتياد  �سوى   ، ع��ادي  �سيء  يوجد  ال  ومورينيو  ج��واردي��وال 
اأع��وام توج  اأربعة  14 لقبا يف  االثنني على ح�سد الكوؤو�س: 
بر�سلونة  مع  ميونيخ  لبايرن  احل��ايل  االأ�سباين  امل��درب  بها 
حقبة  ي��ب��داأ  ال��ذي  الربتغايل  للمدرب  عاما   13 يف  و20   ،

جديدة مع ت�سيل�سي.
ك��م��درب ل��رب���س��ل��ون��ة ، ف���از ج���واردي���وال ع��ل��ى م��وري��ن��ي��و �سبع 
مرات من اإجمايل 15 مباراة ، انتهت اإحداها اأول كال�سيكو 
حتديدا للمدرب الربتغايل مع ريال مدريد بخم�سة اأهداف 
نظيفة. فاز مورينيو على زميله ال�ساب ثالث مرات ، اثنتان 
اإنرت االإيطايل. وخم�س  منها مع النادي امللكي وواح��دة مع 

مباريات انتهت بالتعادل.
ع��ل��ى م�ستوى ال��ك��اري��زم��ا ه��م��ا م��ت��ع��ادالن اأي�����س��ا ، ف��ل��و ك��ان 
�سورة  للمتفرج  اجلماعية  العقلية  ل��دى  ميثل  ج��واردي��وال 

الطيب ، فمورينيو هو ال�سرير.
الربتغايل كان اأول من راهن على دور البطل امل�ساد ، حتى 
بطولة  يف  بلقب  فيه  يفوز  اأن  دون  وط���اأه  بلد  يوجد  ال  اأن��ه 

الدوري ، ومعه اأي�سا لقب امل�ستفز.
ف��ي��م��ا مي�����س��ي م��وري��ن��ي��و ع����ادة وه���و ي��ح��م��ل ج����ذوة يف ي���ده ، 
ما حدث  ذل��ك  االإطفائي.  دور  الغالب  ج��واردي��وال يف  يلعب 
�سبق مباراة  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  املا�سي يف  االثنني  يوم 
الدوري  الثالثاء يف   1-1 بالتعادل  انتهت  التي   ، فرايبورج 
االأملاين ، حيث �سمح املتحدث با�سم بايرن ماركو�س هورفيك 
ال�سحفي  وق���ال  االأمل�����ان.  ال�سحفيني  الأح���د  اأخ���ري  ب�����س��وؤال 
املو�سم  يف  االأف�����س��ل  الفريق  ك��ان  ب��اي��رن  اإن  ي��ق��ول  مورينيو 
املا�سي ، لكن بعد تغيري املدرب مل يعد واثقا من ذلك االآن. 

ماذا تقول عن ذلك؟ .
االإعالمية  القاعة  غ��ادر  بل  �سيئا  البافاري  م��درب  يقل  مل 
وعلى وجهه ابت�سامة ب��اردة ومرة واح��دة فقط ، مل يحتمل 
ملورينيو.  املف�سلة  اللعبة  الدخول يف  وقرر  عقل جوارديوال 
االإع��الم��ي��ة ال�ستاد  ب��ال��ق��اع��ة   2011 اأب���ري���ل  ذل���ك يف  ك���ان 
�سانتياجو برنابيو ، ع�سية ذهاب الدور قبل النهائي لدوري 

اأبطال اأوروبا بني ريال مدريد وبر�سلونة.

ك���ان ال��ف��ري��ق ال��ك��ت��ال��وين ي��دخ��ل ال��ل��ق��اء وه���و ب��ك��ام��ل ق���واه ، 
وم�����س��ت��ث��ار بع�س ال�����س��يء ب��ع��د خ�����س��ارت��ه ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س امللك 
اأم����ام نف�س امل��ن��اف�����س ، ل���ذا ق���رر ج���واردي���وال حتفيز  ب��ه��دف 
العبيه بالدخول على خط ا�ستفزازات نظريه يف امللكي وقال 
ج���واردي���وال: هنا يف ق��اع��ة مورينيو االإع��الم��ي��ة. ه��و االآم��ر 
امللعون. ال ميكنني الدخول يف مناف�سة معه الأنني ال اأعرف 

كيف تلعب هذه املباراة. �سنحاول الرد يف امللعب .
ب��داأت  النف�سية بني مورينيو وج��واردي��وال قد  كانت احل��رب 
، بداأ كل �سيء يف الدور  امل�ستوى الريا�سي  منذ فرتة. على 
قبل النهائي من دوري االأبطال االأوروبي عام 2010 ، التي 

واجه فيها اإنرت ميالن بر�سلونة.
االأي�����س��ل��ن��دي  ال���ربك���ان  ث����وران  ، ت�سبب  ال���ذه���اب  يف م���ب���اراة 
اإغ��الق املجال اجل��وي االأوروب��ي لعدة  ايجافجاالجوكول يف 
اأي����ام ، وك���ان ع��ل��ى ب��ط��ل اأ���س��ب��ان��ي��ا اأن ي�سافر اأك���رث م��ن األ��ف 

كيلومرت اإىل اإيطاليا على من حافلة.
وقال جوارديوال عقب هزمية فريقه 1-3 اإن العبيه عانوا 
من رحلة طويلة ، ومل يرتدد مورينيو يف اعتبار ذلك حجة 
رخي�سة ويف مباراة االإياب احتفل املدرب الربتغايل بالهزمية 
االأجمل يف حياته ، حيث مل يكن الهدف الذي اأحرزه الفريق 
بعد  الفرحة  مورينيو يف  واأف��رط   ، لتاأهله  كافيا  الكتالوين 
نو( عر�س  ا�ستاد )كامب  ، �ساربا مب�ساعر جماهري  املباراة 

