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جنم �أبوظبي لل�سباقات ينجح يف مهمته ويتمكن 
من حتقيق �ملركز �لثاين متقدماً على �لكو�ري

عربي ودويل

�لهالل يوزع بالتعاون مع �سفارة �لدولة يف نيودلهي..
�أكرث من مائة �ألف ك�سوة على �أطفال �لهند

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

موقف �لعري�ص ي�ستفزّ �ملعار�سة 
فهل يربك م�سار �حلو�ر �لتون�سي..؟

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�أخيه  من  تهنئة  ..برقيات  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام 
�لإمار�ت..مبنا�شبة عيد �لأ�شحى �ملبارك �أعربو� فيها 
عن �أطيب �لتهاين و�لتربيكات ل�شموه بهذه �ملنا�شبة 
�لعلي  �مل���وىل  د�ع���ن   .. �مل�شلمن  ك��ل  ع��ل��ى  �ل��ع��زي��زة 
�لقدير �أن يعيدها على �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�لإم�����ار�ت مب��زي��د من  �ل�شحة وع��ل��ى �شعب  مب��وف��ور 
�ل�شمو  �لرقي و�لتقدم و�لزده��ار. كما تلقى �شاحب 
رئي�س �لدولة برقيات تهنئة مماثلة من �شمو �أولياء 
�لعهود ونو�ب �حلكام مبنا�شبة عيد �لأ�شحى �ملبارك. 
وقد بعث �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام 
�لإم�����ار�ت و�أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود ون����و�ب �حل��ك��ام..ب��رق��ي��ات 
جمل�س  دول  عهود  و�أول��ي��اء  ق��ادة  �إىل  مماثلة  تهنئة 
روؤ���ش��اء  و  ق��ادة  و�إىل  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون 

�لدول �لعربية و �لإ�شالمية بهذه �ملنا�شبة �ملباركة.
تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
مبا�شبة  تهنئة  برقيات   .. �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
عيد �لأ�شحي �ملبارك من كل من.. �شاحب �جلاللة 
�شاحب  و  عمان  �شلطان  �شعيد  بن  قابو�س  �ل�شلطان 

دول��ة  �أم���ر  �ل�����ش��ب��اح  �لأح��م��د  ���ش��ب��اح  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لكويت و جاللة عبد�هلل �لثاين ملك �ململكة �لأردنية 
�لها�شمية وفخامة �لرئي�س حممود عبا�س رئي�س دولة 
فل�شطن و فخامة �إمام علي رحمان رئي�س جمهورية 
طاجيك�شتان و �شمو �ل�شيد فهد بن حممود �آل �شعيد 
نائب رئي�س �لوزر�ء ل�شوؤون جمل�س �لوزر�ء يف �شلطنة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى  كما  ع��م��ان. 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
تهنئة من  برقيات  �ملنا�شبة  بهذه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم 
كل من.. �شمو �أمر �لكويت و�لرئي�شن �لفل�شطيني 
و�لإرت���ري..و����ش���م���و ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل������وزر�ء ل�����ش��وؤون 
�ل��دك��ت��ور  ودول����ة  ع��م��ان  �شلطنة  يف  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�لأردنية. دف��اع  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س  �لن�شور  عبد�هلل 

على �ل�شعيد ذ�ته بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ..برقيات 
�إىل  �مل��ب��ارك  �لأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  ح��ل��ول  مبنا�شبة  تهنئة 
�لفخامة و�ل�شمو ملوك وروؤ�شاء  و  �أ�شحاب �جلاللة 
�شموه  ومتنى  و�لإ�شالمية.  �لعربية  �ل��دول  و�أم���ر�ء 
و�ل�شعادة ول�شعوبهم مزيد� من  �ل�شحة  لهم موفور 
�لعزة  و�لإ�شالمية  �لعربية  ولأمتنا  و�لرخاء  �لتقدم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا  و�ل��رف��ع��ة.  و�مل��ج��د 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي..برقيات تهنئة مماثلة .
)�لتفا�شيل )�س2(

•• اأبوظبي-وام:

ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ي���وؤدي 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ���ش��الة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى �مل��ب��ارك 
�أبوظبي غد�  �لكبر مبدينة  ز�يد  �ل�شيخ  مب�شجد 
�إىل ج��ان��ب �شموه  �ل�����ش��الة  ي����وؤدي  �ل��ث��الث��اء.ك��م��ا 
ويل  �شمو  �مل�شلن.وي�شتقبل  وج��م��وع  �مل��و�ط��ن��ون 

عهد �أبوظبي جموع �ملهنئن بهذه �ملنا�شبة �ملباركة 
�مل�����ش��رف يف  �ل��ع��ي��د وذل���ك بق�شر  �أد�ء ���ش��الة  ب��ع��د 

�أبوظبي يف �أول �أيام عيد �لأ�شحى �ل�شعيد.
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �لتقى  �آخ��ر  �شعيد  على 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�لإم���ار�ت  بق�شر  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�م�����س م��ع��ايل حم��م��د ن��ا���ش��ر �أح��م��د وزي����ر �ل��دف��اع 

باجلمهورية �ليمنية �ل�شقيقة. �لتفا�شيل)�س2(

   

ا�شرائيل ت�شدد اخلناق على غزة 
عبا�س يف جولة �أوروبية 

لإحياء مفاو�سات �ل�سالم  
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�علنت �لرئا�شة �لفل�شطينية �لحد �ن �لرئي�س �لفل�شطيني حممود 
للت�شاور  �لوروب��ي��ة  �ل���دول  م��ن  ع��دد�  ت�شمل  بجولة  �شيقوم  عبا�س 

و�لتن�شيق ب�شاأن �ملفاو�شات بن ��شر�ئيل و�لفل�شطينين.
لوكالة  ردي��ن��ه  �ب��و  نبيل  �لفل�شطينية  �لرئا�شة  با�شم  �لناطق  وق��ال 
على  جولة  عبا�س  حممود  �لرئي�س  يبد�أ  �ن  �ملقرر  بر�شمن  فر�ن�س 
عدد من �لدول �لوروبية ت�شمل �يطاليا و�لفاتيكان و�ملانيا وليتو�نيا 
و�لفل�شطينين  ��شر�ئيل  ب��ن  �ملبا�شرة  �مل��ح��ادث��ات  وك��ان��ت  وبلجيكا 
��شتوؤنفت يف 29 متوز-يوليو بعد �ن قام وزير �خلارجية �لمركي 
وعمان  �لغربية  و�ل�شفة  �لقد�س  بن  مكوكية  بجولة  ك��ري  ج��ون 
ثالث  ��شتمر  �ل���ذي  �ل�شالم  عملية  يف  �جل��م��ود  ل��وق��ف  ع��دة  ل�شهر 
زعماء  م��ع  �شيلتقي  عبا�س  �لرئي�س  �ن  ردي��ن��ة  �ب��و  ���ش��ن��و�ت.و����ش��اف 
وم�شوؤويل هذه �لدول وم�شوؤولن يف �لحتاد �لوروبي �لذي �شيزور 

مقره يف بروك�شل.
من جانب �آخر عر�شت ��شر�ئيل �م�س ما و�شفته باأنه نفق فل�شطيني 
ي�شل �ىل �أر��شيها من قطاع غزة وقالت �نها ب�شدد جتميد نقل مو�د 

�لبناء �ىل �لقطاع ب�شبب ذلك.
وقال وزير �حلرب �ل�شر�ئيلي مو�شي يعلون يف بيان �كت�شاف �لنفق 
... منع حماولت ليذ�ء مدنين ��شر�ئيلين يعي�شون قرب �حلدود 
وقو�ت �جلي�س يف �ملنطقة متهما حركة �ملقاومة �ل�شالمية حما�س 

بالوقوف ور�ء حفر �لنفق �لذي ميتد بطول 5ر2 كيلومرت.
متحدثا  لكن  غ��زة  يف  �لنفق  بناء  عن  �مل�شوؤولية  جهة  �أي  تعلن  ومل 
با�شم �جلناح �لع�شكري حلما�س قال على موقع تويرت �ن �ل�شر�ر يف 
قلوب وعقول مقاتلي �ملقاومة �أكرث �أهمية من �لنفاق �لتي حتفر يف 

�لطن.                                                            �لتفا�شيل )�س9(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وزير �لدفاع �ليمني )و�م(

خليفة يتلقى تهاين احلكام واأولياء العهود والنواب وقادة الدول العربية والإ�شالمية 

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون روؤ�ساء 
وملوك �لدول �لعربيـة و�لإ�سـالمية بعيـد �لأ�سحى

 بحث مع وزير الدفاع اليمني �شبل تعزيز العالقات الأخوية

حممد بن ز�يد يوؤدي �سالة عيد �لأ�سحى 
مب�سجد �ل�سيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي غد�

�شقوط ميغ 21 يف الأق�شر نتيجة عطل فني 

هجوم �إرهابي ي�ستهدف �جلي�س �مل�سري يف �سيناء 
•• القاهرة-وكاالت:

�أ�شيب عنا�شر �ل�شرطة يف هجوم م�شلح على خم�س 
حافالت للجي�س �مل�شري يف منطقة �أبو طويلة، قرب 

مدينة �ل�شيخ زويد يف �شيناء.
�إىل حمافظاتهم  ع��ودت��ه��م  وك���ان �جل��ن��ود يف ط��ري��ق 
�أ���ش��ره��م حينما  ب��ن  �لأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  �إج����ازة  لق�شاء 
م���ن قبل  ل��ه��ج��وم  تنقلهم  �ل��ت��ي  �ل��ق��اف��ل��ة  ت��ع��ر���ش��ت 
�أح���د �حل���و�ج���ز �لأم��ن��ي��ة  م�شلحن جم��ه��ول��ن ع��ن��د 
يف �مل��ن��ط��ق��ة.ووق��ع��ت ع���دة ت��ف��ج��ر�ت وه��ج��م��ات على 
على  �شيناء  جزيرة  ب�شبه  و�لأمنية  �لع�شكرية  �ملقار 
م���دى �ل�����ش��ه��ور �ل��ث��الث��ة �لأخ�����رة، يف ح��ن تو��شل 
�أ�شفرت  �أمنية و��شعة  قو�ت �جلي�س و�ل�شرطة حملة 
بالإ�شافة  و�مل�شابن،  �لقتلى  من  ع��دد  �شقوط  عن 
�إىل �إل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ع���دد م��ن �ل��ذي��ن و���ش��ف��و� 
ب���الإره���اب���ي���ن، وه���دم���ت م�����ش��اج��د وم���ن���ازل خ��ا���ش��ة 

مبنطقتي �لعري�س و�ل�شيخ زويد.
ووفق �لرو�يات �لر�شمية، قتل نحو 105 من �أفر�د 

�لأمن )72 من �ل�شرطة و33 من �جلي�س( يف تلك 
ملقتل  بالإ�شافة  �لع�شر�ت،  �أ�شيب  بينما  �لهجمات، 
باأماكن  وجودهم  تز�من  �لأق��ل  على  مدنيا  ع�شرين 

�لهجمات و�لنفجار�ت.
من ناحية �أخرى، لقى مدين م�شرعه و�أ�شيب ثالثة 
�آخرون �إثر �شقوط طائرة تدريب ع�شكرية من طر�ز 
)ميغ 21( فوق منازل يف منطقة زر�عية يف �لأق�شر 

جنوب �لبالد.
وقال مدير مطار �لأق�شر �لدوىل حممود �لعربي �إن 
طائرة تدريب ميغ 21 تابعة للقو�ت �جلوية �مل�شرية 
�لع�شكرى  �لأق�شر  مطار  من  خروجها  بعد  �شقطت 
مبنطقة �ملادمود بعيد� عن �لقاعدة �جلوية بحو�ىل 

كيلومرت�ت.  7
�لعقيد  �مل�شلحة  للقو�ت  �لر�شمى  �ملتحدث  و�أع��ل��ن 
�أح���م���د ع��ل��ي، ع��ل��ى ���ش��ف��ح��ت��ه �ل��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع 
في�شبوك، عن �شقوط طائرة تدريب ع�شكرية نتيجة 
�لتدريبية  �مل��ه��ام  �أح���دى  تنفيذ  �أث��ن��اء  مفاجئ  عطل 

�ليومية ب�شعيد م�شر.

حطام �ل�شيار�ت �لناجت عن تفجر ��شتهدف مدينة �لكوت �لعر�قية ) رويرتز (

مئات �لن�شاء و�لأطفال �ل�شورين يرغمون على �لنزوح خوفا من �لق�شف و�ملوت جوعا نتيجة �حل�شار �خلانق) � ف ب (

•• عوا�صم-وكاالت:

ق���رر �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �ل�����ش��وري 
�مل��ع��ار���س �لح����د ع���دم �مل�����ش��ارك��ة 
�ل���ه���ادف   2 ج��ن��ي��ف  م����وؤمت����ر  يف 
لالزمة  �شيا�شي  ح��ل  �ي��ج��اد  �ىل 
بالن�شحاب من  �ل�شورية، مهدد� 
�لئ��ت��الف �ل��وط��ن��ي يف ح���ال ق��رر 
�لخ����ر �مل�����ش��ارك��ة، ح�����ش��ب��م��ا �ك��د 
ل��وك��ال��ة فر�ن�س  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 

بر�س.
وق�����ال ج�����ورج ����ش���رب� يف �ت�����ش��ال 
ه���ات���ف���ي م����ع ف���ر�ن�������س ب���ر����س �ن 
�شيا�شية  كتلة  �ك��رب  وه��و  �ملجل�س 
يف �لئتالف �علن قر�ره �ل�شارم 
فيه  قيادية  هيئة  �على  قبل  من 
�نه لن يذهب �ىل جنيف يف ظل 
)يف  �حلالية  و�لظروف  �ملعطيات 

�شوريا(.
�مل��ج��ل�����س �ذ� ق��رر  وت���اب���ع رئ��ي�����س 
ن��ح��ن لن  ي���ذه���ب  �لئ����ت����الف �ن 
�مل��ج��ل�����س  �ن  �ىل  و������ش����ار  ن���ذه���ب 
ل��ن ي��ب��ق��ى يف �لئ���ت���الف �ذ� ق��رر 
ي��ذه��ب �ىل جنيف  �ن  �لئ��ت��الف 
�ل��ت��ي يتكبدها  �مل��ع��ان��اة  لف��ت��ا �ىل 

�ل�شعب �ل�شوري.
�لعامة  �ن �لمانة  و�و�شح �شرب� 

����ش���م���اء �ل��ع��ا���ش��م��ة ب��ال�����ش��و�ري��خ 
وقذ�ئف �لهاون �إذ� مل ينه �لنظام 
ح�����ش��اره مل��ن��اط��ق ج���ن���وب دم�����ش��ق 
�أدى  ف��ي��م��ا  �ل�������ش���ام،  وم��ع�����ش��م��ي��ة 
ق�شف �لنظام ملدينة حلب وريفها 
�إىل وق��وع قتلى وج��رح��ى يف ظل 
��شتمر�ر �ملعارك بنقاط خمتلفة.

ودعت هذه �ملجموعات يف بيان لها 
�إىل  ُب��ث ع��رب �لإن��رتن��ت �ملدنين 
�ملحيطة  �ل�شكنية  �ملناطق  �إخ��الء 
ب������الأف������رع �لأم����ن����ي����ة وجت���م���ع���ات 

�ل�شبيحة.
وقالت �شبكة �شام �إن قذيفة هاون 
���ش��ق��ط��ت يف ���ش��اح��ة �ل��ع��ب��ا���ش��ي��ن 
بدم�شق، دون �أن ت�شيف تفا�شيل 

�أخرى.
وك��ان��ت وك��ال��ة �لأن���ب���اء �ل�����ش��وري��ة 
�ل��ر���ش��م��ي��ة ����ش���ان���ا ق����د ق���ال���ت �إن 
قذيفتي هاون جمهولتي �مل�شدر 
بعد  ع��ل��ى  �ل�شبت  �أم�����س  �شقطتا 
ف���ن���دق  م�����ن  م�����رت   300 ن����ح����و 
يقيم  دم�شق  �ل�شورية  بالعا�شمة 
�لكيميائية  �لأ�شلحة  فيه مفت�شو 

وموظفون من �لأمم �ملتحدة.
عمرها  طفلة  �أن  �شانا  و�أ���ش��اف��ت 
 11 و�أ�شيب  �أع��و�م قتلت  ثمانية 

�شخ�شا يف �لنفجار�ت.

املجل�س الوطني ال�شوري يقاطع موؤمتر جنيف 2  

�ملعار�سة تهدد با�ستهد�ف دم�سق بالق�سف لفك ح�سار �ل�سو�حي 

•• بغداد-وكاالت:

ق��ال��ت �ل�����ش��رط��ة وم�����ش��ادر طبية 
�ن �شل�شلة قنابل �نفجرت فقتلت 
ما ل يقل عن ع�شرة ��شخا�س يف 

حمافظات عر�قية �أم�س �لحد.
قنبلة   11 �ن  �ل�����ش��رط��ة  وق��ال��ت 
�ج����م����ال ج������رى ت���ف���ج���ره���ا ع��ن 
فتكا  �لهجمات  �أ���ش��د  ووق���ع  ب��ع��د. 
 100 بعد  على  �حللة  يف مدينة 
ك��ي��ل��وم��رت ج��ن��وب��ي ب���غ���د�د حيث 
�ن���ف���ج���رت ���ش��ي��ارت��ان م��ل��غ��وم��ت��ان 
�ىل  �أدى  ما  وه��و  �شريع  تتابع  يف 

مقتل خم�شة ��شخا�س.
م��ن  �ل�����ف�����ور  ع���ل���ى  ي���ت�������ش���ح  ومل 
�مل���������ش����وؤول ع����ن �ل���ه���ج���م���ات �ل��ت��ي 
ب�����دت م��ن�����ش��ق��ة. ل���ك���ن م�����ش��ل��ح��ن 
منهم  و�خ��ري��ن  �شنة  ��شالمين 
تنظيم �لقاعدة بد�أو� ي�شتعيدون 
قوتهم هذ� �لعام.وقتل �أكرث من 
عنف  �أعمال  يف  �شخ�س   6000

ويف �ل�شبوع �ملا�شي فجر �نتحاري 
مدر�شة  فناء  يف  ملغومة  �شاحنة 
�ب��ت��د�ئ��ي��ة يف ���ش��م��ال �ل���ع���ر�ق مما 
�أدى �ىل مقتل 14 طفال ومدير 
يف  �ملتحدة  �لمم  �ملدر�شة.وقالت 
بيان عقب �لهجوم ت�شاعد �لعنف 

يف �لعر�ق ل ي�شتثني �أحد�.
م���ن ج��ان��ب��ه ه����دد رئ��ي�����س �إق��ل��ي��م 
كرد�شتان �لعر�ق م�شعود بارز�ين 
مكان،  �أي  يف  �لإرهابين  ب�شرب 
مب��ا يف ذل���ك ���ش��وري��ا، م�����ش��دد� يف 
�ل���وق���ت ذ�ت����ه ع��ل��ى ع����دم ت��وري��ط 

�لأكر�د يف �لأزمة �ل�شورية.
�أجر�ها  ب��ارز�ين يف مقابلة  و�أك��د 
لالأنباء  بر�س  فر�ن�س  وكالة  مع 
�لكردية  �ل��دول��ة  �إق��ام��ة  �أن  على 
�لتي  �ل��ظ��روف  ظ��ل  يف  �مل�شتقلة 
�أن يتم  ت�شهدها �ملنطقة ل يجب 
م���ن خ���الل �ل��ع��ن��ف، حم����ذر� من 
حت��ول �ل�����ش��ر�ع يف �ل��ع��ر�ق حرب 

�أهلية.

حتى �لن هذ� �لعام.
�شيار�ت  �أرب��ع  �ن  �ل�شرطة  وقالت 
م��ل��غ��وم��ة �ن���ف���ج���رت يف ح�����و�دث 
و�ح��دة  منها  �ل��ك��وت  يف  منف�شلة 
ق���رب م��در���ش��ة �ب��ت��د�ئ��ي��ة و�أخ���رى 
�أدى �ىل  م���ا  وه����و  م��ط��ع��م  ق����رب 
م���ق���ت���ل ���ش��خ�����ش��ن ع���ل���ى �لق�����ل 

�شكان  �خرين.وقال   31 و��شابة 
�ن م��ن�����ش��ور�ت حتمل  و�ل�����ش��رط��ة 
�لعر�ق  يف  �لقاعدة  جناح  توقيع 
بعقوبة يف  ب�شو�رع مدينة  وزع��ت 
�ليام �ملا�شية تطلب من �ل�شكان 
�ملدر�شة  �ىل  �أبنائهم  �ر�شال  عدم 

و�ل قتلو�.

م�����ش��ارك��ة  ع���دم  ق����ررت  للمجل�س 
�مل��ج��ل�����س ن���ظ���ر� ل���ك���ون �مل��ن��اخ��ات 
�شوريا  �لر����س يف  �مل��وج��ودة على 
ويف �ل��و���ش��ع �لق��ل��ي��م��ي و�ل���دويل 
ل تعطي �ي �نطباعات �ن موؤمتر 
جنيف ميكن �ن يقدم لل�شورين 

�شيئا.

و��شاف لن نذهب �ىل موؤمتر ل 
�هد�ف،  �ل�شوريون يف قلب  يكون 
نحن لن ن�شارك يف موؤمتر يهدف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ع���ج���ز  ت��غ��ط��ي��ة  �ىل 
�ل�����ع�����ور�ت  �����ش����رت  �و  �ل�����دول�����ي�����ة 

�ل�شيا�شات �لرو�شية وغرها.
وت�شعى رو�شيا و�لوليات �ملتحدة 

2 يف  �ىل ع��ق��د م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف 
ت�����ش��ري��ن �ل���ث���اين ن���وف���م���رب، من 
�ج���ل �ل��ت��و���ش��ل �ىل ح��ل ل��الزم��ة 
�ل�������ش���وري���ة مب�������ش���ارك���ة مم��ث��ل��ن 

للنظام و�ملعار�شة.
وكتائب  �أل��وي��ة  ت��وع��دت  ميد�نيا 
معار�شة يف جنوب دم�شق باإمطار 

م�شعود بارزاين يهدد ب�شرب الإرهابيني يف اأي مكان مبا فيها �شوريا 

ع�سر�ت �لقتلى و�جلرحى يف �سل�سلة تفجري�ت باأنحاء �لعر�ق
ــي  ــك ــري ــل جـــنـــدي �أم ــت ــق م
ــاين  ــغ ــدي �أف ــن بــر�ــســا�ــس ج

•• كابول-رويرتز:

ق���ال م�����ش��وؤول��ون حم��ل��ي��ون وق��وة 
�ي�شاف  �لدولية  �لمنية  �ملعاونة 
�ل�����ت�����ي ي����ق����وده����ا ح����ل����ف ����ش���م���ال 
زيا  يرتدي  �أفغانيا  �ن  �لطل�شي 
ع�����ش��ك��ري��ا ف��ت��ح �ل��ن��ار ع��ل��ى جنود 
�أفغان�شتان  ���ش��رق  يف  �أم��ري��ك��ي��ن 
�لق��ل  على  و�ح���د�  جنديا  فقتل 
�لحد.وقال م�شوؤول �أفغاين فتح 
رجل يرتدي زيا ع�شكريا �أفغانيا 
�أم��ري��ك��ي��ن يف مدينة  على  �ل��ن��ار 
�شرنة م�شيفا �أن جندين �أ�شيبا 

بالر�شا�س.
و�أك�������دت ق����وة �مل���ع���اون���ة �لم��ن��ي��ة 
�لدولية �طالق رجل يف زي قو�ت 
�لم����ن �ل��ر���ش��ا���س ع��ل��ى ج��ن��دي 
�أو  ولكنها مل تعلق على جن�شيته 
م��ا �ذ� ك��ان �لف��غ��اين ي��رت��دي زيا 
م�شابهة  ع�شكريا.وكانت هجمات 
�ملعاونة  ق��وة  دفعت  �ملا�شي  �لعام 
كل  تعليق  �ىل  �ل��دول��ي��ة  �لمنية 

�أن�شطتها �مل�شرتكة.

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

�ملوقع �للكرتوين�لربيد �للكرتوين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
�لنفط و�ل��غ��از.  �لعاملية يف جم��ال  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ه��ر  م��ع��د�ت وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول �لقيا�س و�لعد�د�ت و�أنظمة �لتحكم و�لأجهزة �لدقيقة 
و�مل�شخات، �ىل تركيب و�شيانة �لبنية �لتحتية لل�شبكات و�أنظمة �لأمان 

تغطي دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعر�ق . 
لال�شتف�شار �لت�شالت:

�أبوظبي
هاتف
فاك�س

�لعر�قدبي
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•• اأبوظبي-وام:

 تبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل مع �أخيه 
�لتهاين مبنا�شبة قرب حلول  �ل�شقيقة  �شلطان عمان  �شعيد  بن  قابو�س  �ل�شلطان  جاللة 
عيد �لأ�شحى �ملبارك د�عن �هلل �لعلي �لقدير �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على �شعبي �لبلدين 
خالل  ذل��ك  ج��اء  و�ل��ربك��ات.  و�خل��ر  باليمن  و�ل�شالمية  �لعربية  و�لأم��ت��ن  �ل�شقيقن 

�ت�شال هاتفي �ليوم. 

••  اأبوظبي- وام:
حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تبادل 
�أمر دولة �لكويت  �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �ل�شباح  �هلل مع 
�ل�شقيقة �لتهاين مبنا�شبة قرب حلول عيد �لأ�شحى �ملبارك د�عن �هلل �لعلي 
�لقدير �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على �شعبي �لبلدين �ل�شقيقن و�لأمتن �لعربية 

و�ل�شالمية باليمن و�خلر و�لربكات.
جاء ذلك خالل �ت�شال هاتفي �أم�س . 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
..ب��رق��ي��ات تهنئة مب��ن��ا���ش��ب��ة ح��ل��ول عيد  �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
و�ل�شمو  �لفخامة  و  �جل��الل��ة  �أ�شحاب  �إىل  �مل��ب��ارك  �لأ�شحى 
�لعربية و�لإ���ش��الم��ي��ة. ومتنى  �ل���دول  و�أم���ر�ء  ملوك وروؤ���ش��اء 
من  م��زي��د�  ول�شعوبهم  و�ل�شعادة  �ل�شحة  م��وف��ور  لهم  �شموه 
و�ملجد  �لعزة  و�لإ�شالمية  �لعربية  ولأمتنا  و�ل��رخ��اء  �لتقدم 

�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  و�لرفعة. كما بعث �شاحب 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي..

�ملبارك  �لأ�شحى  عيد  حلول  مبنا�شبة  مماثلة  تهنئة  برقيات 
�إىل �أ�شحاب �جلاللة و�لفخامة و�ل�شمو ملوك وروؤ�شاء و�أمر�ء 
�أول  �لفريق  �ملنا�شبة بعث  �لعربية و�لإ�شالمية. وبهذه  �لدول 
�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�إىل  مماثلة  تهنئة  �مل�شلحة..برقيات  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 

ملوك وروؤ�شاء و�أمر�ء �لدول �لعربية و�لإ�شالمية.

رئي�س �لدولة و خادم �حلرمني 
�ل�سريفني يتبادلن �لتهاين 

مبنا�سبة عيد �لأ�سحى
••  اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تبادل   
ح��ف��ظ��ه �هلل م��ع �أخ��ي��ه خ����ادم �حل��رم��ن �ل�����ش��ري��ف��ن �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل بن 
عبد�لعزيز �آل �شعود �لتهاين مبنا�شبة قرب حلول عيد �لأ�شحى �ملبارك 
�لبلدين  �شعبي  على  �ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�ع��ن 
و�لربكات.. و�خلر  باليمن  و�ل�شالمية  �لعربية  و�لأمتن  �ل�شقيقن 

جاء ذلك خالل �ت�شال هاتفي �أم�س. 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة 
ح��ف��ظ��ه �هلل ..ب���رق���ي���ات ت��ه��ن��ئ��ة من 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أخيه �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
�ل�شمو  �أ�شحاب  حاكم دبي و�إخو�نه 
�أع���������ش����اء �مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى ح��ك��ام 

�لأ�شحى  عيد  �لإمار�ت..مبنا�شبة 
�مل���ب���ارك �أع����رب����و� ف��ي��ه��ا ع���ن �أط��ي��ب 
بهذه  ل�شموه  و�لتربيكات  �لتهاين 
�مل�شلمن  كل  على  �لعزيزة  �ملنا�شبة 
.. د�ع���ن �مل���وىل �ل��ع��ل��ي �ل��ق��دي��ر �أن 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  على  يعيدها 
�لدولة مبوفور �ل�شحة وعلى �شعب 
�لإمار�ت مبزيد من �لرقي و�لتقدم 
و�لزدهار. كما تلقى �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة برقيات تهنئة مماثلة 

م���ن ���ش��م��و �أول����ي����اء �ل��ع��ه��ود ون����و�ب 
�حل���ك���ام مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى 
�ل�شمو  �أ�شحاب  بعث  وق��د  �مل��ب��ارك. 
�أع���������ش����اء �مل���ج���ل�������س �لأع�����ل�����ى ح��ك��ام 
�لإم������ار�ت و�أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود ون���و�ب 
�إىل  مماثلة  تهنئة  �حلكام..برقيات 
جمل�س  دول  ع��ه��ود  و�أول����ي����اء  ق����ادة 
�ل���ت���ع���اون ل�����دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  �ل��دول  روؤ�شاء  و  ق��ادة  و�إىل 
و �لإ�شالمية بهذه �ملنا�شبة �ملباركة.

•• اأبوظبي-وام:

�آيات  �أ�شمى  �ملبارك  �لأ�شحى  عيد  حلول  مبنا�شبة  للهوية  �لإم��ار�ت  هيئة  رفعت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو 
حكام �لإمار�ت �شائلة �هلل تعاىل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �ملباركة على �شموهم مبوفور 
�ل�شحة و�لعافية. وتوجه �شعادة �لدكتور �ملهند�س علي حممد �خلوري مدير عام 
و�لتربيكات  �لتهاين  �آي��ات  باأ�شمى  �ملباركة  �ملنا�شبة  بهذه  للهوية  �لإم��ار�ت  هيئة 
لقيادة �لدولة �لر�شيدة وجمل�س �إد�رة هيئة �لإمار�ت للهوية برئا�شة �شمو �ل�شيخ 
�ل�شيخ �شيف بن  �لوطني و�لفريق �شمو  �لأم��ن  �آل نهيان م�شت�شار  هز�ع بن ز�يد 
�لد�خلية نائب رئي�س جمل�س  �ل��وزر�ء وزي��ر  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�ي��د 
�ملنا�شبة  ه��ذه  يعيد  �أن  وج��ل  عز  �مل��وىل  د�عيا  �لهيئة  وموظفي  ومديري  �لإد�رة 
على دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حكومة و�شعبا باليمن و�لربكات و�ملزيد من 
و�ملقيمن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �شعب  �لهيئة  وهناأت  و�لرخاء.  �لتقدم 
�أرقى �خلدمات  �لكرمية موؤكدة حر�شها على تقدمي  �ملنا�شبة  بهذه  �أر�شها  على 
�شريعة  خدمات  وتوفر  �ملر�جعن  عن  �لأعباء  تخفيف  ي�شمن  مبا  للمتعاملن 
و�شل�شلة �نطالقا من قيمها �لر��شخة بالرتكيز على �ملتعاملن باعتبارهم حمور 
قيمها �ل�شرت�تيجية و�أبرز �أولوياتها. و�أعلنت هيئة �لإمار�ت للهوية عن تعطيل 
�لعمل يف مر�كز �خلدمة �لتابعة لها على م�شتوى �لدولة طيلة �أيام عيد �لأ�شحى 
 21 �مل��و�ف��ق  �لأح���د  ي��وم  �ع��ت��ب��ار� م��ن  �لر�شمي  �ل���دو�م  �أن ي�شتاأنف  �مل��ب��ارك على 
�أكتوبر �جلاري لفتة �إىل �أن مركز �لت�شال �لتابع لها �شيو��شل تقدمي خدماته 

للمتعاملن خالل فرتة �لعيد على مد�ر 24 �شاعة وطيلة �أيام �لأ�شبوع.

موؤ�س�سة �أمنية حتقق �أمنية طفلني 
بالتعاون مع بنك �لحتاد �لوطني

•• اأبوظبي-وام:

م��وؤخ��ر�  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لرئي�شي  مبقرها  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  نظمت 
�لوطني حفال لتكرمي طفلن وذلك بتحقيق  وبالتعاون مع بنك �لحتاد 

�أمنياتهما.
بزيارة  بالقيام  �شنة   13 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �أدم  �لطفلن  �أمنية  ومتثلت 
للوليات �ملتحدة �لأمريكية - مدينة نيويورك ..�أما �لطفل �لآخر فتمنى 
زيارة مكة و�أد�ء �لعمرة وهو ما حتقق لهم برعاية بنك �لحتاد �لوطني ما 
�شاهم يف �إ�شفاء روح �لبهجة و�لفرح على قلبيهما خالل �لأجو�ء �لحتفالية 
�لتي �شهدها �للقاء �لودي. و�شكر هاين �لزبيدي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�أمنية مبادرة بنك �لحتاد �لوطني تقدمي دعم مايل للموؤ�ش�شة للم�شاهمة 

يف حتقيق �أماين �لأطفال �ملر�شى يف كافة �إمار�ت �لدولة.
من جهته قال حممد على نائب رئي�س �أول رئي�س جمموعة �ملو�رد �لب�شرية 
دفع  جتاه  بو�جبنا  ن�شعر  �إننا  �لوطني  �لحت��اد  لبنك  �ملوؤ�ش�شي  و�لتطوير 
مع  متا�شيا  �مل�شاندة  وت��اأت��ي  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود 
�أن  و�أ�شاف يجب علينا جميعا  �لإجتماعية  �ملبادر�ت �خلا�شة مب�شوؤوليتنا 
ندعم ونهتم باملوؤ�ش�شات و�ملر�كز �لتي تر�شم �أمال جديد� على وجه �لطفال 
�لأه��اىل يف  �أي�شا لكثر من  �لأم��ل  �مل�شتع�شية ومنح  بالمر��س  �مل�شابن 
�شكرها  بالغ  عن  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة  و�أع��رب��ت   . لأطفالهم  �أف�شل  غد 
�لفرح  �إدخ���ال  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  جهودها  تدعم  �لتي  �جل��ه��ات  لكل  وتقديرها 
لقلوب �لأطفال �لذين يعانون من �أمر��س خطرة تهدد حياتهم وقدمت 

�ل�شكر �جلزيل لبنك �لحتاد �لوطني .

•• دبى-وام:

غادر وفد مكون من 10 �أ�شخا�س من �ملدمنن �لتائبن 
فري�شة  لأد�ء  �ملقد�شة  �لأر����ش��ي  �ىل  متوجها  بالدولة 
�حل���ج وذل����ك م��ن خ���الل �ل��رع��اي��ة ع��ن ط��ري��ق موؤ�ش�شة 

�لأوقاف و�شئون �لق�شر. 
دبي  ب�شرطة  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �لإد�رة  وحر�شت 
�أهمية  وتو�شيح  للوفد  و�لإر����ش���اد  �لن�شح  ت��ق��دمي  على 
وف�شل هذه �لفري�شة �لتي تعود عليهم بالعفو و�لغفر�ن 
من رب �لعاملن و�إن �هلل روؤوف رحيم بعباده و�أن��ه لز�ما 
بقيم  و�لتم�شك  �لن�شوح  �ل��ت��وب��ة  ط��ري��ق  �إل��ت��ز�م  عليهم 
�لف�شيلة �ل�شمحاء يف حياتهم �جلديدة و�أن طريق �لتوبة 

�ىل �هلل مفتوح للتائبن. ووجه �شعادة �للو�ء عبد�جلليل 
�مل���خ���در�ت  مل��ك��اف��ح��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل��ع�����ش��م��اوي  م��ه��دي 
ب�شرطة دبي �ل�شكر �ىل موؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شر 
ع��ل��ى دع��م��ه��م ل��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة و�ه��ت��م��ام��ه��م وت��ع��اون��ه��م فيما 
�لتي  �حل��الت  ه��ذه  ملثل  �مل��رج��وة  �لطيبة  بالنتائج  يعود 
تتطلب دعم وتعاون جميع �ملوؤ�ش�شات بالدولة ملا فيه خر 

وم�شلحة �لوطن و�ملو�طن . 
و�أثنى �ملدمنون �لتائبون على هذه �ملبادرة �لتي تهدف �إىل 
تقوية �لو�زع �لديني لديهم مما ي�شاعد على ��شتمر�رهم 
و�لتغلب على  �لإدم����ان  ط��ري��ق  ع��ن  و�لب��ت��ع��اد  �لتوبة  يف 
�لتو�فق  حتقيق  �إىل  لي�شلو�  �شعوبات  من  يو�جههم  ما 

و�لر�شا �لنف�شي �لذي ي�شعدهم وي�شعد �أ�شرهم .

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  بعث 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  تهنئة  �مل�شلحة..برقية 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 

مبنا�شبة عيد �لأ�شحى �ملبارك.
�لتهاين  �آي���ات  �أ�شمى  ع��ن  برقيته  يف  �شموه  و�أع���رب   
و�لتربيكات بهذه �ملنا�شبة �لكرمية..�شائال �ملوىل عز 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  على  يعيدها  �أن  وجل 
مب��وف��ور �ل�����ش��ح��ة و�ل��ع��اف��ي��ة وع��ل��ى ���ش��ع��ب �لإم�����ار�ت 
�شمو ويل عهد  باليمن و�خل��ر و�لربكات. كما بعث 

�ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  �أبوظبي 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�أ�شحاب 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و�أولياء 
�ل��ع��ه��ود ون�����و�ب �حل���ك���ام م��ق��رون��ة ب��اأط��ي��ب �ل��ت��ه��اين 
وبعث  و�ل�شعادة.  �ل�شحة  مبوفور  �لأمنيات  و�أ�شدق 
�جلاللة  �أ�شحاب  �إىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  �شموه 
�خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  دول جمل�س  ق���ادة  و�ل�����ش��م��و 
و�لإ�شالمية..متمنيا  �لعربية  �ل��دول  وق��ادة  �لعربية 
ول�شعوبهم مزيد� من  و�لعافية  �ل�شحة  لهم موفور 
�لرقي و�لتقدم ولالأمتن �لعربية و�لإ�شالمية �لعزة 

و�لرفعة.

•• اأبوظبي-وام:

بعثت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام �ل��رئ��ي�����ش��ة �لأع���ل���ى مل��وؤ���ش�����ش��ة �لتنمية 
�لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة..

�ملبارك  �لأ�شحى  عيد  حلول  مبنا�شبة  تهنئة  برقيات 

�أ�شحاب  �ل�شيخات و�لأم��ر�ت و�ل�شيد�ت قرينات  �إىل 
و�أم��ر�ء  وروؤ���ش��اء  ملوك  و�ل�شمو  �لفخامة  و  �جلاللة 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���ش��الم��ي��ة. ومت��ن��ت �شموها لهن  �ل����دول 
�لتقدم  م��ن  م��زي��د�  ل�شعوبهن  و  و�ل��رف��اه��ي��ة  �خل���ر 
و�ملجد  �لعزة  و�لإ�شالمية  �لعربية  و�لزده��ار ولالأمة 

و�لرفعة.

•• دبي-وام:

�أك���د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ر����ش��د �أح��م��د ب��ن فهد وزي���ر �لبيئة و�مل��ي��اه �أن ت�شجيع 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لإبد�ع و�لبتكار ينطلق من �إميانها باأهمية 
�إىل  ون��وه  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  �لتقنية يف حتقيق  تلعبه �حللول  �ل��ذي  �ل��دور 
ما �أكدت عليه وثيقة موؤمتر �لقمة �لعاملي للتنمية �مل�شتد�مة ريو 20 �لتي 
حتمل عنو�ن �مل�شتقبل �لذي ن�شبو �إليه على هذه �لأهمية ودعوتها حكومات 
�ل�شليمة  بالتكنولوجيا  �لأخ��ذ  على  ت�شجع  متكينية  �أط��ر  تهيئة  �إىل  �لعامل 
بيئيا و�لبحث و�لتطوير و�لبتكار حتقيقا لأغر��س من بينها دعم �لقت�شاد 
�لأخ�شر. ويف بيان له مبنا�شبة يوم �لبيئة �لعربي �لذي ي�شادف غد� ويقام 
�ىل  معاليه  �أ�شار  م�شتد�مة  تنمية  لتحقيق  خ�شر�ء  تقنية  نحو  �شعار  حتت 
�أن روؤية �لمار�ت 2021 �لتي ��شتلهمت �آفاقها من برنامج �لعمل �لوطني 
�هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ل�شاحب 
�لبيئة  حلماية  �ملبتكرة  و�حل��ل��ول  �حلديثة  للتقنيات  �ملتعاظم  �ل��دور  �أك��دت 
و���ش��م��ان ����ش��ت��د�م��ت��ه��ا. و�أ����ش���اف �إن دول���ة �لإم�����ار�ت �ع��ت��م��دت �إىل ح��د كبر 
فتبنت  �حل��ل��ول  تلك  على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  جهودها  تطوير  يف 
وتقنيات  �ل�شلمية  ل��الأغ��ر����س  �لنووية  و�لطاقة  �ملتجددة  �لطاقة  خ��ي��ار�ت 
حجز وتخزين ثاين �أك�شيد �لكربون و�لإنتاج �لأنظف و�لتقنيات �حلديثة يف 
جمالت �لري و�لزر�عة و�لتقنيات �ملر�شدة ل�شتهالك مو�رد �ملياه و�لطاقة 
وخف�س �لنبعاثات و�ملخلفات و�لنفايات ��شافة �إىل تبني نهج و��شرت�تيجيات 
تعتمد �إىل حد كبر على �لنظم و�حللول �لتقنية كالعمارة �خل�شر�ء و�لنقل 
�مل�شتد�م و�لتطبيقات �خل�شر�ء �لتي �أ�شبحت جزء� �أ�شا�شيا يف جائزة �لمار�ت 
لالأد�ء �حلكومي �ملتميز .. م�شر� �إىل �أن �لإمار�ت حققت من خالل تبنيها 

للنظم و�حللول و�لتقنية �جناز�ت مهمة على طريق �لتنمية �مل�شتد�مة.

�أعلنها  �لتي  �خل�شر�ء  للتنمية  �لإم���ار�ت  ��شرت�تيجية  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
لتنمية  �أخ�����ش��ر  �قت�شاد  �شعار  حت��ت  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س 
م�شتد�مة جاءت لتوؤكد �أهمية �لتقنيات و�لنظم �خل�شر�ء �حلديثة يف حتويل 
يف  ي�شهم  �لكربون  منخف�س  م�شتد�م  متنوع  �قت�شاد  �إىل  �لوطني  �لقت�شاد 
حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة جليل �حلا�شر و�أجيال �مل�شتقبل حيث ميثل م�شار 
�ل�شرت�تيجية  يف  �لرئي�شية  �ل�شتة  �مل�����ش��ار�ت  �أح��د  �خل�شر�ء  �لتكنولوجيا 
�لبيئة  وزي��ر  وذك��ر معايل  �لأخ��رى.  �مل�شار�ت �خلم�شة  �مل�شرتك يف  و�لقا�شم 
و�ملياه �أن دور �لإم��ار�ت مل يعد يقت�شر على ��شتخد�م �لتقنيات بل �أ�شبحت 
�ملبتكرة على �ل�شعيدين �لقليمي  �لتقنيات و�حللول  �إنتاج  �شريكا فاعال يف 
للموؤ�ش�شات  �لإم����ار�ت  توليه  �ل���ذي  �ل��و����ش��ع  �له��ت��م��ام  �إىل  م�شر�  و�ل��ع��امل��ي 
�مل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ق���در�ت  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة وتنمية  �لعملية 
تو�جهها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�شغوط  مل��و�ج��ه��ة  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  ��شتنباط 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف كل �ملجالت منوها يف هذ� �ل�شدد �إىل دور معهد م�شدر 
�لمار�ت  �ملنت�شرة يف  و�ملعاهد  �جلامعات  و�لعديد من  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
ت�شجيع  يف  �لإم����ار�ت  �أطلقتها  �لتي  �لعاملية  �جل��و�ئ��ز  تلعبه  �ل��ذي  وب��ال��دور 
ز�ي��د  وج��ائ��زة  للبيئة  �ل��دول��ي��ة  ز�ي���د  كجائزة  �لعاملية  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لبحوث 
�أكد  �مل�شتد�م.. وغرها. ويف ختام بيانه  �مل�شتقبل وجائزة دبي للنقل  لطاقة 
�لتنمية  �ملبتكرة يف خمتلف جمالت  للتقنيات و�حللول  �ملهم  �ل��دور  معاليه 
�لجتماعية و�لقت�شادية و�لبيئية د�عيا �إىل �شرورة تعزيز �لقدر�ت �لوطنية 
�لتقنيات  وتوظيف  و�إ�شتثمار  �لعلمي  و�لبحث  �لتطبيقية  �لعلوم  جمال  يف 
و�حللول �ملبتكرة باأف�شل �شورة ممكنة لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي متثل 
2021 و�ملحافظة على �ملكانة �ملرموقة �لتي حتتلها  جوهر روؤية �لإم��ار�ت 

�لإمار�ت على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.

رئي�س �لدولة يتلقى تهاين �حلكام و�أولياء 
�لعهود و�لنو�ب بعيد �لأ�سحى �ملبارك

�لهوية تهنىء قيادة و�سعب �لإمار�ت بعيد �لأ�سحى �ملبارك

وفد �ملدمنني �لتائبني يتوجه �إىل �لأر��سي �ملقد�سة لأد�ء فري�سة �حلج

حممد بن ز�يد يبعث برقيات تهنئة لرئي�س �لدولة 
ونائبه وحكام �لإمار�ت مبنا�سبة عيد �لأ�سحى

�ل�سيخة فاطمة تهنئ �ل�سيخات وقرينات زعماء 
�لدول �لعربية و�لإ�سالمية بعيد �لأ�سحى

وزير �لبيئة و�ملياه ي�سدر بيانا مبنا�سبة يوم �لبيئة �لعربي

رئي�س �لدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة بعيد 
�لأ�سحى من قادة �لدول �لعربية و�لإ�سالمية

رئي�س �لدولة و �سلطان عمان يتبادلن 
�لتهاين مبنا�سبة عيد �لأ�سحى

 رئي�س �لدولة و �أمري دولة �لكويت 
يتبادلن �لتهاين مبنا�سبة عيد �لأ�سحى

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون روؤ�ساء 
وملوك �لدول �لعربية و�لإ�سالمية بعيد �لأ�سحى

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ات   .. �هلل  ح��ف��ظ��ه 
مب��ا���ش��ب��ة ع��ي��د �لأ����ش���ح���ي �مل��ب��ارك 
م���ن ك���ل م����ن.. ���ش��اح��ب �جل��الل��ة 
�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد �شلطان 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و  ع��م��ان 
دولة  �أمر  �ل�شباح  �لأحمد  �شباح 

�لثاين  ع��ب��د�هلل  جاللة  و  �لكويت 
�لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  ملك 
عبا�س  حممود  �لرئي�س  وفخامة 
فخامة  و  فل�شطن  دول���ة  رئ��ي�����س 
�إمام علي رحمان رئي�س جمهورية 
فهد  �ل�شيد  �شمو  و  طاجيك�شتان 
رئي�س  نائب  �شعيد  �آل  بن حممود 
�ل���وزر�ء  ل�����ش��وؤون جمل�س  �ل����وزر�ء 
يف ���ش��ل��ط��ن��ة ع����م����ان. ك���م���ا ت��ل��ق��ى 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
برقيات  �ملنا�شبة  بهذه  دب��ي  حاكم 
�أم��ر  تهنئة م��ن ك��ل م����ن.. ���ش��م��و 
�لفل�شطيني  و�لرئي�شن  �لكويت 
رئي�س  ن��ائ��ب  و�لإرت���ري..و����ش���م���و 
�ل���وزر�ء  ل�����ش��وؤون جمل�س  �ل����وزر�ء 
�لدكتور  ودول���ة  ع��م��ان  �شلطنة  يف 
ع��ب��د�هلل �ل��ن�����ش��ور رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 

وزير دفاع �لأردنية.

حممد بن ر��سد يوؤدي �سالة 
�لعيد يف م�سجد �ل�سيخ ر��سد

 دبي-و�م:
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي��وؤدي   
�ل�شيخ  رع��اه �هلل يف م�شجد  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
ر��شد يف زعبيل �شباح غد� �لثالثاء �شالة عيد �ل�شحى �ملبارك .ويوؤدي 

�ل�شالة �ىل جانب �شموه عدد من �ل�شيوخ وجمع من �مل�شلن.

حمد�ن بن ز�يد يوؤدي �سالة �لعيد 
يف م�سجد ق�سر �ملزيرعة يف ليو�

•• املنطقة الغربية-وام:

�ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  ي��وؤدي �شمو 
�لغربية �شالة عيد �لأ�شحي �ملبارك مب�شجد ق�شر �ملزيرعة يف مدينة 
جانبه  �إىل  �ل�شالة  وي���وؤدي  �ل��ث��الث��اء.  غ��د  ي��وم  �لغربية  باملنطقة  ليو� 
�مل�شلن  �لغربية وجمع من  �ملنطقة  و�أعيان  �مل�شوؤولن  �شموه عدد من 
�لأ�شحي  عيد  �شالة  عقب  �شموه  وي�شتقبل   . و�ملقيمن  �ملو�طنن  من 

بق�شر �ملزيرعة يف ليو� جموع �ملهنئن. 

هز�ع بن ز�يد يهنيء رئي�س �لدولة
 ونائبه و�حلكام بعيد �لأ�سحى

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني نائب رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  تهنئة  �أبوظبي..برقية  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�ملبارك. و�أعرب �شموه يف برقيته عن خال�س تهانيه وتربيكاته ل�شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على �شموه مبوفور 
بعث  و�ل��ربك��ات. كما  باليمن و�خل��ر  �لإم���ار�ت  �شعب  و�لعافية وعلى  �ل�شحة 
�شمو م�شت�شار �لأمن �لوطني برقيات تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل و�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و�إىل �لفريق 
�أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة و�إىل �أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام متمنيا لهم موفور �ل�شحة 

و�لعافية و�ل�شعادة. 

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  ي���وؤدي 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 
�ل�شيخ  مب�شجد  �ملبارك  �لأ�شحى  عيد  �شالة  �مل�شلحة 
يوؤدي  �لثالثاء.كما  �أبوظبي غد�  �لكبر مبدينة  ز�يد 
�مل�شلن. �ملو�طنون وجموع  �شموه  �إىل جانب  �ل�شالة 
وي�شتقبل �شمو ويل عهد �أبوظبي جموع �ملهنئن بهذه 
بق�شر  وذل��ك  �لعيد  �شالة  �أد�ء  بعد  �ملباركة  �ملنا�شبة 

�مل�شرف يف �أبوظبي يف �أول �أيام عيد �لأ�شحى �ل�شعيد.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل��ف��ري��ق  �ل��ت��ق��ى  �آخ����ر  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
�أب��وظ��ب��ي نائب  حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

�م�س  �لإم��ار�ت  بق�شر  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
باجلمهورية  �لدفاع  وزير  �أحمد  نا�شر  حممد  معايل 
�ليمنية �ل�شقيقة �لذي يزور �لبالد حاليا. ورحب �شمو 
له  �ملر�فق  و�لوفد  �ليمني  بالوزير  �أبوظبي  عهد  ويل 
دولة  تربط  �لتي  �لأخوية  �لعالقات  معه  و��شتعر�س 
�لكفيلة  و�ل�شبل  و�ليمن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ب��دع��م��ه��ا وت��ع��زي��زه��ا يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت مب��ا يخدم 
حر�س  �إط����ار  يف  وذل���ك  �ل�شقيقن  �ل��ب��ل��دي��ن  م�شالح 
�لعالقات  ه��ذه  وتنمية  تر�شيخ  على  �لبلدين  قيادتي 
�ىل �أف���اق �أرح����ب. وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان جم���الت �لتعاون 
و�لتن�شيق �لثنائي وتبادل وجهات �لنظر حول عدد من 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

 بحث مع وزير الدفاع اليمني �شبل تعزيز العالقات الأخوية

حممد بن ز�يد يوؤدي �سالة عيد �لأ�سحى 
مب�سجد �ل�سيخ ز�يد �لكبري يف �أبوظبي غد�
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وفد من �لهالل يزور �ملخيم �لإمار�تي �لأردين لالجئني �ل�سوريني
•• عمان-وام:

 ز�ر وفد من هيئة �لهالل �لأحمر 
مبارك  ر����ش��د  برئا�شة  �لإم���ار�ت���ي 
�مل���ن�������ش���وري ن���ائ���ب �لأم������ن �ل��ع��ام 
�ملخيم  بالهيئة  �ملحلية  ل��ل�����ش��وؤون 
ل��الج��ئ��ن  �لأردين  �لإم�������ار�ت�������ي 

�ل�شورين.
ير�فقه  باملخيم  �ملن�شوري  وجتول 
فريق  قائد  �ل��ظ��اه��ري  علي  �شيف 
�لإغ�����اث�����ة �لأم�������ار�ت�������ي و�أع�������ش���اء 
�ل��ف��ري��ق و�إط��ل��ع ع��ل��ى ���ش��ر �لعمل 
يف �ملخيم و�ملر�فق و�خلدمات �لتي 
ي�شتمل عليها و�شاهد نظام �لعمل 
د�خ�����ل �مل��ط��ع��م �ل��رئ��ي�����ش��ي ون��ظ��ام 
�ل��ط��ع��ام و���ش��ك��ن �لالجئن  ت��وزي��ع 

و�لكرفانات �ملخ�ش�شة لهم.
وتوجه عقب ذلك �إىل �مل�شتودعات 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة و�ل��ف��رع��ي��ة وم�����ش��ت��ودع 
�شرح  �ىل  و��شتمع  �لإغ��اث��ة  توزيع 
م���ن م���دي���ر �مل��خ��ي��م ع��م��ا حت��ت��وي��ه 
�مل���خ���ازن م���ن م����و�د �إغ���اث���ة ون��ظ��ام 
توزيعها  وط����رق  �مل��ت��ب��ع  �ل��ت��خ��زي��ن 

على �لالجئن.
تو�شيحي  ���ش��رح  �إىل  ����ش��ت��م��ع  ك��م��ا 
عن �لنظام �ملتبع يف توزيع �لإغاثة 
بنظام �لبطاقة �للكرتونية و�لتي 
ت�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى ج��م��ي��ع �مل��ع��ل��وم��ات 

�لإم���ار�ت���ي د�خ���ل �مل��خ��ي��م وع��ر���س 
وما  �ملخيم  ع��ن  تو�شيحية  ���ش��ور 
ي��ح��ت��وي��ه م����ن م����ر�ف����ق وخ���دم���ات 
و�شكن �لالجئن وعن و�لإجر�ء�ت 
و�ل���ط���رق �مل��ت��ب��ع��ة م��ن��ذ ����ش��ت��ق��ب��ال 

�مل�شاريع �لإن�شانية و�خلرية �لتي 
ي��ق��دم��ه��ا �ل���ه���الل �لأح���م���ر د�خ���ل 
�ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا. و�ط��ل��ع �لوفد 
�ملخيم  يف  �ملقدمة  �خل��دم��ات  على 
�مل�شت�شفى  �ىل  �جلميع  ت��وج��ه  ث��م 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب����اأ�����ش����رة �ل����الج����ئ م��ن��ذ 
دخ���ول���ه ل��ل��م��خ��ي��م. ث���م ز�ر �ل��وف��د 
�ملركز �لإعالمي يف �ملخيم و��شتمع 
�ل��ع��م��ل  ب���رن���ام���ج  ع����ن  ����ش���رح  �إىل 
�ل��ي��وم��ي لأع�����ش��اء ف��ري��ق �لإغ��اث��ة 

�لالجئ د�خل �ملخيم حتى و�شوله 
ز�ر  �آخ���ر  ج��ان��ب  م��ن  م�شكنه.  �ىل 
وف��د  �لأردين  �لإم����ار�ت����ي  �مل��خ��ي��م 
من ط��ر�ن �لإحت���اد بهدف تعزيز 
�لتعاون �لقائم بن �جلانبن لدعم 

يف  �مل���ي���د�ين  �لأردين  �لأم�����ار�ت�����ي 
م���دي���ن���ة �مل����ف����رق �لردن�����ي�����ة ح��ي��ث 
وقدم  �مل�شت�شفى  مدير  ��شتقبلهم 
�لرئي�شية  �لأق�شام  لهم �شرحا عن 
و�خلدمات �لتي يقدمها �مل�شت�شفى 

قام  وب��ع��ده��ا  �ل�شورين  لالجئن 
�ل���وف���د مب�����ش��ارك��ة ف��ري��ق �لإغ���اث���ة 
�لعيد  ك�����ش��وة  ب��ت��وزي��ع  �لإم����ار�ت����ي 
ع��ل��ى �ل��الج��ئ��ن �ل�����ش��وري��ن د�خ��ل 

�مل�شت�شفى. 

بلدية �ملنطقة �لغربية تنظم برناجما 
حافال يف عيد �لأ�سحى

•• املنطقة الغربية -وام:

برناجما حافال مبنا�شبة  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  تقيم 
عيد �لأ�شحى �ملبارك.

مع  بالتن�شيق  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  جل��ن��ة  و�أع�����دت 
�لغربية  �ملنطقة  يف  و�شو�حيها  �ملدن  خدمات  قطاعات 
خطة �شاملة يف هذ� �ل�شدد وذلك يف �إطار حر�شها على 
�أف�شل �لرب�مج �لرتفيهية و�مل�شابقات �لثقافية  تقدمي 

خالل �أيام عطلة �لعيد.
وقال حمد �شامل �لهاملي مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة 
�لعيد  �أي���ام  �أول  يف  �شتنطلق  �لفعاليات  �إن  و�لت�����ش��ال 
�مل��ب��ارك يف �حل��د�ئ��ق �لعامة و���ش��الت �لأف���ر�ح يف مدن 
و�ل�شلع  ودملا  و�ملرفاأ  ز�يد  وهي مدينة  �لغربية  �ملنطقة 
�أي��ام  ثالث  حتى  �لفعاليات  وتتو��شل   .. وليو�  وغياثي 
�ملتنوعة  �لرتفيهية  �لرب�مج  �لعديد من  باإقامة  �لعيد 

و�مل�شابقات �لثقافية.
ل�شكان  �لحتفالت  تنظيم  على  �لبلدية  حر�س  و�أك��د 
�ملنا�شبات �نطالقا من روؤيتها  �لغربية يف هذه  �ملنطقة 
عاملية  ك��ف��اءة  ذي  ب��ل��دي  ن��ظ��ام  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ور�شالتها 
يحقق �لتنمية �مل�شتد�مة �ملن�شودة ويعزز معاير جودة 
فعاليات  حتقق  �أن  ..متوقعا  �بوظبي  �إم���ارة  يف  �حلياه 
عيد �لأ�شحى جناحا كبر� يف �ملنطقة �لغربية من حيث 

عدد �حل�شور و�مل�شاركة.
�أ�شمى  �لغربية  �ملنطقة  بلدية  رف��ع��ت  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�آي����ات �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات �إىل م��ق��ام ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
�هلل و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 

�ملنطقة �لغربية.

•• اأبوظبي-وام:

خ�ش�شت جامعة �أبوظبي خالل �لف�شل �لدر��شي �لأول من �لعام �لأكادميي 
و579  مالين   5 �ملقبل  دي�شمرب   15 حتى  وي�شتمر   2014-2013
�لتي تقدمها  �ملالية  �لدر��شية و�مل�شاعد�ت  �ملنح  �ألفا و950 درهم لرب�مج 
خالل  من  �جلامعة  وتقدم  بها.  للدر��شة  �مل�شجلن  و�لطالبات  للطالب 
�شندوق �ملنح �لدر��شية نخبة من بر�مج �مل�شاعد�ت �ملالية و�ملنح �لدر��شية 
�ملتنوعة للطلبة �ملتفوقن �أو من ذوي �ملو�رد �ملالية �ملحدودة. وتنق�شم �ملنح 
�لدر��شية �إىل خم�س فئات هي منحة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ومنحة  �جلامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�لريا�شين  ومنحة  �لأكادميية  و�ملنحة  �جلامعة  ومنحة  �جلامعة  رئي�س 
�إ�شافة �إىل برنامج �مل�شاعد�ت �ملالية �شنابل.  و�أو�شح �لدكتور نبيل �إبر�هيم 
لرب�مج  �ملبلغ  تخ�شي�س  �إىل  خل�شت  �جلامعة  �أن  �أبوظبي  جامعة  مدير 
قامت  �أن  بعد  �جلامعة  تقدمها  �لتي  �ملتنوعة  �لدر��شية  و�ملنح  �مل�شاعد�ت 
جلنة متخ�ش�شة بدر��شة �لطلبات �ملقدمة من �لطالب و�لطالبات و�ختيار 

3.70 خالل �لف�شل �لدر��شي  باحل�شول على معدل تر�كمي ل يقل عن 
وذلك بعدما يكون �لطالب قد �أمت مو�د معهد �للغة �لإجنليزية وم�شجال 
12 �شاعة معتمدة يف �لف�شل �لدر��شي �لو�حد. و�أو�شح  يف ما ل يقل عن 
�أن منحة رئي�س �جلامعة متنح للطالب �حلا�شلن على  �إبر�هيم  �لدكتور 
معدل ل يقل عن 97 يف �ملائة يف �آخر ثالث �شنو�ت من �لدر��شة �لثانوية 
�لدر��شة ور�شوم  ر�شوم  �ملائة على  100 يف  �ملنحة خ�شما قيمته  وتت�شمن 
�لإلتز�م  �لطالب  على  �لدر��شة  �شنو�ت  خالل  �ملنحة  ول�شتمر�ر  �جلامعة 
باحل�شول على معدل تر�كمي �شي جي بي �يه ل يقل عن 3.60 و�أن يكون 
�لطالب م�شجال يف ما ل يقل عن 12 �شاعة معتمدة يف �لف�شل �لدر��شي 
يت�شفون  ممن  �لأوىل  �ل�شنة  لطلبة  �جلامعة  منحة  تقدم  بينما  �ل��و�ح��د 
بالتميز �لأكادميي و�أكملو� �لدر��شة �لثانوية بتفوق وتقدم تلقائي للطلبة 
�ملر�شحن ممن ي�شتوفون �ملعاير �ملحددة لها بعد �أن يتقدمو� بطلب ملكتب 
�ملنح �لدر��شية باجلامعة حيث يح�شل خريجو �لثانوية �لعامة �حلا�شلون 
على معدل يرت�وح بن 95 يف �ملائة و100 يف �ملائة على منحة ت�شل �إىل 
�لطلبة �حلا�شلون على  يتلقى  بينما  �لدر��شية  �لر�شوم  من  �ملائة  يف   30

�ملوؤهلن لت�شلم �ملنح �أو �مل�شاعد�ت وفقا ل�شروط كل منها بحيث ي�شتفيد من 
بر�مج  من  ي�شتفيد  بينما  وطالبات  طالب   404 �ملالية  �مل�شاعد�ت  بر�مج 
�ملنح �لدر��شية 284 طالبا وطالبة وذلك خالل �لف�شل �لدر��شي �لأول من 
�لعام �لأكدميي �حلايل. ولفت �إىل حر�س �جلامعة على تقدمي فئات متنوعة 
من بر�مج �ملنح �لدر��شية و�لتي مت ت�شميمها لت�شجيع �لطلبة على �لتفوق 
و�لتميز يف �لأد�ء �لأكادميي و�مل�شاهمة يف �إعد�دهم وتاأهيلهم بتلقي تعليمهم 
يف جامعة �أبوظبي. و�أ�شاف �لدكتور �إبر�هيم �إن بر�مج �ملنح �لدر��شية �لتي 
�شمو  منحة  مقدمتها  ويف  فئات   5 �إىل  تنق�شم  �أبوظبي  جامعة  تطرحها 
�لغربية رئي�س  �ملنطقة  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
جمل�س �أمناء �جلامعة و�لتي تقدم لع�شرين طالبا وطالبة من �ملتفوقن يف 
�أربع �شنو�ت للطالب  �ل�شف �لثاين ع�شر وت�شتمر �ملنحة مدة ل تزيد عن 
�أول وتت�شمن �ملنحة �لر�شوم  �أيهما يحدث  �أو حتى موعد �لتخرج  �لو�حد 
�لدر��شية ور�شوم متطلبات �للغة �لإجنليزية ور�شوم �جلامعة ..موؤكد� �أنه 
على �لطلبة �أن يحر�شو� على �حلفاظ على �ملعدلت �ملطلوبة طو�ل �ل�شنو�ت 
يلتزم  �أن  �لأول حيث يجب  �لدر��شي  �لف�شل  بعد  �ملنحة  �لأرب��ع ل�شتمر�ر 

94.99 يف �ملائة على منحة ت�شل �إىل  90 يف �ملائة و  معدل ي��رت�وح بن 
�جلامعة �إىل �أن �ملنحة  مدير  و�أ�شار  �لدر��شية.  �لر�شوم  من  �ملائة  يف   20
�لدر��شة و�حلا�شلن على معدلت  �ملنتظمن يف  للطلبة  تقدم  �لأكادميية 
قيمة  وت�شل  متتالين  در��شين  ف�شلن  ملدة   3.70 عن  تقل  ل  تر�كمية 
جامعة  �أن  �إىل  ..لف��ت��ا  �جلامعية  ر�شومهم  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   20 �إىل  �ملنحة 
عالية  مبهار�ت  يتمتعون  �لذين  للطلبة  �لريا�شين  منحة  تقدم  �أبوظبي 
تنظمها  �لتي  �لريا�شية  �لأن�شطة  خمتلف  يف  وي�شاركون  ريا�شي  ومتيز 
يف   25 �إىل  ي�شل  �لدر��شية  �لر�شوم  على  خ�شما  مينحون  حيث  �جلامعة 
يقل  تر�كمي ل  �للتز�م مبعدل  �لطالب  على  �ملنحة  على  وللحفاظ  �ملائة 
عن 2.50 و�أن يكون �لطالب م�شجال يف ما ل يقل عن 12 �شاعة معتمدة 
�أفر�د  باإعفاء  �أن �جلامعة تقوم  �إىل  .. م�شر�  �لو�حد  �لدر��شي  �لف�شل  يف 
�لأول  �لفرد  يدفع  حيث  �جلامعية  �لر�شوم  من  جزء  من  �لو�حدة  �لأ�شرة 
�لر�شوم �لدر��شية كاملة ليح�شل �لفرد �لأول و�لثاين على خ�شم مقد�ره 
�خل�شم مع �زدياد �أعد�د  ن�شبة  وتزد�د  �لدر��شية  �لر�شوم  من  �ملائة  يف   15

�لأ�شرة �لو�حدة �مل�شجلة للدر��شة يف �جلامعة. 

�لهالل يوزع بالتعاون مع �سفارة �لدولة يف نيودلهي..�أكرث من مائة �ألف ك�سوة على �أطفال �لهند

حتديد مو�عيد عمل �جلن�سية و�لإقامة خالل عيد �لأ�سحى

جامعة �أبوظبي تخ�س�س �أكرث من 5 ماليني درهم للمنح �لدر��سية و�مل�ساعد�ت �ملالية خالل �لف�سل �لدر��سي �لأول

•• نيودلهي-وام:

يف  �ل��دول��ة  �شفارة  م��ع  بالتعاون  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لإح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  �إنتهت 
�أطفال فقر�ء يف ثماين  �ألف ومائتي ك�شوة على  نيودلهي من توزيع مائة 
وليات هندية �شمن �لعدد �ملخ�ش�س لتوزيعه عن طريق �ل�شفارة من حملة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم لك�شوة مليون طفل حمروم 
حول �لعامل . ووزعت �أم�س �آخر ع�شرة �آلف ك�شوة على �لأطفال �لفقر�ء يف 
مدينة كليكت بولية كريال �لهندية. و��شتهدفت �حلملة توزيع مائة �ألف 
ومائتي ك�شوة من �أ�شل مائتي �ألف ك�شوة خ�ش�شت لأطفال حمرومن يف 
�لهند حيث قامت قن�شلية �لإمار�ت يف مومباي بتوزيع 100 �ألف منها . 
�لهندية  �خلرية  �لإغاثة  ومركز  �ل�شنية  �لثقافة  مركز  جامعة  وتقدمت 
يف كلكت و�جلهات �ملن�شقة يف ولية كريال و�مل�شتفيدين من هذه �حلملة 
بال�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ولقيادة �لإمار�ت 
و�شعبها �ملعطاء على هذه �ملبادرة �لإن�شانية .. م�شتذكرين �للفتات �لإن�شانية 

للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه . 

•• اأبوظبي-وام:

ح����دد ق��ط��اع �جل��ن�����ش��ي��ة و�لإق���ام���ة 
و�ملنافذ يف وز�رة �لد�خلية مو�عيد 
ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�ر�ت  ع��م��ل 
و�شوؤون �لأجانب و�إد�ر�ت �جلن�شية 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل������دول������ة خ���الل 
ع��ط��ل��ة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك .. 
ح��ي��ث ي��ب��د�أ �ل�����دو�م م��ن �ل��ع��ا���ش��رة 
���ش��ب��اح��ا ح��ت��ى �ل���و�ح���دة ظ��ه��ر� ما 
ع����د� ي��وم��ي �جل��م��ع��ة و�ل�����ش��ب��ت يف 

تلك  يف  �خلدمية  �لأق�����ش��ام  جميع 
�ل��رك��ن  �ل����ل����و�ء  وق�����ال  �لإد�ر�ت. 
خليفة حارب �خلييلي وكيل وز�رة 
�لد�خلية �مل�شاعد ل�شوؤون �جلن�شية 
مت  بالإنابة..�إنه  و�ملنافذ  و�لإقامة 
ت�شكيل فرق عمل لإجناز معامالت 
�مل����ر�ج����ع����ن م����ن ح�������الت ط���ارئ���ة 

لتوجيهات  تنفيذ�  ي��اأت��ي  �لإج����ر�ء 
قيادتنا �ل�شرطية ب�شرورة �لرتقاء 
مب�������ش���ت���وى �خل�����دم�����ات جل��م��ه��ور 
�مل����ر�ج����ع����ن وت���ك���ري�������س م��ف��اه��ي��م 
�جلودة �ل�شاملة ويف �إطار �حلر�س 
ع���ل���ى ت����ق����دمي خ����دم����ات م��ت��م��ي��زة 
للجمهور وحتقيقا لقو�عد �جلودة 

ممكن  وق���ت  ب��اأ���ش��رع  وم�شتعجلة 
وتقدمي �خلدمات للجمهور تفاديا 
�ملر�جعن  �لعمل و�زدح��ام  ل�شغط 
�ملتوقع بعد عطلة �لعيد وجت�شيد� 
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لتميز  �جل��ودة  لقو�عد  وحتقيقا 
ه���ذ�  �أن  �إىل  و�أ������ش�����ار  �لأد�ء.  يف 

�ل��ل��و�ء  ورف���ع   . �لأد�ء  و�ل��ت��م��ي��ز يف 
�خلييلي بهذه �ملنا�شبة �أ�شمى �آيات 
�لقيادة  �إىل  و�لتربيكات  �لتهاين 
و�لأمتن  �لإم���ار�ت  و�شعب  �لعليا 
�ملوىل  �شائال  �لعربية و�لإ�شالمية 
�جلميع  على  يعيدها  �أن  وج��ل  عز 

مبوفور �ل�شحة و�لعافية .

••  اأبوظبي-وام:

 �كد �ملركز �لوطني لالر�شاد �جلوية و�ل��زلزل يف بيان له �أم�س �ن �لطق�س �شيكون مائال للحر�رة �إىل 
�لد�خلية يف  �ملناطق  بع�س  يوم �خلمي�س خا�شة على  �لقادم وحتي  �لثنن  يوم  �عتبار� من  ن�شبيا  حار 
فرتة �لنهار ويكون معتدل �حلر�رة ورطبا يف �شاعات �لليل و�ل�شباح �لباكر وتظهر �ل�شحب �ملنخف�شة 
على �ملناطق �ل�شرقية مع فر�شة لتكون �ل�شحب �لركامية على �ملناطق �ل�شرقية يف �شاعات ما بعد �لظهر. 
وتكون �لرياح �شرقية �إىل �شمالية �شرقية تتحول �إىل �شمالية غربية على �ل�شو�حل نهار� وتكون خفيفة 
�إىل معتدلة �ل�شرعة تن�شط �أحيانا مثرة لبع�س �لغبار ويكون �لبحر معتدل بوجه عام وتزد�د �لرطوبة 
�لن�شبية يف �شاعات �ل�شباح �لباكر على بع�س �ملناطق �لد�خلية و�ل�شاحلية ويحتمل ت�شكل �ل�شباب. و��شار 
36 �ما   31 �ملركز �ىل �ن درجات �حل��ر�رة �لعظمى �ملتوقعة خالل هذه �لفرتة �شتكون على �ل�شو�حل 
39 و�جلبلية 25- 29 ودرجات �حلر�رة �ل�شغرى �ملتوقعة خالل هذه �لفرتة  �لد�خلية ف�شتكون 35 

.24 26 و�جلبلية 20  28 �ما �لد�خلية ف�شتكون 21  على �ل�شو�حل 23 

•• اأم القيوين-وام:

�لقيوين  �أم  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �ملعال ع�شو  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي��وؤدى 
�ل�شالة  وي��وؤدى  �لقيوين غد�.  �أم  ز�يد مبدينة  �ل�شيخ  �ملبارك مب�شجد  �لأ�شحى  �شالة عيد 
�إىل جانب �شموه .. �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال وىل عهد �أم �لقيوين و�ل�شيوخ 
وكبار �مل�شئوؤولن وجموع �مل�شلن من �ملو�طنن و�ملقيمن. وي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم �أم 
�لقيوين عقب �ل�شالة مبا�شرة بق�شر �شموه جموع �ملهنئن بهذة �ملنا�شبة �ملباركة من �ل�شيوخ 
�لقن�شلية  �لبعثات  و�أع�شاء  وروؤ���ش��اء  �لدولة  فى  �مل�شئولن  وكبار  �ل���وزر�ء  �ملعاىل  و��شحاب 
�جلاليات  و�أبناء  �ملو�طنن  وجموع  �لدولة  لدى  �ملعتمدين  و�لجنبية  و�ل�شالمية  �لعربية 

�لعربية و�ل�شالمية و�لجنبية بالدولة .

•• راأ�س اخليمة-وام:

غد�  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي��وؤدي 
�ل�شالة  وي��وؤدي  بر�أ�س �خليمة.  �لكبر يف خز�م  �لعيد  �ملبارك يف م�شلى  �لأ�شحى  �لثالثاء �شالة عيد 
�إىل جانب �شموه .. �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ���س �خليمة وعدد من 
�ل�شيوخ وروؤ�شاء ومديري �لدو�ئر �لحتادية و�ملحلية و�أعيان ووجهاء �لبالد و�ملو�طنن و�أبناء �جلاليات 
�لعربية و�ل�شالمية. وي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة عقب �شالة �لعيد مبا�شرة يف ق�شر 
خز�م جموع �ملهنئن بهذه �ملنا�شبة �لإ�شالمية �ملباركة من �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ و�ملعايل �لوزر�ء وكبار 
�أعيان  بجانب   .. �لدولة  لدى  �ملعتمدين  و�لأجنبية  و�لإ�شالمية  �لقن�شلية  �لبعثات  و�أع�شاء  �مل�شوؤولن 

�لبالد و�ملو�طنن و �أبناء �جلاليات �لعربية و�لإ�شالمية �ملقيمة يف �لدولة.

�سعود �ملعال يوؤدى �سالة عيد �لأ�سحى �ملبارك �لطق�س �ملتوقع خالل فرتة عيد �لأ�سحى
مب�سجد �ل�سيخ ز�يد مبدينة �أم �لقيوين غد�

حاكم ر�أ�س �خليمة يوؤدي �سالة عيد �لأ�سحى 
مب�سلى �لعيد �لكبري يف خز�م غد�
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فريق مبادرة م�ست�سفى �ملفرق �أنا روز� يحث �لن�ساء يف �لإمار�ت على �مل�ساركة يف حملته للك�سف عن �سرطان �لثدي

�لقافلة �لوردية تطلق حملة �لتوعية ب�سرطان �لثدي بالتعاون مع موؤ�س�سة تاك�سي دبي من خالل تاك�سي �ل�سيد�ت و�لعائالت 

 •• ابوظبي- الفجر

�مل��ف��رق  م�شت�شفى  م���ب���ادرة   ب����د�أت 
ب�����ش��رورة  �مل�����ر�أة  وت��ع��ل��ي��م  لتثقيف 
�لك�شف عن �شرطان �لثدي �أنا روز� 
و �لتي �نطلقت عام2012 بتنفيذ 
برنامٍج للك�شف عن �شرطان �لثدي 
يف �أبوظبي بالتعاون مع متطوعي 

نادي جامعة ز�يد ب�شمة.
وي����ع����د �أك����ت����وب����ر ����ش���ه���ر �ل��ت��وع��ي��ة 
�أنحاء  جميع  يف  �ل��ث��دي  ب�شرطان 
م�شت�شفى  ف����اإن  ه��ن��ا  م���ن  �ل���ع���امل 
�ملفرق �لذي متلكه وتديره �شركة 
�أب����وظ����ب����ي ل���ل���خ���دم���ات �ل�����ش��ح��ي��ة 
)����ش���ح���ة( ي���ق���وم ب�������دوره يف ه���ذ� 

�ملجال.
���ش��اه��ن  رول  �ل���دك���ت���ورة  ق��ال��ت  و 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س ق�������ش���م �ل��ت�����ش��وي��ر 
�لت�شوير  ق�شم  ورئي�س  �ل�شعاعي 
�ل���ط���ب���ي ل��ل��ن�����ش��اء يف �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ملتزم  �ملفرق  م�شت�شفى  �إن  �ملفرق 
باإطالق وتطوير خمتلف �ملبادر�ت 
�لتي نتطلع من خاللها �إىل �إنقاذ 
حياة �ملئات و�لألوف و من هنا فاإن 
�ل��ذي يعترب ثاين  �لثدي  �شرطان 
�لن�شاء  بن  �لوفاة  م�شببات  �أك��رب 
�لرئي�س  �مل��ر���س  ه��و  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�ل�����ذي ���ش��رك��ز ع��ل��ي��ه �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
وبرنامج �لرعاية �ل�شحية للمر�أة 

نا روز� هذ� �ل�شهر .

 •• ال�صارقة - الفجر

جتوب حملة �لقافلة �لوردية مبادرة 
�ل��ت��وع��ي��ة ب�����ش��رط��ان �ل���ث���دي �ل��ت��ي 
مر�شى  �أ���ش��دق��اء  جمعية  �أطلقتها 
دبي خالل  �إم��ارة  �شو�رع  �ل�شرطان 
مع  بالتعاون  �جل��اري  �كتوبر  �شهر 
يف  – �لع�شو  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة 
�لتابعة  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  هيئة 

حلكومة دبي. 
مع  بالتز�من  �حلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�ل�����ش��ه��ر �ل��ع��امل��ي ل��ل��ت��وع��ي��ة مب��ر���س 
�مل��زي��د  ولت�شجيع  �ل��ث��دي  ���ش��رط��ان 
بفحو�شات  �لقيام  على  �لن�شاء  من 
�ل��ك�����ش��ف �مل���ب���ك���ر ع����ن ه�����ذ� �مل���ر����س 
�ملبكر و ذلك  بهدف متكن �لعالج 
م����ن خ�����الل ح��م��ل��ة م���ب���ت���ك���رة ع��رب 

مركبات �لأجرة.
�ملا�شي  �شو�شن  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
�لأم�����ن �ل���ع���ام جل��م��ع��ي��ة �أ���ش��دق��اء 
رئي�شة  �خلرية  �ل�شرطان  مر�شى 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة و�ل���ت���وع���وي���ة يف 
�لقافلة  ت��ه��دف  �ل���وردي���ة  �ل��ق��اف��ل��ة 
�ل��وردي��ة �إىل زي���ادة �ل��وع��ي مبر�س 
�لتعليم  خالل  من  �لثدي  �شرطان 
وتوفر �خلدمات للن�شاء و�لرجال 
يف جميع �أنحاء �لإم��ار�ت �ل�شبع يف 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و 
تعد هذه �خلطوة منوذجاً يقتدى 
به مل�شاهمة �ل�شابات �لإمار�تيات يف 
�مل�شاعدة على ن�شر �لوعي ملكافحة 

�شرطان �لثدي و�لوقاية منه«.
�أن����ا روز� و�ح���دة  وت��ع��ت��رب م���ب���ادرة 
�ملعنية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  م��ن 
ب�����ش��ح��ة �ل��ن�����ش��اء و�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى �مل����ف����رق ف���م���ن خ���الل 
عدد  م��ع  و�ل��ب��ّن��اء  �لوثيق  �لتعاون 
ملنظومة  �لتابعة  �مل�شت�شفيات  من 
)�شحة( ومبادرة هارفرد جلوبال 
�شل�شلة  �مل�شت�شفى  نظم  �إيكويتي 
م��ن �مل��ح��ا���ش��ر�ت مب�����ش��ارك��ة �أك��رث 
�لرعاية  �أخ�شائيي  من 100 من 
و�لأف��ك��ار  �لآر�ء  لتبادل  �ل�شحية 
وت���ق���دمي �لأب����ح����اث و�ل���در�����ش���ات 
�ملتعلقة ب�شرطان �لثدي و ميتلك 
م��رك��ز  �أح�����دث  �مل���ف���رق  م�شت�شفى 
م��ت��خ�����ش�����س ب��ال��ت�����ش��وي��ر �ل��ط��ب��ي 

للثدي باأنظمة وتقنيات متعددة.
كافة  �أن تخ�شع  �ل�����ش��روري  وم��ن 
�إىل  و�أك���رث   40 عمر  م��ن  �لن�شاء 
�لت�شوير �ل�شعاعي للثدي ب�شورة 
دورية للك�شف عن �شرطان �لثدي 
�ملعر�شات  بالن�شاء  يجدر  حن  يف 
�أك������رث ل���الإ����ش���اب���ة وف����ق����اً ل��ن��ت��ائ��ج 
�لعيادة  جتريها  �لتي  �لفحو�شات 
�ل��ط��ب��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة ب���اأم���ر�����س 

�لثدي يف عمر �أقل . 

�شيتم  م��ن خاللها  �لتي  و  �لإم���ارة 
توفر جو من �خل�شو�شية لطرح 
مو�شوع بالغ �حل�شا�شية موؤكد�ً �أنه 
�أو  كرة  تثبيت  ت�شتمل �حلملة على 
ك��ت��ل��ة ث��اب��ت��ة ع��ل��ى �أح���زم���ة �لأم����ان 
ب���ال���ق���رب م����ن ج���ه���ة �ل���ي���م���ن م��ن 
ج�شم �لر�كب بهدف �إي�شال ر�شالة 
توعوية وتذكرية ب�شرورة �لك�شف 
�لثدي و  �ملبكر عن مر�س �شرطان 
�لوقائية  �لفحو�شات  باإجر�ء  ذلك 
�لر�شالة عبارة )  �لالزمة و حتمل 
�شرطان  �كت�شاف  �ل�شهل  من  لي�س 
�لثدي �أ�شعر بعالمات �ملر�س و�علم 
�أن �لك�شف �ملبكر هو �أف�شل وقاية ( 
. حيث يعترب مر�س �شرطان �لثدي 
من �أك��رث �أن��و�ع �أم��ر����س �ل�شرطان 
�شيوعا لدى �لن�شاء يف جميع �أنحاء 
 1.38 ف��ه��ن��ال��ك ح������و�يل  �ل����ع����امل 
م��ل��ي��ون ح���ال���ة ج���دي���دة ك���ل ع����ام و 
458 �لف حالة وفاة ب�شبب مر�س 
�شرطان �لثدي �شنوياً ويعترب �شهر 
�لعاملي  �ل�شهر  ع��ام  كل  من  �أكتوبر 
و  �لثدي  �شرطان  مبر�س  للتوعية 
زي��ادة �لهتمام و دعم  ذل��ك بهدف 
ج���ه���ود �ل��ت��وع��ي��ة و�ل��ك�����ش��ف �مل��ب��ك��ر 
�ملر�شى  رعاية  عن  ف�شال  و�لعالج 

و تخفيف معاناتهم .

و�لتي  روز�  �أن��ا  م��ب��ادرة  �نطلقت  و 
�أنا وردة من  �لعربية  باللغة  تعني 
�لن�شاء  وتعزيز و�شول  زي��ادة  �أجل 
تقدمي  و  �لفح�س  �إج�����ر�ء�ت  �إىل 
باخلطو�ت  تتعلق  لهن  معلومات 
و�ل��ت��د�ب��ر �ل��وق��ائ��ي��ة �ل��ت��ي يجب 
ع���ل���ي���ه���ن �ل����ق����ي����ام ب���ه���ا م�����ن �أج�����ل 
و�لبقاء  �شالمتهن  على  �حل��ف��اظ 
ب�شحة جيدة و على �لرغم من �أن 
�شرطان �لثدي يعترب هو �ملو�شوع 
�لربنامج  ف��اإن  للربنامج  �لرئي�س 
يقدم �أي�شاً معلومات عن �شرطان 

�لأرو�ح فالت�شخي�س يف وقت مبكر 
�لعالج  لنجاح  فر�شة  �أف�شل  ه��و 
ف��ي��ه  ت���ع���ت���رب  �ل�������ذي  �ل����وق����ت  ويف 
توعية �مل���ر�أة ب��ه��ذ� �مل��ر���س �إح��دى 
�لو�شائل للحماية منه فاإننا نعتقد 
ب�شرورة وجود جمموعة متكاملة 
من �لرب�مج �لتعليمية و�لتوعوية 
و �لفحو�شات �لذ�تية و�لك�شوفات 
�ملبكر  �لك�شف  �أجل  �ل�شريرية من 

عن �أي خماطر.
م�شت�شفى  �أج�����ر�ه  م�����ش��ح  و�أظ���ه���ر 
�مل��ف��رق لقيا�س م��دى جن��اح حملة 

للك�شف  روز�  نا  وكجزء من حملة 
ع���ن ����ش���رط���ان �ل���ث���دي ���ش��ي��ت��و�ج��د 
خ����الل ���ش��ه��ر �أك���ت���وب���ر ف���ري���ق من 
و�خلرب�ء  �ملتخ�ش�شات  �ملمر�شات 
�أي���ام �لأح���د و�ل��ث��الث��اء و�خلمي�س 
م�شت�شفى  �شمن  خ��ا���س  ج��ن��اح  يف 
�لن�شاء  ف��ح�����س  �أج����ل  �مل��ف��رق م��ن 
كيفية  على  وتدريبهن  وتثقيفهن 
و�شت�شاعد  �لذ�تي  �لفح�س  �إجر�ء 
ب�شمة  جمموعة  م��ن  �مل��ت��ط��وع��ات 
يف ت����وزي����ع ن�������ش���ر�ت ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�أيام يف �لأ�شبوع  �مل�شت�شفى لثالثة 

عنق �لرحم و�لعديد من �لن�شائح 
�لطبية �ملتخ�ش�شة بالن�شاء.

من  و�ح���د�ً  �ل��ث��دي  �شرطان  ويعد 
�أكرث �أنو�ع �ل�شرطان �نت�شار�ً لدى 
�ل��ن�����ش��اء و ه��و م��ا مي��ث��ل 17.5٪ 
م���ن ج��م��ي��ع ح����الت �ل�����ش��رط��ان يف 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �لإم�����ار�ت 
�إل �أن���ه يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه م��ن �أك��رث 
�ل�����ش��رط��ان ق��اب��ل��ي��ة للعالج  �أن�����و�ع 
مبكر�ً  عنه  �لك�شف  مت  �إذ�  خا�شة 
�مل��ب��ك��ر عن  �ل��ك�����ش��ف  �أن  م�����ش��ي��ف��ًة 
ينقذ  �أن  مي��ك��ن  �ل���ث���دي  ���ش��رط��ان 

�لتي  �لثدي  �شرطان  عن  �لك�شف 
بلغت  حيث  �ملا�شي  �ل��ع��ام  بها  ق��ام 
م��ن   89٪ �ل����ر�����ش����ا  م�������ش���ت���وي���ات 
�شاركن  �للو�تي  �ل�شيد�ت  جممل 
ك��ي��ف��ي��ة  �ل����ربن����ام����ج وت���ع���ل���م���ن  يف 
�تخاذ �لتد�بر �لوقائية و وجدت 
�ملعلومات  �أن  �مل�شاركات  ٪89 من 
حن  يف  مفيدة  تقدميها  مت  �لتي 
ع��دد  زي����ادة  �أن  م��ن��ه��ن   91٪ ر�أت 
ح���م���الت �ل��ت��وع��ي��ة م���ن ���ش��رط��ان 
�لثدي �شيكون �أكرث فائدة يف رفع 

م�شتوى �لوعي يف �ملجتمع .

فريق  ��شت�شافة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
فح�س �لثدي من م�شت�شفى �ملفرق 
يف �حلدث �خلا�س بالتوعية حول 
و�ل�����ذي تنظمه  �ل���ث���دي  ���ش��رط��ان 
ج��ام��ع��ة ز�ي���د يف �ل��ف��رتة م��ن 22 

�إىل 24 �أكتوبر.
�أن  �إىل  �شاهن  �ل��دك��ت��ورة  ون��وه��ت 
جمموعة  فتيات  من  فريق  هناك 
تطوعن  ز�ي��د  جامعة  م��ن  ب�شمة 
م����ن �أج������ل �مل�������ش���ارك���ة يف �جل���ه���ود 
حول  �لوعي  ن�شر  يف  نبذلها  �لتي 
�لهتمام ب�شحة �لثدي بن �لن�شاء 

و  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�إننا ن�شتخدم طرق جديدة مبتكرة 
�لتوعوية  �ل��ر���ش��ال��ة  ه��ذه  لإي�����ش��ال 
�إىل �لن�شاء بطرق وو�شائل جتعلهن 
بالحتمال  ويفكرن  للحظة  يقفن 
�شرطان  م��ر���س  ل��ت��ط��ور  �حلقيقي 
�ن��ت��ب��اه  ن��ل��ف��ت  �أن  ون����اأم����ل  �ل���ث���دي 
�آمنة  �مل���ر�أة م��ن خ��الل توفر بيئة 
وحميمة تكون وردية بكل ما تعنيه 

�أي�شا لوكالة  �أتوجه بجزيل �ل�شكر 
دعمهم  على  لالإعالنات  بوربوينت 

ملبادرتنا.
�ل�شهل  م��ن  لي�س  �أن���ه  �أو���ش��ح��ت  و 
�ك��ت�����ش��اف م��ر���س ���ش��رط��ان �ل��ث��دي 
�أن �لفح�س �لذ�تي  �إل  على �لدو�م 
�لك�شف  ف��ر���س  م��ن  ي��زي��د  �ملنتظم 
�ملبكر و�لذي بدوره يزيد من فر�س 
�ملبكر  فالك�شف  و�ل�شفاء،  �لوقاية 

ه���ذه �حلملة  دب���ي مب�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
حول  �ملجتمع  توعية  يف  و�مل�شاهمة 
�إنها لطريقة  و  �لهام  �ملو�شوع  هذ� 
�أن نن�شر �لر�شالة من خالل  ر�ئعة 
و�لعائالت  �ل�شيد�ت  تاك�شي  خدمة 
ح��ي��ث ت���اأت���ي ه����ذه �خل���ط���وة �شمن 
و�لإن�شانية  �لجتماعية  �لأن�شطة 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف �إط���ار 
�مل�شوؤولية �لجتماعية �لتي توليها 

�لكلمة .
وك���ال���ة  �أ����ش���ك���ر  �أن  �أود  و�أ�����ش����اف����ت 
JWT لطرح  ل��الإع��الن  ج��ل��وب��ال 
م���ف���ه���وم �ل���ت���وع���ي���ة �ل���ف���ري���د ه���ذه 
مبادر�ت  لكل  �ملتو��شل  ولدعمهم 
�ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية 
بال�شكر  �لتوجه  �أود  كما  �خل��ري��ة 
�إىل موؤ�ش�شة تاك�شي دبي مل�شاركتهم 
يف ه������ذه �حل���م���ل���ة �ل����ه����ادف����ة ك��م��ا 

للحماية.  �لأ���ش��ا���ش��ي  �لعن�شر  ه��و 
�إي�شالها  �شيتم  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ال��ة  �إن 
�ملبتكرة  �لتوعية  حملة  خ��الل  من 
مبر�س �شرطان �لثدي هي �ل�شعور 

بعالمات �ملر�س .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل�����ش��ي��د م��ن�����ش��ور 
�إد�رة  م����دي����ر  �ل���ف���ال����ش���ي  رح����م����ه 
تاك�شي  مبوؤ�ش�شة  و�ل��دع��م  �مل����و�رد 
دب�����ي ت��ت�����ش��رف م��وؤ���ش�����ش��ة ت��اك�����ش��ي 

�مل���وؤ����ش�������ش���ة �أه���م���ي���ة ك���ب���رة ك��ج��زء 
بينها  وم���ن  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  قيمها  م��ن 
تعنى بجميع  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  دع��م 
يف  دوره���ا  وتفعيل  �ملجتمع  �شر�ئح 
�لفال�شي  و�أ�شاف  �ملجتمع.  خدمة 
من  �ملبادرة  هذه  تنفيذ  �شيتم  باأنه 
خالل خدمة تاك�شي و�لعائالت يف 
دبي وهي مركبات  تاك�شي  موؤ�ش�شة 
�لأجرة وردية �للون يف جميع �أنحاء 

�ختتام برنامج �لتدريب �ل�سيفي ملو�طني �لدولة يف جمموعة جمعة �ملاجد
�ملاجد  جمعة  جمموعة  يف  �ختتم 
�ل�شيفي  �لتدريب  برنامج  موؤخر�ً 
من  �جل��ام��ع��ات  وط��ال��ب��ات  لطلبة 
�مل��و�ط��ن��ن، و�ل��ب��ال��غ ع��دده��م 50 
م���ت���درب���اً وم���ت���درب���ة. ح��ي��ث ت��ق��وم 
جمموعة �ملاجد با�شتقبال �لطالب 
�مل���و�ط���ن���ن ���ش��ن��وي��ا خ�����الل ف���رتة 
�ل�����ش��ي��ف مل���دة ���ش��ه��ري��ن مي��ار���ش��ون 
متعددة  ق��ط��اع��ات  يف  �لعمل  فيها 

ل�شيما و�أن جمموعة جمعة �ملاجد 
ت��ع��ت��رب ���ش��ري��ك��اً ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً يف 
�أطلقها �شاحب  �لتي  �أب�شر  مبادرة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل .
وق���د ع���ربت �مل��ت��درب��ة �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ل���ربن���ام���ج م�����وزة ع��ب��د �ل��رح��م��ن 
م���ن ج��ام��ع��ة ز�ي�����د ع���ن ر�أي����ه����ا يف 
�ل�شيفي، فقالت  �لتدريب  برنامج 

ومتنوعة من �ملجموعة.
وق���د ���ش��رح �ل�����ش��ي��د ع��ب��د �ل�����ش��الم 
ح��م��دي رئ��ي�����س �مل������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة 
و�لإ�شرت�تيجية يف �ملجموعة خالل 
حفل �خلتام باأن برنامج �لتدريبي 
وبناء  �شقل  �إىل  ي��ه��دف  �ل�شيفي 
�لناحية  من  �ملتدربن  �شخ�شيات 
على  وي�شاعد  و�ل�شخ�شية  �ملهنية 
 ، �ملنا�شب  �لعمل  ب�شوق  توعيتهم 

�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  :تعترب 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  تنظمها  �لتي 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل�����دول�����ة ف��ر���ش��ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��اأه��ي��ل ومت��ك��ن طلبة 
وط��ال��ب��ات �جل��ام��ع��ات، وذل����ك من 
خ����الل �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ح��ت��ي��اج��ات 
���ش��وق �ل��ع��م��ل وم���ن ث��م �لن��خ��ر�ط 
ف��ي��ه��ا وجم���م���وع���ة ج��م��ع��ة �مل��اج��د 
�لر�ئدة يف  �لوطنية  �ل�شركات  من 

�إعد�د مثل هذه �لرب�مج . 
عبد  �ل�شيد  ق��ام  �خل��ت��ام  حفل  ويف 
�ل�������ش���الم ح���م���دي رئ���ي�������س �مل������و�رد 
�ل���ب�������ش���ري���ة و�لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
�مل���ج���م���وع���ة ب���ت���وزي���ع �ل�������ش���ه���اد�ت 
�ل���ت���ق���دي���ري���ة ع���ل���ى �مل�������ش���ارك���ن يف 

�لربنامج كما �لتقى �ل�شيد جمعة 
�ملاجد مبجموعة من �مل�شاركن يف 
�هتمامهم  على  و�أث��ن��ى  �ل��ت��دري��ب، 
هذه  مثل  و�نتهازهم  و�جتهادهم، 
�ل��ف��ر���س ل��ت��ط��وي��ر �أن��ف�����ش��ه��م، ثم 

�شاركهم يف �شورة تذكارية. 