ال��ت��ي ك��ان جتمع  ، دف��ن��ت االأوق����ات الطيبة  احل��ائ��ط. وقتها 
الفريق  داخل  ومورينيو  بني جوارديوال  فيها عالقة جيدة 
ال��ف��ري��ق وال��ث��اين  ال��ك��ت��ال��وين ، عندما ك��ان االأول ه��و ق��ائ��د 
للهولندي  ثم  روب�سون  بوبي  االإجنليزي  للمدرب  م�ساعد 
لوي�س فان جال. كان ذلك يف نهاية عقد الت�سعينيات ، لكنه 
اأن مورينيو  ب��دا  ك��ان منذ ده��ر كامل كما  ب��ات يبدو كما لو 
على  ب��ال��ره��ان   2008 يف  بر�سلونة  ق��ي��ام  ج��ي��دا  يه�سم  مل 
م���درب ع��دمي اخل���ربة مثل ج��واردي��وال خل��الف��ة الهولندي 
فرانك رايكارد يف تدريبه ، بدال من اأن جعل من ت�سل�سي اآلة 
خميفة. وتباعد مورينيو وجوارديوال يف طريقني بال عودة 
فبينما اأراد الربتغايل اأن يتم احلكم عليه من خالل األقابه ، 
ي�سدد االأ�سباين على اأن ما يعرف املدرب اجليد لي�س االألقاب 

، واإمنا ما يتعلمه منه الالعبون .
ب��اأن  وبر�سلونة  م��دري��د  ري��ال  ب��ني  باملناف�سة  االأم���ر  وانتهى 
وت���رت ال��ع��الق��ة ب��ني امل��درب��ني االأجن���ح يف االآون����ة االأخ����رية ، 

�ساحبي ال�سخ�سيتني املتناق�ستني.
وجاء اعتداء مورينيو على م�ساعد جوارديوال يف ذلك الوقت 
امل�ساعد  امل���درب  ع��ني  يف  ا�سبعه  بو�سع   ، فيالنوفا  تيتو   ،
-2011 مو�سم  االأ�سبانية  ال�سوبر  ك��اأ���س  يف  �سجار  خ��الل 
2012 ليمثل واحدا من اأكرث ف�سول التوتر التي �سهدتها 

لقاءاتهما يف عامل التدريب.

مناف�ســـات بطـــولـــــة العالــــــم للجــــودو لعـــــام 2013 
يف الربازيــــــل تختتـــــم م�ســـاء اليـــــوم

قمتان ناريتان لليفربول-يونايتد.. 
وتوتنهام-اأر�سنال

قمة  مواجهتي  القدم  لكرة  االنكليزي  ال���دوري  ي�سهد 
ومان�س�سرت  ل��ي��ف��رب��ول  ب��ني  االوىل  اال���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  يف 
نابويل  وياأمل  وار�سنال،  توتنهام  بني  والثانية  يونايتد 
مباراتا  وت�ستاأثر  ايطاليا  يف  القوية  انطالقته  متابعة 
دربي �سمال انكلرتا و�سمال لندن االوىل بني ليفربول 
وار�سنال  توتنهام  ب��ني  والثانية  يونايتد،  ومان�س�سرت 
انكلرتا  بطولة  م��ن  الثالثة  املرحلة  خ��الل  ب��اال���س��واء 

لكرة القدم.
ان يحافظ على  انفيلد، �سيحاول ليفربول  على ملعب 
ف��وزه  بعد  احل���ايل  املو�سم  مطلع  منذ  النظيف  �سجله 
فيال  وا�ستون  �سيتي  �ستوك  على  االول���ني  مباراتيه  يف 
بنتيجة واحدة، وقد �سجل هدفيه دانيال �ستاريدج، علما 
بان مهاجمه االوروغوياين لوي�س �سواريز �سي�ستمر يف 
له  عقوبة  ا�سافية  مباريات  لثالث  فريقه  عن  الغياب 
براني�سالف  ال�سربي  ت�سل�سي  م��داف��ع  ذراع  ع�س  على 

ايفانوفيت�س اواخر املو�سم املا�سي.
امل��واج��ه��ة مع  ل��ي��ف��رب��ول وم��ان�����س�����س��رت ك�سبا  ان  وي��ب��دو 
مهاجميهما �سواريز وواين روين على التوايل بعد رغبة 
االخريين يف الرحيل عن فريقهما، لكن تطورات االيام 

االخرية ت�سري اىل بقائهما مع ناديهما.
وك���ان م���درب ل��ي��ف��رب��ول االي��رل��ن��دي ال�����س��م��ايل ب��ران��دن 
رودجرز فر�س على �سواريز اجراء التمارين مع الفريق 
االخ��رية  اال�سابيع  يف  ت�سرفاته  على  له  عقابا  الرديف 
جتاه النادي الذي وقف اىل جانبه عندما وجه عبارات 
الفرن�سي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  م��داف��ع  اىل  عن�سرية 
باتري�س ايفرا واوقف ثماين مباريات، لكن املدرب عاد 
االي��ام  يف  االول  الفريق  مع  بالتدريب  ل�سواريز  و�سمح 

االخرية.
ام����ا روين ف��ه��و االخ�����ر ك����ان ي���رغ���ب يف االن���ت���ق���ال اىل 
عنه  التخلي  قاطعا  رف�سا  رف�س  فريقه  لكن  ت�سل�سي 
مل�سلحة فريق مناف�س، وجاءت نقطة التحول يف مباراة 
حيث  امل��ا���س��ي  االث��ن��ني  وت�سل�سي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت 
باكملها  الت�سعني  الدقائق  ا�سا�سيا وخا�س  �سارك روين 
املباراة، كما انه قام قبل يومني بلفتة جتاه  وكان جنم 
ج��م��ه��وره ع��ن��دم��ا ب��ع��ث ب��ت��غ��ري��دة ي�����س��ك��ره��م ف��ي��ه��ا على 
وقوفهم اىل جانبه يف االونة االخرية يف ا�سارة وا�سحة 

اىل بقائه يف �سفوف ال�سياطني احلمر.