لتعزيز املعايري العاملية لرعاية احليوانات

 بلدية مدينة �لعني توقع �تفاقيتني ب�ساأن تطبيق �لذبح �لرحيم
•• العني - الفجر:

وقعت بلدية مدينة �لعن موؤخر� �تفاقيتن حول �لذبح �لرحيم للمو��شي و�لعجول 
�لعامة، حيث مثل �لتفاقية كل من �لدكتور  �مل�شتقبل للتجارة  �إم��ار�ت  مع �شركة 
�إم��ار�ت  �شركة  و من جانب  �لعن  بلدية مدينة  ع��ام  �لنعيمي مدير  مطر حممد 

�مل�شتقبل �ملهند�س ح�شن غو�شة مدير �لعام لل�شركة وعدد من �مل�شوؤولن.
تاأتي هذه �لتفاقية �نطالقا من حر�س بلدية مدينة �لعن على تطبيق �لأنظمة 
و  �حليو�نية،  �لرعاية  حتقق  مبعاير  �لتوريد  �شل�شلة  ل�شمان  �ملعتمدة  �لعاملية 

لتوفر �أف�شل �خلدمات لل�شكان و �لعمل على تطويرها ب�شكل م�شتمر وفق �رقي 
�ملعاير و�ل�شرت�طات �ل�شحية �لتي ت�شمن توفر ما�شية �شليمة لل�شكان و ذبحها 

وفق معاير �لذبح �لرحيم للمنظمة �لعاملية لرعاية �ملو��شي و �لعجول.
تبادل  ���ش��رورة  على  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  حممد  �ملهند�س  و�أك��د 
�لتجارب و�خلرب�ت �لعلمية مع �ملوؤ�ش�شات و�جلهات �ملعنية بهذ� �ل�شاأن، حيث ن�شت 
�لتفاقيتن مع �شركة �إمار�ت �مل�شتقبل �إىل �شمان ��شتر�د و توريد �ملو��شي و�لعجول 
وذبحها وفق معاير �لذبح �لرحيم من خالل جتهيز �مل�شالخ ممثلة بامل�شلخ �ملركزي 
و�شالمة  �حليو�نات  لرعاية  �لعاملية  �ل�شحية  �ملعاير  �على  وفق  �لأه��ايل  وم�شلخ 

�لتعامل معها ح�شب �ملن�شو�س عليه من قبل �ملنظمة �لعاملية لرعاية �ملو��شي. 
منا�شبة  حتتية  بنية  و  بالأنظمة  ملتزمة  من�شاآت  توفر  �إىل  �ل�شام�شي  و�أ���ش��اف 
للمو��شي و�لعجول يف مناطق �لذبح ، وذلك بهدف �شمان �شل�شلة �لتوريد ومعاير 
ل�شمان  �ملالئمة  �لذبح  و�أدو�ت  �ملهرة  �لق�شابن  �ختيار  �إىل  بالإ�شافة  �لرعاية، 
تطبيق �ملعاير وجتهيز كل حيو�ن بكفاءة و�شرعة كما يتم توثيق وحفظ �شجالت 
ف�شائلها  وفق  وفرزها  عليها  �لالزمة  �لرقابة  على  و�لتاأكيد  �ملا�شية  ونقل  توريد 
�إىل  �إعادتها  �إل يف حال  �ملن�شاة حية  �ملختلفة ول يتم �ل�شماح لأية ما�شية مبغادرة 

حظائرها. 
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العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
 اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2148 عم جز- م ع- ب-اأظ

�ل�شن  كوريا  �شركة  عليه:  مدعي  �ل�شن  �جلن�شية:  �شن  هويدوجن  مدعي/ 
جيلن ملقاولت �لبناء ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  جيلن  �ل�شن  كوريا  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  عمالية 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية: 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/18
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
 اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2348 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ جا�شم �لدين �شديق �لرحمن �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: ��شود 
�لنيل للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لنيل  �عالنه/��شود  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/23 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
�مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي  مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/18
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
 اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2159 عم جز- م ع- ب-اأظ

بنغالد�س  �جلن�شية:  �لرحمن  �شفيق  حممد  ح�شن  �شوكت  حممد  مدعي/ 
�جلن�شية:  و�ل�شحية  �لكهربائية  لالعمال  �هلل  نذير  �شركة  عليه:  مدعي 
نذير  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  عمالية  م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت 
بالن�شر حيث  �لكهربائية و�ل�شحية �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه:  �هلل لالعمال 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�شاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور  2013/10/23 موعد� لنظر 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/18
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     

يف الق�شية رقم 2013/1024 اداري نيابة ابوظبي
 �ملقامة فيما بن كل من �ل�شادة/ �شركة هاور�د للتكنولوجيا �ل�شاكيه �شد �ل�شيد/ 
علي   / �حل�شابي  يعلن �خلبر  �مل�شكو يف حقه  عبد�ل�شيد  �بر�هيم  تامر جرج�س 
عبد�ل�شيد  �ب��ر�ه��ي��م  جرج�س  ت��ام��ر   / �ل�شيد  حقه  يف  �مل�شكو  �مل��رزوق��ي  ع��ب��د�هلل 
�حل�شور �مام �خلربة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/22 �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء 
موعد لالجتماع مبقر مكتبنا على �لعنو�ن �لتايل: �شارع حمد�ن خلف برود� بنك 
بجو�ر م�شجد عمر بن يو�شف بناية مبارك بن مانع �شعيد �لعتيبة �لدور �لثاين 
وذلك  �لتخلف  وع��دم  لالهمية  �حل�شور  يرجى   02-6344177  : هاتف   202 رق��م 
لتقدمي كل ما لديك من م�شتند�ت ومذكر�ت تخ�س مو�شوع �لدعوى حيث �نه يف 

حالة عدم ح�شوركم �شوف نقوم باعد�د �لتقرير على �شوء �مل�شتند�ت �ملتوفرة .
اخلبري احل�شابي/ علي عبداهلل املرزوقي    

اإعالن اجتماع خربة
العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     

 اعادة اعالن بالن�ضر
اعالن للح�ضور امام حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية

للدعوى رقم 2013/209 مدين جزئي
بناء على طلب �ملدعى جلفار للغاز�ت �ل�شناعية وميثلها �شمو �ل�شيخ : وليد بن 
خالد بن �شقر �لقا�شمي �ىل �ملدعى عليه: 1- �شركة �أ�س �أي �أف �نرتنا�شيونال 
�س.ذ.م.م �لعنو�ن: وعنو�نهما للتبليغ �مارة دبي مكتب رقم 202 ملك �حمد عبيد 
بن طوق ديرة �ملرر �س.ب: 124423 هاتف : 04/2294930 �أنت مكلف باحل�شور 
�مام حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد يف متام 
�ل�شاعة 8:30 يوم �لربعاء 2013/10/23 وعليك �نه يف حال تخلفك عن �حل�شور 
�ل��د�ئ��رة  �ل��دع��وى يف غيابك.  �شيف�شل يف  ف��ان��ة  �مل��ح��ددي��ن  و�ل��ت��اري��خ  �مليعاد  يف 

�جلزئية �لثانية حرر بتاريخ:2013/10/6
 امني ال�ضر/خالد عبداهلل اآل علي                

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى  2013/369  مدين جزئي           
 / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  و�ج��د علي حميد جمهول حمل  �ملدعى عليه /1-   �ىل 
�شلمان  علي  حممد  وميثلها/  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماه  �شلمان  حممد 
�ملرزوقي وميثله: حممد علي �شلمان �ملرزوقي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بدفع مبلغ وقدره )16000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
كفالة  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اه  و�ت��ع��اب 
بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2013/10/20   . وح��ددت لها جل�شة يوم �لحد 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة  قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�ضم الق�ضايا التجارية و املدنية                                                   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف اال�ضتئناف رقم  1044/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

�مل�شتاأنف  �مل�شتاأنف : حممد بختيار نور �حمد ميمرب �جلن�شية:بنغالد�س 
مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �ملروج  ركن  عليه: 
�عالنه/ركن  �ملطلوب  �لعمالية  �مل�شتحقات  يف  �حلكم  تعديل   : �ل�شتئناف 
�ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�شر مبا �ن 
�مل�شتاأنف قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1951 عم جز - م 
ع - ب - �أ ظ وحدد لنظره جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �ل�شاعة 9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية حمكمة ��شتئناف 
�بوظبي �لكائنة - �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة 

بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
قلم اال�ضتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
 اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2079 عم جز- م ع- ب-اأظ

عليه:  مدعي  �جلن�شية:باك�شتان  ح�شن  ��شحاق  حممد  مدعي/�شودري 
م�شتحقات  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  لند  بارك  جيو  كنيديان 
�لمار�ت  �جلن�شية:  لند  بارك  جيو  �عالنه/كنيديان  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/23 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/1
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1446 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
 : �شده  �ملنفذ  باك�شتان  �جلن�شية:  خان  عليم  خان  عارف  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�شزر �لعاملية �لمار�ت للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  
�شزر �لعاملية �لمار�ت للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر 
مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم  
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لنظره  وحدد  �أظ   ع-ب-  م  جز-  عم   2013/1143
�لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/10/24
�لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
 اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/833 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ كرمي �لدين عبد�ل�شالم �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: �لنقطة �خل�شر�ء 
للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات عمالية �ملطلوب 
�عالنه/�لنقطة �خل�شر�ء للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر - 
�عادة �لعالن ن�شر� كاأخر �جل حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف  �ملو�فق 2013/10/23 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لربعاء 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة حممد بن ز�يد - مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/23
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
 اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2203 عم جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/ عبد�لغني عبد�لبا�شط �جلن�شية: بنغالد�س مدعي عليه: غ�شن 
�لورد للمقاولت �لعامة �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاولت  �لورد  �عالنه/غ�شن  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت عنو�نه: �عالن �ملدعى عليها ن�شر� حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 موعد� 
�مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر 
�لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة حممد بن ز�يد - 
مزيد مول �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/2
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

تغيري ا�ضم
فيلومينو  �شيبا�شتيان  �ن��ا  �ع��ل��ن 
ت���وم���ا����س ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و ب���ري���ر� 
و�ح������م������ل ج����������و�ز �����ش����ف����ر ه���ن���دي 
من  ����ش���ادر   F 5402113 رق����م 
بتاريخ  �بوظبي  يف  �لهند  �شفارة 
تغير  يف  �أرغ�����ب   .  2006/3/6
فيلومينو  �شيبا�شتيان  من  ��شمي 
�ىل  برير�  فر�ن�شي�شكو  توما�س 
ت��وم��ا���س  فيلومينو  �شيبا�شتيان 

فر�ن�شي�شكو برير�. وهذ� للعلم

�لبيئة تو��سل تلقي م�ساركات م�سابقة �أجمل 
منتج معاد تدويره

جمموعة من �لباحثني من �لإمار�ت وهوجن كوجن و�أمريكا يفوزون 
مبنح بحثية لتطوير عالمة ترويجية خا�سة بدولة �لإمار�ت 

جلنة �لقيادة �لعليا يف عجمان تناق�س تفعيل �لعمل �مل�سرتك يف �ملنطقة �لأمنية

حجاج حكومة دبي ي�سلون �إىل منى 

•• دبي-وام:

و�مل���ي���اه ���ش��م��ن ج��ه��وده��ا  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��و����ش��ل وز�رة 
مبا  �مل��و�د  تدوير  �إع��ادة  باأهمية  �ملجتمع  لتعريف 
ي�شهم يف تقليل حجم �لنفايات ��شتقبال �مل�شاركات 
�ل��ت��ي مت  ت��دوي��ره  م��ع��اد  �أج��م��ل منتج  يف م�شابقة 
مع  ت��ز�م��ن��ا  �مل��ا���ش��ي  �أغ�شط�س  يف  عنها  �لع����الن 
13 نوفمرب  لل�شباب حتى  �لعاملي  �ليوم  فعاليات 
�ملقبل . وقالت فاطمة �أهلي مديرة �إد�رة �لإت�شال 
�لتي  �مل�شابقة  �إن  �ل���وز�رة  يف  بالوكالة  �حلكومي 
�ل��وز�رة  تاأتي �شمن روؤي��ة ور�شالة وقيم و�أه��د�ف 
ت�شاهم يف  �لبيئي و�لتي  �لأم��ن  �ملتمثلة يف تعزيز 
�حلفاظ على بيئة م�شتد�مة للحياة. و�أ�شارت �إىل 
�أن �مل�شابقة ت�شتهدف �لفئة �لعمرية من 15 �إىل 
25 �شنة من �ملو�طنن و�ملقيمن و�شروط �مل�شاركة 
لأك��رب  �لفر�شة  لإع��ط��اء  ومي�شرة  ب�شيطة  فيها 
ت�شوير  يتم  �أن  وه��ي  �مل�شاركن  م��ن  ممكن  ع��دد 

�مل�شتخدمة  كالقطع  �ملنتج  تدوير  �إع��د�د  مر�حل 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملنتج  على  �لعمل  وبعد  و�أث��ن��اء  قبل 
�إعد�د تقرير يت�شمن �لهدف من �مل�شاركة وما هو 
�لدور �لرئي�شي للم�شارك يف �لتقليل من �لنفايات 

ومر�حل �إعد�د و�شرح للمنتج.
وذكرت فاطمة �أهلي �أنه مت متديد فرتة �مل�شابقة 
لأكرب  �لفر�شة  لإتاحة  �جلمهور  رغبة  على  بناء 
و�مل�شاركة  للم�شابقة  لالإن�شمام  �ل�شباب  عدد من 
ب��ه��ا م���ن خ����الل ت���ق���دمي �أف�����ش��ل �مل��ن��ت��ج��ات م��ع��اد 

تدويرها.
�لثقافة  ن�شر  �مل�شابقة  من  �لهدف  �أن  و�أو�شحت 
�ل��ب��ي��ئ��ي��ة ب����ن خم��ت��ل��ف ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع ع��م��وم��ا 
�مل�شتقبل  �أج��ي��ال  كونهم  خ�شو�شا  �ل�شباب  وفئة 
و�ع���ادة  �مل�شتعملة  للقطع  �لأم��ث��ل  و�ل���ش��ت��غ��الل 
وم�شتلزمات  �أث��اث  قطع  �إىل  وحتويلها  تدويرها 
للمنازل و�دو�ت متنوعه �إ�شافة �إىل �بتكار و�شيلة 
ج���دي���ده ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م�����ش��ك��ل��ة �ل��ت��خ��ل�����س من 

جانب  �إىل  �لتلوث  من  �لبيئة  حماية  و  �لنفايات 
مثل  يف  �مل�شاركة  على  �ملجتمع  وحتفيز  ت�شجيع 

هذه �لأن�شطة �لتي لها عالقة بالبيئة و�ملجتمع.
ب��وز�رة  �حلكومي  �لإت�شال  �إد�رة  مديرة  و�أ���ش��ارت 
حتكيم  جل��ن��ة  ت�شكيل  مت  �أن���ه  �إىل  و�مل��ي��اه  �لبيئة 
�أع�����ش��اء منهم من  م��ن خم�شة  م��ك��ون��ة  ل��ل��ج��ائ��زة 
�حلكومي  �لت�����ش��ال  و�إد�رة  �لبيئة  ���ش��وؤون  ق��ط��اع 

بالوز�رة.
ولفتت �إىل �أن للجائزة ثالثة فائزين �شيح�شلون 
ع��ل��ى ه��د�ي��ا �ل��ك��رتون��ي��ة ق��ي��م��ة ع��ل��ى �أن حتتفظ 
�لوز�رة باملنتجات �لفائزة ليتم عر�شها يف �ملعار�س 
و�لأن�شطة �ملختلفة �لتي تنظمها و�خلا�شة باإعادة 

تدوير �لنفايات.
�أن��ه �شيتم �لإع���الن عن  �أه��ل��ي  و�أو���ش��ح��ت فاطمة 
خالل  من  �ملقبل  دي�شمرب  يف  و�لفائزين  �لنتائج 
�ل��ت��و����ش��ل م���ع �ل��ف��ائ��زي��ن م��ب��ا���ش��رة �إ���ش��اف��ة �إىل 
�لإعالن عن �أ�شمائهم يف خمتلف و�شائل �لإعالم.

•• دبي-وام :

و�شلت حملة �حلج �لر�شمية حلكومة دبي �لتي ت�شرف عليها د�ئرة 
�ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ري ي��وم �أم�����س �لأول �إىل منى 
��شتعد�د� لتاأدية ركن �حلج �لأعظم �لوقوف بعرفة يف �ليوم �لتا�شع 

من ذي �حلجة للعام �حلايل.
و�أعرب مرو�ن �ل�شحي مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لقانونية بد�ئرة �ل�شوؤون 
�لإ�شالمية و�لعمل �خلري بدبي رئي�س �حلملة عن �شكره ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
عدد�  �لتي مكنت  �ملباركة  على مكرمته  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
من موظفي حكومة دبي من �أد�ء �لركن �خلام�س من �أركان �لإ�شالم 

ممن مل ي�شبق لهم �أد�ء فري�شة �حلج. وعرب عن �شكره للدكتور حمد 
�ملبا�شر  ��شر�فه  �لد�ئرة على  عام  �ل�شيباين مدير  �أحمد  �ل�شيخ  بن 
ودعمه للحملة.. و�أكد �أن �حلجاج و�شلو� �إىل �لأر��شي �ملقد�شة وهم 
باأح�شن حال وب�شحة وعافية وقد �شرعو� يف تاأدية منا�شكهم ب�شهولة 
وي�شر .. م�شر� �إىل �أن �حلملة توجهت يف بد�ية رحلتها �إىل �مل�شجد 
�لنبوي �ل�شريف باملدينة ثم غادرت �إىل مكة لأد�ء �ملنا�شك. و�أ�شاف 
�إن �لقائمن على �حلملة جهزو� جلميع �لإحتياجات �لتي من �شاأنها 
ت�شهيل �ملنا�شك على �أفر�د �حلملة قبل و�شول �حلملة �إىل منى وقبل 
�لبد�أ يف �ل�شعائر. وبد�أ �م�س �أفر�د �حلملة �لتوجه �إىل �شعيد عرفة 
لتاأدية �أهم �شعائر �حلج م�شد�قا لقوله �شلى �هلل عليه و�شلم �حلج 

عرفة . 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ضاخنة الأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ضاعة

•• عجمان-وام:

�إم��ارة  يف  �لأم��ن��ي��ة  للمنطقة  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  جلنة  ناق�شت 
�لعميد  �شعادة  برئا�شة  �ل��دوري  �جتماعها  خ��الل  عجمان 
ع��ل��ي ع���ب���د�هلل ع���ل���و�ن ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان رئي�س 
�آليات تفعيل �لعمل �مل�شرتك يف �ملنطقة �لأمنية  �للجنة.. 
كما  �مل�����ش��رتك��ة.  �ل��ل��ج��ان  تفعيل  ب��ج��ان��ب  ب��اأ���ش��ل��وب ممنهج 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �ل���ذي عقد يف مبنى  مت خ��الل �لإج��ت��م��اع 
�إج����ر�ء�ت  م��ن  �ت��خ��اذه  مت  م��ا  عجمان..مناق�شة  ل�شرطة 
لتنفيذ تو�شيات �لجتماع �ل�شابق وما جاء به من مبادر�ت 

و��شرت�تيجية �ملنطقة �لأمنية للمرحلة �لقادمة ..�إ�شافة 
�إىل ح�شر �خلدمات و�لأعمال �مل�شرتكة بن �إد�ر�ت �ملنطقة 
�مل�شتقبلية و�إعادة  �إجن��ازه وو�شع �خلطط  �لأمنية وما مت 
حتديد �ملوؤ�شر�ت �لتي حتقق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية على 
من  كل  �لإجتماع  ح�شر   . و��شح  ب�شكل  �ملنطقة  م�شتوى 
�لعميد �شالح �شعيد �ملطرو�شي مدير �لإد�رة �لعامة للدفاع 
�ملدين يف عجمان و�لعميد حممد عبد�هلل علو�ن مدير عام 
ر��شد  و�لعقيد  �لأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة 
وعدد  �ل�شرطية  �لعمليات  �إد�رة  عام  مدير  جمالد  جا�شم 

من مدر�ء �لإد�ر�ت يف �شرطة عجمان.

يف  ملكان  ترويجية  عالمة  تطوير 
دول��ة �لإم���ار�ت بتقدمي طلب �ىل 
�ل��ذي  �لبحثي  �لتحفيز  �شندوق 
ت���دي���ره ج��ام��ع��ة ز�ي�����د و����ش��ت��ط��اع 
 56 من  منحة  يوؤمن  �أن  �لفريق 
�ألفا و002 درهم �إمار�تي للبحوث 
�خلا�شة باملفهوم و�طالق �لعالمة 
�إي��ان  �ل��دك��ت��ور  وق��ال  �لرتويجية. 
جامعة  يف  �مل�شاعد  �ل�شتاذ  مايكل 
ز�يد وخبر �شياحة �أنه لي�س هناك 
�لعالمة  ح��ول  كبر  حمتوى  من 
�ل��رتوي��ج��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��الأم��اك��ن 
�إىل  ي���ه���دف  �ل����ت����ع����اون  ه�����ذ�  و�ن 
مبادىء  فهم  لتعزيز  روؤى  توفر 
�لت�شويق من خالل �إطالق عالمة 

حملية لدولة �لمار�ت. 
وق������ال������ت �ل������دك������ت������ورة م���ي���ل���دون���ا 
ب��الك��ري�����ش��ن��ان �لأ����ش���ت���اذ �مل�����ش��اع��د 
دب���ي  يف  ول���ون���غ���ون���غ  ج���ام���ع���ة  يف 
يعد  �أن هذ�  �لت�شويقية  و�خلبرة 
�ملتنامي  �لنمو  مع  هاما  م�شروعا 
�حل��ا���ش��ل يف ق��ط��اع �ل�����ش��ي��اح��ة يف 
�شي�شاهم  �أن��ه  �لم����ار�ت كما  دول��ة 
يف تعزيز مبادىء ت�شويقية �خرى 
و��شافت  بحوث.  �ىل  حتتاج  �لتي 
�ن هذه �لبحوث توؤثر يف قطاعات 
م��ت��ن��وع��ة م����ن ح���ك���وم���ات حم��ل��ي��ة 
وموؤ�ش�شات فرعية �ىل م�شتثمرين 
وموؤ�ش�شات �شياحية �ىل مو�طنن 
هذه  وتعمل  ومقيمن.  �مار�تين 
�لأن�����ش��ط��ة ع��ل��ى ت���وف���ر �ل��ف��ر���س 
للح�شول  �جل��ام��ع��ات  يف  للطالب 
يف  للم�شاركة  تعليمية  منح  على 
�لطالب  و�شيقوم  �لقائم  �لبحث 
ب����اإج����ر�ء �مل���ق���اب���الت م���ع �ل��ط��الب 
وتعك�س  �شادقة  �لق�ش�س  لتكون 
و�ق������ع �حل������ال ب���ك���ل م�����ش��د�ق��ي��ة . 
بالإطالع  �لبحوث  فريق  و�شيقوم 
على جتارب دول �خرى يف �طالق 
�نكريديبل  م��ث��ل  جت��اري��ة  ع��الم��ة 
ب��ال��ت��ق��ي��ي��م �لكمي  �ن���دي���ا و�ل��ق��ي��ام 
و�ل����ن����وع����ي ل����ش���ح���اب �مل�����ش��ل��ح��ة 
�لعالمة  �لتطوير  قبل  و�لعمالء 
�ل���ت���ج���اري���ة. و���ش��ي��ق��وم �ل��ب��اح��ث��ون 
ب��ن�����ش��ر ن��ت��ائ��ج ب��ح��ث��ه��م م���ن خ��الل 
ورق����ات ع��م��ل وع��و�م��ي��د �ك��ادمي��ي��ة 
يف م����وؤمت����ر�ت دول����ي����ة.. و�إط�����الق 
�ل���ع���الم���ة �ل���رتوي���ج���ي���ة وك�����ش��ف 
�لنقاب عن بحثهم يف بد�ية �لعام 
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خريية �ل�سارقة توزيع م�ساعد�ت على 200 �أ�سرة �سورية نازحة �إىل �لأردن
•• ال�صارقة-وام:

�أ�شرة �شورية   200 �إيجارية على  �ل�شارقة �خلرية م�شاعد�ت  وزعت جمعية 
�إد�رتها �ل�شيخ  �إىل �لأر��شي �لأردنية تنفيذ� لتوجيهات رئي�س جمل�س  نازحة 
مبارك  عبد�هلل  للجمعية  �لعام  �لأم��ن  ومبتابعة  �لقا�شمي  �شقر  بن  ع�شام 
�لدخان وحتت �إ�شر�ف �شفارة �لدولة يف �لأردن. و�أر�شلت �جلمعية وفد� برئا�شة 
مدير  �لإحت����ادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو  بالعجيد  �شعيد  ب��ن  م�شبح  �شعادة 
�مل�شاريع  �إد�رة  �ل��زري م�شرف  بالذيد وع�شوية حممد حمد�ن  فرع �جلمعية 
و�ملح�شن �شعيد حممد �ل�شام�شي للوقوف على تنفيذ �مل�شروع. كما ز�ر �لوفد 
للنازحن  �إن�شانيا  ج�شر�  يعترب  �ل��ذي  �مليد�ين  �لأردين  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شت�شفى 
�مل�شت�شفى  �أق�شام  على  و�ط��ل��ع  ب��ه  �لعمل  فريق  و�إلتقى  �لأردن  يف  �ل�شورين 

و�خلدمات �لعالجية �لتي يقدمها لالأ�شر �ل�شورية �لنازحة.
وقال �لزري �ن �حلملة جاءت بالتعاون مع جمعية �خلر�ت باململكة �لأردنية 
دفع  و�شملت  بعمان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شفارة  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  و 
لدى  �مل�شجلة  �حل��الت  ك�شوف  ح�شب  و�مل�شتاأجر  �ملوؤجر  بح�شور  �لإي��ج��ار�ت 
جمعية �خلر�ت .. مو�شحا �أنه مت بحث جميع �حلالت �ملدونة و�لتي �شملت 
�مل�شنن و�لأر�مل و�لعاطلن عن �لعمل من �لأ�شر �ل�شورية �لالجئة يف �ململكة 
�ل�شفر  ل�شعادة  �شكره  �ل���زري  وق��دم  �مل��ف��رق.  ي�شكنون مدينة  �لردن��ي��ة مم��ن 
عبد�هلل نا�شر �شلطان �لعامري �شفر �لدولة لدى �ململكة �لأردنية �لها�شمية 
جمعية  دور  وثمن  �حلملة  لإجن��اح  جهوده  على  بال�شفارة  �لعاملن  وجميع 
�خلر�ت ملا وفرته من معلومات وبيانات �شاعدت �حلملة و�لوفد على �إجناز 

مهمتهم على �أكمل وجه.

�ل��ت��ع��اون �ل����دويل ب��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
من  خ���رب�ء  �ل��ع��امل  يف  �لتعليمية 
ولونغونغ  وج��ام��ع��ة  ز�ي���د  جامعة 
يف دب�����ي وج�������ورج ت������اون وج��ام��ع��ة 
ه��ون��غ ك��ون��غ �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ك��ادمي��ي��ة 
�ل���ف���ن���ون يف ����ش���ان ف��ر�ن�����ش��ي�����ش��ك��و. 
ويجلب �لباحثون خرب�ت متعددة 
و�ل�شيافة  �ل�شياحة  جم���الت  يف 
و�ل��ت�����ش��وي��ق و�لت�������ش���ال �ل����دويل 
وغرها. وقام �لفريق بالعمل على 

••  دبي-وام:

�لباحثن  م��ن  جمموعة  منح  مت   
م�����ن �لإم���������������ار�ت وه�����ون�����غ ك���ون���غ 
و�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة �لأم���رك���ي���ة 
..م����ن����ح ب���ح���ث ل���ع���ام���ن لب���ت���ك���ار 
و�ط��الق عالمة ترويجية حملية 
خ��ا���ش��ة ب��دول��ة �لإم�����ار�ت . و�مل��ن��ح 
وي�شم  ز�ي���د  جامعة  م��ن  مقدمة 
فريق �لبحث �لدويل �لذي يعك�س 
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جمعية د�ر �لرب تهنئ حكام و�سعب �لإمار�ت و�لأمة �لإ�سالمية بعيد �لأ�سحى
من ح�شارة ومناء وتقدم ورقي.

و�أ�شاف باأن �خلر و�لإح�شان متج�شد� يف �أعمال ومبادر�ت 
�أهل �خلر بالإمار�ت، وتقدمي �ليد �حلانية �لتي مل تتو�َن 
جمعية د�ر �لرب عن مدها يف كل وقت وحن متعاونة على 
�مل�شتحقن  �إىل  �أو  �لإغ��اث��ة  �أع��م��ال  يف  �شو�ء  و�لتقوى  �ل��رب 
�إىل  �إ�شافة  معاناتهم،  لتخفيف  و�ملحتاجن  �لفقر�ء  م��ن 
د�ر  �أولتها  و�لتي  �لدولة  د�خ��ل وخ��ارج  �لأخ��رى  �مل�شروعات 
35 ع��ام��اً  �ل���رب ج��ه��وده��ا و�ه��ت��م��ام��ه��ا ع��رب م�شرتها م��ن��ذ 
متعاونة يف ذلك مع موؤ�ش�شات �لدولة وبالتن�شيق مع د�ئرة 

�ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لعمل �خلري بدبي.

م�شارق  يف  �مل�شلمن  �شعوب  �إىل  �لتهنئة  �ل��رب  د�ر  جمعية 
�لأر�س ومغاربها د�عياً �هلل باأن يدمي عليهم �لأمن و�لأمان 
رخ��اًء  �شخاًء  ب��الدن��ا  كافة  يجعل  و�أن  و�لإ���ش��الم،  و�ل�����ش��الم 

و�شائر بالد �مل�شلمن،
�خل��ري  دوره���ا  مبتابعة  تتعهد  �ل��رب  د�ر  �أن  �إىل  م�����ش��ر�ً   
و�أهد�فها  ��شرت�تيجيتها  وفق  به  تعهدت  �ل��ذي  و�لإن�شاين 
و�لإن�شاين وتنفيذ  �لعمل �خلري  وتعمل لأجله يف خدمة 
�ل��دول��ة  د�خ���ل  و�مل��ح��ت��اج��ن  �ل��ف��ق��ر�ء  م�شروعاتها خل��دم��ة 
وخارجها، ومو�شحاً �أن عمل �خلر متاأ�شل يف نفو�س �أبناء 
�هلل  �ل��ك��رمي �شلى  بر�شولهم  فيه  ي��ق��ت��دون  �ل��ذي��ن  �ل��دول��ة 

ها  عليه و�شلم ثم بقيادتهم �لر�شيدة �لتي و�شل خرها وِبرُّ
و�إح�شانها �إىل كل مكان من �أر�س �ملعمورة.

ودع���ا �مل��زروع��ي ب���اأن ي��دمي �هلل ت��ع��اىل على دول���ة �لإم����ار�ت 
و�لطمئنان  و�ل��رخ��اء  و�لأم����ان  �لأم���ن  و�شعبها  وحكامها 
ورجالها  و�شبابها  �أبنائها  يف  يبارك  و�أن  وجم��ده��ا،  وعزها 
يتغمد  و�أن  وم��ك��روه  �شوء  ك��ل  م��ن  يحفظهم  و�أن  ون�شائها 
ر��شد  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �لفقيدين 
بن �شعيد �آل مكتوم رحمهما �هلل موؤ�ش�شي دولة �لحتاد ومن 
لقي وجه ربه من �حلكام �ل�شابقن بو��شع رحمته ور�شو�نه 
و�أن ي�شكنهم ف�شيج جناته ملا قدموه لدولة �لإمار�ت و�شعبها 

ت��ق��دم��ت �أ����ش���رة ج��م��ع��ي��ة د�ر �ل����رب ب��اأ���ش��م��ى �آي�����ات �ل��ت��ه��اين 
بن  خليفه  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شرة  �إىل  و�لتربيكات 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�إىل �أخيه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�إخو�نهما  و�إىل  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل  رئي�س جمل�س 
�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و�إىل 
�أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام، و�إىل �شعب �لإمار�ت و�ملقيمن 
على �أر�شها مبنا�شبة عيد �لأ�شحى �ملبارك �أعاده �هلل عليهم 

باخلر و�ليمن و�لربكات.
ويف تهنئته قدم خلفان خليفة �ملزروعي رئي�س جمل�س �إد�رة 

تخليدًا لل�شاب الغريق

هيئة �ل�سوؤون �لإ�سالمية تطلق ��سمه على �أحد �مل�ساجد

ق�سر �لإمار�ت يطبق خطة توظيف جديدة ل�ستقطاب مو�طني �لإمار�ت

عرو�س تراثية واأفريقية واآ�شيوية وعربية

حديقة �حليو�نات بالعني تعد برناجمًا حافاًل لزو�رها خالل عطلة �لعيد 

م����ا ت������ز�ل ح����ادث����ة غ�����رق �ل�����ش��اب 
ورفاقه  هب  �ل��ذي  �أحمد  �ملو�طن 
لإن����ق����اذ ع�����دد م����ن �أف��������ر�د �أ����ش���رة 
�ملوج على �شاطئ  �آ�شيوية د�همهم 
�شدى  تلقى  �خليمة  ر�أ����س  �إم���ارة 
�لإم�����ار�ت من  و����ش��ع��اً يف جمتمع 

مو�طنن وو�فدين.
وت��ك��رمي��ا ل��ه��ذ� �ل�����ش��اب مب��ا حمله 
وجندة  و�لأ�شالة  �لنبل  قيم  من 
�مل�����ش��ت��غ��ي��ث ف�����اإن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 
ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق�����اف 
�لدكتور  �شعادة  برئي�شها  ممثلة 
و�أع�شاء  �ملزروعي  م�شلم  حمد�ن 
م���ن جم��ل�����س �إد�رت����ه����ا وم��دي��ره��ا 
�ل����ع����ام وب���ع�������س م�������در�ء ف��روع��ه��ا 
يف �لإم������ار�ت وع���دد م��ن موظفي 
�ل��ه��ي��ئ��ة ق����ام����و� ب���ت���ق���دمي و�ج����ب 
�لغريق يف منزلهم  ل��ذوي  �ل��ع��ز�ء 
ر�أ���س �خليمة مثمنن روح  باإمارة 
�ل��رج��ول��ة و�ل��ن��خ��وة وح���ب �شباب 
ل��ق��ي��م دي��ن��ه��م �حلنيف  �لإم�������ار�ت 

�كد �ل�شيد �لك�شندر �شنايدر مدير 
ق�شر �لم��ار�ت �ن �لق�شر مي�شي 
ق���دم���ا يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ل��ت��وط��ن 
�ل��وظ��ائ��ف و�ت��اح��ة �ل��ف��ر���ش��ة �م��ام 
�ب���ن���اء �لم�������ار�ت ل���ت���ويل م��ن��ا���ش��ب 
وذك��ر  �لق�شر  يف  ه��ام��ة  ووظ��ائ��ف 
يف ت�شريح �شحايف �ن خطة ق�شر 
�لمار�ت تتما�شى مع ��شرت�تيجية 
ح���ك���وم���ة �أب�������و ظ���ب���ي يف ت��وظ��ي��ف 
وت���ط���وي���ر ق�������در�ت �مل���وؤه���ل���ن م��ن 

مو�طني دولة �لإمار�ت.
تهدف  �خلطة  ه��ذه  �ن  �ىل  ولفت 
لرفع معدلت �لتوطن يف �لق�شر 
من خالل ��شتقطاب �لكفاء�ت من 
ج��ه��ة و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ثقافة 

�ل�شيافة �ملحلية يف �بوظبي.
�لعمل حاليا  ي��ج��ري  �ن��ه  و����ش��اف 
يف تنفيذ خطة لتوطن �لوظائف 

�لتقاليد  م��ن  �مل�شتمدة  �ل�شيلة 
�ننا  وق���ال    . �لعريقة  �لم��ار�ت��ي��ة 
�لعمل  توفر فر�س  نحر�س علي 
ل����ذوي �خل�����رب�ت و�ل���ك���ف���اء�ت من 
�بناء �لمار�ت للحفاظ علي هوية 
�لوطنية  �لهوية  وتعزيز  �لق�شر 
�ل�شرح  ه��ذ�  يف  �ملحلية  و�ل��ث��ق��اف��ة 

�ل�شياحي �لعمالق.
و������ش����اف ق���ائ���ال �ن خ���ط���ة ق�����ش��ر 
ومتكن  �إع����د�د  ت�شمن  �لم�����ار�ت 
�لأج���ي���ال �ل��ق��ادم��ة م���ن م��و�ط��ن��ي 
دول��ة �لإم����ار�ت �مل��وؤه��ل��ن باخلربة 
و�ل���ك���ف���اء�ت و�ل����ق����در�ت �ل���الزم���ة 
ل��ت��ع��زي��ز من��وه��م �ل��وظ��ي��ف��ي وب��ل��وغ 
لإمكانياتهم  وفقا  �لعليا  �ملنا�شب 

وخطط �لرتّقي و�لتقدم.  
وذك�����ر �ن����ه مت ت��ع��ي��ن �لم����ار�ت����ي 
يا�شر زورب يف من�شب مدير قطاع 

�ملغفور له  �لم��ار�ت يطبق فل�شفة 
باذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل 
نهيان رحمه �هلل لن يظل �لق�شر 
م��ل��ت��ق��ى ل��ل�����ش��ع��وب و�حل�������ش���ار�ت 
ونقطة �لتقاء وتفاعل بن �لثقافة 
�لم����ار�ت����ي����ة �ل���ش��ي��ل��ة وث��ق��اف��ات 

وح�شار�ت �ل�شعوب.
وق����ال �ن���ه م���ن ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق ف��ان 
�ل���ق�������ش���ر ي��ح��ت�����ش��ن �مل�������ش���روع���ات 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل���ت���اح���ف و�مل���ع���ار����س 
�ل��ف��ن��ي��ة ل��ك��ي ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى دوره 
�ل��ع��م��ل  �ل������ري������ادي يف �ح���ت�������ش���ان 
�لق�شر  �ن  �ىل  ول��ف��ت   . �ل��ث��ق��ايف 
�لم���ار�ت  وع��ر�ق��ة  تقاليد  يعك�س 
�ي�شا  بو�جبه  يقوم  فانه  وبالتايل 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  على م�شتوى 
ع��ل��ى �ك��م��ل وج���ه مم��ك��ن ، م�شر� 
�ىل م�����ش��ارك��ة ق�����ش��ر �لم������ار�ت يف 

للعمل  �لمار�تية  �خل��رب�ت  جللب 
يف �ق�����ش��ام �ل��ت�����ش��وي��ق و�ل��ع��الق��ات 
�ل���ع���ام���ة و�ل����ربوت����وك����ول و�مل������و�رد 
�ل��ب�����ش��ري��ة و�خل����دم����ات و�ل��ت��ق��ن��ي��ة 

بق�شر �لمار�ت.
و�ك����د �ن �ل��ت��وط��ن ���ش��وف ي����وؤدي 
�ملحلية  �ل��ث��ق��اف��ة  دور  ت��ع��زي��ز  �يل 
�ل��وج��ه �لم���ار�ت���ي �مل�شرق  و�ب����ر�ز 
�ل�����ش��ي��اف��ة د�خ����ل ق�شر  ق��ط��اع  يف 
�لم�����ار�ت �ل��ع��ري��ق وق���ال �ن���ه على 
�ملثال فان مطعم مزلي يف  �شبيل 
ق�شر �لم��ار�ت ي�شهم يف �لتعريف 
مب�����ف�����رد�ت �ل���������رت�ث �لم�����ار�ت�����ي 
�ل���ع���ري���ق و�ل���ث���ق���اف���ة �مل��ح��ل��ي��ة لكل 
وو���ش��ف   . �ل��ق�����ش��ر  وزو�ر  ���ش��ي��وف 
ه����ذ� �مل��ط��ع��م �ل���ف���ري���د م���ن ن��وع��ه 
ب���ان���ه ���ش��ف��ر ل���ل���رت�ث �لم����ار�ت����ي 
ب��ط��اب��ع��ه �مل��ح��ل��ي �لن��ي��ق ووج��ب��ات��ه 

خلدمات و�ملو�رد �لب�شرية يف ق�شر 
�لتوطن  خطة  لتنفيذ  �لم����ار�ت 
من خالل ��شتقطاب ذوي �لكفاء�ت 
و�خل�����رب�ت م��ن م��و�ط��ن��ي �ل��دول��ة 

للعمل يف �لق�شر.
و����ش��ار �ىل �ن ه��ذه �خلطة تهدف 
يف  �لوطنية  �لكفاء�ت  تطوير  �إىل 
�لفندقي  �لقطاع  يف  �لعمل  ���ش��وق 
�مل�شتد�مة  �لعمل  ف��ر���س  وت��وف��ر 

و�ملتميزة ملو�طني دولة �لإمار�ت.
وق������ال �ن���ن���ا ����ش���وف ن���ت���وىل و���ش��ع 
مل�شتويات  وف��ق��ا  ت��دري��ب��ي��ة  ب��ر�م��ج 
مل��و�ط��ن��ي �لم���ار�ت  عالية �جل���ودة 
����ش��اف��ة �ىل و����ش���ع �آل���ي���ات ف��ع��ال��ة 
�لنهو�س  ب��ه��دف  �ملهني  للتطوير 
كفاء�تها  ورفع  �ملو�طنة  بالطاقات 
يف ه����ذ� �ل��ق��ط��اع �حل���ي���وي. وذك���ر 
ق�شر  �ن  �شنايدر  �لك�شندر  �ل�شيد 

•• العني - الفجر:

بالعن  �حليو�نات  حديقة  �أعلنت 
عن تنظيم جمموعة من �لعرو�س 
�لرتفيهية �ل�شيقة ومتديد �شاعات 
�لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  يف  �لعمل 
�مل�����ب�����ارك، وت���ت���ي���ح ه�����ذه �خل���ط���وة 
�لأعمار  كافة  من  �حلديقة  ل��زو�ر 
�ل����ش���ت���م���ت���اع مب����ر�ف����ق �حل���دي���ق���ة 
و�لإطالع على �ملجموعة �جلديدة 
م����ن �حل����ي����و�ن����ات �ل����ت����ي ت�����ش��م��ه��ا 
وخ�شو�شاً تلك �لتي ولدت حديثاً، 
و�لتى �أعلنت �حلديقة عنها يف وقت 
�شابق ، �إ�شافة �إىل متابعة �لعرو�س 
يجعل  مم��ا  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لرتفيهية 
حديقة �حليو�نات بالعن �لوجهة 
�ملثالية للعائالت خالل عطلة عيد 

�لأ�شحى �ملبارك .

�حلديقة  حت�شرها  �لتي  �لعديدة 
�لأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  ل��زو�ره��ا 
�مل��ب��ارك، م��ول��ود �ل��زر�ف��ة وم��ول��ود 
فر�س �لنهر و�للذ�ن يقدمان لأول 
مرة حيث ميكن للزو�ر و�أطفالهم 
�ل��ت��م��ت��ع ب��روؤي��ت��ه��ا و�أخ������ذ �ل�����ش��ور 
�لكثر من  �إىل  �إ�شافة  �لتذكارية، 
�لرتفيهية  و�ل��ع��رو���س  �لفعاليات 
متنوعة  تعليمية  ع��رو���س  منها   ،
ع���ن �حل���ي���و�ن���ات و�أخ������رى ت��ر�ث��ي��ة 
مثل �لدبكة و�لرق�شات �لأفريقية 
للزو�ر  وميكن  �ملتنوعة.  �لرت�ثية 
�لتعليمية  ب��ال��ع��رو���س  �ل�شتمتاع 
وم�شاهدة  و�ل�شقور  �لن�شور  ع��ن 
�لببغاء  وع��ر���س  �ل��ط��ي��ور  ع��ر���س 
و�ل���ت���ق���اط ���ش��ور ت���ذك���اري���ة م��ع��ه��ا، 
�إىل �ل�شتمتاع بخدمات  بالإ�شافة 
�أه�����اًل �مل��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��زو�ر 

زو�ر  جتربة  �إث���ر�ء  على  �شتنعك�س 
حديقة �حليو�نات.

تفتقر  �ل�شابقة  �مل��ع��ار���س  وك��ان��ت 
تعد  �ل��ت��ى  �لطبيعية  �مل��ن��اظ��ر  �إىل 
م��ن �ل��ع��و�م��ل �مل��ه��م��ة ل��ل��ح��ي��و�ن��ات 
و�ل�شحية  �ل�شلوكية  �لناحية  من 
و�لبيئية ، و�شتعطى هذه �لإ�شافات 
وميكن  �مل��ك��ان  �إىل  جمالية  مل�شات 
ل���ل���ع���ائ���الت وحم���ب���ي �حل���ي���و�ن���ات 
�خلا�شة  �حليو�نات  حديقة  زي��ارة 
ب���الأط���ف���ال و�ل���ت���ي ت��ت��ي��ح ف��ر���ش��ة 
�لتفاعل مع �حليو�نات �لأليفة عن 
�حلياة  ب��اأج��و�ء  و�ل�شتمتاع  ق��رب 

�لربية �حلقيقية.
�حل����ي����و�ن����ات  ح���دي���ق���ة  �أن  ي����ذك����ر 
ب��اإج��ر�ء عملية  ق��ام��ت  ق��د  بالعن 
مر�فقها  ل��ك��اف��ة  وت��ط��وي��ر  ت��غ��ي��ر 
م���ع �إ���ش��ت��ح��د�ث م��ع��ار���س ج��دي��دة 

وي���ع���د ���ش��ه��ر �أك����ت����وب����ر م����ن �أك����رث 
نظر�ً  �حلديقة  يف  مت��ي��ز�ً  �لأ���ش��ه��ر 
و�ل���ذي  �ل��ط��ق�����س  �أح�����و�ل  لتح�شن 
�إي���ج���اب���ي���ة ع��ل��ى خمتلف  ت��ن��ع��ك�����س 
�أن����و�ع �حل��ي��و�ن��ات و�ل��ت��ي ت��ك��ون يف 
�أوج  �ل�����ش��ن��ة يف  �ل���ف���رتة م���ن  ه����ذه 
فر�شة  ل��ل��زو�ر  و���ش��ي��ت��اح  ن�شاطها، 
�ل����ش���ت���م���ت���اع مب����ر�ف����ق �حل���دي���ق���ة 
و�لعرو�س �لرتفيهية خالل �إجازة 
�لعيد من �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً 
من  �ب��ت��د�ًء  م�شاًء  �لعا�شرة  وحتى 
�أك��ت��وب��ر من   19 �إىل  �أك��ت��وب��ر   15
ت�شتاأنف  ح��ن  يف  �جل�����اري،  �ل��ع��ام 
�مل��ع��ت��ادة  ���ش��اع��ات عملها  �حل��دي��ق��ة 
ب��ع��د ن��ه��اي��ة عطلة ع��ي��د �لأ���ش��ح��ى 
�ملبارك يف 20 �أكتوبر و�لتي متتد 
من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحاً وحتى 
�لثامنة م�شاًء. ومن �شمن �ملفاجاآت 

����ش��ت��خ��د�م مم��ي��ز ل��ل��خ��دم��ات �لتي 
تقدمها حديقة �حليو�نات بالعن. 
ولأول مرة ميكن للزو�ر �ل�شتمتاع 
تلتقط  وه��ي  �لتما�شيح  مب�شاهدة 
ط��ع��ام��ه��ا م���ن �مل���درب���ن يف �أج����و�ء 

مليئة باملتعة و�لت�شويق. 
ك��م��ا ���ش��ه��دت ح��دي��ق��ة �حل��ي��و�ن��ات 
ب��ال��ع��ن حت��دي��ث��ات وت��ط��وي��ر�ت يف 
�ل���ع���دي���د م���ن �مل����ر�ف����ق وم����ن �أه���م 
�مل��ع��ار���س �ل��ت��ى ج���رى ت��ط��وي��ره��ا ، 
وه���و م�شطلح  �ل��ق��ط��ط  م��ع��ار���س 
���ش��ام��ل جل��م��ي��ع �أن�������و�ع �ل��ف�����ش��ي��ل��ة 
�لأ�شود و�لفهود  �لتى ت�شتمل على 
�لتحديثات  هذه  وتهدف  و�لنمور 
ح�����ش��ب م�����اذك�����ره �مل���������ش����وؤول����ون يف 
�ل��ب��ي��ئ��ة  ت���ع���زي���ز  �إىل  �حل����دي����ق����ة 
�مل���ح���ي���ط���ة ب����ه����ذه �مل����ع����ار�����س م��ن 
�أج���ل �ل��ع��ن��اي��ة ب��احل��ي��و�ن��ات و�ل��ت��ى 

رع����اي����ة �ل���ع���دي���د م����ن �لن�����ش��ط��ة 
�لحد�ث  برعاية  �خلا�شة  �ملحلية 
�لبيئة  وحماية  و�ليتام  و�ملعاقن 
وغ�����ره�����ا.   و�ك������د دع�����م وت���ع���اون 
ز�يد  موؤ�ش�شة  مع  �لم���ار�ت  ق�شر 
وذوي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  �لعليا 

لتحقيق  �خل��ا���ش��ة  �لح���ت���ي���اج���ات 
�هد�فها �لنبيلة خلدمة هذه �لفئة 
من  خا�شة  �لم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف 
�ل��رع��اي��ة  ذوي �لع���اق���ة وف���اق���دي 

�ل�شرية. 
باعتباره  �لم���ار�ت  �ن ق�شر  وق��ال 

ج����زء� م��ن ه���ذ� �مل��ج��ت��م��ع �ل���ش��ي��ل 
ي��دخ��ر ج��ه��د� يف تعزيز  ل���ن  ف��ان��ه 
�ل���ث���ق���اف���ة �ل���وط���ن���ي���ة و�لن�������ش���ط���ة 
خالل  م��ن  �بوظبي  يف  �لإن�شانية 
رع����اي����ة ودع�������م �مل����زي����د م����ن ه���ذه 

�لن�شطة يف �ملرحلة �ملقبلة.

للحيو�نات ، وتعد �لوجهة �لأمثل 
جل��م��ي��ع �ل���ع���ائ���الت �ل���ت���ي ت�����ش��ع��ى 
ترفيهية  جت��رب��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
وتعليمية على حد �شو�ء �إىل جانب 
فى  �حل��ي��و�ن��ات  ب��روؤي��ة  �لإ�شتمتاع 
بيئة قريبة �إىل بيئتها �لطبيعية ، 
وتتطلع حديقة �حليو�نات بالعن 
عيد  خالل  بالزو�ر  �لرتحيب  �إىل 
�لفر�شة  و�إتاحة  �ملبارك  �لأ�شحى 

�لطبيعة  بجمال  لال�شتمتاع  لهم 
و�ل��ط��ق�����س �مل���ع���ت���دل، ح��ي��ث ق��ام��ت 
�لإج��ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �حلديقة 
�ل���الزم���ة ل�����ش��م��ان ت��ق��دمي �أف�����ش��ل 
�ل�شيق،  �مل��و���ش��م  �خل��دم��ات يف ه��ذ� 
ترفيهية  ع��رو���س  ت��ق��دمي  و�شيتم 
ل  جتربة  توفر  ت�شمن  متنوعة 

تن�شى للزو�ر من كافة �لأعمار.
�أي�شاً  �حلديقة  ل�شيوف  و�شيتاح 

فر�شة �لتمتع بالأطباق و�لوجبات 
�خل���ف���ي���ف���ة �أث������ن������اء م�����ش��اه��دت��ه��م 
ل���ل���ح���ي���و�ن���ات ع����ن ق�����رب �����ش����و�ء يف 
�أو  ل��ل��ن��زه��ات  �ملخ�ش�شة  �مل��ن��ط��ق��ة 
بد�أ  �ل��ذي  �لفالمنجينو  مقهى  يف 
با�شتقبال �لزو�ر موؤخر�ً كما ين�شح 
م�شبقاً  ت��ذ�ك��ره��م  ب�����ش��ر�ء  �ل�����زو�ر 
للح�شول  �لنتظار  لتجنب  وذل��ك 

على �لتذ�كر �أثناء فرتة �لعيد.

م�شيد�ً مبا �أولته �لقيادة �لر�شيدة 
بالحتفاء  �هتمام  من  �ل��دول��ة  يف 
ب���ك���ل م����ن ي�����ش��اه��م يف رف�����ع ����ش��م 
�لدولة.  و�شر� على نهج �لقيادة 
�لر�شيدة فان جمل�س �إد�رة �لهيئة 
�ت���خ���ذ ق������ر�ر� ب��ت�����ش��م��ي��ة ع����دد من 
�مل�شاجد �جلديدة يف �لدولة با�شم 
و�أ�شماء  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شهد�ء 
وللمجتمع  ل��ل��وط��ن  ق���دم���و�  م���ن 
و�زده��اره  لنه�شته  ب��ارزة  خدمات 
تخليد� ملاآثرهم يف ذ�كرة �لأجيال 
. ومن جانبه قال �شعادة د حممد 
للهيئة  �لعام  �ملدير  �لكعبي  مطر 
�أحمد  �لر�حل  �ل�شاب  �أعطى  لقد 
�إغ��اث��ة  رح��م��ه �هلل م��ث��اًل ح��ي��اً يف 
فدفع  �مل��ل��ه��وف  وجن���دة  �مل�شتغيث 
�إنقاذ �أولئك  حياته ثمناً يف �شبيل 
�لأط����ف����ال �ل���ذي���ن د�ه��م��ه��م �مل���وج 
ف���ج���اأة ، ول���ك���ن ق���د و�ف���ت���ه �مل��ن��ي��ة 
�مل��وج  ف��ل��م يتمكن م��ن م�����ش��ارع��ة 
غره  �إنقاذ  �شبيل  يف  غرقاً  فمات 

�أ�شالة  برجولته وجندته  وخلد   ،
فا�شتحق  جميعاً  �لإم������ار�ت  �أه���ل 
م���ن �هلل ت���ع���اىل �مل��ث��وب��ة وم���ن���ازل 
�لر�شيدة  قيادتنا  وم��ن  �ل�شهد�ء 
وم����ن����ا ج��م��ي��ع��ا ك����ل �ل���ت���ق���دي���ر مل��ا 
�ل�شيافة  �إع����الء حل��ق��وق  ب��ه  ق���ام 
يف   ، �لإن�����ش��ان  و�إن�شانية  و�جل���رة 
جندة تلك �لأ�شرة �لآ�شيوية �لتي 
�لإم��ار�ت  جمتمع  يف  بيننا  تعي�س 

ك��ك��ل م���ن ي��ع��ي�����س ع��ل��ى ث���رى ه��ذ� 
�لوطن �لعزيز وبن جمتمع دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
ه��ذ� وق��د لق��ت ه��ذه �مل��ب��ادرة من 
�لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوق������اف �رت��ي��اح��اً ك��ب��ر�ً ل��دى 
و�أب��ن��اء  و�أ���ش��دق��ائ��ه  �لفقيد  �أ���ش��رة 
�ملجتمع. وقد عربو� عن �شعادتهم 
مبو��شاة �لقيادة �لر�شيدة و�لوفود 

و�أبناء �ملجتمع لهم ، فيما حتدثت 
ع��ز�ء  �لهيئة يف  و�ع��ظ��ات  �إح����دى 
ب��ج��م��ي��ل �ل�شرب  �ل��ن�����ش��اء م���ذك���رة 
، و�ل��ت�����ش��ل��ي��م و�ل���ر����ش���ا ب��ق�����ش��اء 
�هلل وق����دره �ل���ذي ه��و م��ن �أرك���ان 
�لإمي��ان ، ومبا �أع��ده �هلل لو�لدي 
�لفقيد من مكانة يف �جلنة جز�ء 
���ش��ره��م��ا و�ح��ت�����ش��اب��ه��م��ا �مل��ث��وب��ة 

و�ملغفرة من �هلل تعاىل .

�لإد�رة  وق��ررت   ، �لعزيز  ووطنهم 
ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لإ����ش���الم���ي���ة و�لأوق���������اف �إط����الق 
�مل�شاجد  �أح���د  ع��ل��ى  �لفقيد  ����ش��م 

ر�أ�س �خليمة تخليد�  �جلديدة يف 
لذكر�ه ليبقى ��شمه رمز� ل�شباب 
�لإم����ار�ت يف �ل��رج��ول��ة و�ل��ك��ر�م��ة 
ون���������ش����رة �ل�������ش���ع���ي���ف و�مل����ح����ت����اج 

و�مل��ن��ك��وب . ���ش��رح ب��ذل��ك ���ش��ع��ادة 
�ملزروعي  م�شلم  حمد�ن  �لدكتور 
رئ���ي�������س �ل���ه���ي���ئ���ة ع���ق���ب ت��ق��دمي��ه 
و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه و�ج��ب �لعز�ء 
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املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
�بوظبي ل�شاحبها حممد  �لعامة - فرع  �لهند�شية للمقاولت  �لفارعة  مدعي/ موؤ�ش�شة 
�لتاجر  مهدي  حممد  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لرميثي  علي  حممد  بطي 
�جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 9434099 درهم + 12٪ فائدة 
عنو�نه:  حمدد    غر  �جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقارية  �بنية  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  قانونية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  ن�شر�  �ل�شطب  من  وبالتجديد  �لدخال  ب�شحيفة  �عالن 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/983 جت جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
مدعي/ موؤ�ش�شة عادل رمزي لالعمال �لبال�شرت و�ل�شباغ وميثلها عادل رمزي ��شخرون 
�لعامة ل�شاحبها  للمقاولت  �لروو�س  عزمي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شام�شي  خمي�س  عبيد  ر��شد 
بقيمة 72340 درهم �ملطلوب �عالنه/موؤ�ش�شة �لروو�س للمقاولت �لعامة ل�شاحبها ر��شد 
عبيد خمي�س �ل�شام�شي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: �عالن ن�شر� - بورود تقرير �خلربة 
�لتكميلي حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنن �ملو�فق 
�شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/21
�مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية �شخ�شيا �و 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/899 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
مدعي/ عبيد عبد�هلل جابر علي �لظفري �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
عبد�لعزيز  عبد�لعزيز  حممد  خالد  ل�شاحبها  �لر�شيات  لتغطية  �خلليج  �بد�ع 
�ل�شريف �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: ندب خبر �ملطلوب �عالنه/موؤ�ش�شة 
عبد�لعزيز  عبد�لعزيز  حممد  خالد  ل�شاحبها  �لر�شيات  لتغطية  �خلليج  �بد�ع 
�ل�شريف �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/10/27 موعد�  �لحد  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/10/2
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/816 جت جز- م ت- ب-اأظ

املتخ�ض�ضة: التاأمني والتعوي�س التجاري
مدعي/�شركة �لهالل للتكافل �جلن�شية:�لمار�ت مدعي عليه: �شعاع �لدهيمي 
حممد علي �ملن�شوري �جلن�شية: �لمار�ت مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�ملن�شوري  علي  حممد  �لدهيمي  �عالنه/�شعاع  �ملطلوب  درهم    98500
�جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: ن�شر� حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� 
ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �ل�شاعة 8.30 �شباحاً  باحل�شور  فانت مكلف 
�بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/7/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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رئي�س �لأركان ي�ستقبل 
نظريه �لفرن�سي 

••  اأبوظبي-وام:
�أرك��ان  رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  �شعادة  ��شتقبل 
بحري  �أول  �لفريق  �أم�س  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شباط  بنادي  �مل�شلحة  �لقو�ت 

�إدو�ر غييو رئي�س �أركان �جليو�س �لفرن�شية �لوفد �ملر�فق له.
وبحث رئي�س �لركان مع نظره �لفرن�شي خالل �ملقابلة �لتي ح�شرها عدد 
و�ل�شبل  �لبلدين  �مل�شرتك بن  �لتعاون  �أوج��ه  �مل�شلحة  �لقو�ت  من �شباط 

�لكفيلة بدعمها وتطويرها.

�نطالق �أوىل رحالت قطار �مل�ساعر 
•• منى-وام:

�لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت   . �لت�شغيلية  رح��الت��ه  �أوىل  �ملا�شية  قبل  �لليلة  منت�شف  �مل�شاعر  قطار  ب��د�أ 
�ل�شعودية و��س عن �ملهند�س فهد بن حممد �أبو طربو�س مدير عام قطار �مل�شاعر �ملقد�شة يف وز�رة 
�ل�شوؤون �لبلدية و�لقروية يف ت�شريحه..�أن حركة �لقطار �حلالية �أولية وهي خا�شة بالعاملن على 
منت �لقطار �إىل جانب نقل �لعاملن من من�شوبي �جلهات �حلكومية و�لأهلية وموؤ�ش�شات �لقطاع 
�مل�شاعر  له يف  �ملخ�ش�شة  �ملحطات  �شيتوقف يف جميع  �لقطار  �أن  و�أو�شح  �لعاملة يف �حلج.  �خلا�س 
�ملقد�شة..م�شيفا �أنه �شيتم �ليوم بدء نقل �حلجيج �إىل م�شعر منى يف متام �ل�شاعة 12 ظهر� و حتى 
�ل�شاعة �ل�شابعة و �لن�شف م�شاء..ثم تتم بعدها مرحلة �لت�شعيد من جنوب م�شعر منى �إىل م�شعر 
عرفات وذلك يف متام �ل�شاعة �لثامنة ليال و ت�شتمر حتى �لثالثة و�لن�شف من ع�شر يوم �لتا�شع من 

ذي �حلجة. 

�سحة �أبوظبي تعلن عن بدء ت�سييد مركزي �لفح�س و�ل�سحة �لوقائية و�أبوظبي للتاأهيل �لطبي قريبا

رجل �أعمال هندي يحتفل بني طلبة مركز ر��سد للمعاقني ويتربع ب�سنو�ت عمره

••  اأبوظبي-وام:

للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�شركة  بالتعاون مع  �ل�شحية �شحة 
م�شاندة  �لعامة  للخدمات  �أبوظبي 
�لفح�س  بناء مركز  �لبدء قريبا يف 
�أبوظبي  و مركز  �لوقائية  و�ل�شحة 
وذل��ك  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لطبي  للتاأهيل 
بعد مو�فقة �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
ت�شميم  مل�شروع  و�ع��ت��م��اده  �أبوظبي 
يف  ياأتيان  �للذين  �ملركزين  وتنفيذ 
�أبوظبي  حكومة  ��شرت�تيجية  �إط��ار 
وت���ط���وي���ر  حت�������ش���ن  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 
�لإم����ارة من  �ل�شحية يف  �خل��دم��ات 
خالل تقدميهما خدمات ذ�ت جودة 

عالية لأهايل �أبوظبي.
وت���ه���دف ���ش��رك��ة ���ش��ح��ة م���ن خ��الل 
�إن�������ش���اء م���رك���ز �ل��ف��ح�����س و�ل��وق��اي��ة 
م��ن �لأم���ر�����س �إىل زي����ادة �ل��ط��اق��ة 
�ل�شتيعابية وتطوير كفاءة ونوعية 
ح�شب  �لعمالء  وت�شنيف  �خلدمات 
�ملهني  و�مل�شتوى  �لإجتماعية  �لفئة 
خ�����الل ع��م��ل��ي��ات �إج��������ر�ء �ل��ف��ح�����س 
و�ل��وق��اي��ة م��ن �لأم���ر�����س و����ش��د�ر 
�إ���ش��اف��ة  �ل�شحية  �ل��ل��ي��اق��ة  ���ش��ه��اد�ت 
خ��دم��ات��ه  ���ش��ي��ق��دم  �مل����رك����ز  �أن  �إىل 
جل��م��ي��ع �أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع وي��خ��ف��ف 
�ملر�جعن  ع��دد  من  ويقلل  �ل�شغط 
للمر�كز �لطبية و�مل�شت�شفيات د�خل 
حت�شن  جانب  �إىل  �أبوظبي  مدينة 
�ل�شحية من خالل جمع  �خلدمات 
باإ�شد�ر  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات 
وجت��دي��د �لإق��ام��ات يف مكان و�ح��د. 
�إىل  �مل�شروع  عرب  �شحة  تهدف  كما 
تعزيز �لأمن �ل�شحي �ملجتمعي من 
�ل��دوري��ة  �لفحو�شات  �إج���ر�ء  خ��الل 
�لوقائية  �لتوعية  ب��ر�م��ج  وتطبيق 
وت����وف����ر ب��ي��ئ��ة ع���م���ل �آم����ن����ة حت��ق��ق 
�ل���وق���اي���ة و�حل���م���اي���ة م���ن �مل��خ��اط��ر 
من  للمركز  و�مل��ر�ج��ع��ن  للعاملن 
خ����الل رف����ع م�����ش��ت��وى �����ش���رت�ط���ات 
وكذلك  �ملهنية  و�ل�شحة  �ل�شالمة 
�حل���د م���ن �ن��ت�����ش��ار وت���وري���ث بع�س 
�لأم����ر������س ع���رب ف��ح��و���س م���ا قبل 
�لزو�ج �لتي �شيتم توفرها يف �ملركز 
�جلديد �إ�شافة �ىل �حلد من �نت�شار 
�لأمر��س �ملرتبطة ببع�س �ملهن من 

خالل بر�مج �لتطعيم.
مل�شروع  �لإج��م��ال��ي��ة  �لتكلفة  وت��ب��ل��غ 
�لوقائية  و�ل�شحة  �لفح�س  مركز 
مليون   331.7 ق��ر�ب��ة  �أبوظبي  يف 
 40 تبلغ  �إجمالية  ومب�شاحة  دره��م 
�ألفا و969 مرت� مربعا من �ملباين 
و 23.305 �أمتار مربعة من �لبنية 

�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�حل����د�ئ����ق. �أم����ا م�����ش��روع 
مركز �أبوظبي للتاأهيل �لطبي �لذي 
�أبوظبي  يف  �أ  خليفة  مدينة  يف  يقام 
للم�شروع  �لإجمالية  �لتكلفة  فتبلغ 
قر�بة 596 مليون درهم ومب�شاحة 
�إجمالية تبلغ 60.850 مرت مربع 
من �ملباين و 23.350 مرت مربع 

من �لبنية �لتحتية و�حلد�ئق.
وي���ب���ل���غ �إج����م����ايل ع�����دد �لأ������ش�����رة يف 
م���رك���ز �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ط��ب��ي 
�جل��دي��د 156 ���ش��ري��ر� م��ك��ون��ة من 
�ل��ك��ب��ارم��ن  ل��ت��اأه��ي��ل  ���ش��ري��ر�   120
���ش��ري��ر�  و30  و�ل���ن�������ش���اء  �ل����رج����ال 
�أ����ش���رة لكبار  �لأط���ف���ال و6  ل��ت��اأه��ي��ل 
من�شاأة  �مل�شروع  ويعد  �ل�شخ�شيات. 
متخ�ش�شة بالتاأهيل �لطبي تتكامل 
�ل�شحية  �خل���دم���ات  م��ن��ظ��وم��ة  م���ع 
�ملتوفرة يف �إمارة �أبوظبي وي�شهم يف 
حت�شن �خلدمات �ملقدمة للمر�شى 
�لذين تتطلب حالتهم تاأهيال طبيا 
ب��ع��د م��رح��ل��ة �ل���ع���الج �لأ���ش��ا���ش��ي يف 

�مل�شت�شفيات.
وي����وف����ر �مل����رك����ز خ����دم����ات ج���دي���دة 
�ل��دم��اغ��ي وت�شلب  �ل�����ش��ل��ل  مل��ر���ش��ى 
�ل�����ش��ر�ي��ن �مل��ت��ع��دد وت��اأه��ي��ل �شحايا 
�حل��و�دث �ملرورية �لأمر �لذي يعزز 
م����ن م�����ش��ت��وى �خل����دم����ات �ل��ط��ب��ي��ة 
�لعالجية يف �مل�شت�شفيات �حلكومية 
�حل��الت  ه��ذه  حاليا  ت�شتقبل  �ل��ت��ي 
على  ع����الوة  �ملختلفة  �أق�����ش��ام��ه��ا  يف 
�ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن �مل��و�ط��ن��ن وذوي��ه��م 
توفر مركز متخ�ش�س  خ��الل  من 
عالية  خ���رب�ت  ذ�ت  طبية  وب���ك���و�در 
يف ه����ذه �مل����ج����الت. وي�����ش��م �ل����دور 
للتاأهيل  �أب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�ل��ط��ب��ي �جل���دي���د �أق�������ش���ام �ل��ف��ح�����س 

ق�شم  وت�شمل  �خلارجية  و�ل��ع��ي��اد�ت 
�لت�شخي�س  وق�����ش��م  �ل��ع��ام  �لفح�س 
و�ل�شيدلية و�ملخترب و�لأ�شعة وق�شم 
ف��ح�����س ك���ب���ار �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات وق�����ش��م 
و�لهيدروثر�بي  �لفيزيائي  �لعالج 
ل��ل��رج��ال و�ل��ن�����ش��اء وق�����ش��م �ل��ت��اأه��ي��ل 
�ملهني وتاأهيل �لأطفال وق�شم تاأهيل 
ن��ط��ق �لأط���ف���ال و�ل��ك��ب��ار و وح���د�ت 
�لتاأهيل ما قبل �لتخريج و�حلد�ئق 

�لعالجية �خلارجية و�لعلوية.
يف  �لطبي  �لتاأهيل  مركز  بناء  ويتم 
م��ن��ط��ق��ة ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ومم���ي���زة يف 
مدينة �ل�شيخ خليفة �أ مقابل �شاطئ 
�ل���ر�ح���ة وي��ب��ع��د م����دة ع�����ش��ر دق��ائ��ق 
�جلديد  �لعا�شمة  مركز  ع��ن  فقط 
دقيقة فقط عن مركز   15 وقر�بة 
م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي. و�أك����د ���ش��ي��ف ب��در 
�لقبي�شي رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة 
�ل�شحية  �مل�����ش��اري��ع  �أه��م��ي��ة  ���ش��ح��ة 
�لتنفيذي  �ملجل�س  �ع��ت��م��ده��ا  �ل��ت��ي 
�أبوظبي يف �لآون���ة �لأخ��رة  لإم���ارة 
و�لتي تهدف �إىل �لرتقاء مب�شتوى 
�خلدمات �ل�شحية �ملقدمة للمر�شى 
�أن  �إىل  و�أ����ش���ار  �أب��وظ��ب��ي.  �إم�����ارة  يف 
�جلديدة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  م�شاريع 
�أو  �مل�شت�شفيات  �شو�ء  �شحة  ل�شركة 
�ملر�كز �ل�شحية �أو �لعياد�ت ومر�كز 
�لغ�شيل �لكلوي تعيد ت�شكيل مفاهيم 
خالل  �ل��ر�ق��ي��ة  �ل�شحية  �خل��دم��ات 
�ل�شنو�ت �ملقبلة وتاأتي يف �إطار روؤية 
ي���ع���زز من  ومب����ا   2030 �أب���وظ���ب���ي 
يف  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  كفاءة 

�لإمارة وفق �أعلى �ملعاير �لعاملية.
�أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  �إن  �لقبي�شي  وق���ال 
ت�����ش��ه��د ت��ن��ف��ي��ذ م�������ش���اري���ع ���ش��ح��ي��ة 
م��ت��ط��ورة ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات �ل��ن��م��و 

ك��ون�����ش��رت�ك�����ش��ن ج����روب ����� �أب��وظ��ب��ي 
�ملعد�ت  و�أعمال  �لإن�شائية  �لأعمال 
�لطبية و�أعمال �لأثاث �لطبي وغر 
�لطبي و�لأعمال �خلارجية و�لبنية 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة مل���رك���ز �ل���ت���اأه���ي���ل �ل��ط��ب��ي 
 24 �مل�شروع  تنفيذ  م��دة  وت�شتغرق 
���ش��ه��ر� م��ن ت��اري��خ ت��وق��ي��ع �ل��ع��ق��د �أو 

ت�شليم �ملوقع للمقاول.
وت��ت�����ش��م��ن خ���ط���ط ����ش���رك���ة ���ش��ح��ة 
ب��ن��اء و�إح����الل وجت��دي��د ق��ر�ب��ة 23 
 2018 �لعام  مركز� �شحيا بحلول 
�ل�شحية  �لرعاية  خدمات  وتقدمي 
لأعلى  وفقا  �أبوظبي  �إم���ارة  ل�شكان 

�ملعاير �لعاملية.
وت���ع���د ���ش��رك��ة �أب���وظ���ب���ي ل��ل��خ��دم��ات 
م�شاهمة  ���ش��رك��ة  ���ش��ح��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
ع���ام���ة م�����ش��ت��ق��ل��ة ت��اأ���ش�����ش��ت ب��ه��دف 
�لعالجية  �لأن�شطة  وتطوير  �إد�رة 
�لعامة  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�شت�شفيات  يف 
يف �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي وت��ل��ت��زم ���ش��رك��ة 
�ل�شحية  �خل��دم��ات  بتقدمي  �شحة 
مب��ع��اي��ر دول����ي����ة. ومت��ت��ل��ك �شحة 
نحو  ت�����ش��م  م�شت�شفى   12 وت��دي��ر 
و�أك���رث  مرخ�شا  ���ش��ري��ر�   2.644
من 62 مركز� للخدمات �لعالجية 
�خل����ارج����ي����ة و�لأول������ي������ة و�ل���رع���اي���ة 
دم.  ب��ن��ك��ي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة 
�أكرب  وتعد �شركة �شحة و�ح��دة من 
م���زودي خ��دم��ات �ل��رع��اي��ة �ل�شحية 
�ملتكاملة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
ب���ف�������ش���ل ����ش���ب���ك���ة م���وظ���ف���ي���ه���ا �ل���ت���ي 
طبيب   17.000 م��ن  �أك���رث  ت�شم 
و�إد�ري.  طبي  وم�شاعد  ومم��ر���ش��ة 
�آي���ات  �أ���ش��م��ى  �لقبي�شي  �شيف  ورف���ع 
�ل�����ش��ك��ر و�ل����ع����رف����ان مل���ق���ام ���ش��اح��ب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  و�ل��ف��ري��ق 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
�أهمية  �أبوظبي على ما يوليانه من 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ل�شحي  للقطاع 
�حليوية  �لقطاعات  م��ن  يعد  �ل��ذي 
�ل��ت��ي ت��ه��م �مل��و�ط��ن��ن و�مل��ق��ي��م��ن يف 

�لإمارة.
و�أك�������د مب��ن��ا���ش��ب��ة �ع���ت���م���اد �مل��ج��ل�����س 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي تر�شية بناء 
مركز �لفح�س و�ل�شحة �لوقائية و 
يف  �لطبي  للتاأهيل  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�لتي  �ل�شحية  �مل�شاريع  �أن  �أبوظبي 
�عتمدها �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة 
يف �لآونة �لأخرة تهدف �إىل �لرتقاء 
مب�������ش���ت���وى �خل������دم������ات �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أبوظبي  �إم��ارة  للمر�شى يف  �ملقدمة 
�جلديدة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  تعيد  و 
�أو  �مل�شت�شفيات  �شو�ء  �شحة  ل�شركة 
�ملر�كز �ل�شحية �أو �لعياد�ت ومر�كز 
مفاهيم  ت�شكيل  �ل��ك��ل��وي  �ل��غ�����ش��ي��ل 
خالل  �ل��ر�ق��ي��ة  �ل�شحية  �خل��دم��ات 
�ل�شنو�ت �ملقبلة وتاأتي يف �إطار روؤية 
ي���ع���زز من  ومب����ا   2030 �أب���وظ���ب���ي 
يف  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  كفاءة 

�لإمارة وفق �أعلى �ملعاير �لعاملية.
�أن  �إىل  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  ���ش��ي��ف  و�أ������ش�����ار 
وتطوير  باإن�شاء  تقوم  �شحة  �شركة 
ع�����دة م����ر�ف����ق ���ش��ح��ي��ة م����ن �مل���ق���رر 
�فتتاحها خالل �ملرحلة �ملقبلة تعيد 
�لطبية  �خل��دم��ات  م�شتوى  حتديد 
و�ل��ع��الج��ي��ة ك��م��ا ت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ل��ق��ط��اع �ل��رع��اي��ة 

�ل�شحية يف �إمارة �أبوظبي. 

�ل�������ش���ك���اين يف خم���ت���ل���ف م��ن��اط��ق��ه��ا 
ج��ودة  على  ت��رك��ز  �ل��وق��ت  نف�س  ويف 
�خلدمات �لطبية �ملقدمة من خالل 
لتوفر  و�مل�شتمر  �ل�����دوؤوب  �ل�شعي 
و�ملتطورة  �لطبية  �لأج��ه��زة  �أح���دث 
و��شتقطابها للكفاء�ت ذ�ت �خلرب�ت 
خطط  �شمن  �شمن  وذل��ك  �لعالية 
�إىل  �لر�مية  �ل�شرت�تيجية  �لإم��ارة 
للرعاية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  حت�����ش��ن 
مركز  مل�شروع  وبالن�شبة  �ل�شحية. 
�أن  ..�أك���د  �لطبي  للتاأهيل  �أب��وظ��ب��ي 
�مل��رك��ز ي��ع��د م��ن �مل�����ش��اري��ع �حليوية 
�مل��ه��م��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة 
�أعباء �إبتعاث �لكثر من �ملر�شى �ىل 
و�لأمريكية  �لأوروب��ي��ة  �مل�شت�شفيات 
يوجد  ل  �إذ  �لطبي  �لتاأهيل  لتلقي 
بالتاأهيل  متخ�ش�شة  من�شاأة  حاليا 
�ل��ط��ب��ي ب��اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
 600 �إىل  �أبوظبي حتتاج  �إم��ارة  �أن 

م�شاهمة  تبلغ  ط��ب��ي  ت��اأه��ي��ل  ���ش��ري��ر 
���ش��ري��ر   300 ���ش��رك��ة ���ش��ح��ة ف��ي��ه��ا 
و150  ب��اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ري��ر�  و150 

�شرير� يف مدينة �لعن.
وي�����اأت�����ي ب����ن����اء م�����رك�����زي �ل��ف��ح�����س 
�لوقائية و�لتاأهيل �لطبي  و�ل�شحة 
�شحة  ���ش��رك��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �شمن 
�ملن�شاآت  وحتديث  لتطوير  �لر�مية 
�أب����وظ����ب����ي لإي�������ش���ال  �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
�مل��ر�ج��ع��ن  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل���دم���ات 
�ل�شغط  وتخفيف  مناطقهم  �شمن 
عن �مل�شت�شفيات كما يوؤمنان �ن�شجام 
توزيع �خلدمات �ل�شحية مع �لتوزع 
�جل���غ���ر�يف و�ل�����ش��ك��اين ل��ل��م��و�ط��ن��ن 
توزيع  خطط  و�شع  عند  و�ملقيمن 

�ملر�كز �ل�شحية.
�جل��دي��دي��ن  �مل��رك��زي��ن  ت�شميم  ومت 
وف�����ق م���ع���اي���ر �لإ�����ش����ت����د�م����ة �ل��ت��ي 
ت��ر�ع��ي خ��ف�����س ����ش��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة 

و�مل���ي���اه و�ل���ش��ت��ف��ادة �ل��ق�����ش��وى من 
�أ���ش��ع��ة �ل�����ش��م�����س ويف ن��ف�����س �ل��وق��ت 
�ملعاير  �أح����دث  وف���ق  �لت�شميم  مت 
�شحة  ت��ه��دف  �إذ  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  �إىل  ب���الأ����ش���ا����س 
ملن�شاآتها  �لالزمة  �لأ�شا�شية  �لبنية 
�ل�����ش��ح��ي��ة ل��دع��م وحت��ق��ي��ق �مل��ع��اي��ر 
�شركة  وتتوىل  �لعاملي.  �لطر�ز  ذ�ت 
�أثينا �لإمار�ت للمقاولت و �لأعمال 
�لطبية  �مل��ع��د�ت  و�أع��م��ال  �لن�شائية 
و�أعمال �لأثاث �لطبي وغر �لطبي 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ع��ل��وم��ات و�لأع���م���ال 
و�ل�شحة  �لفح�س  ملركز  �خلارجية 
�لوقائية يف مدينة خليفة �أ باأبوظبي 
ع�شرين  �لتنفيذ  م���دة  ت�شتغرق  و 
���ش��ه��ر� م��ن ت��اري��خ ت��وق��ي��ع �ل��ع��ق��د �أو 

ت�شليم �ملوقع للمقاول.
يف ح�����ن ت����ت����وىل ����ش���رك���ة لر����ش���ن 
�شي  ���ش��ي  �أي  ل��ي��م��ي��ت��د  ت���وب���رو  �ن����د 

•• دبي-وام :

�حتفل رجل �لأعمال �لهندي موهان فالر�ين تر�فقه عائلته بعيد ميالده 
�لر�بعة على  لل�شنة  �لطفولة  ر��شد لعالج ورعاية  �ل�73 بن طلبة مركز 
بعدد  ويتربع  باملنا�شبة  �ملركز  طلبة  بن  يحتفل  �أن  �عتاد  فقد   . �ل��ت��و�يل 
�ألف درهم   73 �شنو�ت عمره وقدم خالل �لحتفالية �شيك تربعه بقيمة 

..موؤكد� �أنه �شيظل يو��شل هذ� �لتقليد حتى �آخر �أيام عمره.
وقال موهان �أنني �أ�شعر �أن �هلل ميدين بالعمر من �أجل �أن �أفعل �ملزيد من 
�خلر لهوؤلء �لطلبة من ذوي �لإحتياجات �خلا�شة و�أنا فخور بهذ� �ل�شرح 
�لإن�شاين و�خلري �لذي يقدم خدماته �لعالجية و�لتدريبية و�لتاأهيلية 
و�لإعاقات ومن خمتلف  �لأعمار  300 طالب وطالبة من خمتلف  لنحو 

�لديانات و�جلن�شيات دومنا متييز بن لون وجن�س �أو عرق ودين .
و�أعربت مرمي عثمان �ملدير �لعام للمركز عن بالغ تقديرها لرجل �لأعمال 
كما  ب��ه  تعهد  مب��ا  ويلتزم  حياته  يف  ق�شية  �لإن�����ش��ان  يتبنى  �ل��ذي  �لهندي 
تعهد باأن يحتفل كل عام ويتربع بعدد �شنو�ت عمره بل �أ�شاف يف كثر من 

�ل�شنو�ت وتربع للمركز وتبنى �أحد �لف�شول وفرقة ر��شد �مل�شرحية. 

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/2635 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ ر��شد حممد حمد �حلر �ل�شويدي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �شركة 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�خرون  ذ.م.م  �لعقار�ت  لد�رة  ليف  وي�شت 
فائدة   ٪12  + درهم   5000 بقيمة  تعوي�س   + درهم   200000 بقيمة  مالية  مطالبة 
�جلن�شية:  ذ.م.م  �لعقار�ت  لد�رة  ليف  وي�شت  �عالنه/�شركة  �ملطلوب  قانونية 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت    
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/23 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - 
�لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �ل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  و�شور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/849 جت جز- م ت- ب-اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  و�لعالن  للدعاية  �لدليل  �شركة  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لقبي�شي  خليفة  �شيف  خليفة  حمد 
مطالبة مالية بقيمة 40800 درهم �ملطلوب �عالنه/حمد خليفة �شيف خليفة 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�شية:  �لقبي�شي 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/10/22 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  �مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2013/9/26
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
      اعال ن احلكم يف الدعوى العمالية الكلية رقم 2013/201

�ىل �ملحكوم عليه/�شركة بايتور �إن�شاء�ت وتعهد �أ �س �أبوظبي �جلن�شية 
2013/10/7م  �ملو�فق  بتاريخ  �نه  نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن:  �لمار�ت   :
ل�شالح  �عاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  عليك  حكمت  قد 
�ملحكمة  حكمت  بالتايل:  تركيا   - �جلن�شية  �لكيالين  حلمي  حممد 
مبثابة �حل�شوري : بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
1.750.000 درهم )مليون و�شبعمائة وخم�شون �لف درهم( وبامل�شاريف 

وبرف�س ما عد� ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك 

هذ� �مل�شتند . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة �ملو�فق : 2013/10/8م
املحكمة العمالية                                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي العمالية االبتدائية

العدد  10921 بتاريخ   2013/10/14     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/889 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ حممد �كرب ح�شن حممد عبد�ملالك �جلن�شية: بنغالد�س �ملنفذ 
�شده : موؤ�ش�شة �خلط �لف�شي لعمال قناة �لتكييف �ملركزي �جلن�شية: �لمار�ت  
�ملطلوب �عالنه:  موؤ�ش�شة �خلط �لف�شي لعمال قناة �لتكييف �ملركزي �جلن�شية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ 
�ل�شادر يف �لدعوى رقم  2012/3611 عم جز- م ع-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/10/31 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور 
�مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �شخ�شيا �و بو��شطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء
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موؤ�س�سة �ل�سرطان �لإيجابي تختتم ور�س عمل للتوعية ب�سرطان �لثدي
�أن ت�شاهم �ملوؤ�ش�شة �لوليدة يف زيادة �لوعي و�لثقافة  وتوقعت �لهد�بي 
يف  �إيجابي  تغير  �إح���د�ث  �إىل  �لر�مية  �حل��ي��اة  ب��ر�م��ج  ودع��م  �ل�شحية 
�لتح�شن  و�لعمل على  �ليومية  �ل�شحية  �لأف��ر�د  و�شلوكيات  ممار�شات 
ن�شر  بال�شرطان من خالل  �مل�شابن  �لإيجابي يف منط حياة  و�لتغير 
وتعزيز روح �لتكافل و�لتعاون �لجتماعي. جتدر �لإ�شارة �إىل �أن جمل�س 
�ل�شباب  م��ن  جمموعة  ي�شم  �لإيجابي”  �ل�شرطان  “موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�لإمار�تين �لطموحن �لذين �جتمعو� لتاأ�شي�س �ملوؤ�ش�شة بهدف خدمة 
�لعموم  وج��ه  على  �لإن�شانية  وخ��دم��ة  خا�س  ب�شكل  و�مل��و�ط��ن  �ل��وط��ن 
و�لدكتورة  علي  �آل  زع��ل  ط��ارق  من  كال  ع�شويته  يف  �ملجل�س  وي�شم   .
ولبنى  �حلو�شني  و�شلوى  �مل��رزوق��ي  جا�شم  و�ل��دك��ت��ور  �لعامري  ف��اي��زة 
�آل  �لبوعينن وعبد�هلل  �لبوعينن ومي  عبيد وحممد �جلنيبي ونورة 

عبودي. 

ومدير عام �ملوؤ�ش�شة �ل�شويدية “ريد�لي�س �ل�شت�شارية للرعاية �ل�شحية 
للتدريب على �لتعامل مع �شرطان �لثدي.

وقالت �لدكتورة رحمة ويهيلي �إن ور�س �لعمل �لتي ت�شتهدف �لتوعية 
مبر�س �شرطان �لثدي لدى �لفتيات و�ل�شيد�ت هي عبارة عن معلومات 
ب�شرطان  متعلقة  و�إح�����ش��ائ��ي��ات  وح��ق��ائ��ق  �ل�شرطان  م��ر���س  ع��ن  ع��ام��ة 
�لثدي و�أنو�عه �ملختلفة وكيفية عالجه.. مو�شحة �أنه مت عر�س فيلم 
�أو�شحت  �ل�شويدية لل�شرطان. من جانبها  �إنتاج �جلمعية  تثقيفي من 
نورة �لبوعينن مديرة �مل�شاريع يف موؤ�ش�شة �ل�شرطان �لإيجابي �أنه مل 
�حلكومية  �جلهات  مع  �لتعاون  دون  �لفعاليات  تنظيم  لن�شتطع  نكن 
و�جلامعات و�ملد�ر�س �لثانوية يف �لدولة �لتي وفرت لنا قاعات وقدمت 
�لفتيات  من  �لعديد  دع��وة  جانب  �إىل  �لعمل  ور���س  لتنظيم  ت�شهيالت 
و�ل�شيد�ت للم�شاركة يف �لفعاليات �لتي تهدف للم�شاهمة يف �لعمل على 

�لتوعية �ل�شحية يف �لدولة خدمة للمجتمع.
موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�شة  �لهد�بي  عبد�هلل  �أم��ل  ثمنت  جهتها  من 
�ل�����ش��وؤون  �مل�����ش��وؤول��ن �ملعنين ل��دى وز�رة  �ل�����ش��رط��ان �لإي��ج��اب��ي ج��ه��ود 
�لرومي  خلفان  حممد  بنت  م��رمي  معايل  ر�أ���ش��ه��م  وعلى  �لإجتماعية 
وزيرة �ل�شوؤون �لجتماعية ودورها �لذي كان له عظيم �لأثر يف �إ�شهار 

�ملوؤ�ش�شة �لتي �إنبثقت من �أ�ش�س و�أهد�ف �إن�شانية بحتة.
وقالت �إن �ملوؤ�ش�شة تعد �إحدى �ملبادر�ت �لعديدة �لتي تهدف �إىل خدمة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  م��ن قبل حكومة  فائق  م��ادي ومعنوي  �لإن�����ش��ان بدعم 
�ل��روؤي��ة  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  �ل��ت��ي  �ل�شامية  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  بغية  �ل��ر���ش��ي��دة 
�مل�شتقبلية لها يف جانب �لهتمام بالإن�شان وتذليل �لعقبات �لتي تو�جهه 
وتوفر جميع �ل�شبل يف خمتلف �ملجالت لإيجاد بيئة جمتمعية �شحية 

تخدم �أ�شلوب حياته �لجتماعية و�لعملية �ليومية.

••  اأبوظبي-وام:

لتوعية  ع��م��ل  ور����س  �شل�شلة  �لإي��ج��اب��ي  �ل�����ش��رط��ان  موؤ�ش�شة  �ختتمت   
�لطالبات يف جامعات �لدولة و�ملد�ر�س و�ل�شيد�ت يف �جلهات �حلكومية 
موؤخر�  �لثدي  �شرطان  من  خ��ال  جمتمع  و�عية  فتاة  بعنو�ن  �ملختلفة 

وذلك مبنا�شبة �ل�شهر �لعاملي للتوعية حول �شرطان �لثدي.
�ل�شرطان  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لبوعينن  رمي  و�أك���دت 
وز�رة  باإ�شر�ف  ر�شميا  بها  ومعرتف  ربحية  غر  �ملوؤ�ش�شة  �إن  �لإيجابي 
و�أن�شطة  و�أه���د�ف  ر�شالة  لها  م�شتقلة  كموؤ�ش�شة  �لإجتماعية  �ل�شوؤون 
منظمة وفق �أهد�ف ��شرت�تيجية مر�شومة لت�شب يف �جلانب �لتوعوي 

لأفر�د�ملجتمع.
و�شملت �لور�س �شمن فعالياتها دعوة �لدكتورة رحمة ويهيلي موؤ�ش�س 

» م�سر �ملا�سي و�حلا�سر « كتاب جديد حول �لعالقات �لتاريخية بني �لمار�ت وم�سر 
•• دبى-وام:

���ش��در م��وؤخ��ر� ك��ت��اب م�شر �مل��ا���ش��ى و�حل��ا���ش��ر �ل���ذي ي��ت��ن��اول �لعالقات 
م�شر  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  بن  �لوطيدة  �لتاريخية 
موؤلفه  يف  �لها�شمي  و�أك���د  �لها�شمي.  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ملوؤلفه  �لعربية 
فرتة  �أو  �للحظة  وليدة  تكن  مل  �ل�شقيقن  �لبلدين  بن  �لعالقات  �أن 
ق�شرة من �لزمن .. مو�شحا �أن هذه �لعالقات �لعميقة بن �لقيادتن 
و�ل�شعبن �ل�شقيقن تعود �إىل ما قبل تاأ�شي�س �لحتاد يف دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وحتديد� خم�شينيات و�شتينيات �لقرن �لع�شرين فدولة 
م�شر  على  �لغا�شم  �لعدو�ن  فمنذ   ... حا�شرة  كانت  �لعربية  �لم��ار�ت 
عام 1956 حيث وقف جميع �شيوخ وحكام �لمار�ت وقفة �شلبة خلف 
�ل�شقيقة �لكربى م�شر بقيادة زعيمها �لر�حل جمال عبد�لنا�شر. ونوه 
بدور �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�لكربى  �ل�شقيقة  مع  و�لتو��شل  للتعاون  �ل�شلبة  �لقو�عد  �أر�شى  �لذي 
م�شر لي�س بالقو�ل فقط .. ولكن بالعمل �جلاد و�لأفعال بن �لبلدين 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  نهجه  على  و�شار  �ل�شقيقن 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
�هلل و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لمار�ت و�ملتابعة و�لعمل �حلثيث 
و�جلاد من قبل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظي نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة و�لذي متثل يف زيارته 
�مليمونة جلمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة ومقابلة رئي�س �جلمهورية 
�ملوؤقت عديل من�شور ورئي�س �لوزر�ء �لدكتور حازم �لببالوي و�لفريق 
�أول عبد�لفتاح �ل�شي�شي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لقائد �لعام للقو�ت 
.. ثم  �مل�شوؤولن يف م�شر  �لدفاع و�لنتاج �حلربي وكبار  �مل�شلحة وزير 
�ملجالت  لفتح  �ل�شقيقة  م�شر  ت��زور  �لتي  �ملختلفة  �ملجالت  يف  �لوفود 
�مل�شرية خا�شة يف جمالت �ل�شتثمار و�لتعاون  �ملوؤ�ش�شات  �ملختلفة مع 

و�لمور �لأخرى.
وي�شم �لكتاب 5 ف�شول �لف�شل �لول يذكر م�شر - كما ذكرها �لقر�آن 
�ل�شريفة  �لنبوية  �لح��ادي��ث  وكذلك  و�آي���ات  مو��شع  ع��دة  يف   - �لكرمي 
للم�شطفى �شلو�ت �هلل و�شالمه عليه .. يف حق م�شر ثم نبذه خمت�شرة 
�لزه��ر  ودور   .. �ل���ش��الم��ي  �لفتح  وح��ت��ى  ع��ام  �آلف   7 قبل  ع��ن م�شر 

�ل�شريف كمنارة للعلم ي�شئ م�شر و�لعامل �ل�شالمي.
�مل�شطفى  وح��دي��ث  �لعظيم  م�شر  جي�س  ع��ن  وحت���دث  �ل��ث��اين  �لف�شل 

و�لكر�مة .. وو��شلت مدها �لقومي �لعربي �ىل جميع �ل�شعوب �لعربية 
ونيل  �ل�شتعمار  م��ن  للتخل�س  �لف��ري��ق��ي��ة  �ل���دول  لتحرير  ت��ع��دت  ب��ل 
حريته و��شتقالله .. وثورة 25 يناير 2011 و�لتي خرج فيها �ل�شعب 
�مل�شري �إىل �مليادين رجال ون�شاء م�شلمن وم�شيحين لأنهم م�شريون 
�ل�شلطة  �لرئي�س مبارك عن �حلكم وت�شليمه  باأن تخلى  وكان نتيجتها 
للمجل�س �لعلى للقو�ت �مل�شلحة.. وثورة 30 يونيو 2013 هذه �لثورة 
�لتي قامت على حكم �لإخو�ن وخرج فيها �أكرث من 30 مليون �شخ�س 
من جميع فئات �ل�شعب .. تاله �ل�شتفتاء �ل�شعبي �لذي خرج يوم 26 
يوليو 2013 ليقول نعم للثورة .. ونعم جلي�س م�شر �لعظيم ليحمي 

�ل�شعب و�لوطن ومكمال لدور �لرئي�س جمال عبد�لنا�شر.
وفى �لف�شل �خلام�س ي�شت�شهد �لكاتب باأبناء م�شر �لربرة حتت عنو�ن 
�لتاريخ  �ل��ربرة عرب  �أمثلة فقط لبناء م�شر  �آخ��ذ�  درر ولآل��ئ م�شرية 
حيث يبد�أ عن جالل �لدين �ل�شيوطي وهو �أحد عباقرة �لعلم و�لتاأليف 
وله مايقارب 950 موؤلفا طبع منها 291 موؤلفا يف �لتف�شر و�حلديث 
عبد�ل�شمد  عبد�لبا�شط  و�ل�شيخ   .. و�لأدب  و�ل��ت��اري��خ  و�للغة  و�لفقه 
�شاحب �حلنجرة �لذهبية ... و�ل�شيخ حممد عبده كر�ئد من رو�د �لفكر 
و�لتحديث و�لتعليم وحماربة �جلهل �لذي هو �لعدو �لول لالن�شان ... 
لأن  وم�شيحين  ن�شارى  �مل�شرين  دعا جميع  �ل��ذي  وهو  ومكرم عبيد 
نحن  �مل�شهورة  وقولته  �لديني  �لتع�شب  عن  و�لبعد  م�شرين  يكونو� 
م�شلمون وطنا ون�شارى دينا �للهم �جعلنا نحن �مل�شلمن لك وللوطن 
�أن�شار� �للهم �جعلنا نحن ن�شارى لك وللوطن م�شلمن . كما ي�شت�شهد 
�لأح���ر�ر  �ل�شباط  �أح��د  عبد�لنا�شر  جمال  بالرئي�س  �ل�شياق  ه��ذ�  ف��ى 
و�أ�شبح رمز� من رموز  1952 �ملجيدة  23 يوليو  و�لذين قادو� ثورة 
باأن  �لنجاح  له  و�لتي كتب �هلل  �لأم��ة  �أ�شبح زعيم هذه  ثم  �لثورة  هذه 
يكون لي�س قائد� مل�شر بل زعيم للعرب و�مل�شلمن ودول عدم �لنحياز 
قناة  تاأميم  بعد  �ل�شلبة  وقفته  بعد  �لنحياز  عدم  دول  �أ�ش�س  من  فهو 
�أ�شو�ن  1956 .. ويف عهده �هلل نفذ م�شروع �ل�شد �لعايل يف  �ل�شوي�س 

وله �لفو�ئد �لعظيمة مل�شر.
وبعده جاء �لرئي�س حممد �أنور �ل�شاد�ت �لذي حكم م�شر حتى 6 �أكتوبر 
1981 باغتياله وهو �شاحب قر�ر �لعبور ملعركة �كتوبر �ملجيدة 1973 
ووقع �تفاقية كامب ديفيد لنهاء �حلرب مع ��شر�ئيل عام 1979 ونال 

جائزة نوبل لل�شالم.
وينتقل �لكاتب �إىل عباقرة �لفن و�أهر�مات م�شر .. ويحتوى كتابه �أي�شا 

على جمموعة كبرة من �ل�شور للمنا�شبات �ملختلفة .