اجلديد  مدربه  بقيادة  يونايتد  مان�س�سرت  حقق  فنيا، 
احلق  حيث  جيدة  انطالقة  مويز  ديفيد  اال�سكتلندي 
املو�سم  مفاجاأة   1-4 �سيتي  ب�سوان�سي  كبرية  خ�سارة 
ت�سل�سي  �سد  امل��ب��اراة  ن��ق��اط  يتقا�سم  ان  قبل  امل��ا���س��ي، 

بتعادله معه �سلبا.
ار�سنال  اللدود  جاره  �سد  مباراته  فيدخل  توتنهام  اما 
و�سط ن�ساط كثيف يف �سوق االنتقاالت يف االيام االخرية 
روم��ا،  م��ن  اري���ك الم��ي��ال  االرجنتيني  م��ع  تعاقد  حيث 
وي��ب��دو ان �سانع ال��ع��اب اي��اك�����س ام�����س��رتدام ال��دمن��ارك 
لندن  يف  حاليا  م��ت��واج��د  اريك�سن  كري�ستيان  ال���دويل 
ل��و���س��ع ال��ل��م�����س��ات االخ����رية ع��ل��ى ع��ق��د ان��ت��ق��ال��ه. وك��ان 
توتنهام الذي ي�سعى اىل تعوي�س غياب جناحه النفاثة 
انتقاله اىل ريال مدريد، �سم اىل  املرجح  بايل  غاريث 
والتون�سي  باولينيو  الربازيلي  الو�سط  الع��ب  �سفوفه 
والفرن�سي  ال�ساذيل،  نا�سر  البلجيكي اجلن�سية  اال�سل 
مهاجم  اىل  باال�سافة  اي�سا  �سفوفه  اىل  كابوي  اتيان 

فالن�سيا ال�سابق روبرتو �سولدادو.
ال��ف��وز يف مباراتيه  ب��ال��ذات ف��ري��ق��ه اىل  ���س��ول��داد  وق���اد 
الن  مم���اث���ل  وب�����س��ي��ن��اري��و  1-�سفر  ب��ن��ت��ي��ج��ة  االول������ني 

الهدفني جاءا من ركلتي جزاء بتوقيع �سولدادو اي�سا.
ع��دة يف �سفوفه،  ا�سابات  ال��ذي يعاين من  ار�سنال  ام��ا 
فقد �سقط على ار�سه ب�سكل مفاجىء امام ا�ستون فيال 
ما  نوعا  توازنه  ي�ستعيد  ان  قبل  االفتاحية،  اجلولة  يف 

بالفوز على فولهام.
ويغيب عن ار�سنال مهاجمه االملاين لوكا�س بودول�سكي 
اق�سى  ا�سابيع كحد  �سيبتعد عن املالعب لع�سرة  الذي 
اثر تعر�سه لتمزق حاد يف الع�سلة اخللفية، باال�سافة 
عن  �سيبتعد  االخ��ر  وه��و  ت�سامبريالين  اوك�ساليد  اىل 
املالعب لفرتة �سهرين اي�سا وكان ت�سل�سي خا�س مباراة 
مبكرة يف املرحلة قبل 9 ايام فاز فيها على ا�ستون فيال 
مع  االوروب��ي��ة  ال�سوبر  الكاأ�س  مبباراة  الرتباطه   1-2

بايرن ميونيخ االملاين اجلمعة.
مان�س�سرت  ال�سبت  اليوم  يلعب  االخ���رى،  املباريات  ويف 
مع  ونيوكا�سل  ايفرتون،  مع  وكارديف  ه��ال،  مع  �سيتي 
فولهام، ونوريت�س �سيتي مع �ساوثمبتون، وو�ست هام مع 
�ستوك �سيتي، وكري�ستال باال�س مع �سندرالند، واالحد 

و�ست بروميت�س البيون مع �سوان�سي.

ينتقل نابويل و�سيف املو�سم املا�سي اىل مواجهة كييفو 
بعد حتقيقه بداية �ساروخية يف الدوري االيطايل فاز 

فيها على �سيفه بولونيا بثالثية نظيفة.
و�سيكون االرجنتيني غونزالو هيغواين املهاجم اجلديد 
رافايل  اال�سباين  امل��درب  ت�سكيلة  ع��داد  �سمن  لنابويل 
بينيتيز بعد تعر�سه اال�سبوع احلايل حلادث غريب اذ 
�سقط على �سخور جزيرة كابري ما كلفه 10 غرزات 

يف وجهه.
ريال مدريد  القادم من  عاما(  وانزلق هيغواين )25 
ينزل  ك��ان  عندما  ي���ورو،  مليون   37 مقابل  اال�سباين 
كابيلوبي  م�ست�سفى  يف  وا�سعف  البحر  يف  مركب  م��ن 

على  غرزتان  له  و�سعت  حيث  ال�سياحية،  اجلزيرة  يف 
حاجبه وثماين على فكه االي�سر.

على  حملة  لورنتي�س  اوري��ل��ي��ودي  ال��ن��ادي  رئي�س  و�سن 
الطريقة التي متت فيها معاجلة بديل االوروغوياين 
الفرن�سي،  جرمان  �سان  اىل  املنتقل  كافاين  ادين�سون 
كابري  م��ن ج��زي��رة  و���س��رر  �سيطالب بعطل  ان��ه  معلنا 
بقيمة 100 مليون يورو �سيمنحها بحال ح�سل عليها 

للفقراء.
ك��اب��ري،  اىل  ترفيهية  رح��ل��ة  ال���دويل يف  املهاجم  وك���ان 
 84 خا�س  حيث  بولونيا،  �سد  م�سواره  ا�ستهل  بعدما 

دقيقة من دون ان ي�سجل لكنه قدم اداء مميزا.

و�سترتكز االنظار على مباراة يوفنتو�س حامل اللقب يف 
اخر مو�سمني مع �سيفه الت�سيو على ملعب يوفنتو�س 

�ستاديوم.
وكان الفريقان التقيا قبل ا�سبوعني يف الكاأ�س ال�سوبر 
املحلية، عندما حقق العبو املدرب انطونيو كونتي فوزا 

�ساحقا 4-�سفر.
على  بفوزه  ال���دوري  يف  جيدة  بداية  يوفنتو�س  وحقق 
�سمبدوريا بهدف ملهاجمه اجلديد االرجنتيني كارلو�س 

تيفيز.
انه  كييليني  جورجو  العجوز  ال�سيدة  دف��اع  قلب  وراأى 
فريق  مواجهة  قبل  قليال  الغبار  تهداأ  ان  يف�سل  كان 

املدرب البو�سني فالدميري بتكوفيت�س: الكاأ�س ال�سوبر 
اقيمت منذ فرتة ق�سرية، وال احد يعتقد بان النتيجة 
تعك�س جمريات املباراة. �ستكون مواجهة �سعبة. الت�سيو 

يبحث عن الثاأر لذا يجب ان نكون حذرين.
ويبحث مدرب ميالن ما�سيميليانو اليغري عن �سحب 
تاألق فريقه اوروبيا بعد تاأهله اىل دوري ابطال اوروبا 
على ح�ساب ايندهوفن الهعولندي، اىل الدوري املحلي 
املفاجئة  خ�سارته  بعد  وذلك  كالياري،  ي�ستقبل  عندما 

امام فريونا ال�ساعد 1-2.
ودعا قائد الو�سط ريكاردو مونتوليفو اىل تكرار االداء 
ان  وينبغي  خ�سارتنا،  عن  عو�سنا  لقد  كالياري:  ام��ام 

نكرر اداءنا يف املباراة التالية .
ووقع ميالن يف جمموعة �سعبة يف دوري ابطال اوروبا 
الهولندي  ام�سرتدام  واياك�س  اال�سباين  بر�سلونة  مع 

و�سلتيك اال�سكتلندي.
ف��وزه اجليد على  بعد  كاتانيا  انرت ميالن على  ويحل 
امللعب  على  روم��ا  وي�ستقبل  افتتاحا،  2-�سفر  جنوى 

االوملبي فريونا.
تورينو،  مع  اتاالنتا  االح��د  يلعب  امل��ب��اري��ات،  باقي  ويف 

وبولونيا مع �سمبدوريا،
 واودينزي مع بارما، و�سا�سوولو مع ليفورنو، وجنوى 

مع فيورنتينا.

نابـــولـــي ي�سعى للحفــــاظ على بدايتــــه القويـــــة يف الكالت�سيـــــــو
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قاتل اأ�سرته يحاول النتحار 
بتمثيل  ال�سعودية  ���س��رورة  حمافظة  يف  االأرب��ع��ة  واأوالده  زوجته  قاتل  ق��ام 

جرميته الب�سعة اأمام ال�سرطة، بح�سب �سحيفة عكاظ . 
ونقلت ال�سحيفة اأن اأف��راد االأمن متكنوا من منع الرجل )33 عاما( من 
االنتحار داخل الزنزانة املوقوف فيها بال�سجن.  القاتل حاول االنتحار اإال اأن 
اأفراد االأمن اأنقذوا حياته ونقلوه اإىل م�ست�سفى �سرورة العام لتلقي العالج 
املوقوف  الغرفة  القاتل نزع بالطة من  اأن  اأمني  واأ�ساف م�سدر  ال��الزم.  
فيها، وقام بجرح بطنة وفخذه وعلى الفور، مت اإ�سعافه اإىل امل�ست�سفى حيث 

اأجريت له االإ�سعافات االأولية، واأعيد اإىل ال�سجن وهو ب�سحة جيدة. 
بتمثيل  ق��ام  حيث  منزله  يف  اجلرمية  م�سرح  اإىل  الرجل  ال�سرطة  ونقلت 
اأمام ال�سباط .. الرجل كان �سلم نف�سه لل�سرطة معرتفا  جرمية الب�سعة 
ال�سعودي  املجتمع  ب�سعة هزت  االأربعة يف جرمية  واأبناءه  باأنه قتل زوجته 

املعروف مبحافظته ومت�سكه بتعاليم الدين االإ�سالمي. 