بعدي  م�شر  عليكم  �هلل  فتح  �إذ�  ق��ال  حيث  عليه  و�شالمه  �هلل  �شلو�ت 
فاإتخذو� فيها جند� كثيقا فذلك �جلند خر �أجناد �لأر�س قال �أبوبكر 
ر�شي �هلل عنه ومل ذ�ك يار�شول �هلل قال �إنها يف رباط �ىل يوم �لقيامة .. 
هذ� �جلي�س �لعظيم خا�س �ملعارك �لتي كان لها �لن�شر للعرب و�مل�شلمن 
ومنها معركة حطن بقيادة �شالح �لديون �لأيوبي و معركة عن جالوت 
بقيادة �لقائد �شيف �لدين قطز ومعركة 1948 ثم �ملعركة �لتي تاآمر 
�أع��ادت مل�شر  �لتي  �ملعركة  1967 ثم  ��شر�ئيل معركة  �لغرب مع  فيها 
�ل�شر�ئيلي  �جلي�س  ودح��ر  و�ل�شرف  و�لن�شر  وعزتها  هيبتها  و�ل��ع��رب 

�لذي ظن �أنه ليقهر هي معركة �كتوبر 1973 �ملجيدة.
�لعنف  م��ن  �حلبيبة  م�شر  ل��ه  تعر�شت  م��ا  وي��ت��ن��اول  �ل��ث��ال��ث  و�لف�شل 
و�لره��اب و�لتخريب وحرق �لآث��ار وقتل �لأبرياء من �ل�شعب و�جلي�س 

�إىل  ب��اإذن �هلل  ع��ادت  �لعامل لكنها  �أم��ام  و�إ�شعاف هيبة م�شر  و�ل�شرطة 
هيبتها ودوره�����ا �ل��ع��رب��ي و�ل���ش��الم��ي و �ل��ق��ي��ادة م��ع �أ���ش��ق��ائ��ه��ا �ل��ع��رب 
�ل�شعب  فجرها  �لتي  �لثور�ت  �لر�بع  �لف�شل  تطرق  فيما  و�مل�شلمن.. 
 1919 ب���دء� م��ن ث���ورة  �أج���ل حريته وع��زت��ه وك��ر�م��ت��ه ..  �مل�شري م��ن 
�لفالحن  من  وطبقاته  طو�ئفه  بجميع  �مل�شري  �ل�شعب  خ��رج  و�لتي 
بالرحيل  �لجنليز  مطالبن  و�لط��ف��ال  و�لن�شاء  و�لطلبة  و�ملوظفن 
عن م�شر ... حتى �أبناءه يقومو� بقيادته �ىل �لرقي و�لتقدم و�حلرية 
�لثورة  �ملجيدة   1952 يوليو   23 وث��ورة   .. �ل�شعب  ولتلبية متطلبات 
�لبي�شاء �لتي قادها �ل�شباط �لحر�ر وعلى ر�أ�شهم جمال عبد�لنا�شر 
ورف���اق���ه و�ل��ت��ي ن��ق��ل��ت م�����ش��ر م��ن �لح���ت���الل �ل��ربي��ط��اين �إىل �حل��ري��ة 
و�لق�شاء على �لف�شاد و�لقطاع وتلبية طموح �ل�شعب �مل�شري �ىل �لعزة 

�نطالق مو�سم دبي �لرت�ثي �ل�سياحي �لأول حتت رعاية ماجد بن حممد

مرور �لعني يوزع كتيبات �لتوعية على �حلجاج 

••  دبي-وام:

�أعلنت هيئة دبي للثقافة و�لفنون 
و�لفنون  �لثقافة  ب�����ش��وؤون  �ملعنية 
�إط������الق  �لإم������������ارة  و�ل����������رت�ث يف 
جمموعة من �لفعاليات �لرت�ثية 
و�لرتفيهية يف منطقة  و�لثقافية 
ببدء  �إي���ذ�ن���ا  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شندغة 
�لأول  �ل��رت�ث��ي  �ل�شياحي  �ملو�شم 
�ل�شياح  تعريف  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
و�لزو�ر باأمناط �حلياة �لتقليدية 
�لقدمية يف دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.
وق������ال ����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د �ل���ن���اب���ودة 
دبي  هيئة  بالإنابة يف  �لعام  �ملدير 
ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون �إن��ط��الق��ا من 
�ل�������روؤى �حل��ك��ي��م��ة و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 

�لرت�ثية  �حلياة  لأ�شاليب  عر�شا 
�ل���دول���ة بكافة  ل�����ش��ك��ان  �ل��ق��دمي��ة 
جو�نبها �لجتماعية و�لقت�شادية 
ه��ذه  �أن  م��و���ش��ح��ا   .. و�ل��ت��ج��اري��ة 
�حلياة  �أمن���اط  تتناول  �لفعاليات 
�إختالف  عن  نتجت  �لتي  �لثالثة 
�لإمارة  يف  �جلغر�فية  �لت�شاري�س 
�ل�شاحلية  �حل��ي��اة  ت�شمل  و�ل��ت��ي 
�ل��ب��ادي��ة و�حل��ي��اة �جلبلية  وح��ي��اة 
�إىل جانب ت�شليط �ل�شوء على ما 
تت�شمنه ه��ذه �لأمن��اط من طرق 

معي�شة وحرف خا�شة لكل منها.
ب����دوره ل��ف��ت خ��ال��د غ��ري��ب رئي�س 
�ل�شياحي  �مل��و���ش��م  فعاليات  جلنة 
�حلدث  فعاليات  �أن  �إىل  �ل��رت�ث��ي 
ت�شتمر حتى نهاية �أبريل 2014 
وذل����ك لإت���اح���ة �ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��زو�ر 

�لرت�ثية  و�لفرق  �ل�شعبي  �ل�شوق 
تقليدي  ع��ر���س  و�إق��ام��ة  �ل�شعبية 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �لأل����ع����اب  �إ����ش���اف���ة �يل 
�ل���رت�ث���ي���ة. ول���ت���وف���ر �مل��ع��ل��وم��ات 
�ل�����ش��ح��ي��ح��ة وت��ق��دمي��ه��ا ل��ل�����ش��ي��اح 
�جلن�شيات  خمتلف  م��ن  و�ل�����زو�ر 
مت ت���وف���ر م��ر���ش��دي��ن ���ش��ي��اح��ي��ن 
ي���ت���ق���ن���ون �ل����ع����دي����د م�����ن �ل���ل���غ���ات 
ومر�فقة  مبهمة  للقيام  �لأجنبية 
�ل���ك���ب���رة يف ج���ولت���ه���م  �ل�����وف�����ود 
بالرت�ث  وتعريفهم  �ملنطقة  على 
�لإم��ار�ت��ي �لأ�شيل و�مل��ع��رو���س يف 

جنبات �ل�شندغة.
�ل�شندغة  ت��ف��ت��ح  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
ف��رت�ت  خ���الل  للجمهور  �أب��و�ب��ه��ا 
ل�شتقطاب  وم�����ش��ائ��ي��ة  ���ش��ب��اح��ي��ة 
�ل��زو�ر و�ل�شائحن  �أك��رب عدد من 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س �ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ووفقا 
�أ�شدرها  �لتي  �ملبا�شرة  للتعليمات 
بن  بن حممد  ماجد  �ل�شيخ  �شمو 
�لهيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
ور�عي �حلدث ياأتي تنظيم �ملو�شم 
�إط��ار  يف  �لأول  �لرت�ثي  �ل�شياحي 
�لتوجهات �لعامة لإمارة دبي نحو 
و�لفنية  �لثقافية  �حل��رك��ة  �إث���ر�ء 
يف �مل��دي��ن��ة و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �لإرث 

�لرت�ثي �لعريق للدولة.
�شكلتها  �ل��ت��ى  �ل��ف��رق  �إن  و�أ����ش���اف 
�ل����ه����ي����ئ����ة ل���ت���ن���ف���ي���ذ �ل����ت����وج����ه����ات 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ات �أع��������دت ب���رن���اجم���ا 
تر�ثيا على �أعلى م�شتوى يت�شمن 

و�ل���������ش����ائ����ح����ن ل������الط������الع ع��ل��ي 
�لتي  �ملتنوعة  �لرت�ثية  �لفعاليات 
هذ�  يف  �ل�شندغة  منطقة  ت�شمها 
�لعديد  وج��ود  �إىل  م�شر�  �ملو�شم 
م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل����رب�م����ج �ل��ت��ي 
يتيح  �ليوم مما  م��د�ر  �شتقام على 
�لتعرف عليها يف  و�ل��زو�ر  لل�شياح 

�لوقت �لذي ينا�شبهم.
وي���ه���دف م��و���ش��م دب����ي �ل�����ش��ي��اح��ي 
ع��ل��ي  �ل����رتك����ي����ز  �يل  �ل������رت�ث������ي 
ملدينة  �لعريق  �لتاريخي  �مل��وروث 
دب����ي و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ت��اري��خ �مل��دي��ن��ة 
وتقاليدها �لأ�شيلة وتر�ثها �لربي 
و�لبحري وت�شتمل فعاليات �ملو�شم 
علي �لعديد من �لأن�شطة �ملتنوعة 
�ل��ت��ي ت��ع��ك�����س �جل���و�ن���ب �ل��ع��دي��دة 
ل���ل���رت�ث �لإم����ار�ت����ي مب���ا يف ذل��ك 

�مل�����رور و�ل�����دوري�����ات يف  وزع ق�����ش��م 
�ل����ع����ن، �ل���ت���اب���ع مل���دي���ري���ة �مل�����رور 
و�ل������دوري������ات ب�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي، 
ك��ت��ي��ب��ات �ل��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى �حل��ج��اج 
وق����ائ����دي ح���اف���الت �ل��ن��ق��ل �ل��ع��ام 
�ل�شكلة  وخ��ط��م  م��زي��د  م��ن��اف��ذ  يف 

و�مل�شيف �حلدودية.
�إط��ار حملة  �لبادرة يف  وتاأتي هذه 
���ش��الم��ت��ك �ل���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ���ش��رط��ة 

م���ر�ق���ب���ة ج�������و�ز�ت م��ن��اف��ذ م��زي��د 
وهيلي  و�مل�شيف  �ل�شكله  وخ��ط��م 
�حل���دودي���ة . ودع����ا �ل��ع��ق��ي��د حمد 
�إد�رة مرور  نا�شر �لبلو�شي، مدير 
�ملناطق �خلارجية باملديرية قائدي 
�مل�شافرين  �حل��ج��اج  نقل  ح��اف��الت 
بر�ً لأد�ء فري�شة �حلج �إىل �شرورة 
�لعناية بالإطار�ت، موؤكد�ً �شرورة 
ف��ح�����س ح����اف����الت ن���ق���ل �حل���ج���اج 

وثمن  �ل�شفر  �أث��ن��اء  ك��اف��ي��ة  ر�ح���ة 
�مل��الزم  �ل��ع��ن برئا�شة  وف��د م���رور 
�أول نا�شر خليفة �ل�شام�شي مدير 
بالق�شم  �ل��ع��ام��ة  �ل���ع���الق���ات  ف����رع 
وحافالت  �ملركبات  قائدي  جتاوب 
�لتوعية  �أن�شطة  م��ع  �ل��ع��ام  �لنقل 
�مل���روري���ة، وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى تعزيز 
�ل�����ش��الم��ة و�لل����ت����ز�م ب��ال��ق��و�ن��ن 

خالل �لرحلة �ملباركة.

�حلجاج  توعية  و�شملت  �أبوظبي، 
�مل�������ش���اف���ري���ن ب��������ر�ً ع�����رب �مل���ن���اف���ذ 
�حل��دودي��ة �ل��ق��ادم��ن م��ن �شلطنة 
�إىل  و�مل��ت��وج��ه��ن  �ل�شقيقة  ع��م��ان 
�أر����ش��ي  ع��رب  �ل�شعودية  �لر����ش��ي 
لهذ�  �حل��ج  فري�شة  لأد�ء  �ل��دول��ة 
�ملنافذ  �إد�رة  م��ع  بالتعاون  �ل��ع��ام، 
مب����ر�ك����ز م���زي���د وخ���ط���م �ل�����ش��ك��ل��ه 
و�مل�شيف وهيلي �حلدودية؛ وق�شم 

�مل�شافرين بر�ً ب�شكل �شامل، خا�شة 
�ل��ت��و���ش��ي��الت �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ون��ظ��ام 
�ل���ت���ربي���د و�ل���ت���ه���وي���ة و�حل���م���ول���ة 

�مل�شموحة قانونياً.
�شرورة  على  ب��ر�ً  �مل�شافرين  وحث 
�خل��ا���ش��ة  �لأور�ق  م����ن  �ل����ت����اأك����د 
و�لأور�ق  و�ل����ت����اأم����ن  ب���امل���رك���ب���ة 
�ل��ث��ب��وت��ي��ة ب�����الأف�����ر�د، و�خل��ا���ش��ة 
ب����اإج����ر�ء�ت �ل�����ش��ف��ر و�أخ����ذ ف��رت�ت 

�لرت�ث  �لتعرف على  �لر�غبية يف 
�لإم����ار�ت����ي و���ش��ت��ك��ون �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لرئي�شية يف �لفرت�ت �مل�شائية بن 
�ل�شاعة �خلام�شة و�لعا�شرة م�شاء. 
ومن �ملزمع �أن تتعاون دبي للثقافة 

و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  من  ع��دد  مع 
دور �حلدث يف  لتفعيل  �حلكومية 
دعم ملف دول��ة �لم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ل�شت�شافة معر�س �إك�شبو 
�لدويل 2020 يف دبي �إ�شافة �يل 

�ل��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن �ل�����ش��رك��ات 
�ل�����ش��غ��رة و�مل��ت��و���ش��ط��ة م��ن حيث 
�ل�������روؤى و�لف����ك����ار �مل���ث���م���رة �ل��ت��ي 
�ل����زو�ر  م��ع��ارف  تعميق  يف  ت�شهم 

و�ل�شائحن عن تر�ث دبي . 

تخريج دورة متخ�س�سة باإ�سالحية 
�سرطة �أبوظبي

تدريبية  ب��دور�ت  �إحلاقهم  خالل  من  �ل�شرطي،  �لأد�ء 
متخ�ش�شة، لفتاً �إىل �أن �ملتدربن تعرفو� على �لأجهزة 
�ل�شرطي  عملهم  جم���الت  يف  تعينهم  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 
و�لأمني وح�شر �حلفل �لعقيد �شعيد خملوف �لنقبي، 
رئي�س ق�شم �لوثبة، و�لعقيد �أحمد �لدخري، و�لنقيب 
وعدد  �إ�شماعيل،  عبد�جلليل  و�لنقيب  �لعربي،  حممد 

كبر من �ل�شباط و�لأفر�د.

خّرجت �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية دورة �أمنية 
متخ�ش�شة، نظمها مركز )تربيون( بالتعاون مع معهد 
 15 مب�شاركة  وذل���ك  ب�����الإد�رة،  �لتخ�ش�شي  �ل��ت��دري��ب 

متدرباً من �ل�شباط و�لأفر�د بق�شم )�لوثبة(.
و�أك�����د �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ���ش��ي��ف �ل���زع���اب���ي، م���دي���ر �إد�رة 
�ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية، حر�س و�هتمام �لقيادة 
�ل�شرطية بتطوير �لكو�در �لب�شرية للنهو�س مب�شتوى 
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�ع��ل��ن��ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لم��رك��ي��ة �ن �ل��وزي��ر ج���ون ك���ري ي��زور 
ل��ق��اء م��ع نظرته �لوروب��ي��ة  �شيعقد  ل��ن��دن حيث  �لح���د و�لث��ن��ن 
��شتون يتمحور حول �مللف �لنووي �لي��ر�ين، كما �شيجري  كاثرين 
حمادثات حول �لزمة �ل�شورية مع �ملبعوث �لممي ل�شوريا �لخ�شر 
�لبر�هيمي. وقد و�شل كري فجر �لحد �ىل لندن �آتيا من كابول 
مع  �ل��غ��د�ء  و�شيتناول  �ي��ام  ع�شرة  ��شتمرت  �آ�شيا  يف  جولة  ختام  يف 
وزيرة خارجية �لحتاد �لوروبي كاثرين ��شتون كما �شرح م�شوؤول يف 
�خلارجية �لمركية ير�فق كري، وبع�س �ل�شحافين. ومن �ملتوقع 
�لكامر�ت، على  بعيد� عن  و��شتون يف حمادثاتهما  �ن يركز كري 
�مللف �لنووي �لير�ين قبل �جلولة �جلديدة من �ملفاو�شات �ملرتقبة 
��شتون،  �ىل  �ملحادثات  هذه  و�شت�شم  و�لرب��ع��اء.  �لثالثاء  جنيف  يف 
وزير �خلارجية �لير�ين حممد جو�د ظريف وكبار �مل�شوؤولن يف دول 
جمموعة 5+1 )�لوليات �ملتحدة، بريطانيا، فرن�شا، �ل�شن ورو�شيا 
��شافة �ىل �ملانيا(. وتوفد �لوليات �ملتحدة �لتي تاأمل �لتو�شل �ىل 
حل دبلوما�شي لت�شوية �مللف �لنووي �لير�ين، نائبة وزير خارجيتها 
�ل�شيا�شية وندي �شرمان. و�ليوم �لثنن يجتمع كري يف  لل�شوؤون 
وجامعة  �ملتحدة  ل��المم  �خلا�س  �ملبعوث  �لبر�هيمي  مع  �ل�شباح 
�لدول �لعربية �ىل �شوريا. كما �شيتوجه �مل�شوؤولن بب�شع كلمات �ىل 

�ل�شحافة بح�شب وز�رة �خلارجية �لمركية.

�ع��رب رئي�س �ل���وزر�ء �لليبي علي زي���د�ن �لح��د ع��ن ع��زم ب��الده على 
مالطا  يف  مهاجرين  زورق  غرق  بعد  �ل�شرعية  غر  �لهجرة  مكافحة 
زيد�ن  و�شرح  ليبيا.  من  �بحرو�  �ملهاجرين  من  �لع�شر�ت  فيه  ق�شى 
�ننا  مو�شكات  ج��وزف  �ملالطي  نظره  مع  م�شرتك  �شحايف  موؤمتر  يف 
عازمون على معاجلة �مل�شكلة. و�علن رئي�س �حلكومة �لنتقالية �لليبية 
�لتجهيز�ت  جم��ال  يف  �شيما  ل  �لوروب����ي  �لحت���اد  م�شاعدة  طلب  �ن��ه 
و�لتدريب. و��شاف �نه طلب من �لحتاد �لوروبي �لو�شول �ىل نظامه 
لالقمار �ل�شطناعية" لتمكن �ل�شلطات �لليبية من مر�قبة حدودها 
�لبحرية و�لربية. وقال "�ذ� ح�شلنا على ذلك فانها قد تكون م�شاعدة 
ثمينة للمر�قبة. و�علن مو�شكات �لذي و�شل �لحد يف زيارة ق�شرة 
�شويا  �لعمل  و�شائل  حول  �لليبية  �ل�شلطات  مع  تباحث  �نه  ليبيا  �ىل 
يف �ملجال �لمني وخ�شو�شا يف مكافحة �لهجرة غر �ل�شرعية. وقال 
بحثنا يف عدة �قرت�حات �شاأنقلها لنظر�ئنا �لوروبين.  وكان معظم 
�لالجئن �لذين لقو� حتفهم يف غرق زورق �جلمعة قرب مالطا ��شفر 
عن هالك ثالثن �شخ�شا، من �ل�شورين �لفارين من �حلرب �لهلية 

وقد �بحرو� من ليبيا يف ظروف غام�شة.

عقبة  �أملانيا  يف  �ملعار�س  �ل�شرت�كي  �لدميقر�طي  �حلزب  و�شع 
جديدة �مام ت�شكيل حكومة �ئتالفية مو�شعة مع �مل�شت�شارة �جنيال 
مركل �ليوم �لحد قبل جولة جديدة من �ملحادثات بينهما قائال 
بزعامة  �ملحافظون  وكان  �أدنى لالجور.  و�شع حد  على  �شي�شر  �نه 
مركل هزمو� مناف�شيها من ي�شار �لو�شط يف �نتخابات 22 �شبتمرب 
حزب  �أو  �ل�شرت�كي  �لدميقر�طي  �حلزب  �ىل  حتتاج  لكنها  �يلول 
�خل�شر ك�شريك يف �ئتالف ومل يبد �يهما رغبة كبرة يف �لن�شمام 
�ليها. ويخ�شى �شركاء �أملانيا �لوروبيون �ن ت�شتمر �ملحادثات ل�شهر 
�زمة  على  للتغلب  �جر�ء�ت  لتخاذ  �لالزمة  �لقر�ر�ت  فتعطل 
�ىل  وينظر  م�شريف.  �حتاد  �قامة  خطة  بينها  ومن  �ليورو  منطقة 
�حلزب �لدميقر�طي �ل�شرت�كي على �نه �حلليف �لرجح ملركل يف 
�ىل   2005 من  �أملانيا  حكم  �لذي  و�لي�شار  �ليمن  لئتالف  �حياء 
�ملحادثات  ثانية من  �ن يجري �جلانبان جولة  �ملقرر  2009 ومن 
�حلزب  زعيم  نائبة  نالي�س  �ندريا  وقالت  �لثنن.  غد�  �لتمهيدية 
�لدميقر�طي �ل�شرت�كي �ليوم �لحد �ن من �ملتوقع �ن تقدم مركل 
�ىل  متيل  �لتي  نالي�س  و�أ�شافت  �ملحادثات.  يف  تف�شيلية  عرو�شا 
�لي�شار ل�شحيفة بيلد �م �شونتاج ل حكومة مع �حلزب �لدميقر�طي 
�ل�شرت�كي دون �تفاق على حد �دنى لالجور 50ر8 يورو لل�شاعة..

ولي�س  �لجتماع  �ملحددة يف هذ�  �للتز�مات  �توقع منها مزيد� من 
بخ�شو�س �حلد �لدنى لالجور فح�شب.

عوا�صم

لندن

برلني

طر�بل�ص

�إدخال ب�سائع وم�ساعد�ت 
�إىل قطاع غزة 

•• غزة-يو بي اأي:

ُفِتح �شباح �لأحد، معرب كرم �أبو �شامل �لتجاري، جنوب �شرق مدينة رفح، 
لإدخال �شاحنات حمملة بالب�شائع و�مل�شاعد�ت لقطاع غزة.

ونقلت وكالة �لأنباء �لفل�شطينية �لر�شمية )وفا( عن رئي�س جلنة تن�شيق 
340 �شاحنة  �إدخ��ال  �نه �شيتم  �إدخ��ال �لب�شائع يف غ��زة، ر�ئ��د فتوح قوله 
كميات  و�شخ  و�مل�شاعد�ت،  و�لزر�عي  �لتجاري  للقطاعن  بب�شائع  حمملة 

حمدودة من �لبنزين و�شولر �ملو��شالت وغاز �لطهي.
ي�شار �إىل �أن كرم �أبو �شامل هو �ملعرب �لتجاري �لوحيد يف غزة، �لذي يتم من 

خالله �إدخال �لب�شائع و�مل�شاعد�ت ومو�د �لبناء و�ملحروقات للقطاع.

نتنياهو يوجه تهديدات غري مبا�شرة للفل�شطينني

عبا�س يف جولة �أوروبية للت�ساور حول �ملفاو�سات 

�سوريون تعر�سو� لإطالق نار من �ل�سو�حل �لليبية 
ي��ك��ون  �ن  م���رج���ح���ا  ����ش���اق���ي���ه،  يف 
���ش��ب��ب �ط�����الق �ل���ن���ار خ����الف بن 
جمموعات �ملهربن و��شاف ح�شل 
عرب  �شر�خ  تخلله  �شاخب  خالف 
�ل��ال���ش��ل��ك��ي و�ل��ه��ات��ف م��ع �شخ�س 
كان يطالب باأن نعود �ىل �لياب�شة، 

لكن �لقبطان مل يتوقف.
عن  ريبوبليكا  �شحيفة  وحت��دث��ت 
م���ع���ل���وم���ات مم���اث���ل���ة، م����وؤك����دة �ن 
�شفينة  �طلقتها  �لنارية  �لعيار�ت 
ك��ان��ت ع��ل��ى �لرج���ح  دوري����ة ليبية 
جزء� من ع�شابة �جر�مية �خرى.

�ليطالية  �لن��ب��اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
�شهاد�ت  فاليتا  من  نباأ  يف  )�ن�شا( 
ت���ت���ح���دث ع�����ن م���ق���ت���ل ���ش��خ�����ش��ن 
�حدى  و�ف���ادت  ليبين.  بر�شا�س 
�ل�����ش��ه��اد�ت ك���ان���و� ي��ط��ل��ق��ون �ل��ن��ار 
يف ك����ل �لجت�����اه�����ات، وع���ل���ى م��نت 
�ل�شفينة �شاد �لهلع، وحاول �لنا�س 
�لح��ت��م��اء وت��ق��ول و�شائل �لع��الم 
وهو  �ل�شرية،  �ل�شفينة  قبطان  �ن 
تون�شي تعرف �ليه ناجون، �عتقلته 
�ل�شلطات �ملالطية ويوؤكد �لناجون 
م��ع��ظ��م��ه��م �����ش����وري����ون، وث���الث���ون 
�ب���ح���رو�  �ل����ذي����ن  �ن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا 
�ىل  ����ش��ط��رو�  زو�رة  م��ن  مبا�شرة 
�ل��الج��ئ��ون  �م���ا  �ل���ف دولر.  دف���ع 
�لذين �تو� من م�شر، فبلغ �جمايل 
ما دفعوه ما بن ثالثة �ىل �ربعة 

�لف دولر.

•• روما-ا ف ب:

ملنظمات  ���ش��وري��ون  لج���ئ���ون  ق���ال 
غ����ر ح��ك��وم��ي��ة وو�����ش����ائ����ل �ع����الم 
�ن��ه��م ت��ع��ر���ش��و� لط���الق ن���ار ل��دى 
�لليبية،  �ل�شو�حل  من  �نطالقهم 
�وق��ع  �ل����ذي  �شفينتهم  غ���رق  ق��ب��ل 
ق���ت���ي���ال �جل��م��ع��ة   30 م����ن  �ك������رث 

جنوب مالطا.
وتفيد �قو�ل هوؤلء �ل�شورين �لتي 
ن�����ش��ره��ا ع���دد ك��ب��ر م��ن �ل�شحف 

بارز�ين يدعو لدولة
 كردية باحلو�ر ل بالعنف

 •• اربيل-ا ف ب:

�كد رئي�س �قليم كرد�شتان �لعر�ق م�شعود بارز�ين �ن �قامة �لدولة �لكردية 
لعتماد  �ملنطقة  �ك��ر�د  د�عيا  �لعنف،  خ��الل  من  يتم  �ن  يجب  ل  �مل�شتقلة 
�حلو�ر مع �لدول �لتي يعي�شون فيها. وقال بارز�ين يف مقابلة مع فر�ن�س 
بر�س يف �ربيل حق طبيعي لل�شعب �لكردي �ن تكون له دولته لكن هذ� لن 
يتحقق بالعنف بل يجب �ن يتم ذلك ب�شكل طبيعي و�ن يعطى �لوقت �لالزم 
جزء  �ي  يف  بالعنف  �لكردية  �مل�شكلة  حتل  �ن  ميكن  ل  و��شاف  لتحقيقه. 
من �لجز�ء. نحن نرى �نه من حق �لكرد �ن يعي�شو� كغرهم و�ن يتمتعو� 
بحقوقهم لكن �لع�شر هو ع�شر �لتفاهم ونحن ن�شجع �حلو�ر بن �لكرد 

و�لدول، يف �ي دولة من هذه �لدول �لتي تتقا�شم كرد�شتان.
�لتي يعي�س فيها  �ل��دول  ب���ارز�ين ه��ذه يف وق��ت ت�شهد  وج��اءت ت�شريحات 
�لك����ر�د �زم����ات ك��ب��رة، ح��ي��ث ت��و�ج��ه �ي����ر�ن ع��ق��وب��ات دول��ي��ة ع��ل��ى خلفية 
برناجمها �لنووي، ويعي�س �لعر�ق على وقع �عمال عنف يومية، فيما ت�شهد 
�شوريا �شر�عا د�ميا منذ �كرث من عامن. كما ل تز�ل تركيا منخرطة يف 
نز�ع م�شلح مع �ملتمردين �لكر�د �ملنتمن �ىل حزب �لعمال �لكرد�شتاين، يف 
�شر�ع طويل قتل فيه ع�شر�ت �للف. وعما �ذ� كانت هذه �لزم��ات متثل 
بر�س ل  لفر�ن�س  ب��ارز�ين  قال  دولتهم،  �قامة  للم�شي يف  فر�شة لالكر�د 
بالخرين  ن�شمت  ل  نحن  �لخ��ري��ن.  ح�شاب  على  هدفنا  نحقق  �ن  نريد 
عندما يتعر�شون �ىل �لزمات بالعك�س نريد �ن يكون �لكرد جزء� من �حلل 
�ن  �ملفرت�س  وم��ن  تعقيدها.  يف  ولي�س  �لزم���ات  تفكيك  يف  ي�شاهمو�  و�ن 
ت�شت�شيف �ربيل، عا�شمة �قليم كرد�شتان �لعر�ق �لذي يتمتع بحكم ذ�تي، 
�لتي  �ل��دول �لرب��ع  موؤمتر� مو�شعا لالكر�د ي�شمل ممثلن عن ه��وؤلء يف 
يقيمون فيها يف �ملنطقة. وقال بارز�ين �ن �لهدف �ل�شا�شي من هذ� �ملوؤمتر 
توجيه خطاب كردي موحد �ىل �لعامل و�ىل دول �ملنطقة و�ىل �ل�شعوب �لتي 
و�لتعاون  �لخ��وة  يد  �شلمي، وخطاب مد  وتابع هو خطاب  نتعاي�س معها. 
و�لبحث عن �حللول �لدميوقر�طية و�ل�شلمية للق�شية �لكردية و�لبتعاد 
عن �لعنف وقبول �لخر، موؤكد� �ن �ملوؤمتر لن ي�شدر قر�ر�ت بل �شيبحث 
�ل�شرت�تيجية �لعامة. وقال بارز�ين رد� على �شوؤ�ل حول ما �ذ� كان يطمح 
لن يكون رئي�شا لدولة كردية م�شتقلة �متنى �ن تكون دولة كردية، وفليكن 

�يا يكن رئي�شا لهذه �لدولة.

�ملفو�شية  ونقلت  �نطالقها.  بعيد 
�لعليا ل�شوؤون �لجئن عن ناجن 
ت��اأك��ي��ده��م ����ش��اب��ة ع���دد ك��ب��ر من 
�ل��ع��ي��ار�ت  �ن  معتربة  �مل�����ش��اف��ري��ن، 
�ل���ن���اري���ة �ت�����ت ع���ل���ى �لرج�������ح م��ن 
يطلقون  كانو�  ميلي�شيات  عنا�شر 

�لنار بق�شد �لقتل.
و�لع�شرين  �لثانية  �شوري يف  و�كد 
يف  �شتامبا  ل  ل�شحيفة  عمره  من 
��شيبو�،  ���ش��ب��ان  ث��الث��ة  �ن  فاليتا 
و�ل��ث��ال��ث  �لي����دي  �ث��ن��ان منهم يف 

�ليطالية �لحد، �ن �ل�شفينة �لتي 
�ملهاجرين،  من  مئات  تنقل  كانت 
وخ�شو�شا من �ل�شورين، �نطلقت 
�لتي  )ليبيا(  زو�رة  من  �خلمي�س 
�حل��دود  ع��ن  فقط  كلم   60 تبعد 

�لتون�شية.
وك�����ان ب��ع�����س �ل��ن��اج��ن �ك����رث من 
 400 �ىل   270 ��شل  200 من 
��شتقبالهمم  مت  �ل���ذي���ن  م�����ش��اف��ر 
يف م��ال��ط��ا ولم���ب���ي���دوز�، ق��ال��و� �ن 
ن��ار  لط����الق  ت��ع��ر���ش��ت  �شفينتهم 

•• القاهرة-وكاالت:

�لعليا  �ل��دول��ة  �أم��ن  نيابة  تبا�شر 
برئا�شة �مل�شت�شار تامر �لفرجاين، 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق يف �ل���ب���الغ �مل���ق���دم من 
�ملحامي،  �شمر �شربي،  �لدكتور 
�شبكة  مدي��������ر  ف��ر�ج  عمرو  �شد 
ر���ش��د �لإخ��ب��اري��ة �لإل��ك��رتون�����ي��ة، 
لت��ه��ام��������������ه ب����الإ�����ش����اءة ل��ل��ق��و�ت 
�مل�������ش���ل���ح���ة �مل���������ش����ري����ة، وف���ربك���ة 
ت�����ش��ج��ي��الت ل���ق���ي���اد�ت �جل��ي�����س، 
�لأمن  وتكدير  �لفو�شى  و�إث�����ارة 
�ل��ي��وم  ن��ق��ال ع��ن �شحيفة  �ل��ع��ام، 

�ل�شابع �مل�شرية.
وك�����ان �ل���ن���ائ���ب �ل���ع���ام �مل�����ش��ت�����ش��ار 
ه�����ش��ام ب���رك���ات ك��ل��ف ن��ي��اب��ة �أم���ن 
�ل����دول����ة �ل���ع���ل���ي���ا، ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
�ل��ب��الغ �ل��ذي حمل رق��م 1423 
�لنائب  ع��ر�ئ�����س   2013 ل�شنة 
�أن عمرو فر�ج  �أفاد  �لعام، و�لذي 

�ل��ذي��ن ميلكون  �ل�شباب  �أح��د  ه��و 
م��ك��ات��ب خ��ا���ش��ة يف م��ب��ن��ى �مل��ق��ر 
باملقطم،  �لإخ���و�ن  جلماعة  �لعام 
�ل�شبكة، وعمل  وكان ي�شرف على 
من  بالرغم  �لإع��الم��ي��ة،  �للجنة 
كونه مهند�شاً زر�عيا قبل �أن يتم 
�ل�شاطر  خرت  ِقَبل  من  �ختياره 
ن���ائ���ب م��ر���ش��د ج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن 

لتويل مهام خا�شة.
�شرعان  ف��ر�ج  �أن  �ل��ب��الغ  وورد يف 
ليكون  �ل���ربق،  ب�شرعة  �شعد  م��ا 
�شباب  تدريب  عن  �لأول  �مل�شوؤول 
�جل���م���اع���ة �مل�������ش���اف���ري���ن ل��ل��ج��ه��اد 
ب���ق���ط���اع غ������زة، وي����ت����وىل م��ن�����ش��ب 
مدير �شبكة ر�شد �لإخبارية، بعد 
�أن كان �أحد مر��شليها �ملغمورين.

و�أو����ش���ح م��ق��دم �ل��ب��الغ �أن ف��ر�ج 
�مل�����ش��وؤول ع��ن �شفحة ح��زب  ك���ان 
�حل���ري���ة و�ل���ع���د�ل���ة ع��ل��ى م��وق��ع 
 ، في�شبوك  �لجتماعي  �لتو��شل 

وكان يعمل مر��شال ل�شبكة ر�شد 
و��شتغل  �لقليوبية،  من حمافظة 
طريق  ع��ن  �ل��ق��ز�ز  بعائلة  �شلته 
�لعائلة عمرو قز�ز )�شهر  حفيد 
ع����ديل �ل���ق���ز�ز م�����ش��ت�����ش��ار حممد 
�ملنا�شب  �أن ي�شعد يف  مر�شي( يف 
�إىل  و���ش��ل  ح��ت��ى  �ل����ربق،  ب�شرعة 
بعد   ، ر�شد  �شبكة  مدير  من�شب 
�أن�س ح�شن،  �ن�شحب موؤ�ش�شها  �أن 
�ع���رت�����ش���اً ع��ل��ى �ل��ت��غ��ط��ي��ة �ل��ت��ي 
ق���ام���ت ب��ه��ا �ل�����ش��ب��ك��ة يف �أح�����د�ث 
�ل���وزر�ء وحممد حممود  جمل�س 
بعدم  متعلقة  �أخ����رى  ولأ���ش��ب��اب 

مهنية �ل�شبكة.
ف���ر�ج  �إن  �ل����ب����الغ:  وق�����ال م���ق���دم 
�شباب  ت�شفر  عن  �لأول  �مل�شوؤول 
�لإخو�ن لقطاع غزة للم�شاركة يف 
كتائب  مع  �لع�شكرية  �لتدريبات 
�مل�شوؤول  وكان  �لق�شام،  �لدين  عز 
عن تدريب بع�س �شباب �جلماعة، 

خا�شة  حر��شات  مبثابة  ليكونو� 
ل��ق��ي��اد�ت �جل��م��اع��ة، وك��ان ي�شافر 
غ��زة  ق���ط���اع  �إىل  ي���وم���اً   20 ك���ل 
بعد  هناك،  �ل�شبكة  عمل  ليبا�شر 

�أن مت تاأ�شي�س فرع لها هناك .
م��ت��ه��م يف  ف������ر�ج  �أن  و�����ش���ت���ط���رد 
�قتحام مبنى مباحث �أمن �لدولة 
�أ�شلحة  وح��ي��ازة  يناير،  ث��ورة  بعد 
ن��اري��ة خ���الل �لأح�����د�ث �لأخ���رة 
�لفرتة  يف  �ل��ب��الد  �شهدتها  �ل��ت��ي 
�شور�ً  هناك  �أن  م��وؤك��د�ً  �ملا�شية، 

وفيديوهات تثبت ذلك.
ر�شد  �شبكة  �أن  �ل��ب��الغ  وت�شمن 
ت�شجيالت  ف��ربك��ة  ع��ل��ى  �ع���ت���ادت 
�لإ�شاءة  بغية  م��زورة  وفيديوهات 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لعليا  للقياد�ت 
�لفنت،  و�إث����ارة  �لبلبلة  و�إح����د�ث 
هذه  خ��الل  �ل�شبكة  تبثه  م��ا  و�أن 
ينف�شل  ل  و�لت�شجيالت  �ملقاطع 
ع���ن �مل��م��ار���ش��ة �لإع���الم���ي���ة �ل��ت��ي 

�إ�سر�ئيل  برتك  يفكرون  �لإ�سر�ئيليني  % من  مقتل مر�قب يف بعثة يوناميد بد�رفور 56 
••نيويورك-ا ف ب:

�ملتحدة و�لحتاد  �مل�شرتكة لالمم  �لبعثة  ز�مبيا ع�شو� يف  �ن مر�قبا ع�شكريا  �ملتحدة  �علنت �لمم 
�لفا�شر  �لفريقي يف د�رف��ور )يوناميد( قتل �جلمعة يف هجوم �شنه م�شلحون جمهولون يف مدينة 

بولية �شمال د�رفور يف غرب �ل�شود�ن.
وقال �ملتحدث با�شم �ملنظمة �لدولية مارتن ني�شركي �ن �لمن �لعام لالمم �ملتحدة بان كي مون 
د�ن هذ� �لهجوم و�عرب عن �مله يف �ن تتخذ �حلكومة �ل�شود�نية �شريعا �جر�ء�ت ل�شوق �مل�شوؤولن 

عنه �مام �لعد�لة.
و��شتدت هذ� �لعام يف د�رفور وترة �ل�شتباكات بن �لقبائل �ملتنازعة وكذلك �ي�شا وترة �لهجمات 
13 متوز- �شد قوة يوناميد، علما بان �لهجوم �لكرث دموية �لذي ��شتهدف هذه �لقوة يعود �ىل 

يوليو حن �شقط ثمانية، قتلى هم �شبعة جنود تنز�نين و�شرطي �شر�ليوين، و16 جريحا قرب 
قاعدتهم �لع�شكرية �شمال نيال، �حدى �ملدن �لرئي�شية يف ولية جنوب د�رفور.

�لقت�شادي هو  �لعامل  �أن  ُتبن  دولر،  �ألف   21 يبلغ حو�يل 
�لعك�شية. وذكرت �شحيفة معاريف  للهجرة  �لرئي�شي  �لد�فع 
�إىل  للهجرة  ت��دف��ع  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �لقت�شادية  �مل�شاكل  �أن 
�أمركا و�أوروبا تكمن يف �رتفاع �أ�شعار �ل�شقق �ل�شكنية و�لطعام 
�إ�شر�ئيل  �لأج��ور بن  �لكبر يف  �لفرق  و�ل��وق��ود، ع��الوة على 
�أقل من  �إ�شر�ئيل  �أن متو�شط �لأج��ور يف  �إىل  و�لغرب، ولفتت 
و�لنخب  �ل�شهيونية  ورغم مهاجمة �حلركة  �لغربية.  �لدول 
�أن  ف��ال��الف��ت  لأمل��ان��ي��ا،  �ل��ن��ازي  �مل��ا���ش��ي  �حل��اك��م��ة  �لإ�شر�ئيلية 
�لعا�شمة �لأملانية برلن هي �ملدينة �لغربية �لتي جتذب �أكرب 
�لعربية  �لدولة  مغادرة  يف  �لر�غبن  �لإ�شر�ئيلين  من  عدد 
ونوهت �شحيفة ذي مركر �لقت�شادية �إىل �أن برلن حتديد�ً 

ب�شبب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  م��غ��ادرة  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  �لإ�شر�ئيلين  جت��ذب 
ح�شولهم  �شهولة  على  ع��الوة  لالأ�شعار،  �لن�شبي  �لنخفا�س 
على ت�شاريح �لإقامة فيها. ون�شرت �ل�شحيفة حتقيقاً مو�شعاً 
�إ�شافة  �أن��ه  �إىل  �أ�شار  برلن، حيث  �لإ�شر�ئيلين يف  عن حياة 
�حلكومة  فاإن  باإ�شر�ئيل،  مقارنة  �لن�شبي  �لأ�شعار  لنخفا�س 
�لأملانية تقدم �لدعم للر�غبن يف �شر�ء �شقق وللطالب �لذين 
يتجهون للتعليم �جلامعي بعك�س ما عليه �لأمور يف �إ�شر�ئيل.

وذكرت و�شائل �لإعالم �لإ�شر�ئيلية �أن ظاهرة �لهجرة �لعك�شية 
�نطوت على فر�ر �لأدمغة �لإ�شر�ئيلية �إىل �لغرب، حيث تتجه 
�أعد�د متز�يدة من �لباحثن و�لأكادميين للعمل يف �جلامعات 

و�ملوؤ�ش�شات �لبحثية �لغربية.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

 16 �أن  �لنقاب عن  �لعا�شرة  �لإ�شر�ئيلية  �لتلفزة  قناة  ك�شفت 
�ألف �إ�شر�ئيلي يهاجرون �شنوياً للغرب بحثاً عن ظروف حياة 
�قت�شادية �أف�شل وح�شب نتائج ��شتطالع للر�أي �أجرته �لقناة 
يفكرون يف  % منهم   56 �أن  تبن  �لإ�شر�ئيلين،  �أو�شاط  يف 
�لهجرة من �إ�شر�ئيل بفعل ما تو�شف بال�شائقة �لقت�شادية.

�لهجرة  ظاهرة  عن  تقارير  �لقناة  عر�شت  �أي��ام  م��دى  وعلى 
مل  �لإ�شر�ئيلين  �أن  �لتقارير  ه��ذه  �أظ��ه��رت  حيث  �لعك�شية، 
يعودو� يرون يف مغادرة �إ�شر�ئيل تناق�شاً مع �لقيم �ل�شهيونية. 
وعلى �لرغم من �أن معدل �لدخل �ل�شنوي للفرد يف �إ�شر�ئيل 

�لتحقيق مع مدير �سبكة ر�سد بتهمة �لإ�ساءة جلي�س م�سر

ذك����ر م���وق���ع ي���دي���ع���وت �أح����رون����وت 
�لل��ك��رتوين �أن ت��ق��دي��ر�ت �أج��ه��زة 
�أن  �إىل  ت�شر  �لإ�شر�ئيلية  �لأم��ن 
غ��ور  يف  م�شتوطنة  يف  ع��وف��ر  ق��ت��ل 
ج��ن��ائ��ي��ة  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  مت  �لأردن 

ولي�س قومية.
ف��اإن  �لل���ك���رتوين  للموقع  ووف��ق��ا 
�ل�شرقة  حاول  �ثنن  فل�شطينين 
تعارك  عوفر  و�أن  �مل�شتوطنة  م��ن 

معهما وعندها مت قتله.
�أن عوفر  وذك��رت �شحيفة هاآرت�س 
و�ج��ه يف �ل��ف��رتة �لأخ���رة م�شاكل 
كان مدينا مببالغ  و�أنه  �قت�شادية 

مالية كبرة جلهات جنائية.