الفقر يوؤثر على القوة الذهنية 
اظهرت نتائج درا�سة عاملية ان الفقر وما ينتج عنه من متاعب ي�ستنزفان 
قدرا كبريا جدا من الطاقة الذهنية وهو ما ال يرتك للفقراء قدرة ذهنية 
االجهاد  ان  باحثون  ووج��د  للحياة.  اخ��رى  جم��االت  ايل  لتوجيهها  تذكر 
الذهني قد يجعل ذكاء الفقراء يرتاجع مبا ي�سل اىل 13 نقطة وفقا ملعيار 
انهم على االرج��ح يرتكبون اخطاء  الذكاء اي.كيو مما يعني  ن�سبة  قيا�س 
وق��ال  املالية.  م�ساكلهم  وت��دمي  ت�ساعف  �سائبة  غ��ري  ق���رارات  ويتخذون 
اع�ساء  واأح��د  هارفارد  بجامعة  االقت�سادي  اخلبري  موليناثان  �سيندهيل 
انه عندما تكون  نتائجنا اىل  ت�سري  الدرا�سة  اج��رى  ال��ذي  العاملي  الفريق 
فقريا فان املال لي�س هو ال�سيء الوحيد الذي ينق�سك.. فالقدرة الذهنية 
وجامعات  وبرن�ستون  ه��ارف��ارد  جامعتي  من  باحثون  ووج��د  اي�سا.  تتاكل 
اخرى يف امريكا ال�سمالية وجامعة وورويك الربيطانية عرب �سل�سلة جتارب 
ان الهموم املالية امللحة لها تاأثري فوري على قدرة الفقراء على االداء ب�سكل 
جيد يف اختبارات الذكاء. وبعيدا عن اال�سارة اىل ان الفقراء اغبياء اظهرت 
النتائج ان من يعي�سون يف �سائقة مالية تتاأثر القوة الذهنية الفعالة لديهم 
بال�سغوط املرتبطة بال�سعي لك�سب العي�س ويف املتو�سط اأظهر من واجهوا 
متاعب مالية انخفا�سا يف الوظائف الذهنية يف مرحلة واحدة من مراحل 
الدرا�سة بن�سبة بلغت 13 نقطة وفقا ملعيار قيا�س الذكاء. وقال الدر �سافري 
ا�ستاذ علم النف�س والعالقات العامة بجامعة برن�ستون والذي عمل �سمن 
فريق الباحثني ان املتاعب املالية حتديدا ولي�س ال�سغوط النف�سية عموما 
الباحثون  واج��رى  �سليمة.  ق��رارات  اتخاذ  على  القدرة  التي حتد من  هي 
الدرا�سة على جمموعتني خمتلفتني جدا هما مت�سوقون يف مركز جتاري 

يف نيوجريزي بالواليات املتحدة وفالحون يف الهند.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأكل التوت يخف�س 

الإ�سابة بال�سكري 
اأظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة، ان تناول 
ال����ت����وت، ول���ي�������س ����س���رب ع�����س��ريه، 
بال�سكري  االإ�سابة  خطر  يخف�س 
م���ن ال���ن���وع ال���ث���اين واأف������ادت هيئة 
االإذاع��ة الربيطانية )بي بي �سي( 
واأمريكا  باحثني من بريطانيا  ان 
بيانات من  ا�ستخدموا  و�سنغافورة 
ممر�سني  على  �سابقة  درا���س��ات   3
وع���ام���ل���ني يف ال���ق���ط���اع ال�����س��ح��ي 
ب����اأم����ريك����ا ب���ح���ث���اً ع����ن راب������ط ب��ني 
ا�ستهالك الفاكهة وخطر االإ�سابة 

بال�سكري من النوع 2.
ب�سكل  ال��ف��اك��ه��ة  ت��ن��اول  ان  وت��ب��ني 
والتفاح  ال��ت��وت  وخ�سو�ساً  اأك���رب، 
الع�سري  ���س��رب  ول��ي�����س  وال���ع���ن���ب، 
يخف�س خطر االإ�سابة بهذا النوع 

من ال�سكري.
ال����ت����وت ي��خ��ف�����س  ات�������س���ح ان  ك���م���ا 
مع  % مقارنة   26 بن�سبة  اخلطر 
% ل��ك��ل 3 ح��ب��ات م��ن ال��ف��واك��ه   2
االأخ����رى ال��ك��ام��ل��ة، يف ح��ني ان���ه ال 

تاأثري مماثل للع�سري.
اأكرث  اإىل ان الدرا�سة �سملت  ي�سار 
ب��اأم��ريك��ا،  �سخ�س  األ���ف   187 م��ن 
ون�سرت نتائجها يف املجلة الطبية 

الربيطانية.
امل�ستخدمة  ال��ف��اك��ه��ة  ان  وي���ذك���ر 
يف ال��درا���س��ة ه��ي ال��ع��ن��ب وال����دراق 
واخل����وخ وامل�����س��م�����س وامل����وز وال��ف��اح 
واالإج�����ا������س وال���ل���ي���م���ون وال��ف��ري��ز 

والتوت.
ال���ت���وت  م����ن  ح���ب���ات   3 ان  وت���ب���ني 
وال����ع����ن����ب وال����ت����ف����اح واالإج������ا�������س 
االإ�سابة  خطر  تخف�س  اأ�سبوعياً 
ب��ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين اإىل 

حد كبري.

طفل يف ج�سد ُم�سن
اأدت اإ�سابة الطفل الهندي علي ح�سني )14عاما( بخلل 
وراثي اإىل ت�سكل ج�سده يف هيئة م�سن يبلغ ال�110 اأعوام، 
العامل  فقط يف  �سخ�ساً   80 ي�سيب  ه��ذا اخللل  ان  علما 
كله.  وبح�سب موقع �سكاي نيوز فوالدا علي هم اوالد عم 
من الدرجة االأوىل، ويعتقد االأطباء اأن زواج االأقارب اأدى 
اإىل ظهور هذا املر�س الذي يجعل ج�سد ال�سخ�س ينمو 
اأ�سرع ب�8 مرات من النمو الطبيعي، فت�سيخ اأع�ساوؤه كلها 

ويبدو ال�سخ�س اأكرب من �سنه احلقيقي بكثري. 
كما ان االأ�سخا�س امل�سابون بهذا املر�س عادة ال يعي�سون 
لفرتة تزيد عن 14 عاماً، فاأ�سقاوؤه اخلم�سة توفيوا بني 

ال�12 اإىل 24 اأعوام وباملر�س نف�سه. 
وق���د ع��م��ل��ت ب��ول��ي��وود ع��ل��ى اإن���ت���اج ف��ي��ل��م ي��ح��م��ل ع��ن��وان 
الفيلم  ه��ذا  اأث��ر  وق��د  االإخ���وة،  معانات  يج�سد   )PAA(

اإيجاباً على نف�سية االإخوة ومنحهم الثقة وحب احلياة. 

توفيت لتنقذ �سقيقها من النتحار
لقيت امراأة جزائرية م�سرعها يف مدينة البليدة متاأثرة 
بحروق خطرية اأ�سابتها بعد تدخلها الإنقاذ اأخيها الذي 
حاول االنتحار حرقا.  وقالت �سحيفة ال�سروق اإن ال�ساب 
يف  ال��ن��ار  واأ���س��رم  ج�سمه  على  البنزين  م��ن  كمية  �سكب 
تدخلت  ال��راب��ع،  عقدها  يف  وه��ي  �سقيقته،  اأن  اإال  نف�سه 
الإنقاذه واأم�سكت به ما اأدى اإىل اإ�سابتها بحروق عديدة 
ال�سرعة،  امل��راأة، على جناح  اأنحاء ج�سمها.  مت نقل  عرب 
ورغم  العالج  لتلقي  العا�سمة  باجلزائر  م�ست�سفى  اإىل 
حماولة االأطباء اإنقاذها، اإال اأن حماولتهم باءت بالف�سل 
ب�سبب خطورة اإ�سابتها وما يزال اأخوها، الذي يعاين من 

ا�سطرابات نف�سية وعقلية، يرقد بامل�ست�سفى. 

يقتل زوجته لإنهاء اأملها
عليها  اأطلق  اإن��ه  زوجته،  بقتل  اأمريكي، متهم  قال رجل 
من  معاناتها  الإن��ه��اء  ذل��ك  منه  طلبت  الأن��ه��ا  الر�سا�س 

�سرطان الثدي، بح�سب �سحيفة الديلي ميل . 
اإنه  ت�سامبلي قوله  اأرن�ست كري�س  ال�سحيفة عن  ونقلت 
اأطلق الر�سا�س على زوجته فرجينيا )44 عاما( م�سيفا 
ك��ان هو طلب  لو  الت�سرف  �سيتوقع منها نف�س  ك��ان  اأن��ه 

منها ذلك. 
وقال م�سوؤول اأمريكي حملي اإن ت�سامبلي ات�سل بال�سرطة 
واأبلغهم اأنه اأطلق النار على زوجته التي وجدت قتيلة يف 
ال�سرير.  واعرتف الرجل، البالغ من العمر 48، اإنه قتل 
فعال زوجته ولكنه كان ينفذ اإرادتها الأنها تريد التخل�س 

من اأمل ال�سرطان الذي و�سل اإىل مراحله النهائية. 
واأكد اجلريان اأن ت�سامبلي وزوجته كان يحبان بع�سا واأن 

زواجهما دام ع�سرين عاما. 
وقال الرجل يف ات�سال هاتفي مع قنوات اأمريكية حملية: 

نعم لقد اأطلقت عليها النار لكن هذا لي�س قتال . 
اإىل  ال�سرطة  ق��دم��ت  عندما  عنف  اأي  ال��رج��ل  يبد  ومل 
التي  القتل  تهمة  من  برباءته  دف��ع  كما  لتوقيفه  املنزل 

وجهتها له املحكمة. 

موزع اآيل للبطاطا املقلية
بداأت �سركة بلجيكية ت�سويق موزع اآيل يقدم البطاطا املقلية وكانت مبادرة مماثلة قد اأطلقت قبل حوايل ع�سرين 

عاما لكنها مل تنجح. 

ويعاد اإطالقها االآن مع موزع اآيل يقرتح على الزبون وجبة بطاطا من 135 غراما مع �سل�سلة وكي�س ملح �سغري 

و�سوكة �سغرية يف مقابل 2،5 يورو. وينتظر الزبون 1،30 دقيقة للح�سول على وجبته. 

التجارب  م��ن  �سنة  بعد  ه���ذا،  االآيل  امل���وزع  ت�سوق  ال��ت��ي  ال�سركة  �سولو�سنز  بريكتامي  م��دي��رة  بيي  ت��ول��ني  وق��ال��ت 

واالختبارات، تو�سلنا اإىل اأول موزع اآيل ل�سنع البطاطا املقلية على الطريقة البلجيكية . 

وقد و�سع اأول موزع من هذا النوع يف مدخل �سوبرماركت يف بروك�سل ويفرت�س اأن تو�سع موزعات يف اأنحاء اأخرى 

من بلجيكا. 

واأو�سحت تولني بيي لقد ورتدين طلبات اأي�سا من دول مثل �سنغافورة وفرن�سا والربازيل .
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يوهمها بالزواج وي�سرق اأموالها
ب��ال��زواج واأخ���ذ منها  ���س��وري م��ن خ��داع �سابة كويتية  متكن واف��د 

اأمواال قبل اأن يختفي، بح�سب جريدة االأنباء الكويتية. 
ات��ه��م��ت��ه فيها بالن�سب  ال���واف���د  ب�����س��ك��وى ���س��د  ال�����س��اب��ة  وت��ق��دم��ت 
على  تعرفت  اإنها  �سكواها  يف  لل�سرطة  ال�سابة  وقالت  واالحتيال 
ال��زواج منها وطلب منها  اأنه يحبها ويريد  واأوهمها  وافد �سوري 
م�ساعدته لتنفيذ م�سروع جتاري ي�ستطيع من خالله االإنفاق على 
ع�س الزوجية.  وقالت ال�سابة خدعني ال�سوري مبع�سول الكالم. 
ولذلك، قررت اأن اأ�ساعده من خالل املرياث الذي تركه يل والدي 
.  وم�ست تقول �سحبت من ر�سيدي البنكي 55 األف دينار، و�سلمت 
اأنه  باأن يعطيني م�ستندا موؤكدا  وال��ذي مت�سك  الوافد  اإىل  املبلغ 
اأخذ املبلغ .  بعد اأيام من ت�سلمه املبلغ، انقطعت ات�ساالته على غري 

املعتاد، وهذا ما دعاها اإىل االت�سال به لت�سدم باأن هاتفه مغلق. 
ال�ساب يف �سركة مقاوالت وهناك  اإىل حيث يعمل  ال�سابة  �سارعت 

اأبلغت اأنه اختفى اأي�سا عن االأنظار واأغلق هاتفه. 