�لناطق  وق��ال  �لفعل.  وردود  �إليها 
�إن  بيان  يف  �لإ�شر�ئيلي  �لع�شكري 
ق�����و�ت م���ن �جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�كت�شفت فتحات للنفق قرب �لبلدة 
�ل���زر�ع���ي���ة ع���ن ه�����ش��ل��و���ش��ا د�خ���ل 
�لأر�����ش���ي �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة وب��ال��ق��رب 
من �حلدود مع قطاع غزة، وو�شف 
����ش���ب���اط يف �جل���ي�������س �ل���ن���ف���ق �أن����ه 
بالإمكان  و�أن��ه  لف��ت  ب�شكل  و��شع 
�إ�شر�ئيلي  ��شتخد�مه لنقل جندي 

بعد �أ�شره �إىل �لقطاع.
وقال �شباط �إ�شر�ئيليون �أن طول 
كيلومرت   2.5 �إىل  ي�شل  �ل��ن��ف��ق 
و�أن�����ه ت��وج��د ف��ي��ه ف��ت��ح��ات ك��ث��رة، 

 2014 �ع����ت����ب����ار� م����ن  �ن�����ه  ع���ل���ى 
����ش���ت�������ش���ر ك�����ل �لت����ف����اق����ي����ات م��ع 
��شر�ئيل �لتي تتناول م�شاعدة من 
�لحتاد �لوروبي �ىل �نها ل تطبق 
على �لر��شي �لتي حتتلها �لدولة 
�ل�شفة  �ي   ،1967 منذ  �لعربية 
�لغربية و�لقد�س �ل�شرقية وقطاع 

غزة و�جلولن.
رئي�س  �أخ����رى، حت��دث  ناحية  م��ن 
�ل�������وزر�ء �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي، ب��ن��ي��ام��ن 
ن��ت��ن��ي��اه��و، ل����دى �ف���ت���ت���اح �ج��ت��م��اع 
ح��ك��وم��ت��ه �لأ���ش��ب��وع��ي �لأح�����د عن 
ت�����ش��ع��ي��د ف��ي��م��ا ���ش��م��اه ب��ال��ن�����ش��اط 
�لإره������اب������ي �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي خ���الل 
�لأ����ش���اب���ي���ع �لأخ���������رة ل��ك��ن��ه �أك����د 
مقتل  �ل��ت��ح��ق��ي��ق يف  ي���ج���ري  �أن�����ه 
م�����ش��ت��وط��ن ي����وم �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي 
و����ش���ط ت���ق���دي���ر�ت �أن�����ه ُق���ت���ل على 

خلفية جنائية ولي�شت قومية.
وقال نتنياهو على خلفية �كت�شاف 
نفق يربط بن قطاع غزة وجنوب 
�جلي�س  �أم��ت��دح  �أن  �أري���د  �إ�شر�ئيل 
�شماه  م��ا  ك�شف  على  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
بنفق �لإره���اب يف غ��زة، وه��ذ� جزء 
من �شيا�شتنا، وهي �شيا�شة حازمة 
�شد ما و�شفه بالإرهاب من خالل 
�ل�شتخبار�تي  و�لن�شاط  �إحباطه 
و�ل���ع���م���ل���ي���ات �ل���ت���ي ت���ت���م �مل����ب����ادرة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�علنت �لرئا�شة �لفل�شطينية �لحد 
حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�س  �ن 
عدد�  ت�شمل  بجولة  �شيقوم  عبا�س 
م���ن �ل�����دول �لوروب����ي����ة ل��ل��ت�����ش��اور 
بن  �مل��ف��او���ش��ات  ب�����ش��ان  و�لتن�شيق 

��شر�ئيل و�لفل�شطينين.
وق������ال �ل���ن���اط���ق ب���ا����ش���م �ل��رئ��ا���ش��ة 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ن��ب��ي��ل �ب�����و ردي���ن���ه 
�ن  �ملقرر  بر�شمن  فر�ن�س  لوكالة 
يبد� �لرئي�س حممود عبا�س جولة 
ع��ل��ى ع���دد م���ن �ل�����دول �لوروب���ي���ة 
ت�������ش���م���ل �ي���ط���ال���ي���ا و�ل���ف���ات���ي���ك���ان 
وكانت  وبلجيكا  وليتو�نيا  و�ملانيا 
��شر�ئيل  ب��ن  �ملبا�شرة  �مل��ح��ادث��ات 
 29 يف  ��شتوؤنفت  و�لفل�شطينين 
مت���وز-ي���ول���ي���و ب��ع��د �ن ق����ام وزي���ر 
ج��ون كري  �لم��رك��ي  �خلارجية 
ب���ج���ول���ة م���ك���وك���ي���ة ب����ن �ل���ق���د����س 
ل�شهر  وع��م��ان  �لغربية  و�ل�شفة 
ع�����دة ل���وق���ف �جل����م����ود يف ع��م��ل��ي��ة 
�ل���������ش����الم �ل��������ذي �����ش���ت���م���ر ث���الث 
����ش���ن���و�ت. و�����ش���اف �ب����و ردي���ن���ة �ن 
�لرئي�س عبا�س �شيلتقي مع زعماء 
�لدول وم�شوؤولن  وم�شوؤويل هذه 
يف �لحت��اد �لوروب��ي �ل��ذي �شيزور 
م���ق���ره يف ب���روك�������ش���ل. وق������ال ك��م��ا 

�شيلتقي �لرئي�س عبا�س مع قد��شة 
و�شيوجه  فرن�شي�س  �لفاتيكان  بابا 
�ملقد�شة  �لر��شي  لزيارة  دع��وة  له 
عليه  �مل�شيح  �ل�شيد  مهد  وخا�شة 

�ل�شالم يف بيت حلم.
�ل��رئ��ي�����س  �ن  �ىل  �ل��ن��اط��ق  و�����ش���ار 
�لت�شاور  على  �شركز  �لفل�شطيني 
و�لتن�شيق مع �لزعماء �لوروبين 
�ن دول  ���ش��ي��م��ا  �مل���ف���او����ش���ات  ح����ول 
�لحت���اد �لوروب����ي د�ع��م��ة لقامة 
و�ن��ه��ا  م�شتقلة  فل�شطينية  دول���ة 
ت��ع��ت��رب �ل���ش��ت��ي��ط��ان غ���ر ���ش��رع��ي 
وقال �ي�شا �نه �شيتم �طالع �لقادة 
�لوروب���ي���ن ع��ل��ى �خ���ر م��ا و�شلت 
�ل��ي��ه �مل��ف��او���ش��ات وحم���اول���ة خلق 

مناخ منا�شب �شروري لجناحها.
�شيحث  عبا�س  �لرئي�س  �ن  وت��اب��ع 
�ل���ق���ادة �لأوروب�����ي�����ن ع��ل��ى �مل�����ش��ي 
ق��دم��ا يف ق���ر�ر �لحت����اد �لأوروب����ي 
ب��ف��ر���س ق��ي��ود ب�����ش��اأن �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�مل�شتوطنات �لإ�شر�ئيلية.
وك�����ان �لحت������اد �لوروب��������ي ����ش��در 
متوز-يوليو  يف  ج��دي��دة  تعليمات 
�لر��شي  يف  �مل�شتوطنات  ت�شتثني 

�ملحتلة من تعاونه مع ��شر�ئيل.
يف  ن�����ش��رت  �ل��ت��ي  �لتعليمات  وه���ذه 
�جل���ري���دة  يف  مت���وز-ي���ول���ي���و   19
�لر�شمية لالحتاد �لوروب��ي تن�س 

وعملت قو�ت من �شالح �لهند�شة، 
خالل نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي، على 
تفتي�س �لنفق و�لبحث عن عبو�ت 

نا�شفة قد تكون مزروعة فيه.
بن  �ل��دم��ج  �أن  نتنياهو  و�أ����ش���اف 
و�شيا�شتنا  �لعمليات  ه���ذه  جميع 
�ل�����ش��ن��ة  ه����ذه  ت���ك���ون  �أن  �إىل  �أدى 
�لأكرث هدوء� منذ �أكرث من عقد، 
ورغم ذلك فاإننا ن�شهد ت�شاعد� يف 
�لأن�شطة �لإرهابية خالل �لأ�شابيع 
نحقق  �إننا  قائال  و�أردف  �لأخ���رة 
�لآن يف �حل��ادث��ة �لأخ���رة يف غور 
يوم  ع��وف��ر  �شريا  ومقتل  �لأردن 
�جلمعة �ملا�شي. ويف �شياق مت�شل 

���ش��د م��وؤ���ش�����ش��ات �ل����دول����ة، ���ش��و�ء 
�أو �ل�����ش��رط��ة، وحم��اول��ة  �جل��ي�����س 
�لرموز  لت�شويه  ثغرة  �أي  �إي��ج��اد 

�لتي �لتفت حولها �جلماهر.

يونيو،   30 عقب  ر���ش��د  �تبعتها 
���ا ه���ائ���ال من  وب���ث���ت خ��الل��ه��ا ك���مًّ
و�لتي  �لكاذبة  و�مل�شاهد  �لأخ��ب��ار 
ت��ه��دف �إىل ت��اأج��ي��ج �ل����ر�أي �ل��ع��ام 
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�شوريون يتدربون على مواجهة خطر الكيميائي

�سحف: �لأو�ساع ب�سوريا كارثية وحال حم�س �إىل �أ�سو�أ 
•• لندن-وكاالت:

تناولت معظم �ل�شحف �لربيطانية 
�لأزمة �ل�شورية �ملتفاقمة، وخا�شة 
�لأو����ش���اع �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ك��ارث��ي��ة يف 
�إن ح��ال  ب��ع�����ش��ه��ا  �ل����ب����الد، وق�����ال 
مدينة حم�س تزد�د �شوء�، وقالت 
�أخرى �إن نا�شطن و�أطباء ب�شوريا 
يتدربون ملو�جهة خطر �لكيميائي 
و�ل��غ��از �ل�����ش��ام �ل���ذي خ��ّزن��ه �لأ���ش��د 

على مر �ل�شنن.
�أوبزرفر  ذي  �شحيفة  �أ�شارت  فقد 
يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأو�����ش����اع  �أن  �إىل 
�إىل  وتتحول  تفاقما  ت��زد�د  �شوريا 
حم�س  مدينة  ح��ال  و�أن  ك��ارث��ي��ة، 
�لثورة  عا�شمة  باأنها  تو�شف  �لتي 
يف �شوريا ت�شر من �شيء �إىل �أ�شو�أ، 
بن  �ملدينة  �نق�شام  ظ��ل  يف  وذل��ك 
ف�شائل �ملعار�شة �مل�شلحة من جهة 
وبن قو�ت نظام �لرئي�س �ل�شوري 

ب�شار �لأ�شد من جهة �أخرى.
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن حم�س رمبا 
�ل��ث��ورة،  بعا�شمة  تو�شف  تعد  مل 
ف��ل��ق��د ك����ان ي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا م��ل��ي��ون 
�أ�شبحت هذه �لأيام  �إن�شان ولكنها 
�شوى  جنباتها  يف  ت�شم  ول  خر�با 
يهيمون  �ل��ذي��ن  �لآلف  ع�����ش��ر�ت 

على وجوههم بال ماأوى.

مم���ا ح����د� ب��ال��رئ��ي�����س �لأم���رك���ي 
�لإع������الن عن  �إىل  �أوب���ام���ا  ب�����ار�ك 
ع���زم���ه ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ة ع�����ش��ك��ري��ة 
�شاحقة لنظام �لأ�شد. وعلى �شعيد 
مت�شل بالغاز�ت �ل�شامة يف �شوريا، 
�أون  �إندبندنت  ذي  �شحيفة  قالت 
باتريك  للكاتب  مقال  يف  �شند�ي 
رئي�س  ي�شبه  �لأ���ش��د  �إن  كوكبرن 
�ل�����������وزر�ء �ل����ربي����ط����اين �لأ����ش���ب���ق 
�ل�شغف  ب�شاأن  ت�شرت�شل  ون�شتون 

بالأ�شلحة �لكيميائية.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن ت�شرت�شل 
ك���ان ي��خ��ّزن �ل���غ���از�ت �ل�����ش��ام��ة كي 
�إذ�  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ق��و�ت  ع��ل��ى  ير�شها 
�ل�شو�حل  على  �أقد�مها  حطت  ما 
مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة. 
�شحيفة  قالت  �ل�شورية،  ب��الأزم��ة 
ب��ري��ط��ان��ي��ن  �إن  ت���امي���ز  ����ش���ن���د�ي 
يرحتلون  ب��اجل��ه��ادي��ن  و�شفتهم 
وي�شاركون  فيتدربون  �شوريا،  �إىل 
�ململكة  �إىل  ي��ع��ودون  ثم  �لقتال  يف 
�مل�����ت�����ح�����دة، و�����ش����ط خم��������اوف م��ن 
�ملوؤ�مر�ت  وحياكة  �لرعب  ن�شرهم 
�لإره����اب����ي����ة. وق������درت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
50 جهاديا  ب��ح��و�يل  ع��دد ه���وؤلء 
يقاتلون  �إن��ه��م  وق��ال��ت  بريطانيا، 
يف �شوريا جلانب �ملعار�شة �مل�شلحة 

�لتي ت�شعى لإ�شقاط �لأ�شد.

ب�شن هجمات  متهمة  �لأ�شد  قو�ت 
نطاق  على  �لكيميائية  بالأ�شلحة 
م��دن ريف  �ملدنين يف  و����ش��ع على 
�ملا�شي،  �أغ�����ش��ط�����س-�آب  يف  دم�شق 
وه�����ي �ل���ه���ج���م���ات �ل���ت���ي �أ����ش���ف���رت 
�لآلف  و�إ���ش��اب��ة  �مل��ئ��ات  ع��ن مقتل 
و�ل��ت��ي  �لأط���ف���ال،  م��ن  ومعظمهم 
ع��امل��ي��ا،  و����ش��م��ئ��ز�ز�  �أث�����ارت غ�شبا 

ك��ب��ر� يف  تباينا  ه��ن��اك  �إن  وق��ال��ت 
�أح������و�ل م��دي��ن��ة ح��م�����س وري��ف��ه��ا، 
وذل���ك ب��ن �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ت�شيطر 
ع��ل��ي��ه��ا �مل��ع��ار���ش��ة �مل�����ش��ل��ح��ة وت��ل��ك 
�لنظام،  قو�ت  عليها  ت�شيطر  �لتي 
ع�شابات  �أي�شا  هناك  �أن  م�شيفة 
�أج��ل  م��ن  باخلطف  ت��ق��وم  نا�شطة 
جانبها  م��ن  ف��دى.  على  �حل�شول 

تلغر�ف  دي��ل��ي  ذي  �شحيفة  ق��ال��ت 
و�أطباء  نا�شطن  �إن  �شند�ي  �أون 
ي��ت��درب��ون ع��ل��ى مو�جهة  ���ش��وري��ن 
خ���ط���ر �ل���ه���ج���م���ات �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�أع���ق���اب  وخ���ا����ش���ة يف  �ل����ب����الد،  يف 
�لتي  �ل�شامة  ب��ال��غ��از�ت  �لهجمات 
ت��ع��ر���ش��ت ل��ه��ا م����دن ري����ف دم�����ش��ق 
ق��ب��ل ن��ح��و ���ش��ه��ري��ن. ي�����ش��ار �إىل �أن 

م�ساور�ت لت�سكيل �حلكومة �جلديدة باأملانيا 
•• برلني-وكاالت:

حمادثات  �إن  �شيوبله  فولفانغ  �لأمل���اين  �ملالية  وزي��ر  ق��ال 
تتوىل  �أن  وت��وق��ع  طريقها،  يف  ما�شية  �حلكومة  ت�شكيل 
ن��وف��م��رب- منت�شف  ب��ح��ل��ول  م��ه��ام��ه��ا  �جل���دي���دة  �لإد�رة 
ت�شرين �لثاين �لقادم. ومل ت�شفر �لنتخابات �لعامة �لتي 
جعل  مما  حا�شمة،  نتيجة  عن  �أ�شابيع  ثالثة  قبل  ج��رت 
�ملحافظن بزعامة �مل�شت�شارة �أجنيال مركل يبحثون عن 
و�شط مع �حلزب  ي�شار  �إم��ا حكومة  لت�شكيل  لهم  �شريك 
للي�شار مع  و�إم��ا حكومة متيل  �لدميقر�طي  �ل�شرت�كي 
�أم�س  م��وؤمت��ر �شحفي  �شيوبله يف  وق���ال  �خل�����ش��ر.  ح��زب 

�ل��دويل  �لنقد  �شندوق  �جتماعات  هام�س  على  �ل�شبت 
�أن يت�شح خ���الل ه���ذ� �لأ���ش��ب��وع  �إن���ه ي��ت��وق��ع  ب��و����ش��ن��ط��ن، 
�شريك �ملحافظن يف �حلكومة، وعرب عن �أمله يف �نتهاء 
�ملحادثات ب�شرعة. وذكرت �شحيفة بيلد �أن حزبي �مل�شيحي 
�لدميقر�طي �لذي تقوده مركل، و�مل�شيحي �لجتماعي 
�شيبد�آن غد� �لثنن م�شاور�ت  بزعامة هور�شت زيهوفر 
تف�شيلية مع �حلزب �ل�شرت�كي �لدميقر�طي بخ�شو�س 
حتالف  لت�شكيل  لتفاق  �لتو�شل  بغية  مو��شيع  ثمانية 

يقود �لبالد خالل �ل�شنو�ت �لأربع �لقادمة.
وذكرت �ل�شحيفة �أن �ملو��شيع �لثمانية هي �أوروبا و�ليورو 
وم�شادر �لتمويل �مل�شتد�مة و�لتغر �لدميغر�يف و�إ�شالح 

�لد�خلي  و�لأمن  و�أملانيا كمقر �شناعي  �لفدر�يل  �لنظام 
و�مل�شوؤولية �لتي ت�شطلع بها �أملانيا يف �لعامل.

ل���ل���ح���زب �ل�����ش����رت�ك����ي  �ل����ع����ام  ومل ي�����ش��ت��ب��ع��د �لأم��������ن 
�لدميقر�طي �أندريا ناهل�س �أن ت�شتمر �مل�شاور�ت �ملتعلقة 
بت�شكيل �حلكومة �جلديدة �إىل غاية يناير-كانون �لثاين 
�ل��ق��ادم، و�أو���ش��ح �أن حت��ال��ف ح��زب��ه م��ع ح��زب م��رك��ل هو 

�لأقرب للتج�شيد من �لتحالف مع حزب �خل�شر.
وي�شعر �شركاء �أملانيا يف �أوروبا بقلق من �حتمال �أن يوؤدي 
تخ�س  ق��ر�ر�ت  تاأجيل  �إىل  �حلكومة  ت�شكيل  يف  �لتاأخر 
�لحتاد �لأوروب��ي ب�شاأن �إج��ر�ء�ت مهمة ملو�جهة �لأزمات 

مثل م�شروع �لحتاد �مل�شريف �لطموح.

•• دم�صق-ا ف ب:

�كد مدير �لعمليات يف منظمة �لهالل �لعربي �ل�شوري 

خالد عرق�شو�شي لوكالة فر�ن�س بر�س �م�س �ن �ملنظمة 
من  معظمهم  ���ش��خ�����س   1500 ن��ح��و  ب���اج���الء  ق��ام��ت 
�حد  تعد  �لتي  �ملع�شمية  مدينة  من  و�لن�شاء  �لطفال 
دم�شق.  �لعا�شمة  غ��رب  يف  �مل�شلحة  �ملعار�شة  معاقل 
وقال عرق�شو�شي للوكالة �ن �ملنظمة �قلت نحو 1500 
مو�طن �غلبهم من �لطفال و�لن�شاء من نقطة تبادل 
�لي���و�ء،  م��ر�ك��ز  �ىل  ونقلتهم  �ملع�شمية  م�شارف  على 
�عياء وخوف �شديدين  �نهم كانو� يف حالة  م�شر� �ىل 
ول��ف��ت �مل�����ش��وؤول �ىل �ن �مل��ن��ظ��م��ة �م��ن��ت ن��ق��ل ع���دد من 

�ملو�طنن �لذين �آثرو� عدم �لذهاب �ىل مر�كز �ليو�ء 
�ىل �لم���اك���ن �ل��ت��ي ي��رغ��ب��ون �ل��ل��ج��وء �ل��ي��ه��ا. و�و���ش��ح 
�لرعاية  بتقدمي  قام  �ملنظمة  �ن فريق  �لعمليات  مدير 
منذ  منها  حمرومن  كانو�  �لذين  للمدنين  �ل�شحية 
30 متطوعا �شارك يف �لعملية  فرتة طويلة مب�شاعدة 
و��شار عرق�شو�شي �ىل �ن �ملنظمة مل تتمكن من �لدخول 
�لذين  للجرحى  �ل�شحية  �لرعاية  لتقدمي  �ملدينة  �ىل 
كانت  �ن��ه��ا  �ي منهم، لف��ت��ا �ىل  �ج���الء  م��ن  تتمكن  مل 
��شارة �ىل �تفاق مت  �ل�شامن لعملية �لج��الء فقط يف 
و��شتمرت عملية  �ملدنين.  �لنز�ع لج��الء  �ط��ر�ف  بن 
غ(  ت   12،00( ع�شر�  �لثالثة  �ل�شاعة  م��ن  �لج���الء 
غ( تقريبا،  �ل�شابعة م�شاء )16،00 ت  �ل�شاعة  ولغاية 
ب��ح�����ش��ب ع��رق�����ش��و���ش��ي. و�ع�����رب ع��رق�����ش��و���ش��ي ع���ن �م��ل 

�إجالء 1500 �سوري من �ملع�سمية قتلى وجرحى ب�سد�مات يف فعالية للحر�ك بعدن 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أل��وي��ة وك��ت��ائ��ب معار�شة  ت��وع��دت 
ب��اإم��ط��ار �شماء  يف ج��ن��وب دم�����ش��ق 
�ل��ع��ا���ش��م��ة ب��ال�����ش��و�ري��خ وق��ذ�ئ��ف 
�لنظام ح�شاره  ينه  �إذ� مل  �لهاون 
ومع�شمية  دم�شق  جنوب  ملناطق 
�لنظام  ق�شف  �أدى  فيما  �ل�����ش��ام، 
مل��دي��ن��ة ح��ل��ب وري��ف��ه��ا �إىل وق���وع 
ق��ت��ل��ى وج���رح���ى يف ظ���ل ����ش��ت��م��ر�ر 

�ملعارك بنقاط خمتلفة.
ودعت هذه �ملجموعات يف بيان لها 
ُب���ث ع��رب �لإن���رتن���ت �مل��دن��ي��ن �إىل 
�ملحيطة  �ل�شكنية  �ملناطق  �إخ��الء 
ب������الأف������رع �لأم����ن����ي����ة وجت���م���ع���ات 

�ل�شبيحة.
وقالت �شبكة �شام �إن قذيفة هاون 
���ش��ق��ط��ت يف ����ش���اح���ة �ل��ع��ب��ا���ش��ي��ن 
تفا�شيل  ت�شيف  �أن  دون  بدم�شق، 

�أخرى.
وك���ان���ت وك���ال���ة �لأن���ب���اء �ل�����ش��وري��ة 
�ل���ر����ش���م���ي���ة ����ش���ان���ا ق����د ق����ال����ت �إن 
�مل�شدر  جمهولتي  ه��اون  قذيفتي 
�شقطتا �أم�س �ل�شبت على بعد نحو 
بالعا�شمة  فندق  من  مرت   300
�ل�شورية دم�شق يقيم فيه مفت�شو 
وموظفون  �لكيميائية  �لأ�شلحة 

من �لأمم �ملتحدة.
عمرها  طفلة  �أن  ���ش��ان��ا  و�أ���ش��اف��ت 
 11 و�أ�شيب  قتلت  �أع���و�م  ثمانية 
�شخ�شا يف �لنفجار�ت �لتي وقعت 
يف م��ن��ط��ق��ة �أب����و رم���ان���ة ب��دم�����ش��ق، 
�لقذيفتن  �إح��دى  �أن  �إىل  م�شرة 
و�لأخ����رى  م��در���ش��ة  ق���رب  �شقطت 
ف�����وق ���ش��ق��ف �أح������د �مل�����ب�����اين، مم��ا 
�أحلق �أ�شر�ر� بالعديد من �ملتاجر 

و�ل�شيار�ت.
�لتن�شيق  �أف��ادت جل��ان  من جهتها 
�ملحلية ب�شقوط عدد من �جلرحى 
ج��ر�ء �شقوط قذيفة ه��اون، وذكر 
قذ�ئف  ع��دة  �أن  �ل�����ش��وري  �ملر�شد 

�ل�سلطان قابو�س ي�سدر عفو� خا�سا 
عن188 �سجينا عمانيا و�أجنبيا

•• م�صقط-وام:

�أ�شدر جاللة �ل�شلطان قابو�س بن 
عفو�  �م�����س  ع��م��ان  ���ش��ل��ط��ان  �شعيد 
خا�شا عن 188 �شجينا مد�نن يف 
ق�شايا خمتلفة وذلك مبنا�شبة عيد 
�لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك. وذك����رت وك��ال��ة 
�مل�شمولن  �ل��ع��م��ان��ي��ة..�أن  �لأن���ب���اء 
بالعفو هم 99 نزيال عمانيا و89 

نزيال من جن�شيات �أخرى. 

مايل تلغي مذكر�ت توقيف 
�سد زعماء متمردين

•• دكار-ا ف ب:

�علنت �حلكومة �ملالية �نها تعتزم �لغاء 
يف  ��شدرتها  �لتي  �لتوقيف  مذكر�ت 
�شباط-فرب�ير �شد زعماء جمموعات 
م�����ش��ل��ح��ة ت��ت��م��رك��ز يف ���ش��م��ال �ل��ب��الد 
بعدما �ن�شمو� �ىل مفاو�شات �ل�شالم 
مع �حلكومة وجاء هذ� �لعالن على 
�مل��ايل حممد علي  ل�شان وزي��ر �لعدل 
�لتلفزيون  م��ع  مقابلة  خ��الل  بثيلي 
�ل���ذي  �م  ت���ي  �ر  �و  �ل��ر���ش��م��ي  �مل�����ايل 
�لوزير  �ن  غ��ر  دك���ار.  يف  بثه  يلتقط 
مل يو�شح متى �شتتخذ �حلكومة هذه 
�خلطوة ول �علن عن عدد �ل�شخا�س 
�لذين �شت�شملهم، م�شر� �ىل �ن �لغاء 
م���ذك���ر�ت �ل��ت��وق��ي��ف ه��دف��ه ����ش��ت��ع��ادة 
�لتنقل  يف  حريتهم  �ل��زع��م��اء  ه����وؤلء 
كي يكون بو�شعهم �لذهاب �ىل باماكو 
ببنود  عمال  �حلكومة  مع  للتفاو�س 
يف  و�غادوغو  يف  �ملوقع  �ل�شالم  �تفاق 
�لنيابة  وكانت  حزير�ن-يونيو   18
�لعامة يف باماكو ن�شرت يف 8 �شباط-

30 مذكرة  ح��و�ىل   2013 ف��رب�ي��ر 
�جلماعات  يف  ق��ي��ادي��ن  بحق  توقيف 
�مل��ت��م��ردة �ل��ت��ي ك��ان��ت دخ��ل��ت معها يف 

مفاو�شات �شالم.

�ل�شورين يف �لردن.
ويعاين �لردن �لذي ميلك حدود� 
370 كيلومرت�  متتد لك��رث من 
�قت�شادية  مع �شوريا، من ظروف 
�شعبة و�شح �ملو�رد �لطبيعية ودين 
عام جتاوز 23 مليار دولر وعجز 
يف مو�زنة �لعام �حلايل قدر بنحو 
ملياري دولر و�عباء تفاقمت مع 
وج��ود ح��و�ىل ن�شف مليون لجئ 

�شوري يف �ململكة.
مدن  يف  �لالجئن  معظم  ويقيم 
نحو  منهم  �ململكة  �شمال  وق���رى 
يف  �ل��زع��رتي  مبخيم  �لفا   120
�ملفرق على �حل��دود مع  حمافظة 

�شوريا.

دم�شق  بريف  هجومه  نطاق  و�ّشع 
ح��ج��رة  ب���ل���دت���ي  �إىل  �جل���ن���وب���ي 
ريف  �أه��م��ي��ة  وتكمن  و�ل��ب��وي�����ش��ة. 
�شبكة  قالت  كما  �جلنوبي  دم�شق 
�شام يف �أنه حلقة و�شل بن �لغوطة 
�ل�����ش��رق��ي��ة وط��ري��ق م��ط��ار دم�شق 
�ل���دويل وط��ري��ق �ل�����ش��وي��د�ء، وهو 
درع��ا وباحتالله  ري��ف  م��ن  قريب 
�لنظام  قو�ت  على  ي�شهل  بالكامل 
�أكرب  �ل�شيطرة على مناطق  �إعادة 

يف ريف دم�شق.
ب���ري���ط���ان���ي���ا  �ع����ل����ن����ت  ذل��������ك،  �ىل 
12 مليون  �لح��د عن تخ�شي�س 
م��ل��ي��ون دولر(   19 )ن��ح��و  ج��ن��ي��ه 
ك���م�������ش���اع���د�ت ج����دي����دة وع���اج���ل���ة 

هاون �شقطت قرب وز�رة �ل�شناعة 
وقرب مدر�شة  �لنجمة  �شاحة  ويف 
�ل�شعالن،  منطقة  يف  �ل�شالم  د�ر 

م�شر� �إىل �شقوط جرحى.
�ل�شبت  ت�شاعد  ق��د  �لقتال  وك���ان 
يف ري����ف دم�����ش��ق �جل���ن���وب���ي حيث 
�ل�شورية  �لنظامية  �لقو�ت  ت�شعى 
�ل��ل��ب��ن��اين  ب���ح���زب �هلل  م���دع���وم���ة 
نطاق  لتو�شيع  �شيعية  وملي�شيات 
�شيطرتها هناك، ح�شب نا�شطن.

وقالت �شبكة �شام وجلان �لتن�شيق 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة  �ل����ق����و�ت  �إن  �مل��ح��ل��ي��ة 
وم��ق��ات��ل��ن م���ن ح����زب �هلل ول����و�ء 
ي�شم  �ل��ذي  �لعبا�س  �لف�شل  �أب��ي 
ج��ن�����ش��ي��ات خمتلفة  م���ن  ع��ن��ا���ش��ر 

قد  �لذي  �لتوتر  �ملقدمة، وجتنب 
يح�شل جر�ء �زدياد �ل�شغط على 
�ملبلغ  �ن  �ىل  م�����ش��رة  �خل���دم���ات 
للتاأكد  �شنتن  م��د�ر  على  �شيدفع 
من �أن �ملحافظات تقوم بو�جباتها 
ل��ل�����ش��ك��ان �مل��ح��ل��ي��ن و�ل���الج���ئ���ن 

�ل�شورين على حد �شو�ء.
و�شتوجه �مل�شاعد�ت �ىل �ملحافظات 
�ل�شكانية  �لكثافة  ذ�ت  �ل�شمالية 
�ل�شو�رع  �شيانة  �جل  من  �لعالية 
و�لتزود  �لنفايات  وجمع  و�إنارتها 

باملياه.
قولها  غرينينغ  عن  �لبيان  ونقل 
�ن تدفق �لالجئن �شاهم يف زيادة 
�ل�شغط على �خلدمات، مما دفعنا 

و�ل�شحة  �مل��د�ر���س  يف  لال�شتثمار 
و�خلدمات �لأ�شا�شية.

ه��ي  م�������ش���اع���د�ت���ن���ا  �ن  و������ش����اف����ت 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة ل��الج��ئ��ن و�مل��ج��ت��م��ع��ات 
لأن  �أي�����ش��ا،  وب��ري��ط��ان��ي��ا  �مل�شيفة 
على  لالجئن  �ملنطقة  �إ�شتيعاب 
�مل������دى �مل���ت���و����ش���ط و�ل����ق����ري����ب ه��و 

م�شلحة حيوية بريطانية.
من  �ل��ت��ا���ش��ع  يف  غرينينغ  وق��ام��ت 
�ي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب �مل��ا���ش��ي ب��زي��ارة 
لالردن �علنت خاللها عن تقدمي 
جنيه  مليون   30،8 بقيمة  دع��م 
م��ل��ي��ون   48 )ن���ح���و  ����ش��رتل��ي��ن��ي 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ك���م�������ش���اع���د�ت  دولر( 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع �زم������ة �ل��الج��ئ��ن 

�لتعامل  ع��ل��ى  مل�شاعدته  ل����الردن 
يف  �ل�شورين  �لالجئن  �زم��ة  مع 

�ململكة.
ون��ق��ل ب��ي��ان ����ش���ادر ع���ن �ل�����ش��ف��ارة 
وزي��رة  ع��ن  ع��م��ان  يف  �لربيطانية 
�ل���ت���ن���م���ي���ة و�ل������ت������ع������اون �ل�������دويل 
غرينينغ  ج��ا���ش��ت��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
قولها �ن بريطانيا خ�ش�شت مبلغ 
ك��م�����ش��اع��د�ت  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   12
ع���اج���ل���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات �لردن����ي����ة 
�أع�����ب�����اء  مل�������ش���اع���دت���ه���ا يف حت����م����ل 

��شت�شافة �لالجئن �ل�شورين.
�مل�����ش��اع��د�ت  ه����ذه  �ن  و�و����ش���ح���ت 
ت���اأت���ي مل�����ش��اع��دة �مل��ح��اف��ظ��ات على 
�ل���ت���ز�م���ه���ا ب����اخل����دم����ات �ل���ع���ام���ة 

بريطانيا تقدم م�شاعدات لالأردن للتعامل مع الالجئني ال�شوريني 

�ألوية وكتائب �ملعار�سة تتوعد با�ستهد�ف دم�سق

قتلى ومفقودون يف غرق مركب مبايل 
•• مايل-وكاالت:

تل 20 �شخ�شا و�عترب 23 �آخرون يف عد�د �ملفقودين �إثر غرق قارب مكد�س 
بالركاب و�ل�شلع يف نهر �لنيجر مبنطقة موبتي و�شط مايل. وقال �مل�شوؤول 
�إن قاربا كبر� حتطم يف نهر �لنيجر ليلة  يف �لدفاع �ملدين در�م��ان ديالو 
بعد، م�شر�  يعرف  ل�شبب مل  كوبي يف منطقة موبتي  قرية  �ل�شبت قرب 
�إىل �أن عدد �لناجن بلغ 210 �أ�شخا�س. وقال م�شوؤول باحلكومة �ملحلية 
من كونا لرويرتز �نت�شلنا حتى �لآن 20 جثة، وهناك �أي�شا ع�شرة م�شابن 
و�لعدد �لإجمايل للقتلى قد يرتفع. وقال م�شوؤول م�شت�شفى يف كونا �إن من 
�ملعتقد �أن نحو 400 �شخ�س كانو� على منت �ملركب وقت �حل��ادث. وكان 
�لقارب متجها �إىل �ل�شمال من موبتي باجتاه مدينة متبكتو عندما غرق 

على م�شافة نحو �أربعة كيلومرت�ت من بلدة كونا.

•• عدن-وكاالت:

�جل��ن��وب��ي يف  �حل���ر�ك  �أق��ام��ه��ا  �ل��ت��ي  �لفعالية  �شهدت 
�لأول لالحتفاء  �أم�����س  �ل��ي��م��ن  ع���دن ج��ن��وب��ي  م��دي��ن��ة 
بالذكرى �خلم�شن لثورة 14 �أكتوبر-ت�شرين �لأول، 
على  �شخ�س  مقتل  �إىل  �أدت  عنف  و�أع��م��ال  �شد�مات 

�لأقل و�إ�شابة �لع�شر�ت.
و�أفاد �شهود عيان باأن �لقيادي يف �حلر�ك ردفان �شعيد 
عليه  فاعتدى  �لحتفال  ملن�شة  �ل�شعود  حاول  �شالح 
لإط��الق  بحر��شته  ح��د�  مما  �لأمنية  �للجنة  �أع�شاء 
�ل���ن���ار يف �ل���ه���و�ء، ل��ي��ت��م �لع���ت���د�ء ع��ل��ي��ه��م ه���م �أي�����ش��اً 
�إىل  �أدى  �ل���ذي  �لأم���ر  �مل���ربح،  و�ل�����ش��رب  بالر�شا�س 
�إ�شابة  و�شفت  �آخرين  خم�شة  و�إ�شابة  �أحدهم  مقتل 
�ث��ن��ن منهم ب��اخل��ط��رة، ك��م��ا �أ���ش��ي��ب �ل��ع�����ش��ر�ت �إث��ر 

�لتز�حم �ل�شديد بعد �إطالق �لنار يف �ملن�شة.
تعر�شت لالعتد�ء  �أخرى  قياد�ت  �أن  �ل�شهود  و�أ�شاف 
و�ل����ش���ت���ه���د�ف يف �ل��ف��ع��ال��ي��ة وُم���ن���ع���ت م���ن �ل�����ش��ع��ود 
�ملهرجان من قبل �شبان رفعو�  �لرئي�شية يف  للمن�شة 
�أنباء عن جناة  �ليوم، كما وردت  بعد  �شعار ل قياد�ت 
باعوم من حماولة  �لبارز يف �حل��ر�ك ح�شن  �لقيادي 
خروجه  عند  لها  تعر�س  �لأب��ي�����س  بال�شالح  �غتيال 
ب��ن ف�شيلن  �ل��ف��ع��ال��ي��ة. وك��ان��ت خ��الف��ات د�رت  م��ن 
�لأ�شبق  �جل��ن��وب��ي  �لرئي�س  يتبع  �لأول  �حل����ر�ك،  يف 
ع��ل��ي ���ش��امل �ل��ب��ي�����س و�لآخ�����ر ي��ق��وده �ل��ق��ي��ادي ح�شن 

�إىل وجود جلنتن حت�شريتن وجلنتن  �أدت  باعوم 
�لإعالمية  �للجنة  ونفى ع�شو  �لفعالية.  �أمنيتن يف 
للفعالية ماجد �ل�شعيبي �لعتد�ء على �أٍي من قياد�ت 
�حلر�ك يف �لفعالية �أو منعهم من �لو�شول للمن�شة، 
�إل جمموعة من  �ملن�شة  �أن��ه مل مُينع من  �إىل  و�أ�شار 
ويحملون  �لقياد�ت  بع�س  ير�فقون  كانو�  �مل�شلحن 
�أ�شلحة ثقيلة، وعند منعهم �أطلقو� �لنار بهدف �إف�شال 
�لفعالية. وقال �ل�شعيبي �إن ما ح�شل ل ميت لقياد�ت 
���ش��ر�ع بن  �إط���ار  ب���اأي �شلة، ول يح�شب يف  �حل���ر�ك 
جنحت  �لفعالية  �أن  موؤكد�ً  وباعوم،  �لبي�س  ف�شيلي 
و�أو�شلت ر�شالتها للمجتمع �لدويل و�لتي مفادها �أن 

خيار �جلنوبين هو �ل�شتقالل و��شتعادة �لدولة.
لق�شية  ل��الل��ت��ف��ات  �ل����دويل  �ملجتمع  �ل�شعيبي  ودع���ا 
ول��ن  �جل��ن��وب  �شي�شمنها  م�شاحله  لأن  �جل��ن��وب��ي��ن 
�جلنوبين  �أن  �إىل  م�شر�ً  �شنعاء،  حكومة  ت�شمنها 
يلتفت  �إن مل  �أخ�����رى  وط����رق  لأ���ش��ال��ي��ب  ���ش��ي��ل��ج��وؤون 

�ملجتمع �لدويل لق�شيتهم.
بدوره حّمل رئي�س حترير �شحيفة �لأمناء �ملقربة من 
�حل��ر�ك عدنان �لأعجم قياد�ت �حل��ر�ك �جلنوبي يف 
�لد�خل و�خلارج �مل�شوؤولية عن �لأحد�ث �لتي ر�فقت 
َتَربت  �لقياد�ت  تلك  لأن  �أكتوبر،  ث��ورة  ذك��رى  فعالية 
�جلنوبي  �ل�����ش��ارع  لتق�شيم  وت�����ش��ع��ى  �خل���الف���ات  ع��ل��ى 
�لذي يعاين من ظلمها مثلما يعاين من ظلم �لنظام 

�حلاكم يف �شنعاء.
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ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي تدعو �مل�سلمني �إىل �لوحدة و�لت�سامن
�لقد�س وحول �مل�شجد �لأق�شى مطالبة �لدول �لإ�شالمية بتقدمي كل 
�إىل نبذ �لفرقة  دعم وم�شاعدة ل�شعب فل�شطن ودعت �لفل�شطينين 
وتوحيد �ل�شف. و�أكدت �أن ما يحدث يف �شوريا من �أهو�ل حيث ت�شفك 
وتدمر  �لأع��ر����س  وتنتهك  �ملحرمات  وت�شتباح  �ملحرمة  �لدماء  فيها 
�ملدن و�لقرى على روؤو�س �لآمنن ويقتل �لآلف باملو�د �لكيماوية يف 
م�شاهد مروعة يتطلب حتركا �إ�شالميا �شادقا لوقف هذه �ملاأ�شاة �لتي 
�أن  �إىل  بيانها  يف  �لر�بطة  و�أ���ش��ارت  م�شوؤوليتها.  �شوريا  نظام  يتحمل 
�لأمة تو�جه �إىل جانب م�شكالتها �لد�خلية حتديات خارجية ت�شتهدف 
تيار�ت  خ�شم  يف  وحقوقه  وعقيدته  وفكره  وثقافته  �مل�شلم  �شخ�شية 
�أثر على م�شد�قية  �ملجتمعات مما  تر�ع خ�شو�شيات  �لتي مل  �لعوملة 

�ل�شعار�ت و�ملو�ثيق �لدولية �ملتعلقة بحقوق �لإن�شان.

�خلرة و�ملبادر�ت �جلازمة و�حلازمة وعلى ر�أ�س هذه �لق�شايا ق�شية 
�شعب فل�شطن. و�أ�شارت �إىل �أن �شلطات �لحتالل �لإ�شر�ئيلي ت�شيق 
�حل�شار على �شعب فل�شطن �مل�شابر وتثر �لفنت لت�شق �شفه وتغ�س 
�لطرف عن جر�ئم �ليهود �ملتطرفن �لذين يعتدون على �مل�شاجد ويف 
على  �لإ�شر�ئيليون  �ملتطرفون  د�أب  �ل��ذي  �لأق�شى  �مل�شجد  مقدمتها 
نحو  على  بتق�شيمه  ويطالبون  فيه  �مل�شلن  على  و�لعدو�ن  �قتحامه 

تق�شيم �مل�شجد �لإبر�هيمي يف مدينة �خلليل.
�لإ�شالمية  و�ملقد�شات  �مل�شاجد  على  �لعتد�ء  مو��شلة  �أن  و�أو�شحت 
يدعو  �ملحتلة  �لأر����ش��ي  يف  �لإن�����ش��ان  �نتهاك حلقوق  م��ن  يجري  وم��ا 
�إخو�نهم يف فل�شطن وتقدمي  �إىل توحيد �شفوفهم وجندة  �مل�شلمن 
�لعون و�لن�شرة لهم معربة عن �أملها ملا يحدث يف فل�شطن ويف مدينة 

•• منى-وام:

�ل�شامية  �ملعاين  ��شتلهام  �إىل  �مل�شلمن  �لإ�شالمي  �لعامل  ر�بطة  دعت 
ل�����ش��ع��رة �حل���ج و����ش��ت�����ش��ع��ار م��ا يت�شمنه �حل���ج م��ن معان  �ل��ع��ظ��ي��م��ة 
و�لت�شامن  و�لوحدة  �لأخ��وة  روح  �مل�شلمن  حياة  يف  توؤ�شل  ومقا�شد 
و�لقوة و�لعتز�ز بدينهم. وقالت �لر�بطة يف بيان �أ�شدره �م�س �لأمن 
�لعام للر�بطة �لدكتور عبد�هلل بن عبد�ملح�شن �لرتكي مبنا�شبة وقوف 
ن��د�ء من  حجاج بيت �هلل �حل��ر�م يوم غد على �شعيد عرفات بعنو�ن 
�إىل وحدة �لأمة  �إن �لعت�شام بحبل �هلل هو �لطريق �ل�شحيح  عرفة 
وحتقيق �لت�شامن بن �أبنائها موؤكدة �أن �لأمة �لإ�شالمية حتمل هموم 
عدد من �لق�شايا �ل�شاخنة يف �ل�شاحة �لإ�شالمية �لتي تنتظر �مل�شاعي 

•• الفجر – تون�س – خا�س:

ك��ب��ر  �إىل  حت���ت���اج  ل  ر����ش���ال���ة  يف 
خ��الل  وم���ن  �شفرتها،  ل��ف��ك  ع��ن��اء 
عموم  �إىل  موّجه  تلفزيوين  ح��و�ر 
كثر من  على  رّد  ويف  �لتون�شين، 
�لتهامات �لتي ما �نفكت توّجهها 
�مل���ع���ار����ش���ة حل��ك��وم��ت��ه و�له������م يف 
ت��ن��اق�����س م���ع م���ا ي��رتج��م��ه توقيع 
رئ��ي�����س ح��رك��ت��ه ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي 
�ل��ر�ع��ي للحو�ر  �ل��رب��اع��ي  مل��ب��ادرة 
�لوطني، �أكد علي �لعري�س رئي�س 
على  �مل��وؤق��ت  �لتون�شية  �حل��ك��وم��ة 
م�شاء  �لأوىل  �لتون�شية  �لوطنية 
ح��ك��وم��ت��ه  ����ش��ت��ق��ال��ة  �أن  �ل�����ش��ب��ت، 
حاليا  مطروحة  وغر  و�ردة  غر 
ب��ل ه��ي م��رت��ب��ط��ة ب��اأرب��ع��ة ���ش��روط 
متالزمة متثل كحزمة نهاية �ملهام 
�لتاأ�شي�شية، مبا يعني �نه ل وجود 
لآجال حمددة ل�شتقالة �حلكومة 
م��ب��ادرة  تق�شي  ق���ال، يف ح��ن  كما 
بعد  �حلكومة  با�شتقالة  �لرباعي 
ث���الث���ة �أ����ش���اب���ي���ع م����ن �لن���ط���الق 

�لفعلي للحو�ر �لوطني. 
�مل���وق���ف  ذ�ت  ه����و  �مل����وق����ف،  وه������ذ� 
�أن ع�����رّب ع���ن���ه ع��ل��ي  ���ش��ب��ق  �ل������ذي 
قبل  �ملعار�شة  ورف�شته  �لعري�س 
�ن���ط���الق �جل��ل�����ش��ات �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 
�ل��وط��ن��ي، و�ل����ذي �عتقد  ل��ل��ح��و�ر 
رئ��ي�����س حركة  ت��وق��ي��ع  �أّن  ك��ث��رون 
�مل��ب��ادرة قد جت��اوزه،  �لنه�شة على 
ليوؤكد  جاء  �لعري�س  ح��و�ر  �أّن  �إّل 
م���رة �أخ����رى ع��ك�����س ه���ذ� �لع��ت��ق��اد 
�ل�����ش��ائ��د، ول���ي���ربز مت�����ش��ك رئ��ي�����س 
للحو�ر  ب��روؤي��ت��ه  �مل��وؤق��ت  �حلكومة 
ومبوقفه وذلك يف تعار�س تام مع 
�لأر�شية �لتي ي�شتند �إليها �حلو�ر 
��شتقالة  على  و�ل��ق��ائ��م��ة  �ل��وط��ن��ي 
�أج��ن��د�  �أول ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة ك��ب��ن��د 
خ��ارط��ة �ل��ط��ري��ق �ل��ت��ي �ق��رتح��ه��ا 
�ل��رب��اع��ي �ل��ر�ع��ي ل��ل��ح��و�ر وقبلت 
�لنو�ب  وي�شرتطها  �ملعار�شة  بها 
�ملجل�س  �إىل  ل��ي��ع��ودو�  �ملن�شحبون 

�لتاأ�شي�شي .
و�ل�����ش��وؤ�ل، �أل ي��رب��ك ه���ذ� �مل��وق��ف 
ج��ل�����ش��ات �حل�����و�ر �مل���ت���ع���رّثة �أ���ش��ال 
ل  و�لتي تعرف �شعوبات يف �لتو�شّ
بع�س  ح��ول  �ملطلوب  �لتو�فق  �إىل 
�لفعلية  �ل��ب��د�ي��ة  ل��ت��ام��ن  �مل��ل��ف��ات 
ت�شريحات  ت��ع��رق��ل  �أل  ل��ل��ح��و�ر؟ 
�لعري�س، حول ��شتقالة �حلكومة، 
ي�شعى  �ل���ذي  �مل��ف��ق��ود  �لثقة  خيط 
�ل��رب��اع��ي �إىل رت��ق��ه ب��ن �ل��ف��رق��اء، 
وي��غ��ذي �ل�����ش��ك��وك �ل�����ش��ائ��دة ح��ول 
م������دى ج�����دّي�����ة م�������ش���ارك���ة ح���رك���ة 
تبّنيها  �لنه�شة يف �حل��و�ر وجدّية 
ملبادرة �لرباعي؟ و�أل يوؤكد موقف 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �مل��وؤق��ت خم��اوف 
معار�شن عربو� عن خ�شيتهم من 
��شتنز�ف  على  تعمل  �لنه�شة  �أّن 
�حلو�ر من �لد�خل، و�أّنها تناور ول 
هّم لها من �مل�شاركة �إّل مزيد ك�شب 
�لتعاطي  يف  �إمعانها  و�ن  �ل��وق��ت، 
و�أخ��رى  مب�شوطة  بيد  �ملبادرة  مع 
على  �ل�شاطعة  �لأدل��ة  مغلولة من 

ذلك؟
�ملوقف من  �أل يزيد هذ�  و�أخ��ر�، 
م��ن�����ش��وب �ل�����ش��ع��ور �ل�����ش��ائ��د ل��دى 
�لبع�س باأن �حلو�ر �لوطني مهّدد 
�لفر�شة  �ن��ه ميّثل  ح��ن  وه�س يف 
�لأخرة خلروج تون�س من �أزمتها 

�لر�هنة؟
�أ����ش���ئ���ل���ة ك����ث����رة ط���رح���ه���ا ح�����و�ر 
�لعري�س رمبا تد�عياتها وتاأثرها 
�ل�شيا�شية  �لعملية  جمريات  على 
وحم������اولت �خل�����روج م���ن �لأزم����ة 
�ك���رب م���ن ب��ع�����س �لإج����اب����ات �ل��ت��ي 
ف��ع��ل  ردود  يف  ول����ع����ل  ق����دم����ه����ا، 
�مل��ع��ار���ش��ة م���ا ي�����ش��ك��ل م��ق��دم��ات و 

مفتحات للقادم من �لأيام.

�شعوبة تطبيق
 خارطة الطريق

ف���ق���د �ع����ت����رب رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة 
يف  لعرّي�س  علي  �ملوؤّقت  �لتون�شية 
حو�ر للقناة �لوطنّية �لأوىل، بثته 
م�شاء �ل�شبت، �أّن �حلكومة �حلالية 
لي�شت فا�شلة، م�شر� �إىل �أّن �لو�شع 
�ل�شتقر�ر.  نحو  يتوجه  تون�س  يف 
و�أو�����ش����ح �أّن������ه ع��ن��د �لن���ت���ه���اء من 
و�عتماد  �لنتخابات  هيئة  ت�شكيل 

�لنه�شة  ح���رك���ة  ����ش���ورى  جم��ل�����س 
�لأخر، منها �إىل م�شمون خارطة 
للحو�ر  �لر�عي  �لرباعي  �لطريق 
�ل���وط���ن���ي، م����وؤّك����د� مت�����ش��ك جبهة 
�لإنقاذ بت�شكيل جلنة تعنى بامل�شار 

�حلكومي خالل �لفرتة �لقادمة.
و�نتقد �لنائب �ملن�شحب من �ملجل�س 
�ل���وط���ن���ي �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ع���ن ح��زب 
�ملوحد  �لدميقر�طين  �لوطنين 
و�ل���ق���ي���ادي يف �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
م��ن��ج��ي �ل����رح����وي، �ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
�لنه�شة،  حركة  لقياد�ت  �ملتتالية 
�لنوع  ه��ذ�  و��شلو�  �إذ�  �أنهم  و�أك��د 
من �لت�شريحات فلن يتمكنو� من 

�إيجاد مناخ �شليم.
ولحظ �لرحوي �أنه �شيو��شل بكل 
و�لتفاو�شية  �حل��و�ري��ة  �ل��و���ش��ائ��ل 
م��ن �أج���ل �ل��و���ش��ول �إىل ح��ل��ول يف 
و�لت�شريحات  �جلدية  عدم  غياب 

�ملت�شاربة حلركة �لنه�شة.
وقال �لنائب �ملن�شحب من �ملجل�س 
ما  �أّن  ح�شنى،  ه�����ش��ام  �لتاأ�شي�شي 
�ق���رتح���ه رئ��ي�����س �حل���ك���وم���ة على 
�ل��ع��ري�����س م���ن ق��ب��ول��ه ����ش��ت��ق��ال��ة 
�حل����ك����وم����ة ب����ع����د ن����ه����اي����ة �مل�������ش���ار 
م�شر�  ج��دي��د�  لي�س  �لتاأ�شي�شي 
ترجمت  �لنه�شة  ح��رك��ة  �أّن  �إىل 
ور�شة  لتكوين  رف�شها  ع��رب  ذل��ك 
حول �مل�شار �حلكومي تر�قب مدى 

�لتز�مها باملبادرة.

م�شتقبل احلكومة \
حمور ور�شة عمل

ويف هذ� �ل�شياق، كان رئي�س �لر�بطة 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة ل���ل���دف���اع ع����ن ح��ق��وق 
�لإن�����ش��ان ع��ب��د �ل�����ش��ت��ار ب��ن مو�شى 
�لنه�شة طلبت  �إّن حركة  �أك��د،  قد 
�ل�شبت مهلة ملزيد مناق�شة م�شاألة 
تكوين جلنة �مل�شار �حلكومي وبعد 
جدل ونقا�س طويلن �أم�س �لأحد، 
ور���ش��ات  ت�شكيل  ع��ل��ى  �لت���ف���اق  مّت 
عمل للنظر يف ثالثة ملفات وهي 
�مل�شار �حلكومي و�مل�شار �لنتخابي 

و�مل�شار �لد�شتوري.
�إىل ه��ذه  �ل���و����ش���ول  ت��ط��ل��ب  وق����د 
�لنتيجة عديد �مل�شاعي من طرف 
ح�شن �لعبا�شي �أمن عام �ملركزية 
�لنقابية، �أف�شت يف �لنهاية �إىل هذ� 
مفارقة  يف  يعني،  وه���ذ�  �لت��ف��اق. 
على  جاء  ما  مع  وتعار�س  جديدة 
ح��و�ره  يف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  ل�شان 
�لنه�شة  �لتلفزيوين، قبول حركة 
�حلكومة  م�شتقبل  ع��ن  باحلديث 

�لقادمة وكيفية ت�شكيلها..!
وت���ه���دف �ل���ور����ش���ات �ل���ث���الث �ل��ت��ي 
للحو�ر  �لتمهيد  �إىل  �إق��ر�ره��ا  مت 
�ل�شعوبات  ك��ل  وت��ذل��ي��ل  �ل��وط��ن��ي 
�ل����ت����ي ت���ع���رت����ش���ه ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
�مل��ج��ل��ة �لن��ت��خ��اب��ي��ة و�ل��ت��و�ف��ق��ات 
حول �لد�شتور مع حتديد معاير 
�لكفاءة يف �ختيار �أع�شاء �حلكومة 

�لقادمة.
باإحد�ث  �لنه�شة  حركة  قبول  �إّن 
ور�شة  وخا�شة  �ل��ث��الث،  �ل��ور���ش��ات 
�مل�������ش���ار �حل���ك���وم���ي، ي���ع���ّد ع��ام��ال 
�يجابيا ق��د ي���زرع ب���ذرة ت��ف��اوؤل يف 
�إمكانية جناح �حلو�ر، �إّل �أّن موقف 
�ل�شتقالة،  م��ن  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
و�ل��������ذي ي���ت���ع���ار����س م����ع خ���ارط���ة 
�ل��ر�ع��ي للحو�ر،  �ل��رب��اع��ي  ط��ري��ق 
�لنه�شة  ن��و�ب  مو�قف  جانب  �إىل 
يف �مل��ج��ل�����س �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي وم��وق��ف 
جمل�س �شورى �حلركة �لأقرب �إىل 
تناق�س  �لعري�س ويف  موقف علي 
م���ع ت��وق��ي��ع رئ��ي�����س �حل���رك���ة على 
عامل  جميعها  ت�شّكل  قد  �مل��ب��ادرة، 
�إرباك للحو�ر، مبا �أّنها ترتجم، يف 
�لظاهر على �لأقل، عدم تنا�شق يف 

�ملو�قف د�خل حركة �لنه�شة.
و�نعد�م �لتنا�شق هذ�، يلقي بظالل 
�ل�����ش��ّك ع��ل��ى م���دى �ل���ت���ز�م ح��رك��ة 
�ل��ن��ه�����ش��ة ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى خ��ارط��ة 
ط��ري��ق �ل��رب��اع��ي، ع���الوة على �نه 
م���ا ت�شفه  ع��ل��ى حم���و  ي�����ش��اع��د  ل 
ل�����الأدو�ر  تق�شيم  ب���اأّن���ه  �مل��ع��ار���ش��ة 
�شلبا على  ت��اأث��ره  م��ن  م��ن��ا���س  ل 
من  و  �ل��وط��ن��ي  �حل����و�ر  م�شتقبل 
ث���ّم ي��ع��ي��ق �إق���ام���ة ج�����ش��ور �خل���روج 
تعي�شها  �لتي  �خلانقة  �لأزم��ة  من 

تون�س.

�ل����ق����ان����ون �لن���ت���خ���اب���ي وحت���دي���د 
على  و�مل�شادقة  �لنتخابات  موعد 
�إىل  �مل��ه��ام  ت�شليم  �شيتم  �لد�شتور 
ح��ك��وم��ة �ل��ك��ف��اء�ت �ل��ق��ادم��ة وف��ق 

كالمه.
وق������ال �ل���ع���ري�������س �إّن��������ه ل وج����ود 
لآجال حمددة ل�شتقالة �حلكومة 
�حلالّية لن �حلو�ر يف طوره �لأول 
لكن �شيتم �حرت�م �لآجال يف حال 
مت �لتو�شل �إىل �تفاق وتوفرت كل 

�لظروف.
كما �أّكد �أّن خارطة �لطريق �ملقدمة 
من �لرباعي �لر�عي للحو�ر تبّن 
�أن�����ه ل ميكن  �حل�����ايل  ���ش��ك��ل��ه��ا  يف 
م�شيفا  ب��ح��ذ�ف��ره��ا،  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
�أنها حتتاج �إىل مقدمات وممهد�ت 
�لهيئة  بخ�شو�س  �لتو�فق  �أهمها 
�مل�شتقلة لالنتخابات ح�شب  �لعليا 

قوله. 
�شار  �جلميع  �أّن  لعرّي�س  و�أ�شاف 
يطالب بحّل �حلكومة و�لتاأ�شي�شي 
ب�شبب �أو بدون �شبب، ل ل�شيء �إّل 

لتحميلها �مل�شوؤولّية. 
�أّن يف �ل��ب��ل��د�ن �مل��ت��ق��ّدم��ة ل  و�أّك����د 
يف  بال�شتقالة  �حل��ك��وم��ة  ت��ط��ال��ب 
ح���ال ح����دوث ب��ع�����س �لأخ���ط���اء بل 
ب���اإج���ر�ء  �مل�����ش��ارع��ة  �إىل  ي���ل���ج���وؤون 
بع�س  يف  تاأجيلها  �أو  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لأح����ي����ان ل��ب��ح��ث �أ����ش���ب���اب �خل��ل��ل 

وحّله. 
وق�����ال رئ��ي�����س �حل���ك���وم���ة �مل���وؤّق���ت 
�أ�شعب  �أخ����ذت  �حل��ك��وم��ة  ه���ذه  �إّن 
�ل���ق���ر�ر�ت و�أخ��ط��ره��ا ومل ت���رتّدد 
ح�����ش��ب ق���ول���ه، م�����ش��ي��ف��ا �أّن������ه بعد 
�غ���ت���ي���ال حم���م���د �ل����رب�ه����م����ي مّت 
�تخاذ كل �لإجر�ء�ت �لالزمة دون 
ف��د�ء  ككب�س  ب��اأ���ش��خ��ا���س  �لإل���ق���اء 
لإ�شكات �لأ�شو�ت �ملتعالية �ملنتقدة 

للحكومة.
�حل��ك��وم��ة  �أن  �ل��ع��ري�����س  و�أ�����ش����ار 
�حلالّية �شتو��شل عملها يف ت�شير 
�إّنه ل ينوي  �لبالد، موؤكد�  �شوؤون 
����ح ل��الن��ت��خ��اب��ات  م��ط��ل��ق��ا �ل����رت�����شّ
�أّن  م�شيفا  �ل��ق��ادم��ة،  �ل��رئ��ا���ش��ّي��ة 
�لقيادي يف حركة �لنه�شة ورئي�س 
�ل�شابق حمادي �جلبايل  �حلكومة 
���ح ل��ه��ذ�  ل ي��ع��ت��زم ب������دوره �ل���رت����شّ
�أّنه يتمّنى له  �إىل  �ملن�شب، م�شر� 
�لنجاح يف حال غّر ر�أيه لأّنه من 
�لبالد  بها  ت��زخ��ر  �ل��ت��ي  �ل��ك��ف��اء�ت 

ح�شب قوله.

امل�شاألة الأمنية
وح����ول �مل��ل��ف �لأم����ن����ي، �أف�����اد علي 
وكالة  بوثيقة  علم  �إن���ه  �لعري�س 
�ملحذرة  �لأمريكية  �ل�شتخبار�ت 
�لرب�همي  حممد  ����ش��ت��ه��د�ف  م��ن 
ف���رتة م��ن عملية �لغ��ت��ي��ال،  ب��ع��د 
�أن��ه وق��ع �شوء تقدير وبطئ  و�ق���ّر 
مما �شاهم يف تنفيذ هذه �لعملية، 
�لوثيقة  ت�شريب  �أّن  �إىل  م�����ش��ر� 
لت�شويه  وتوظيفه  ��شتغالله  وق��ع 

�أطر�ف.
ويف �إج��اب��ت��ه ع��ن ���ش��وؤ�ل م��ن ي�شّر 
�أن  �لعري�س  قال  �لد�خلية،  وز�رة 

ب��ت��ح��دي��د م��وع��د �ن��ط��الق �حل���و�ر 
ب��ع�����س  ت���ع���ل���ن  �أن  �أو  �ل����وط����ن����ي، 
�لأطر�ف بكل �شر�حة عن رف�شها 
�ل���رب���اع���ي جتنبا  خ���ارط���ة ط���ري���ق 
مل��زي��د مت��ط��ي��ط �ن���ط���الق �حل����و�ر، 

على حد قوله.
�لعامة  �لأمينة  قالت  جهتها  م��ن 
�جلريبي  مّية  �جلمهوري  للحزب 
بر�شائل  بعث  �حلكومة  رئي�س  �أّن 
�لإر�دة  بخ�شو�س  توج�س  و  قلق 
�ل�شيا�شية لإجناح �حلو�ر �لوطني، 
ينتظر  كان  حزبها  �أّن  �إىل  م�شرة 
ي��ع��ل��ن  �أن  رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة  م����ن 
�لتز�مه مببادرة �لرباعية �لقا�شية 
ب���اإع���الن �حل��ك��وم��ة ����ش��ت��ق��ال��ت��ه��ا يف 
وت�شتقيل  �حل�����و�ر  ج��ل�����ش��ات  �أوىل 

فعليا بعد 3 �أ�شابيع.
وع����������رّبت م����ّي����ة �جل�����ري�����ب�����ي، ع��ن 
رئي�س  ت�شريحات  من  ��شتغر�بها 
�حل���ك���وم���ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اإق�����ر�ره �أن 
فا�شلة،  لي�شت  �حلالية  �حلكومة 
معتربة ما �شرح به علي �لعري�س 
ملا  �لعام  �ل�شياق  خ��ارج  �أم�س،  ليلة 

ي�شعر به �ملو�طن.
وع���ّل���ق �ل���ق���ي���ادي يف ح���رك���ة ن���د�ء 
تون�س حم�شن مرزوق على �حلو�ر، 
وكتب على �شفحته بالفاي�شبوك: 
ب��ع��د ت�����ش��ري��ح��ات ع��ل��ي �ل��ع��ري�����س 
رئ���ي�������س �حل���ك���وم���ة �مل���وؤق���ت���ة �ل��ت��ي 
زمن  منذ  �ملوؤقتة  �شرعيتها  �نتهت 
طويل، �شار من �لو��شح �أن حركة 
�لنه�شة �لتي ينتمي لها �لعري�س 
و�لتي �أعطته رئا�شة �حلكومة هي 
�لتي  �لوطني  �حل��و�ر  مبادرة  �شد 
للحو�ر.  �لر�عي  �لرباعي  بها  بادر 
ل��ذل��ك وج���ب �إن���ه���اء ه���ذه �مل��ه��زل��ة 

فور� .
د�خ���ل  ك����ان  �إذ�  م������رزوق  و�أ�����ش����اف 
�ل��ن��ه�����ش��ة خ����الف����ات ف���ه���ذ� ل��ي�����س 
خطاب  للنه�شة  ك��ان  و�إذ�  �شاأننا، 
م����زدوج ف��ه��ذ� ل��ي�����س ���ش��اأن��ن��ا �أي�����ش��ا 
ل��ن��رتك��ه��م ي��ح��ّل��ون م�����ش��اك��ل��ه��م �إذ� 
ح�شابنا  ع��ل��ى  لي�س  ول��ك��ن  ُوج����دت 
تعبر  �أ����ش���دق  �أن  م�����رزوق،  وق����ال 
�لوطني �جلاري  عن �شكل �حل��و�ر 
�لوطني،  باحلمار  �شّماه  �ل��ذي  هو 
وبعيد  مهزلة  يح�شل  م��ا  معترب� 
تعديله  وي��ج��ب  �ملطلوب  ع��ن  ج��د� 

ب�شكل جذري �أو مغادرته.
و�أّك��د �لأم��ن �لعام حلزب �جلبهة 
�أّن  ع����و������ش����ي،  ����ش���اك���ر  �ل���وط���ن���ي���ة 
علي  �حلكومة  رئي�س  ت�شريحات 
ل��الآم��ال  خميبة  ك��ان��ت   ، لعري�س 
خ��ارط��ة  حم��ت��وى  م��ع  ومتناق�شة 
�إنه كان على رئي�س  �لطريق وقال 
خ��ط��اب��ه  يف  ي���ع���رّب  �أن  �حل���ك���وم���ة، 
ع���ن ن��ي��ة �حل��ك��وم��ة ب��ال���ش��ت��ق��ال��ة، 
و�عترب �أن هناك تبادل لالأدو�ر يف 
ت�شريحات ومو�قف قياد�ت حركة 

�لنه�شة، ح�شب قوله. 
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال �لأم�������ن �ل���ع���ام 
�لدميقر�طين  �لوطنين  حل��زب 
م���ا ورد  �إّن  زي����اد خل�����ش��ر،  �مل���وح���د 
�أق��رب  ه��و  �لعري�س  يف ح��و�ر علي 
ب��ي��ان  و�ىل  �ل�����ش��اب��ق  خ��ط��اب��ه  �إىل 

�ل�شرطة  وحد�ت  وتركيز  حدودها 
و�حل����ر�����س و�جل���ي�������س مل���ن���ع م����رور 

�ل�شالح و�ملخربن.

ر�شائل قلق وتوّج�س
ع��ل��ى  ل���ل���م���ع���ار����ش���ة  ف���ع���ل  رد  ويف 
ت���������ش����ري����ح����ات �ل����ع����ري���������س، �أك������د 
�ملتحدث با�شم �مل�شار �لدميقر�طي 
�أم�����س  �ل��ط��ي��ب  �لج��ت��م��اع��ي �شمر 
�أّن رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة ق��دم  �لأح����د 
خ���ارط���ة ط��ري��ق خ��ا���ش��ة ب���ه د�ع��ي��ا 
�لوطني  �لر�عية للحو�ر  �ملنظمات 
للحكومة  �مل�شوؤولية  حتميل  �إىل 
باملجل�س  ونو�بها  �لنه�شة  وحركة 
�ل���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي مب���ح���اول���ة �إف�������ش���ال 

�حلو�ر.
�لإ�شر�ع  �إىل  �لطيب،  �شمر  ودع��ا 

وظيفته،  �إىل  �أمنّي  باإعادة  تق�شي 
مدركة  لي�شت  �ملحكمة  �أّن  م�شيفا 
�ل�شخ�س عن  ذل��ك  �إب��ع��اد  مّت  مل���اذ� 
من�شبه، كما �أّن وز�رة �لد�خلية ل 
�تخاذ هذ�  ملا مت  تف�ّشر  �أن  ميكنها 
�لنوع  �ل��ق��ر�ر لأّن��ه��ا ل ت�شرح ه��ذ� 
معاير  �أّن  م��وؤك��د�  �لق�شايا،  م��ن 
�أن  �إىل عمله ل ميكن  �أمني  �إع��ادة 

تقّررها �إّل وز�رة �لد�خلية.
�إّن   ، �ملوؤّقت  رئي�س �حلكومة  وق��ال 
ربت يف هياكلها  وز�رة �لد�خلية �شٌ
وه����و م���ا ج��ع��ل��ه��م ي����ب����دوؤون حملة 
�أّن��ه  �إىل  م�شر�  هيكلتها،  لإع����ادة 
وقع �إبعاد �لأمنين �ملورطن فيما 

خّر عدد �آخر �لن�شحاب.
و�ع��ت��رب ع��ل��ي ل��ع��رّي�����س �حل��م��الت 
�لتي ت�شّنها �حلكومة �شد �لإرهاب 

حتى  م�شّي�شة  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ن��ق��اب��ات 
�لنخاع بعد ت�شريحها باأن �لوز�رة 
ل ي�����ش��ّره��ا وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة عبد 

�للطيف بن جدو .
وزي����ر  �أن  �ل���ع���ري�������س،  و�أ�������ش������اف 
�لد�خلية لطفي بن جدو له كافة 
�ل�����ش��الح��ي��ات يف ت�����ش��ي��ر �ل�����وز�رة 
�لتي ي�شرف عليها م�شدد� على �أنه 
�ملوؤ�ش�شة  ل وجود لتنظيم يخرتق 

�لأمنية.
م��و���ش��وع  �إّن  �ل���ع���ري�������س  و�أ������ش�����ار 
�لأم��ن��ي��ن �مل��ع��زول��ن �ل����ذي ي��ق��ّدر 
هو  �أمنّيا،   300 بحو�يل  عددهم 
مو�شوع ح�شا�س وقر�ر �إعادتهم ل 

ميكن �أن تّتخذه �ملحكمة.
�أن  باإمكانها  �ملحكمة  �أّن  و�أو���ش��ح 
حت��ك��م ���ش��ك��ال ل��ك��ن ل مي��ك��ن��ه��ا �أن 

دليل  لأك���رب  حّققناه  وم��ا  ناجحة 
وب���ال���ت���ايل ف��ق��د ق��م��ن��ا ب��و�ج��ب��ن��ا ، 

و�حلكومة قامت بو�جباتها.
وفيما يتعّلق بالو�شع على �حلدود 
لعرّي�س  �أّك���د  �لليبّية،  �لتون�شّيّة 
�أ���ش��ع��ب من  �ل��ّل��ي��ب��ي  �ل��و���ش��ع  �أّن 
�لإره��اب��ي��ن  لأّن  �مل��ح��ّل��ي  �ل��و���ش��ع 
ل��ل��ت��م��رك��ز خا�شة  وج�����دو� ف��ر���ش��ة 
ب���وج���ود �ل�����ش��الح ب��ك��م��ي��ات ه��ائ��ل��ة، 
يقع  �أن  �لطبيعي  من  �أّن��ه  م�شيفا 
�ت��خ��اذ �لح��ت��ي��اط��ات �ل��الزم��ة لأّن 
�أم���ن ليبيا و����ش��ت��ق��ر�ره��ا م��ن �أم��ن 

و��شتقر�ر تون�س.
�أّن��ه  �مل��وؤّق��ت  و�أّك���د رئي�س �حلكومة 
غر  �لليبّي  �لو�شع  ��شتمّر  طاملا 
م�شتقّر ف�شينعك�س ذلك �شلبا على 
�أّنه وقع تاأمن  تون�س، م�شر� �إىل 

النه�شة يد مب�شوطة واأخرى مغلولة

موقف �لعري�س ي�ستفّز �ملعار�سة فهل يربك م�سار �حلو�ر..؟

العري�س يرف�س رحيل حكومته اإّل يف �شورة اإنهاء املهام التاأ�شي�شية
 �ملعار�سة: رئي�س �حلكومة قّدم خارطة طريق خا�سة به 

�حلو�ر �لوطني من �شوكة �يل �خرى

علي �لعري�س

امل�شاركون يف احلوار الوطني يتفقون على ت�شكيل جلنة امل�شار احلكومي

قتلى ون�سف مليون م�سرد يف �إع�سار بالهند 
•• نيودلهي-وكاالت:

�أدى  مما  للهند  �ل�شرقي  �ل�شاحل  ق��وي  �إع�شار  �شرب 
�أك��رث من  �أ�شخا�س على �لأق��ل ودف��ع  �إىل مقتل خم�شة 
ن�شف مليون �آخرين للجوء �إىل مر�كز �لإيو�ء �ملكتظة، 
يف حن ت�شتعد �ل�شلطات ملو�جهة دمار هائل يف �ملز�رع 

وم�شائد �لأ�شماك. 
�شديدة  عا�شفة  فايلن  �إع�شار  يظل  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�خلطورة حمملة برياح ت�شل �شرعتها �إىل 210 كلم-
�أن  �لأح��د، قبل  �ل�شاعات �لأوىل من �شباح  �شاعة حتى 
ت�شعف قوته �أثناء توجهه �إىل �لد�خل يف وليتي �أوري�شا 

و�أندر� بر�دي�س. 
وه�شمت  �لكهرباء  و�أعمدة  �لأ�شجار  �لعا�شفة  و�قتلعت 
�ل��ن��و�ف��ذ يف ب��ل��دة ب��ر�م��ب��ور �ل��و�ق��ع��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة �لتي 
�لإنقاذ  �ل�شبت. و�نت�شر عمال  �لإع�شار م�شاء  �جتاحها 
و���ش��اح��ن��ات،  �ملنطقة يف م��روح��ي��ات  �أن��ح��اء  و�جل��ن��ود يف 
�شم�س  �شروق  �إل مع  للدمار  �لكامل  �ملدى  يت�شح  ولن 

�لأحد.

�إد�رة �لأر����ش���اد �جل��وي��ة و�ل���ك���و�رث �إن  وق���ال م�����ش��وؤول��و 
�إع�شار فايلن �أثر على نحو 12 مليون �شخ�س، ويعد 
�ل��ذي  �لإع�����ش��ار  ل��ه �لهند منذ  �إع�����ش��ار تتعر�س  �أق���وى 
�ملنطقة قبل  نف�س  �آلف �شخ�س يف  �أودى بحياة ع�شرة 

عاما.  14
�لأرو�ح  يف  �خل�شائر  تكون  �أن  �لإغ��اث��ة  وك���الت  وت��اأم��ل 
�ملرة، خا�شة بعد حت�شن �ل�شتعد�د�ت  �أقل بكثر هذه 

ملو�جهة �لكو�رث و�لتحذير�ت �ملبكرة من �لإع�شار.
على  عا�شفة  �ل�شناعي  �لقمر  �لتقطها  �شور  و�أظهرت 
قبل  �لبنغال  خليج  معظم  غطت  و��شعة  دو�م���ة  �شكل 
�لتابعة  �لأر�شاد  هيئة  وقالت  �لد�خل.  �إىل  تتحرك  �أن 
للبحرية �لأمركية �إن �شرعة �لرياح �مل�شاحبة لإع�شار 

فايلن ميكن �أن ت�شل �إىل 269 كلم-�شاعة. 
وق����ال ج��ادي�����س د������ش����اري وه����و زع��ي��م حم��ل��ي يف ق��ري��ة 
�ملكان �لذي �شربته  �لقريبة من  موغاد�لوبادو لل�شيد 
�لعا�شفة �إن �ل�شرطة ��شطرت �إىل �إ�شد�ر �أو�مر ل�شكان 
و�لق�س  �لطن  من  �مل�شنوعة  �لأك��و�خ  مبغادرة  �لقرية 

و�لتوجه �إىل �إحدى �ملد�ر�س مع حلول �لليل. 
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�لطاقة �إن �حلكومة �شتعقد جل�شات علنية ب�شاأن نتائج 
ل�شيا�شة  نهائية  مب��ر�ج��ع��ات  �ل��ق��ي��ام  وت��ع��ت��زم  �ل��ت��ق��ري��ر 

�لطاقة يف دي�شمرب-كانون �لأول �لقادم.
�لطاقة  ن�شبة  على  باحلفاظ  �أي�شا  �ل��در����ش��ة  و�أو���ش��ت 
�مل��ت��ج��ددة ع��ن��د %11 ك��م��ا ه���و م���ق���رر، و�أ�����ش����ارت �إىل 
ت�شتخدم  �لتي  �لطاقة  حمطات  على  �ل�شر�ئب  فر�س 
�لفحم، وتخفي�س �ل�شر�ئب على �لغاز �لطبيعي �مل�شال 
و�لكرو�شن وتوّلد حاليا كوريا �جلنوبية �شاحبة �أكرب 
ر�بع �قت�شاد يف �آ�شيا ثلث �حتياجاتها من �لكهرباء من 
لتحل  �لأج���ل  ج��ه��ود طويلة  �إط���ار  �ل��ن��ووي��ة يف  �لطاقة 

حمل �لنفط و�لغاز �مل�شتورد.

•• �صول-رويرتز:

ن�شحت جمموعة من خرب�ء �لطاقة و�ل�شناعة كوريا 
يف  �لنووية  �لطاقة  على  �عتمادها  بخف�س  �جلنوبية 
�ل�شناعة  ه���ذه  يف  �ل��ف�����ش��اد  ع��ل��ى  �ل��ع��ام  �ل�شخط  ���ش��وء 
كارثة  �آث���ار  ح��ل  يف  �ل��ي��اب��ان  تو�جهها  �ل��ت��ي  و�ل�شعوبة 
فوكو�شيما ون�شرت وز�رة �لطاقة نتائج در��شة جمموعة 
م��ن 60 مم��ث��ال م��ن �ل�����ش��ن��اع��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات �أك��ادمي��ي��ة 
�لتي  �لكهرباء  ن�شبة  بخف�س  �أو���ش��ت  مدنية  وهيئات 
ي���رت�وح بن  �ل��ن��ووي��ة مب��ا  �لطاقة  م��ن  توليدها  ميكن 
%22 و%29. وقالت �لدر��شة يف بيان ن�شرته وز�رة 

•• نيويورك-وام:

م�شاندتها  ع��م��ان  �شلطنة  �أك����دت 
�ملبادر�ت �لهادفة �إىل جعل منطقة 
�ل���������ش����رق �لأو�������ش������ط خ���ال���ي���ة م��ن 
�لأ�شلحة �لنووية و�أ�شلحة �لدمار 
�إدر�ك���ا  �لأخ����رى..وذل����ك  �ل�شامل 
منها بخطورة هذه �لأ�شلحة على 
�ل���دول و�ملنطقة  �أم���ن و����ش��ت��ق��ر�ر 
و�ل���ع���امل. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة �لأن���ب���اء 
�لعمانية �لعمانية تاأكيد �ل�شلطنة 
�جلمعية  �جتماع  �أم��ام  كلمتها  يف 
�ل��ع��ام��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة �ل����� 68 
�لتي �لقاها �لوزير �ملفو�س جنيم 
بن �شليمان �لعربي نائب �ملندوب 
�ل����د�ئ����م ل��ل�����ش��ل��ط��ن��ة ل�����دى �لمم 

�ل�شتفادة  يف  �لدول  �ملتحدة..حق 
لالأغر��س  �ل��ن��ووي��ة  �لطاقة  م��ن 
�إن����ه����اء  �أن  وذك��������رت  �ل�������ش���ل���م���ي���ة. 
�خل����الف يف ه���ذ� �مل��ج��ال ل ي��اأت��ي 
و�ملمار�شات  �ل�شيا�شات  طريق  عن 
ذلك  وغ��ر  كالعقوبات  �لق�شرية 
م���ن �ل���ت���د�ب���ر �ل���ت���ي ل��ه��ا ح���دود 
من  فعاليتها..بل  ت�شعف  عندها 
�لتي  �جل��ادة  �لدبلوما�شية  خ��الل 
ميكن �أن ت�شاعد جميع �لدول على 
�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �ل��ط��اق��ة �ل��ن��ووي��ة 
و�أع��رب��ت  �ل�شلمية.  �جل��و�ن��ب  يف 
�أن  �أملها  عن  كلمتها  �ل�شلطنة يف 
ل�شيما  �ل���دويل  �ملجتمع  يتمكن 
�لدول �لوديعة ملعاهدة عدم �إنت�شار 
�لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ن��ووي��ة ..م����ن �إق��ن��اع 

عن موؤمتر �ملر�جعة ملعاهدة عدم 
�أن  �إنت�شار �لأ�شلحة �لنووية حيث 
�لأط��ر�ف لعقد  تاأييد بع�س  عدم 
ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �إمن���ا يعرب ع��ن عدم 
وتطلعات  وغ��اي��ات  ل��ظ��روف  فهم 
�لأو���ش��ط.  �ل�شرق  منطقة  �شعوب 
كلمتها..�إن  يف  �ل�شلطنة  و�أك����دت 
�إن�شاء منطقة خالية من �لأ�شلحة 
�ل�شامل  �لدمار  و�أ�شلحة  �لنووية 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  �لأخ�����������رى يف 
�لأو�����ش����ط..�����ش����اأن ب���ال���غ �لأه��م��ي��ة 
وجدير �أن يوليه �ملجتمع �لدويل 
وقال  ليتحقق.  و�مل�شاندة  �لدعم 
لل�شلطنة  �ل��د�ئ��م  �مل��ن��دوب  ن��ائ��ب 
�ل�شلطنة  �ملتحدة..�إن  �لأمم  لدى 
�لتوجه فاإنها تدعو  �إذ تدعم هذ� 

�ل�شرق  منطقة  يف  �ل����دول  ���ش��ائ��ر 
للمعاهدة  ل��الن�����ش��م��ام  �لأو����ش���ط 
لنظام  �لنووية  من�شاآتها  و�إخ�شاع 
�ل����ذي ت�شرف  �ل�����ش��ام��ل  �ل��رق��اب��ة 
�ل��دول��ي��ة للطاقة  �ل��وك��ال��ة  ع��ل��ي��ه 
�ل���ذري���ة مم���ا ق���د ي�����ش��ه��م يف ب��ل��وغ 
�مل���ع���اه���دة وج��ع��ل منطقة  ع��امل��ي��ة 
�ل���������ش����رق �لأو�������ش������ط خ���ال���ي���ة م��ن 
�لأ�شلحة �لنووية و�أ�شلحة �لدمار 
�ل�������ش���ام���ل �لأخ���������رى وه�����و ه���دف 
من  و�لتاأييد  �لدعم  كل  ي�شتحق 
�ل��دول  م��ن  �ل���دول ل�شيما  جميع 
عن  �ل�شلطنة  و�أع��رب��ت  �ل��ك��ربى. 
�لدويل  �ملوؤمتر  عقد  لعدم  �أ�شفها 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  �خل�����ا������س يف 
�ل�شادر  ل��ل��ق��ر�ر  تنفيذ�  �لأو���ش��ط 

�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ل��الإن�����ش��م��ام مل��ع��اه��دة 
و�أن  �ل�����ن�����ووي  �لإن���ت�������ش���ار  ح���ظ���ر 
�ل��ن��ووي��ة  من�شاآتها  ك��اف��ة  تخ�شع 
ل��ن��ظ��ام �ل���رق���اب���ة �ل�����ش��ام��ل وف��ق��ا 
للوكالة  �لتابع  �ل�شمانات  لإتفاق 
�لذرية..تنفيذ�  للطاقة  �لدولية 
عام  خ��الل  مت��ت  �ل��ت��ي  للمعاهدة 
1995 و�لتي �شملت �إعتماد قر�ر 
�ل�شرق �لأو�شط �لذي ربط ب�شكل 
م��و���ش��وع��ي ب���ن �مل����د �ل��الن��ه��ائ��ي 
�إن�شاء  وب��ن  جهة  م��ن  للمعاهدة 
�مل��ن��ط��ق��ة �خل���ال���ي���ة م����ن �أ���ش��ل��ح��ة 
�أخ��رى  م��ن جهة  �ل�شامل  �ل��دم��ار 
�أنه  �إليها..�إل  �إ�شر�ئيل  و�إن�شمام 
ول���الأ����ش���ف مل ي���ح���دث ت��ق��دم��ا يف 
�أكدت  هذ� �لإط��ار حتى �لآن. كما 

بربنامج  �لتام  �لتز�مها  �ل�شلطنة 
 2001 لعام  �ملتحدة  �لأمم  عمل 
�مل��ع��ن��ي ب����الإجت����ار غ���ر �مل�����ش��روع 
و  و�خلفيفة  �ل�شغرة  بالأ�شلحة 
يف هذ� �لإطار فقد �شنت �ل�شلطنة 
وم���ن���ذ زم����ن ط���وي���ل �ل��ع��دي��د من 
هذه  ملكافحة  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لقو�نن 
�ل���ظ���اه���رة. ودع�����ت �ل�����ش��ل��ط��ن��ة يف 
ختام كلمتها �أمام �جلمعية �لعامة 
ل���الأمم �مل��ت��ح��دة �ل���دول �لأع�����ش��اء 
كافة �إىل �لوفاء بالتز�ماتها �لتي 
�ملعاهد�ت  خ��الل  م��ن  بها  تعهدت 
ب��ن��زع  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  و�لإت���ف���اق���ي���ات 
�خل�شو�س  وج���ه  وع��ل��ى  �ل�����ش��الح 
�لأ�شلحة �لنووية و�أ�شلحة �لدمار 

�ل�شامل �لأخرى. 

عمان توؤكد دعمها مبادر�ت جعل �ل�سرق �لأو�سط منطقة خالية من �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل

�لتعاون �لإ�سالمي تدعو ل�ستغالل �حلج لت�سامن �مل�سلمني ملو�جهة �لتحديات
•• جدة-وام:

قال �لأمن �لعام ملنظمة �لتعاون �لإ�شالمي �لربوفي�شور 
عيد  حلول  قرب  منا�شبة  �أن  �أوغلي  �إح�شان  �لدين  �أكمل 
�لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك ت���اأت���ي يف ظ���ل �أج�����و�ء ت��ع��ب��ق ب��امل��ع��اين 
�ل��روح��ان��ي��ة و�لإمي���ان���ي���ة وم���ا ي��ر�ف��ق ذل���ك م��ن �ج��ت��م��اع 
عليه  ينطوي  وما  �لطاهر  عرفات  �شعيد  على  �مل�شلمن 
ذل���ك �مل�����ش��ه��د �مل��ه��ي��ب م��ن رم��زي��ة ودلل����ة ت��ذك��رن��ا نحن 

�مل�شلمن ب�شرورة �لوحدة و�لت�شامن.
يتمكن  �جلهود  وتوحيد  �ل�شفوف  برت��س  �أن��ه  و�أو���ش��ح 

�لدميوغر�يف �لعربي و�لإ�شالمي .
و�أ�شاف �إن ماأ�شاة غياب �لأمن و��شتمر�ر �نتهاكات حقوق 
�لإن�شان و�لقتل و�لت�شريد �ليومي يف �شوريا قد تفاقمت 
متمنيا  �هلل  �إل  يعلمها  ل  بعو�قب  ينذر  مريع  نحو  على 
�أن ل ي��ك��ون �لن���ف���ر�ج يف �مل��وق��ف �ل����دويل ح���ول ���ش��وري��ا 
�أن يكون طويل �لأمد  �أو مرحليا موؤمال  �أخر� حمدود� 
وو��شع �ملدى يف �شبيل حتقيق �ل�شالم يف �شوريا و�ملنطقة 
�لعظيمة  �ملنا�شبة  ه���ذه  يف  نن�شى  ل  وق���ال  ع���ام.  ب�شكل 
ل�شيما  �ملجاورة  �لبلد�ن  يف  �مل�شردين  �ل�شورين  معاناة 
�خلرية  �لهيئات  من  موؤمال  �ل�شتاء  ف�شل  �ق��رت�ب  مع 

�إغاثة هوؤلء  �أن تع�شد �جلهود �حلكومية يف  و�لإن�شانية 
و�لتخفيف من ماأ�شاتهم .

زلزل  م��ن  ل��ل��ك��و�رث  تعر�شو�  �ل��ذي��ن  معاناة  �إىل  و�أ���ش��ار 
يف  �شو�ء  �لإ�شالمي  �لعامل  مناطق  بع�س  يف  وفي�شانات 
�أبناء  د�ع��ي��ا  �ل�����ش��ود�ن  يف  �أو  بباك�شتان  بلو�ش�شتان  �إقليم 
لأولئك  �لت�شامني  �مل��د  مو��شلة  �إىل  �لإ�شالمية  �لأم��ة 

�مل�شردين و�ملنكوبن.
�ل��دع��وة لإن�����ش��اء �شندوق ملجابهة ح��دوث  �أوغ��ل��ي  وج���دد 
�إن��ذ�ر حال  �لكو�رث �لكربى �لتي ت�شرب من دون �شابق 

وقوعها وتوفر �مل�شاعد�ت �لأولية �ل�شرورية.

�أ�شباب  وتتوفر  �شدهم  يحاك  ما  مو�جهة  من  �مل�شلمون 
�شبيل  �إخ��و�ن��ه��م يف  لن�شرة  لهم  و�ل��ك��ر�م��ة  و�ملنعة  �ل��ع��زة 
ويف  مقد�شاتهم  عن  و�لدفاع  �ل�شليبة  حقوقهم  ��شتعادة 
مقدمتها مدينة �لقد�س و�لق�شية �لفل�شطينية �لتي تعد 

�لق�شية �ملركزية يف �شلم �هتمامات �ملنظمة.
�أثناء زيارتي �لأخرة لفل�شطن  وقال �شاهدت باأم عيني 
حجم خماطر �لتهويد �ملحدقة مبدينة �لقد�س و�طلعت 
ومعاناة  �ملدينة  حتتها  ترزح  �لتي  �لأو�شاع  على  ميد�نيا 
�أهلها يف ظل ممار�شات �لحتالل �لإ�شر�ئيلي و�نتهاكاته 
طابعها  تغير  بغية  �مل��دي��ن��ة  على  �مل��ت��و����ش��ل  و�لت�شييق 

وزير �ل�سحة �ل�سعودي: و�سع �سيوف �لرحمن مطمئن ومل ت�سجل �أي �إ�سابة بفريو�س كورونا

�ل�سحافة يف خ�سم �لتجاذبات و�لحتجاجات بال�سود�ن 

در��سة تن�سح �سول بخف�س ��ستخد�م �لطاقة �لنووية 

�ل�سلطات �لإيطالية 
تو��سل �إنقاذ مهاجرين 

•• روما-رويرتز:

�ظهرت لقطات ن�شرها �ل�شطول �ليطايل �لأحد عمليات متو��شلة يقوم 
بها �ل�شطول لنقاذ �ملهاجرين يف �ملياه �ليطالية. ونقل 200 مهاجر على 

منت �شفن �يطالية يف حو�دث منف�شلة �ل�شبت 12 �كتوبر ت�شرين �لول.
��شارت  لمبيدوز�  تغادر  لال�شطول  تابعة  فرقاطة  �للقطات  �ظهرت  كما 
�أكرث من  56 مهاجر� ناجيا من حتطم �شفينة قبل  تقارير �ىل �نها تقل 
من  �لثالث  ما�شاة  يف  �ل�شحايا  �جمايل  وبلغ  �شقلية.  �ىل  لنقلهم  ��شبوع 

�كتوبر ت�شرين �لول 358 قتيال.
وقتل 34 �شخ�شا �خرون على �لقل يف حادث غرق �خر وقع قبالة �شو�حل 

�شقلية يوم �جلمعة 11 �كتوبر ت�شرين �لول ومت �نقاذ 206.
�لف   32 �ن  �ل��الج��ئ��ن  ل�����ش��وؤون  �ل�شامي  �مل��ت��ح��دة  �لمم  مفو�س  وي��ق��ول 
نحو  وتقدم  وح��ده  �لعام  ه��ذ�  ومالطا  �يطاليا  جنوب  �ىل  و�شلو�  مهاجر 

ثلثيهم بطلبات للجوء.
وياأتي �لكثر من �لالجئن من �فريقيا جنوب �ل�شحر�ء لكن كثرين من 
�ل�شطر�بات  �و  �شوريا  �لهلية يف  �حل��رب  ف��رو� من  �لعام  �ملهاجرين هذ� 

�ل�شيا�شية يف �شمال �فريقيا.

•• منى-وام:

�أك��د معايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بن 
عبد�لعزيز �لربيعة وزير �ل�شحة 
�ل�شعودية �أنه مل ت�شجل حتى �لآن 
�أية �إ�شابة ب� فرو�س �لكرونا بن 
حجاج بيت �حل��ر�م يف مو�شم حج 
�لأنباء  وكالة  ونقلت  �ل��ع��ام.  ه��ذ� 
�ل�شعودية و��س عن �لربيعة �لليلة 
قبل �ملا�شية ت�شريحه عقب تفقد 
�مليد�ين  و�لطب  �ل��ط��و�رئ  مركز 
�ل���ط���ب  �أ�����ش����ط����ول  �مل���ع���ي�������ش���م  يف 

�مليد�ين ..
مو�شما  ���ش��ي��ك��ون  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  �إن 
�أي  فيه  ت��وج��د  ول  و�آم��ن��ا  ناجحا 
حالت مر�شية ت�شكل خطر� على 
��شتعد�د�ت  �إىل  �حلجاج..م�شر� 
�لوز�رة هذ� �لعام حلماية �حلجاج 
يف ط����ب �حل�������ش���ود و�ل��ت��ج��م��ع��ات 

•• اخلرطوم-وكاالت:

���ش��ه��د �ل���������ش����ود�ن خ�����الل �ل���ف���رتة 
�شحيفة  �إي��ق��اف  �ملا�شية  �لقليلة 
ع���ن �ل�������ش���دور وم�������ش���ادرة �أع�����د�د 
ل��ل�����ش��ح��ف و�إي����ق����اف ك���ت���اب، يف ما 
و�شفه مر�قبون باأنه هجمة �شر�شة 
على �لإع��الم، يف وقت �شهدت فيه 
�ل��ب��الد جت��اذب��ا و����ش��ت��ق��ط��اب��ا ح��اد� 
و�ح��ت��ج��اج��ات د�م��ي��ة ع��ل��ى �أ���ش��ع��ار 
�لوقود، يف حن تقول �ل�شلطات �إن 
يجري  �لإج����ر�ء�ت  لهذه  تنفيذها 

وفقا للقانون.
ف��ق��ب��ل �أي��������ام �أوق�����ف�����ت �ل�����ش��ل��ط��ات 
ي��ر�أ���س  �ل��ت��ي  �لن��ت��ب��اه��ة  �شحيفة 
�إد�رت����ه����ا �ل��ط��ي��ب م�����ش��ط��ف��ى خ��ال 
�لب�شر  عمر  �ل�����ش��ود�ين  �لرئي�س 
�أن  دون  م�����ش��م��ى  غ���ر  �أج�����ل  �إىل 
رئي�س  ق��ال  كما  �أ�شباب،  �أي��ة  تبدي 

حتريرها .�لرزيقي.
و�أ�شاف �لرزيقي �أنهم �ت�شلو� بعدة 
�أي  ملعرفة  �لدولة  �أمنية يف  جهات 
�أو م�شوغ لإغالق �ل�شحيفة  مربر 
ومل يح�شلو� على �أي رد، مبينا �أن 
لالحتجاجات  �ل�شحيفة  تغطية 
�لأخ������رة ك���ان���ت م���ت���وز�ن���ة ول��ي�����س 
�إث��ارة  �أو  للقانون  جت��اوز  �أي  فيها 

ل�شهولة �لت�شال و�شرعة توجيه 
هذه �ل�شيار�ت �إىل مو�قع �حلالت 
م���ن خ���الل غ��رف��ة ق���ي���ادة خا�شة 
و�لت�شال  عاليا  جتهيز�  جمهزة 
�لال�شلكي لتتبع �شيار�ت �لإ�شعاف 
وت����زوده����ا ب��امل��ع��ل��وم��ات �ل��ك��اف��ي��ة 
للو�شول للحالت باأق�شى �شرعة 
يف زم����ن وج���ي���ز ح��ي��ث ي��ت��م ب��ي��ان 
ح���ال���ة �ل���ط���ري���ق و�أق��������رب م��رف��ق 
�لتي  �حل���الت  ل�شتقبال  �شحي 

حتتاج للتدخل �لعالجي.