تهرب من زوجها لعالقاته بفتيات
هربت �سيدة �سودانية من منزل زوجها احتجاجا على كرثة حديثه 
مع الفتيات، بح�سب �سحيفة اخلرطوم ال�سودانية.  وخرجت املراأة 

وهي تعدو ب�سرعة وكانت املراأة ت�سرخ والرجل يحاول تهدئتها. 
امل��راأة غا�سبة من  اأنهما زوج��ان واأن  امل��ارة، ات�سح  اأن جتمع  وبعد 
الفتيات واخل��روج معهن، وهو  الأن��ه يكرث من احلديث مع  بعلها 
ما مل ت�ستطع حتمله.  وقد ت�سادف وجود اأحد االأطباء النف�سيني 
فاأفلح يف عقد هدنة بني الطرفني عادت مبوجبها الزوجة برفقة 

زوجها ولكن رمبا اإىل حني. 

قطتان توقفان قطارات الأنفاق 
ب�سبب  نيويورك،  مبدينة  امل��رتو  االأن��ف��اق  ق��ط��ارات  حركة  توقفت 
احلديدية  ال�سكك  خطوط  على  تلعبان  كانتا  �سغريتني  قطتني 
فقد   ، نيوز  ديلي  نيويورك  وبح�سب �سحيفة  عليها.   ت�سري  التي 
متكن رجال ال�سرطة من االإم�ساك بهما بعد �ساعتني من املطاردة 
القطتني  عن  البحث  م��دة  وخ��الل  �ساحبتهما.   اإىل  وت�سليمهما 
التيار  اإىل قطع  املرتو  اإدارة  ا�سطرت  بهما،  االإم�ساك  وحم��اوالت 

الكهربائي عن اخلطني B وQ ووقف حركة القطارات فيهما. 

اإر�سال راأ�س مقطوع ويدين لقائد �سرطة 
اأر�سل جمهولون ام�س اإىل قائد ال�سرطة يف كينيا �سندوقا يحتوي 

على راأ�س ب�سرية مقطوعة ويدين وتهديدا بالقتل. 
ب�سرية، مغطى  اأج��زاء  على  يحتوي  ال��ذي  ال�سندوق،  على  وع��رث 
العا�سمة  يف  الوطنية  ال�سرطة  ج��ه��از  مقر  خ���ارج  ن��اي��ل��ون  ب���ورق 
اإىل قائد  ال�سندوق يحتوي على ر�سالة موجهة  .  وك��ان  نريوبي 

ال�سرطة جون�ستون كافولودي مفادها: كافولودي اأنت التايل . 
وك��ان ك��اف��ول��ودي م��ن اأب���رز امل��وؤي��دي��ن الإ���س��الح��ات جهاز ال�سرطة 
بعد  عنف  اأع��م��ال  افريقيا  �سرق  الواقعة  ال��دول��ة  �سهدت  اأن  منذ 
رج��ال  م��ن  الكثري  خاللها  يتهم  وال��ت��ي   2007 ع��ام  االن��ت��خ��اب��ات 
ال�سرطة بانتهاكات حلقوق االإن�سان.  وعرثت ال�سرطة اأي�سا على 
جثة مقطوعة الراأ�س اأم�س اخلمي�س يف حي رواي يف نريوبي وقال 
�سابط �سرطة لل�سحيفة اإن ال�سرطة مازالت ت�سعى لتحديد �سلة 

بالونات تنطلق يف الهواء وتطري فوق لوار خالل البطولة الفرن�شية التا�شعة والثالثني للبالونات غرب فرن�شا. )اف ب(حمتملة بني اجلثة والراأ�س املقطوع واليدين . 

فح�س بول يك�سف الرتاجع 
العقلي ملر�سى ال�سكري 

قال علماء اأمريكيون اإنه باالإمكان 
حت�����دي�����د م�������دى خ����ط����ر ت���ع���ّر����س 
امل��ر���س��ى امل�����س��اب��ني ب��ال��ن��وع ال��ث��اين 
م��ن ال�����س��ك��ري ل��رتاج��ع يف ال��ق��درة 
العقلية عرب فح�س ب�سيط للبول.

ن���ي���وز  داي  ه�������اث  م����وق����ع  وذك��������ر 
االأمريكي، اأن الباحثني يف جامعة 
اإمي���وري للطب يف والي��ة جورجيا 
فح�س  اأن  وج������دوا  االأم����ريك����ي����ة، 
بول ب�سيط ميكنه حتديد مر�سى 
ال�������س���ك���ري ال����ذي����ن ي���زي���د ل��دي��ه��م 
القدرة  يف  برتاجع  االإ�سابة  خطر 
قرابة  الدرا�سة  و�سملت  العقلية. 
ال��ث��اين  ب���ال���ن���وع  م�����س��اب  اآالف   3
 62 عمرهم  م��ع��ّدل  ال�سكري،  م��ن 
يتواجد  الذين  اأن  ووج��دت  ع��ام��اً، 
يف ب��ول��ه��م ب�����س��ك��ل دائ�����م ب��روت��ي��ن��اً 
�سنوات   5 اإىل   4 م��دى  على  معيناً 
اأكرب يف �سرعة  يعانون من تراجع 
ال���دم���اغ ع��ل��ى م��ع��اجل��ة امل��ع��ل��وم��ات 
مقارنة بالذين ال يوجد يف بولهم 
ه��ذا ال��ربوت��ني. وق��ال العلماء عن 
وج��ود ه��ذا ال��ربوت��ني يف ال��ب��ول يف 
ح��ال��ة ت��دع��ى بيلة االأل��ب��وم��ني، قد 
بوجود  مبكراً  ينذر  موؤ�سراً  ي�سكل 
وق��ال��ت  م�ستقباًل.  عقلي  ت��راج��ع 
الباحثة جو�سوا اإن ما وجدناه هو 
تغيري ب�سيط يف االإدراك، يتوا�سل 
15 عاماً حيث  10 اإىل  على مدى 
يرتجم اإىل تراجع ملحوظ يف �سن 
ي�سبح  ع��ن��دم��ا  ع��ام��اً   80 اإىل   75
التدهور العقلي ب�سكل عام وا�سحاً 
�سريرياً . ويعد امل�سابون بال�سكري 
اإىل   50 ب��ني  بن�سبة  عر�سة  اأك���رث 
ت���راج���ع يف  ل��ل��م��ع��ان��اة م���ن   %  60

القدرة العقلية مقارنة بغريهم.

وفاة ال�ساعر 
الإيرلندي هيني 

تويف ال�ساعر االإيرلندي، �سيمو�س 
ه��ي��ن��ي، احل��ائ��ز ع��ل��ى ج��ائ��زة نوبل 
ع��م��ر  ع����ن   ،1995 ع�����ام  ل��������الآداب 
ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت  ع����ام����اً   74 ن����اه����ز 
االإذاع��ة الربيطانية )بي بي �سي( 
ول���د يف قرية  ه��ي��ن��ي،  ال�����س��اع��ر  اإن 
ال�سمالية،  ب��اي��رل��ن��دا  ت��وم��ربي��دج، 
يف  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ق��ب��ل   ،1939 ع����ام 

طفولته للعي�س بقرية بيالغي.
وا�سافت اأن هيني كان معلماً، قبل 
ويح�سل  مميزاً  �ساعراً  ي�سبح  اأن 
 18 على جائزة نوبل ل��الآداب قبل 
اجلوائز  م��ن  العديد  وعلى  ع��ام��اً، 
االأخرى، وعانى موؤخراً من املر�س 
�سعرية  ه��ي��ن��ي جم��م��وع��ات  وت����رك 

كثرية تمُرجمت اإىل عدة لغات.

ك�����س��ف��ت درا����س���ة ج���دي���دة، ام�����س اجل��م��ع��ة، اأن امل��واع��ي��د 
ال��غ��رام��ي��ة تنع�س االق��ت�����س��اد ال��ربي��ط��اين، وجت��ع��ل كل 
عا�سقني جديدين ينفقان نحو 30 جنيهاً ا�سرتلينياً يف 
كلما  احلانات  يف  ا�سرتلينياً  جنيهاً   19 ونحو  املطاعم، 

خرجا يف موعد رومان�سي.
ووجدت الدرا�سة، التي ن�سرتها �سحيفة )ديلي ميل(، اأن 
الع�ّساق اجلديد ي�ساهمون بحقن االقت�ساد الربيطاين 
مبا ي�سل اإىل 3.6 مليار جنيه ا�سرتليني يف العام، من 
خالل االأموال التي ينفقوها عند خروجهم يف مواعيد 

غرامية بحثاً عن احلب.
وقالت اإن بريطانيا ت�سهد 37 مليون موعد غرامي كل 
جنيهات   103 اإىل  ي�سل  ما  عا�سقني  كل  وينفق  ع��ام، 

ا�سرتلينية يف كل لقاء ميتد طوال �ساعات الليل.
 2.1 واأ�سافت الدرا�سة اأن الع�ساق الربيطانيني انفقوا 

مليار جنيه ا�سرتليني خالل العام احلايل على و�سائل 
ال��رتف��ي��ة، م��ث��ل احل���ان���ات وامل��ط��اع��م، وال��ت��ي ا���س��ت��اأث��رت 

بالن�سيب االأكرب من انفاقهم.
 297 على  حت�سل  امل��وا���س��الت  و�سائل  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الع�ساق  اأم����وال  م��ن  ع���ام  ك��ل  ا�سرتليني  جنيه  م��ل��ي��ون 
الربيطانيني، اأثناء تنقلهم بني منازلهم واأماكن ال�سهر. 
بريطانية  اأو  بريطاين  كل  اأن  اأي�ساً  الدرا�سة  ووج��دت 
اأو خ��روج��ه��ا يف م��وع��د غ��رام��ي ما  ينفق عند خ��روج��ه 
ي�سل اإىل 281 جنيهاً ا�سرتلينياً يف العام على املالب�س 
عند  ال�ستخدامها  والعطور،  التجميل  وم�ستح�سرات 
اخلروج يف موعد غرامي خا�س. وقالت اإن هذا االإنفاق 
التجميل يف  التجزئة و�سالونات  ي�سخ يف جيوب جتار 
بريطانيا ما ي�سل اإىل 900 مليون جنيه ا�سرتليني يف 

العام.

املواعيد الغرامية تنع�س.. القت�ساد 

غذاء احلامل يوؤثر يف �سلوك اجلنني 
�سحيح اأن اتباع احلامل لنظام غذائي غري �سحي ي�سبب لها وجلنينها م�ساكل كثرية كال�سمنة، 

ولكن علماء اأ�سرتاليني اأكدوا اأنه ي�سبب، اإ�سافة اإىل ذلك، م�ساكل �سلوكية لالأطفال م�ستقباًل 

على  ال�سريعة  للوجبات  احلوامل  تناول  ب��اأن  نرويجيني  علماء  مع  بالتعاون  الباحثون  واأف��اد 

يف  اأطفالهن  لدى  الغ�سب  ونوبات  واالكتئاب  بالقلق  االإ�سابة  ن�سبة  يرفع  اخل�سو�س  وجه 

امل�ستقبل.

هذا البحث هو االأول يف نوعه الإظهار عالقة تغذية االأم اأثناء احلمل واإمكان التاأثري على 

ال�سحة العقلية للطفل وال�سحة البدنية.