عرب  ج���اء  �جل����اري  �لأول  ت�شرين 
ت��و���ش��ي��ح  دون  �ل���ت���ح���ري���ر  رئ���ي�������س 
�لأ�شباب، م�شدد� على �أن �أي �إيقاف 
ط��رف  م��ن  �شحيفة  �أو  ل�شحفي 
غر �ملحاكم فهو �أمر غر م�شروع 
وي��خ��ال��ف �ل��د���ش��ت��ور. وق���د رف�����س 
�حت����اد �ل�����ش��ح��ف��ي��ن �ل�����ش��ود�ن��ي��ن 
�لدين  حميي  رئي�شه  ل�شان  على 
تيتاوي �لإج��ر�ء�ت بحق �ل�شحف، 
وق����ال �إن �لحت����اد ي��ع��م��ل -ع���الوة 
ع��ل��ى ذل����ك- ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ح���الت 
�ل�شلة.   ذ�ت  �جلهات  مع  �لإي��ق��اف 
�أن  ت���ي���ت���اوي  ي����وؤك����د  �مل���ق���اب���ل  ويف 
�لحت�����اد ي��ق��وم ب��ت��ب�����ش��ر ق��و�ع��ده 
ب���ال���ت���ز�م �مل��ه��ن��ي��ة ف��ي��م��ا و���ش��ف��ه��ا 
متر  �لتي  �ل�شتثنائية  بالظروف 
�لأجندة  عن  و�لبتعاد  �لبالد  بها 
�ل�شيا�شية حتى ل يتعر�شو� ل�شيف 
ورد�  تعبره.  حد  على  �لعقوبات، 
�لتي  �ملجهود�ت  ب�شاأن  �شوؤ�ل  على 
ق���ام ب��ه��ا �لحت����اد ب�����ش��اأن �ل�شحف 
�أكرث  لالإيقاف منذ  تعر�شت  �لتي 
من عام، قال تيتاوي �إن �ملجهود�ت 
�لكثر  يف  جنحت  بها  قامو�  �لتي 
�لأم����ور،  �لأح���ي���ان يف حلحلة  م��ن 
�ل�����ش��ح��ف  ه�����ذه  �أن  �ع���ت���رب  ل��ك��ن��ه 

توقفت لأ�شباب تعود �إليها.

�لوبائي  و�ل�شتق�شاء  �لب�شرية 
منها  يفد  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  دول  لكل 
�ملنظمات  مع  و�لتن�شيق  �حلجاج 
�لدولية وفح�س عينات ع�شو�ئية 
�خلروج  وعند  �لدخول  منافذ  يف 
�مل��ق��د���ش��ة. و�أب�����دى  �مل�����ش��اع��ر  ويف 
ب���ق���در�ت وز�رة  ت��ف��اوؤل��ه  م��ع��ال��ي��ه 
�ل��ط��و�رئ  �إد�رة  وخا�شة  �ل�شحة 
مب���ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى جن����اح م��و���ش��م 
����ش���ي���ار�ت  ب���ت���ج���ه���ي���ز�ت  �حل������ج و 
�لإ����ش���ع���اف �مل��ت��ح��رك��ة وب���ال���ك���و�در 
�ملوؤهلة و�ملدربة على طب �حل�شود 
وبالتقنية  �لب�شرية  و�لتجمعات 
�ل���ع���ال���ي���ة �ل���ت���ي ج���ه���زت مل��ر�ق��ب��ة 
ح����رك����ات �ل�������ش���ي���ار�ت ومب��ت��اب��ع��ة 

�لو�شع �ل�شحي للمر�شى.
خيام  وج���ود  �إىل  معاليه  ول��ف��ت   
ل��ت��ط��ه��ر �مل����ر�����ش����ى �ل����ذي����ن ق��د 
ك��ي��م��اوي  ت��ل��وث  ي��ت��ع��ر���ش��ون لأي 

�لدولة،  �شد  و�لكر�هية  للفو�شى 
يف �إ�شارة �إىل �لأ�شباب �لتي توردها 
�أي  �تخاذها  ل��دى  ع��ادة  �ل�شلطات 

�إجر�ء �شد �ل�شحافة.
�أخ���رى  �لن��ت��ب��اه��ة �شحفا  وت��ل��ح��ق 
�شابق لإج��ر�ء�ت  تعر�شت يف وق��ت 
�ل�شعب  ور�أي  �لتيار  وه��ي  مماثلة 
و�مليد�ن، كما توقفت �شحف خالل 

�أك��رث  لها  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  م�شر� 
م����ن ط���ري���ق���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
ب��دء�  �ل�شم�س  ���ش��رب��ات  �إ���ش��اب��ات 
م���ن ���ش��ي��ار�ت �لإ����ش���ع���اف �مل��ج��ه��زة 
و م��ن خ��الل �أق�����ش��ام �ل��ط��و�رئ يف 
و�أق�شام  م�شاعر  م�شت�شفيات  ك��ل 
�ل���ع���ن���اي���ة �مل����رك����زة �ل���ت���ي ج��ه��زت 
�ل���دم  ط��ري��ق  ع���ن  ع��ال��ي��ة  بتقنية 
خلف�س �حلر�رة �ملركزية..موؤكد� 
�إىل �أن كل هذه �لتجهيز�ت جتعلنا 
متفائلن مبو�شم حج ناجح - �إن 
بجميع  معاليه  مهيبا   - �هلل  �شاء 
ت��ق��دمي  �ل�����������وز�رة يف  م���ن�������ش���وب���ي 
�خلدمة للحجاج على �أكمل وجه. 
طارق  �لدكتور  �أو�شح  جانبه  من 
�ل��ع��رن��و���س م��دي��ر ع���ام �ل��ط��و�رئ 
�ل��ط��و�رئ  جلنة  رئي�س  �ل�شحية 
و�ل��ط��ب �مل��ي��د�ين يف �ل�����وز�رة..�أن 
�ل������وز�رة �أدخ���ل���ت ه���ذ� �ل���ع���ام 50  

�لأي�������ام �مل��ا���ش��ي��ة �ح��ت��ج��اج��ا على 
بتعليمات  ���ش��ح��ف��ي��ون  و���ش��ف��ه  م���ا 
ب����ان����ت����ه����اج �خل�����ط�����اب �حل���ك���وم���ي 
ح��ي��ال �لح��ت��ج��اج��ات وه���ي �لأي����ام 
�لآن،  و�مل�شهد  و�ل��ق��ر�ر  و�جل��ري��دة 
لكن هذه �ل�شحف عاودت �ل�شدور 
وفق  بعقوبات،  تهديدها  بعد  �لآن 
حممد  في�شل  �ل�شحفي  �أك��ده  ما 

���ش��ي��ارة �إ����ش���ع���اف ���ش��غ��رة ع��ال��ي��ة 
�لتجهيز لي�شبح �لعدد �لإجمايل 
135 �شيارة �إ�شعاف تعمل مبثابة 
وح����د�ت ع��ن��اي��ة م��رك��زة متحركة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع �حل����الت �ل��ط��ارئ��ة 
  85 �إىل  �مل����ي����د�ن..�إ�����ش����اف����ة  يف 
�إ�شعاف كبرة موزعة على  �شيارة 
�ل�شحية  و�مل���ر�ك���ز  �مل�شت�شفيات 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة و�مل�����ش��اع��ر �مل��ق��د���ش��ة. 
ون����وه ب����اأن �ل������وز�رة ج���ه���زت  18  
للتعامل  م��ي��د�ن��ي��ة  ط��ب��ي��ة  ف��رق��ة 
مع �حلالت �لطارئة يف حمطات 
��شتالم  �مل�����ش��اع��ر ح��ي��ث مت  ق��ط��ار 
ه��ذه  فيها  تتمركز  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ع 
وز�رة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل����ف����رق 
�ل�شوؤون �لبلدية و�لقروية وهيئة 
�لهالل �لأحمر �ل�شعودي . و�أ�شار 
وف��رت  �ل����وز�رة  �أن  �إىل  �لعرنو�س 
و�ت�����ش��ال ل�شلكي  �إن�����ذ�ر  �أج���ه���زة 

�شالح للجزيرة نت.
ك��م��ا �أوق������ف �أرب����ع����ة ك���ت���اب �أع���م���دة 
ل�����ف�����رت�ت حم�������ددة م�����ن �ل���ك���ت���اب���ة 
�ملكا�شفي،  حيدر  منهم  �ل�شحفية 
وح�����ش��ن �إ���ش��م��اع��ي��ل، و�ل��ه��ن��دي عز 
�ل����دي����ن، و�ل���ط���اه���ر ���ش��ات��ي �ل���ذي 
�إن قر�ر  ع��اود �لعمل �ل�شبت وق��ال 
�أكتوبر-  4 ي��وم  ب��د�أ  �ل��ذي  �إيقافه 
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•• نيودلهي-يو بي اأي:

�رتفع عدد قتلى �لتد�فع �لذي ح�شل �لأحد بن حجاج 
تخطى  فيما  �شخ�شاً   64 �إىل  �لهند  ب�شمال  معبد  يف 
عدد �جلرحى 100 ونقلت قناة �أن دي تي يف �لهندية 
قتلو� وجرح ما يزيد عن  64 �شخ�شاً  �أن  عن �ل�شرطة 
100 يف �لتد�فع �لذي ح�شل �شباحاً يف معبد ر�تانغار 

�لو�قع يف غابة على �شفاف نهر �ل�شند يف مقاطعة د�تيا 
يف م��ادي��ا ب��ر�دي�����س وذك���رت �أن م��ا ل يقل ع��ن 25 �أل��ف 
عند  �لنهر  فوق  �جل�شر  على  كانو� حمت�شدين  �شخ�س 
وقوع �لتد�فع. وكانت ذكرت و�شائل �إعالم هندية ذكرت 
يف وقت �شابق �أن 50 �شخ�شاً على �لأقل قتلو� و�أ�شيب 
100 بجروح بتد�فع بن حجاج يف �ملعبد،و�أن حو�يل 5 

�آلف حاج �حت�شدو� �ليوم يف معبد ر�تانغار.

•• �صنعاء-وام:

�ملتحدة  �لأمم  عام  �أم��ن  م�شت�شار  بنعمر  جمال  �ختتم 
عدة  ��شتغرقت  �شنعاء  �إىل  زي��ارة  �ليمن  �إىل  ومبعوثه 
�أي�����ام �إط���ل���ع خ��الل��ه��ا ع��ل��ى جم���ري���ات �حل�����و�ر �ل��وط��ن��ي 

بنعمر  �أن  �شباأ  �ليمنية  �لأنباء  وكالة  وذك��رت  �ل�شامل. 
�أكد خالل لقائه �أول �أم�س وزير �لد�خلية �ليمني عبد 
�لقادر قحطان..�أن تقارب وجهات نظر �لقوى �ل�شيا�شية 
�ليمنية ي�شهم �إىل حد كبر يف ��شتقر�ر �لو�شع �لأمني 

يف �لبالد.

•• كابول-يو بي اأي:

قتل 13 م�شلحاً من طالبان، و�عتقل 9 �آخرون، بعمليات 
م�����ش��رتك��ة ن��ف��ذت��ه��ا �ل���ق���و�ت �لأف��غ��ان��ي��ة وق����و�ت �مل�����ش��اع��دة 
�لأربع  �ل�شاعات  خالل  )�إي�شاف(،  �أفغان�شتان  يف  �لدولية 

و�لع�شرين �لأخرة باأقاليم خمتلفة من �لبالد.
وقالت وز�رة �لد�خلية �لأفغانية يف بيان �لأحد، �إن �لقو�ت 
�لأفغانية نّفذت مع قو�ت )�إي�شاف( عدة عمليات تطهر 
وردك،  وم��ي��د�ن  و�أوروزغ�����ان،  لغ��م��ان  باأقاليم  م�شرتكة 
وباكتيكا، وفرح، وهلمند خالل �ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين 
�لأخرة، فقتلت 13 م�شلحاً من طالبان، وجرحت �ثنن، 
و�عتقلت 9 �آخرين. و�أ�شار �لبيان �إىل �أن �لقوى �لأمنية 

وفككت  و�خلفيفة  �لثقيلة  �لأ�شلحة  من  كميات  �شادرت 
�ألغاماً من دون ذكر لأية خ�شائر ب�شفوف �لقوى �لأمنية. 
�ىل ذلك، قال م�شوؤولون يف ولية كونار ب�شرق �أفغان�شتان 
 8 عمرهما  طفلن  قتلو�  طالبان  حركة  من  عنا�شر  �إن 
و10 �شنو�ت بتهمة �لتج�ش�س ل�شالح �حلكومة �لأفغانية 
يف  �مل�شوؤول  �أن  خاما  ل�شحيفة  �لل��ك��رتوين  �ملوقع  وذك��ر 
�أيدي  على  �لطفلن  مقتل  �أك��د  ماليك  �شوجول  �لولية 
م�شلحي طالبان ليل �ل�شبت. ومل يعلق بعد �أي م�شوؤولن 
من حركة طالبان على �حلادثة ويذكر �أن حركة طالبان 
�شبق �أن �تهمت باختطاف فتى يف �ل�15 من �لعمر وقتله 
وليو  يف  �لأفغانية  �ل�شرطة  مع  بالرتباط  �تهامه  بعد 

غازين �شرق �أفغان�شتان.

ع�سر�ت �لقتلى بتد�فع يف معبد بالهند

مبعوث �أمني عام �لأمم �ملتحدة يغادر �سنعاء

مقتل 13 م�سلحًا من طالبان يف �أفغان�ستان

�أمريكا و�أفغان�ستان تتفقان على م�سودة �تفاق �أمني 

�إير�ن ترف�س �سحن خمزونها من �ليور�نيوم للخارج

•• بغداد-ا ف ب:
�طلقت �ل�شلطات �لعر�قية �م�س م�شروع �لبطاقة �لوطنية 
يف خطوة �عترب م�شوؤولون �نها ت�شع حد� لعملية �خرت�ق 
يتنقلون  �ل��ذي��ن  �لره��اب��ي��ن  وتك�شف  �ل��ق��دمي��ة  �ل��وث��ائ��ق 
�ملا�شي عقد�  �ل�شبوع  وقعت  بغد�د  وكانت  م��زورة  بهويات 
�لر�شمية  �لوثائق  مبو�شوع  متخ�ش�شة  �ملانية  �شركة  مع 
�مل�شالة،  ه��ذه  تناولت  در��شة  من  عامن  بعد  و�ل�شخ�شية 
ح�شبما �فاد بيان للمكتب �لعالمي لرئي�س �لوزر�ء نوري 

�ملالكي �لذي ي�شرف على �مل�شروع.
�جلن�شية  مدير  فريح  �ل���رز�ق  عبد  حت�شن  �ل��ل��و�ء  و�علن 

بتجهيز  �ملبا�شرة  �لحد  بغد�د  �لعام يف موؤمتر �شحايف يف 
�لبنى �لتحتية لهذ� �مل�شروع.

�مل�����ش��روع يف  �ل��ذي و�شع لمت��ام  �لزمني  �ل�شقف  �ن  وق��ال 
�ىل خم�س  �شي�شل  كرد�شتان  �قليم  فيه  �لعر�ق مبا  عموم 

�شنو�ت، لكننا �شن�شعى لخت�شاره .
وذكر �ن �لبطاقة متطورة وفيها مو��شفات �منية ل ميكن 
�خرت�قها وتزويرها ، م�شيفا �ن �لبطاقة �لقدمية ميكن 

تزويرها وقد ��شتغلها �لرهابيون �ح�شن ��شتغالل .
و�شتحفظ �ملعلومات �ملوجودة يف �لبطاقة يف نظام �جلو�ز�ت 
قال  جهته،  وم��ن  و�ل�شكن  �مل���رور  ون��ظ��ام  �ملعلومات  وبنك 
لفر��س  معن  �شعد  �لعميد  �لد�خلية  وز�رة  با�شم  �ملتحدث 

بر�س �نه عندما يكون لديك قاعدة معلومات ر�شينة لكل 
�فر�د �ملجتمع �لعر�قي فانه �شتكون لديك قاعدة معلومات 
��شتخبار�تية . و��شاف لطاملا ��شتفادت �ملجاميع �لرهابية 
من بطاقة �لح��و�ل �مل��زورة، فكنا ن�شطر �حيانا �ىل ن�شر 
خرب�ء من د�ئرة �جلن�شية عند �حلو�جز �لمنية للتدقيق 

يف بطاقة �لحو�ل �ملدنية .
�لقاعدة وق�شم  ق��ي��اد�ت تنظيم  ع��دد كبر من  وق��د متكن 
منهم يحملون جن�شيات عربية، من �خلروج من �ل�شجون 
زمام  تتوىل  �لقو�ت �لمركية  كانت  م��زورة حن  بهويات 
�ربع  عن  �شتغني  �لتي  �ملوحدة  و�لبطاقة  �لمنية  �ملبادرة 
معامالتهم،  لجن��از  �لعر�قيون  حاليا  ي�شتخدمها  وثائق 

�نتحار �أمريكي د�خل �سجن يف م�سر
•• القاهرة-يو بي اأي:

قال م�شدر طبي م�شري، �م�س �لأحد، �إن مو�طناً �أمركياً �أقدم على 
�لنتحار �شنقاً د�خل حمب�شه يف ق�شم �شرطة مبدينة �لإ�شماعيلية 
قبل �لتحقيق معه بتهمة ك�شر حظر �لتجول يف �شيناء. ونقلت و�شائل 
�إعالم م�شرية عن م�شدر يف م�شت�شفى �لإ�شماعيلية �لعام، قوله �إن 
�أمركياً يدعى جيم�س هرني )55 عاماً( �أدخل �إىل �مل�شت�شفى جثة 
�شنقاً  �لنتحار  على  �أق��دم  بعدما  �ملوتى،  ثالجة  �إىل  ونقل  هامدة 
د�خل حمب�شه بق�شم �أول �لإ�شماعيلية. وكان هرنى حمتجز�ً بق�شم 
�أول �لإ�شماعيلية بعد �إحالته من نيابة �لعري�س �إىل �لإ�شماعيلية، 
بتهمة  �ل��دويل،  رف��ح  �لعري�س  �لقب�س عليه على طريق  �إلقاء  �إث��ر 
خرق مو�عيد حظر �لتجول وقال هرني خالل �لتحقيقات �إنه كان 

يريد �لتوّجه �إىل قطاع غزة عن طريق معرب رفح �لربي.

�لعر�ق يطلق م�سروع بطاقة وطنية لإنهاء �لتزوير 

•• هانوي-ا ف ب:

�ىل  �لفيتنامين  �لف  مئات  ن��زل 
�ل�شلو�ت  وقع  على  هانوي  �شو�رع 
و�ل�����ب�����ك�����اء ل�������دى م���������رور �مل����وك����ب 
�جل���ن���ائ���زي ل��ل��ج��رن�ل ف���و ن��غ��وي��ن 
ج���ي���اب ب���ط���ل �ل����ش���ت���ق���الل �ل����ذي 
�شاحنة  و�شارت  �لح��د  دفنه  ج��ري 
�مللفوف  �ل��ن��ع�����س  حت��م��ل  ع�شكرية 
بالعلم �لوطني يف �رجاء �لعا�شمة 
�ليوم �لخر للجنازة �لوطنية  يف 
ل���ث���اين �ك����رث ���ش��خ�����ش��ي��ة حم��ب��وب��ة 
يف �ل���ب���الد ب��ع��د م��وؤ���ش�����س �حل���زب 

�ل�شيوعي �لفيتنامي هو �شي منه.
مبر��شم  �لقيام  �لنظام  ق��رر  فقد 
ج���ن���ازة ر���ش��م��ي��ة ل���ل���ج���رن�ل ج��ي��اب 
متجاهال �نتقاد�ته للحزب يف �خر 
�يام حياته وبالرغم من �بعاده عن 
ثالثن  خالل  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة 
ع���ام���ا، م���رك���ز� ع��ل��ى م��و����ش��ف��ات��ه 
يريد  �ن���ه  ل��و  ك��م��ا  �شيوعي  كبطل 
ت��ع��زي��ز �شرعيته  ذل���ك  م��ن خ���الل 

�لذ�تية.
وق���������ال �لم���������ن �ل�����ع�����ام ل���ل���ح���زب 
عرب  ت��رون��غ  ف��و  نغوين  �ل�شيوعي 
�لتلفزيون �ن جياب جرن�ل �ل�شعب 

�لبد  �ىل  حمفور�  �شيبقى  و��شمه 
يف ت��اري��خ �لم���ة. و����ش��اف �ن وف��اة 
ذلك �لذي جنح يف هزم �لفرن�شين 
و�لم��رك��ي��ن على ح��د ���ش��و�ء هي 

خ�شارة كربى لل�شعب و�لبالد.
�ل�شو�رع  �للف يف  مئات  و�حت�شد 

لنقل �لنع�س نحو �ملطار هتف رجل 
�جلرن�ل �شيحيا �ىل �لبد.

ودفن جياب �لحد يف م�شقط ر�أ�شه 
كو�نغ بينه �ملنطقة �لتي تبعد نحو 
وك��ان  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ع��ن  ك��ل��م   500
 1954 �جل����رن�ل ج��ي��اب جن��ح يف 

لل����ق����اء �ل���ت���ح���ي���ة �لخ��������رة ع��ل��ى 
�جل�������رن�ل ج���ي���اب �ل������ذي ت�����ويف يف 
�لول-�كتوبر  ت�شرين  من  �لر�بع 

عن مئة وعامن.
ول�����دى م�����رور م���وك���ب �ل�����ش��ي��ار�ت 
�لزهار  باكاليل  �ملغطاة  �لع�شكرية 

�لقو�ت  ن��ك��ر�ء يف  �ن���ز�ل هزمية  يف 
دي��ان  يف  �لفرن�شية  �ل���ش��ت��ع��م��اري��ة 
بيان فو، لي�شجل حدثا ��ش�س لقيام 
�لهيمنة  و�ن��ت��ه��اء  م�شتقلة  فيتنام 

�لفرن�شية على �لهند �ل�شينية.
ويعترب جياب �لذي �شكل با�شاليبه 
للمقاتلن  �لهام  �لتكتيكية م�شدر 
�ي�شا من  �ل��ع��امل،  �رج���اء  �شائر  يف 
كبار �شناع �لفوز على �لمركين 
ت��وح��ي��د  �ىل  �دى  م���ا   1975 يف 
ف��ي��ت��ن��ام وق�����ال ت�����ر�ن ه���ون���غ ت��وي 
�لعمر  من  �لبالغ  �ل�شابق  �ملوظف 
معه  ح��ام��ال  رح��ل  �ن��ه  ع��ام��ا   74

جزء� من �نت�شار�تنا �لعظيمة.
وق���ال ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س بعد 
����ش���الة ل����دى م�����رور �ل��ن��ع�����س �ن��ه��ا 
��شخم جنازة يف فيتنام بعد جنازة 
 .1969 يف  منه  �شي  هو  �لرئي�س 
�لعجاب  جلياب  يكنون  �لنا�س  �ن 
ويحبونه من �عماق قلوبهم ونادر� 
م��ا يحدث ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �حل�شد 
�جل���م���اه���ري �ل��ك��ب��ر يف ف��ي��ت��ن��ام 
�ل�شيوعي  �حل����زب  ي�شيطر  ح��ي��ث 
�حلاكم على كل تفا�شيل �ملنا�شبات 
�لر�شمية وحيث تفرق �لتظاهر�ت 

�ل�شعبية بالقوة.

ح�سود �سعبية يف فيتنام لود�ع �جلرن�ل جياب 

�لإي��ر�ين  �خلارجية  وزي��ر  �أ�شتون، 
حم����م����د ج���������و�د ظ�����ري�����ف وك����ب����ار 
 1+5 �مل�شوؤولن يف دول جمموعة 
)�ل����ولي����ات �مل���ت���ح���دة، ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
فرن�شا، �ل�شن ورو�شيا �إ�شافة �إىل 
�أمل��ان��ي��ا(. وت��وف��د �ل��ولي��ات �ملتحدة 
ح��ل  �إىل  �ل���ت���و����ش���ل  ت����اأم����ل  �ل���ت���ي 
�لنووي  �مللف  لت�شوية  دبلوما�شي 
خارجيتها  وزي���ر  نائبة  �لإي����ر�ين، 
لل�شوؤون �ل�شيا�شية وندي �شرمان.

وي���������ش����م �ل�����وف�����د �لم�����ري�����ك�����ي يف 
�ب��رز خرب�ء  �ملحادثات و�ح��دة من 
�لعقوبات باحلكومة �لمريكية يف 

��شارة �ىل �ن و��شنطن رمبا تعطي 
قد  �لتي  للطريقة  �ك��رب  �هتماما 

تخفف بها �لعقوبات عن طهر�ن.
وذكرت وز�رة �خلارجية �لمريكية 
وز�رة  وكيلة  ���ش��رم��ان  وي��ن��دي  �ن 
�خل����ارج����ي����ة �لم���ري���ك���ي���ة وث���ال���ث 
�ك����رب م�������ش���وؤول���ة ب�����ش��ك��ل ف��ع��ل��ي يف 
�لمريكي  �لوفد  �شرت�أ�س  �ل��وز�رة 
يف �مل��ف��او���ش��ات ب��ن �ي���ر�ن و�ل���دول 
�ل�����ش��ت �ل���ك���ربى يف ج��ن��ي��ف ي��وم��ي 

�لثالثاء و�لربعاء.
و�ل���ق�������ش���ي���ة �ل����ش���ا����ش���ي���ة يف ه���ذه 
بريطانيا  �شت�شم  �لتي  �ملحادثات 

فال   .. �لق�شائية  �ل��ولي��ة  م�شاألة 
�أمني  �ت��ف��اق  �ب���ر�م  لال�شف  ميكن 
�ملحادثات  �ن  ك��رز�ي  وق��ال  ثنائي. 
ركزت على حماية �شيادة �أفغان�شتان 
و�ن������ه مت ح����ل خ����الف����ات رئ��ي�����ش��ي��ة 
ومنها طلب �أمريكي بالقيام مبهام 
على  �لره������اب  مل��ك��اف��ح��ة  م�شتقلة 
�أر��س �أفغانية وطاملا �أغ�شبت مثل 
�لفغاين  �لرئي�س  �لعمليات  تلك 
�ل�������ذي ك������ان ي���ط���ال���ب و�����ش���ن���ط���ن 
ب��امل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى ت���ب���ادل �مل��ع��ل��وم��ات 

بدل من ذلك.
�لفغانية طلبا  �حلكومة  ورف�شت 
�أم��ري��ك��ي��ا �أول���ي���ا ب�����ش��اأن �حل�����ش��ان��ة 
يف ب��د�ي��ة �ل��ع��ام وي��ح��ت��دم �خل��الف 
ب�����ش��اأن �مل�����ش��األ��ة م��ن��ذ ذل���ك �حل��ن 
مم��اث��ل��ة  حم���ادث���ات  �ن��ه��ي��ار  و�أدى 
ب���ن �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة و�ل���ع���ر�ق 
لم����ور  ي���رج���ع  ف��ي��م��ا   2011 يف 
�نهاء  �ىل  �حل�شانة  ق�شية  منها 
متاما  ملهمتها  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
هناك بدل من �أن حتتفظ بوجود 

قوي.

خ���ت���ام ج���ول���ة يف �آ����ش���ي���ا ����ش��ت��م��رت 
مع  �لغد�ء  و�شيتناول  �أي��ام.  ع�شرة 
وزي��رة خارجية �لحت��اد �لأوروب���ي 
�أ�شتون كما �شرح م�شوؤول  كاثرين 
يف �خل��ارج��ي��ة �لأم��رك��ي��ة ي��ر�ف��ق 

كري، وبع�س �ل�شحافين.
ك���ري  ي���رك���ز  �أن  �مل���ن���ت���ظ���ر  وم�����ن 
و�أ����ش���ت���ون يف حم��ادث��ات��ه��م��ا ب��ع��ي��د� 
عن �لكامر�ت، على �مللف �لنووي 
�لإي�����ر�ين ق��ب��ل �جل��ول��ة �جل��دي��دة 
جنيف  يف  �ملرتقبة  �ملفاو�شات  من 

�لثالثاء و�لأربعاء.
و�شت�شم هذه �ملحادثات �إىل جانب 

•• طهران-اأ ف ب:

�أك��������د ع����ب����ا�����س ع�����ر�ق�����ج�����ي، ك��ب��ر 
�مل��ف��او���ش��ن �لإي���ر�ن���ي���ن يف �مل��ل��ف 
�مل��وق��ع  نقله  ت�شريح  يف  �ل���ن���ووي، 
�لر�شمي،  للتلفزيون  �لإل��ك��رتوين 
�إر�شال خمزونها  �إي��ر�ن ترف�س  �أن 
م����ن �ل����ي����ور�ن����ي����وم �مل��خ�����ش��ب �إىل 

�خلارج.
�ل��ذي �شي�شارك يف  وق��ال عر�قجي 
�لعظمى  �ل���ق���وى  م���ع  �مل��ف��او���ش��ات 
ب�������ش���اأن �مل���ل���ف �ل����ن����ووي �لإي������ر�ين 
�ل���ث���الث���اء و�لأرب�����ع�����اء �مل��ق��ب��ل��ن يف 
جنيف: �إن �خلط �لأحمر بالن�شبة 
لإير�ن يف �ملفاو�شات هو تخ�شيب 
يف  نتناق�س  �أن  ميكننا  �ليور�نيوم، 
تخ�شيب  وم�����ش��ت��وى  وك��م��ي��ة  �شكل 
�ل��ي��ور�ن��ي��وم ل��ك��ن �إر����ش���ال �إن��ت��اج��ن��ا 
�خل����ارج  �إىل  �ل���ي���ور�ن���ي���وم(  )م����ن 

ي�شكل خطاً �أحمر.
و�أعلنت وز�رة �خلارجية �لأمركية 
من جهتها، �أن �لوزير جون كري 
ي��زور �لأح��د و�لث��ن��ن لندن حيث 
�شيعقد لقاء مع نظرته �لأوروبية 
كاثرين �أ�شتون يتمحور حول �مللف 
ك��م��ا �شيجري  �لإي������ر�ين،  �ل���ن���ووي 
�ل�شورية  �لأزم����ة  ح��ول  حم��ادث��ات 
م����ع �مل����ب����ع����وث �لأمم��������ي ل�����ش��وري��ا 

�لأخ�شر �لإبر�هيمي.
وق�����د و����ش���ل ك�����ري ف���ج���ر �لأح�����د 
ك����اب����ول يف  م����ن  �آت����ي����ا  ل����ن����دن  �إىل 

�لتفاق قبل �نتهاء �ملهلة.
وق���ال م�����ش��وؤول �أم��ري��ك��ي ك��ب��ر �ن 
�جل��ان��ب��ن �ت��ف��ق��ا ع��ل��ى ���ش��ي��غ��ة يف 
م�����ش��ودة �لت���ف���اق ت�����ش��م��ل م�����ش��األ��ة 

�حل�����ش��ان��ة ومي��ك��ن ع��ر���ش��ه��ا على 
�ملجل�س �لعلى للقبائل لبحثها.

م���وؤمت���ر �شحفي  ك����ري يف  وق����ال 
نريد �أن نقول �نه �ذ� مل يت�شن حل 

�نهم  �أمريكيون  م�شوؤولون  وق��ال 
بنهاية  �مل��ع��اه��دة  �جن����از  ي���ري���دون 
و�ع��ت��ربت  �لول  ت�����ش��ري��ن  �ك��ت��وب��ر 
زيارة كري حماولة �أخرة لمتام 

••كابول-رويرتز:

�لمريكي  �خلارجية  وزي��ر  تو�شل 
ج���ون ك���ري و�ل��رئ��ي�����س �لف��غ��اين 
�ت��ف��اق مبدئي  ك����رز�ي �ىل  ح��ام��د 
ب�شاأن معاهدة �أمنية ثنائية يتوقف 
زعماء  مو�فقة  على  �لن  �ق��ر�ره��ا 

�لقبائل �لفغانية.
كري  �أعلنه  �لذي  �لتفاق  ويبقي 
وك����رز�ي م��ع��ا ب��ع��د حم��ادث��ات على 
مدى يومن يف �لعا�شمة �لفغانية 
كابول بع�س �لقو�ت �لمريكية يف 

�أفغان�شتان بعد 2014.
رئي�شيا  �أمريكيا  مطلبا  ويت�شمن 
ب��الح��ت��ف��اظ ب��ال��ولي��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
ع���ل���ى �ل�����ق�����و�ت �ل���ت���ي ���ش��ت��ب��ق��ى يف 
�أفغان�شتان وهو ما مينحها ح�شانة 

من �لقانون �لفغاين.
وي���ت���وق���ف ق���ب���ول���ه ع���ل���ى م��و�ف��ق��ة 
�مل��ج��ل�����س �لع���ل���ى ل��ل��ق��ب��ائ��ل وق���ال 
ك�����رز�ي يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي عرب 
مرتجم تو�شلنا �لليلة �ىل نوع ما 

من �لتفاقات.

ورو�شيا  و�ملانيا  وفرن�شا  و�ل�شن 
و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة و�ي������ر�ن هي 
م���ع���رف���ة �خل�����ط�����و�ت �ل����ت����ي رمب���ا 
تتخذها �ير�ن للحد من برناجمها 
�لتي  �لعقوبات  وتخفيف  �ل��ن��ووي 
على  �لكربى  �لقوى  تعر�شها  قد 

�ير�ن مقابل ذلك.
من  بقلق  �لغربية  �ل���دول  وت�شعر 
ن��ووي��ة  ق��ن��اب��ل  ل�شنع  �ي����ر�ن  �شعي 
. وت��ن��ف��ي �ي�����ر�ن ذل����ك وت���ق���ول �ن 
برناجمها �لنووي ل يهدف �ل �ىل 

�غر��س �شلمية.
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 �ملالية تنظم حفل ��ستقبال للم�ساركني يف 
�جتماعات �سندوق �لنقد و�لبنك �لدوليني

تداولت بور�شة دبي للذهب وال�شلع تنمو مبعدل 69 % بنهاية الربع الثالث لعام 2013
بلغت �أحجام �لتد�ولت منذ بد�ية �لعام 11.35 مليون 
عقدً� بزيادة 69 % عن �لفرتة ذ�تها من عام 2012 
منو تداولت عقود الذهب الآجلة يف �شبتمرب مبعدل 23 % مقارنة مع بال�شهر ال�شابق

ح��ق��ق��ت �أح���ج���ام �ل���ت���د�ولت يف ب��ور���ش��ة دب���ي للذهب 
2013 من��و�ً  ب��د�ي��ة ع���ام  DGCX  م��ن��ذ  و�ل�����ش��ل��ع 
عقد�ً   11،357،329 ت���د�ول  م��ع   ،69% مب��ع��دل 
حتى نهاية �لربع �لثالث. وعزز من هذ� �لنمو �رتفاع 
%2 عن  �شبتمرب مبعدل  �شهر  �لتد�ولت يف  �أحجام 
�شبتمرب 2012 مع تد�ول 988،269 عقد�ً بقيمة 
�لثمينة يف  �ملعادن  و�شكلت  �أمريكي.  دولر  مليار   28
�شهر  يف  �لنمو  حم��رك  و�ل�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة 
�شبتمرب وقفزت �أحجام تد�ولت عقود �لذهب �لآجلة 
مدفوعة  �ل�شابق  �ل�شهر  مع  باملقارنة   23% مبعدل 
بزيادة تقلب �أ�شعار �ملعادن �لثمينة. كما حققت عقود 
%53 عن  �شبتمرب من��و�ً مبعدل  �لآج��ل��ة يف  �لف�شة 
�لعمالت  عقود  ت��د�ولت  �أحجام  و�رتفعت  �أغ�شط�س. 
%77 عن  2013 مب��ع��دل  ب��د�ي��ة ع��ام  �لآج��ل��ة منذ 
�ل��ف��رتة ذ�ت��ه��ا م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، حيث حققت عقود 
مبعدل  منو�ً  �لآجلة  و�ليورو  و�لن  �لهندية  �لروبية 
%62 و%72 و%74 على �لرتتيب و�شجلت عقود 
�لروبية �لهندية �لآجلة منو�ً مبعدل %15 يف �شهر 

•• وا�صنطن-وام:

�ل�شنوية  �لجتماعات  هام�س  على  �ملالية  وز�رة  نظمت 
يف  حاليا  �ملنعقدة  �ل��دول��ي��ن  و�لبنك  �لنقد  ل�شندوق 
و�لبنوك  �مل�����ش��ارف  ملمثلي  ��شتقبال  و����ش��ن��ط��ن..ح��ف��ل 
�لتعريف  �لفعالية..بهدف  هذه  يف  �مل�شاركة  �لإمار�تية 
ب��ه��ا ودوره������ا �ل���د�ع���م مل�����ش��رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�مل��ال��ي��ة  وزر�ء  م���ن  ع����دد  �حل���ف���ل  ح�����ش��ر  �ل����دول����ة.  يف 
�ملالية  �ملوؤ�ش�شات  وروؤ���ش��اء  �ملركزية  �لبنوك  وحمافظي 
يف  �مل�شاركة  و�لوفود  �ل�شتثمارية  و�ملوؤ�ش�شات  �لدولية 
و�لبنك  �ل��دويل  �لنقد  ل�شندوق  �ل�شنوية  �لجتماعات 
�لطاير وزي��ر  ب��ن حميد  و�أ���ش��اد معايل عبيد   . �ل���دويل 
�لإمارتية  و�مل�شارف  بالبنوك  �ملالية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة 
لل�شندوق  �ل�شنوية  �لجتماعات  فعاليات  يف  �مل�شاركة 
و�ل��ب��ن��ك..م�����ش��دد� ع��ل��ى �ل��ت��ز�م �ل�����وز�رة ب��دع��م �لقطاع 
�مل�شريف �لإمار�تي و�لرتويج ملوؤ�ش�شاته �لتي تلعب دور� 
رئي�شيا يف دعم �لقت�شاد �لكلي لدولة �لإمار�ت . وقال 
معاليه �إن تنظيم �حلفل ياأتي على هام�س �لجتماعات 
�ل�����ش��ن��وي��ة مل��ج��م��وع��ة �ل��ب��ن��ك �ل����دويل و���ش��ن��دوق �لنقد 

�ل�شدد  ه��ذ�  ويف  �أغ�شط�س.  ب�شهر  م��ق��ارن��ة  �شبتمرب 
لبور�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أن��در���ش��ون،  غ���اري  ق��ال 
يف  �لآج��ل��ة  �لذهب  عقود  توفر  و�ل�شلع:  للذهب  دب��ي 
للتحوط  ��شتثنائية  �أد�ة  و�ل�شلع  للذهب  دبي  بور�شة 
من �لتعر�س ملخاطر �شعر �لذهب يف �لبيئات �ملتقلبة 
مما يتيح للم�شاركن حتقيق �لأرباح بغ�س �لنظر عن 
�ل�شوق وقد �شهد �شهر �شبتمرب  �لجتاه �لذي ي�شلكه 
خلفية  ع��ل��ى  �لثمينة  �مل��ع��ادن  �أ���ش��ع��ار  تقلب  يف  زي����ادة 
�لرتياب �لذي يحيط بالو�شع �لقت�شادي �لأمريكي، 
�لأعياد  ومو�شم  �لإقليمية،  �جليو�شيا�شية  و�لأح��د�ث 
�ملقبل يف �لهند �لتي تعترب و�حدة من �أكرب �مل�شتهلكن 
للذهب يف �لعامل. وتقدم بور�شة دبي للم�شاركن بيئة 
عقود  ل��ت��د�ول  �ملخاطر  م��ن  وخالية  ومنظمة  د�ع��م��ة 
�لذهب �لآجلة. ومن بن �لعقود �لأخرى �لتي �شهدت 
�ل����دولر �لأ����ش���رت�يل- ق��وي��اً يف �شبتمرب ع��ق��ود  من���و�ً 

�ل������دولر �لأم���ري���ك���ي �لآج���ل���ة �ل��ت��ي �رت��ف��ع��ت مب��ع��دل 
�لأمريكي  �لكندي-�لدولر  �لدولر  %114، وعقود 

�لآجلة، مبعدل %22 مقارنة مع �شهر �أغ�شط�س.

�لدويل وللعام �لثاين على �لتو�يل بهدف تعزيز معرفة 
و�أهمية  ودور  بحجم  �لج��ت��م��اع��ات  ه��ذه  يف  �مل�����ش��ارك��ن 
�ل��ق��ط��اع �مل�����ش��ريف و�مل���ايل يف دول���ة �لإم����ار�ت و�ل��رتوي��ج 
للنجاحات و�لإجن��از�ت �لتي حققها على مدى �لأعو�م 
�أظهر  �لإمار�تي  �مل�شريف  �لقطاع  �أن  و�أ�شاف   . �ملا�شية 
خالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�شية قدرة غر �إعتيادية على 
حيث  و�ملالية  �لقت�شادية  �لظروف  �أق�شى  مع  �لتكيف 
2008 وبدعم من وز�رة  ��شتطاعت موؤ�ش�شاته يف عام 
�لأم��ر  بجد�رة  �لعاملية  �ملالية  �لأزم��ة  تخطي   .. �ملالية 
�لذي ي�شعه يف موقع قوي ومتميز جلذب و��شتقطاب 
�ملزيد من �ل�شتثمار�ت �خلارجية �إىل �لدولة . وعقدت 
�جتماعات  �شتة  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��رتة  خ���الل  �مل��ال��ي��ة  وز�رة 
حت�شرية مع ممثلي �مل�شارف و�لبنوك �مل�شاركة بهدف 
�ملرجوة  �لنتائج  �ل�شتقبال وحتقيق  �شمان جناح حفل 
منه . و�شارك يف �لجتماعات ممثلون عن بنوك �أبوظبي 
�لتجاري  و�أب��وظ��ب��ي  �لوطني  دب��ي  و�لإم�����ار�ت  �لوطني 
م�شرف  �لإ���ش��الم��ي..ب��ج��ان��ب  ودب����ي  �لأول  و�خل��ل��ي��ج 
�أب��وظ��ب��ي �لإ���ش��الم��ي وب��ن��وك دب���ي �ل��ت��ج��اري و�لحت���اد 
�لهالل وعجمان  �لوطني وم�شريف  �لوطني و�لفجرة 

)�لكهرباء( �مل�سرية تدر�س زيادة �سعر )�لتعرفة( ورفع �لدعم
 3500 نحو  �إىل  للكهرباء  �لقومية  �ل�شبكة  يف  �لعجز 
�أ�شعار �لكهرباء كانت  ميجاو�ت، و�أن �لزيادة �لأخرة يف 
وبح�شب   .7.5% بلغت  وبن�شبة  �ملا�شي  يناير  �شهر  يف 
�شحيفة �لتحرير �مل�شرية، فاإن �ل�شر�ئح �جلديدة �لتي 
�شيتم رفع �لدعم عنها، و�شت�شم �مل�شتهلكن �ملوجودين يف 
�ل�شر�ئح �لر�بعة و�خلام�شة و�ل�شاد�شة. وت�شم �ل�شريحة 
م�����ش��رتك، وقيمة  م��ل��ي��وين  �مل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ع��ة 
32 قر�ًشا  �ل�شريحة يبلغ  �لكيلو و�ت يف هذه  ��شتهالك 
قبل �لزيادة �ملتوقعة، �أما �ل�شريحة �خلام�شة و�لتي تبد�أ 
و�ت،  كليو   1000 �إىل  و�ت  كيلو   651 ��شتهالك  م��ن 
و�لتي �شيتم رفع �لدعم منها فقد كانت قيمة �لكيلو و�ت 
46 قر�ًشا، �أما �ل�شريحة �ل�شاد�شة و�لأخرة و�لتي يزيد 

��شتهالكها عن 1000 كيلو و�ت وهي يف �لغالب خا�شة 
كانت  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل��ح��الت  و�مل�����ش��ان��ع  بال�شركات 
حتا�شب على قيمة 58 قر�ًشا للكيلو و�ت، و�لتي �شرفع 
�إق���ر�ر �ل��زي��ادة �جلديدة  عنها �ل��دع��م ه��ي �لأخ���رى بعد 
ورفع �لدعم عن هذه �ل�شر�ئح. من جهته ك�شف �لدكتور 
�ل��وز�رة، �لنقاب  �أبو �لعال، �ملتحدث �لر�شمي با�شم  �أكثم 
عن �أن هناك �جتاًها د�خل �لوز�رة لإلغاء �لدعم �خلا�س 
و�لتي  �ل�شتهالك،  يف  �لعليا  �ل�شر�ئح  على  بالكهرباء 
ذ�ته  �لوقت  و�ت، ويف  كيلو   650 على  ��شتهالكها  يزيد 
توجيه هذ� �لدعم �إىل �ل�شر�ئح �لأخرى �لدنيا، م�شر� 
�إىل �أن �لوز�رة تدر�س رفع �لدعم عن نحو 2٪ من �إجمايل 
��شتخد�مهم  ي�شل  ممن  م�شر،  يف  �لكهرباء  م�شتهلكي 

ا، مع در��شة كيفية توفر هذ�  �ألف كيلو و�ت �شهرًيّ �إىل 
�لدعم للفقر�ء و��شتخد�مه يف �شيانة �لوحد�ت وغرها. 
و�أ�شاف �أن �لوز�رة ما ز�لت يف مرحلة �لدر��شة، ومل يتم 
�ل�شريحة  �لدعم عن م�شتهلكي  رفع  �لقر�ر حول  �تخاذ 
 650 من  �شهريا  ��شتخد�ماتهم  ت�شل  و�لذين  �ملرتفعة، 
كيلو� و�ت �إىل �ألف كيلو و�ت، لفتا �إىل �أن هذه �ل�شريحة 
متثل فقط 2٪ من �إجمايل م�شتهلكي �لكهرباء يف م�شر، 
منوها �إىل �أن م�شتهلكي �ل�شريحة �ملرتفعة ميثلون �أكرب 
للكيلو و�ت  تكلفة  �أعلى  �أن  �لكهرباء، رغم  ل��وز�رة  م��ورد 
تدر�س  �ل���وز�رة  �أن  مو�شحا  قر�ًشا،   67 يتحملونها  �لتي 
كيفية رفع هذ� �لدعم دون �أن يتاأثر �أي�شا �أ�شحاب هذه 

�ل�شر�ئح ب�شكل مبالغ فيه.

••القاهرة-وكاالت:

يبدو �أن �أزمة �نقطاع �لكهرباء على مد�ر �أ�شهر �ل�شيف 
�ملا�شي، و�لتي و�شلت يف بع�س �ملناطق �إىل نحو 4 �شاعات 
ا لتخفيف �لأحمال، قد دفعت �مل�شوؤولن يف �لوز�رة،  يومًيّ
�إىل  �لكهرباء،  وزي��ر  �إم��ام  �أحمد  �ملهند�س  ويف مقدمتهم 
�لتفكر يف رفع �أ�شعار �لكهرباء. رفع �لأ�شعار يهدف �إىل 
توفر مبالغ مالية لإمتام عدد من �مل�شروعات �ملتعرثة، 
حمطات  لت�شغيل  �ل��الزم  �ل��وق��ود  توفر  �إىل  بالإ�شافة 
على  �لق�شاء  �أن  �إىل  بالإ�شافة  �لكهرباء،  و�إنتاج  توليد 
�أزمة �نقطاع �لكهرباء يحتاج �إىل ما يقرب من 30 مليار 
و�شل  ما  بعد  خ�شو�شا  نهائيا،  �مل�شكلة  هذه  حلل  جنيه 

ع��ل��ى �ت���خ���اذ �ل���ق���ر�ر �مل��ن��ا���ش��ب كل 
يف جم���ال �خ��ت�����ش��ا���ش��ه، �آم��ل��ن �أن 
يوفر هذ� �لإ�شد�ر قدر�ً هاماً من 
هذه  �إليها  تطمح  �لتي  �ملعلومات 

�ل�شر�ئح وغرها من �ملهتمن. 

ك����ل ����ش���يء ج���اه���ز م����ن �ل��ن��اح��ي��ة 
�ل��ف��ن��ي��ة ل���ك���ن ت���ل���ك �لزم�������ة ه��ي 
لتم  و�ل  �ل���ش��د�ر..  �لتي عطلت 
�شندوق  ويتوقع  بالفعل.  �لم��ر 
�لردن بن  �ق��ت�����ش��اد  �ل��ن��ق��د من��و 
ثالثة و5ر3 باملئة يف �لعام �ملقبل 
�خلليجية  �أم��و�ل  �شخ  بدعم من 
تنفيذ م�شروعات يف جمال �لبنية 

�ل�شا�شية.
وم����ن �مل��ت��وق��ع ����ش��ت��م��ر�ر ت��ر�ج��ع 
�نخف�س  �ل���ذي  �لت�شخم  م��ع��دل 
�ىل خ��م�����ش��ة ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى �أ���ش��ا���س 

�شنوي يف �أغ�شط�س �ب.

�لكتاب  ب��اإ���ش��د�ر  �شتقوم  �ل�شنوي 
�لإح�����ش��ائ��ي �لإل��ك��رتوين يف ع��دده 
�ل���������ش����اد�����س وذل��������ك ب����ه����دف دع����م 
�مل��ع��ل��وم��ات  �إىل  �ل��و���ش��ول  و���ش��ائ��ل 
م���ن خ����الل خ���دم���ات �إل��ك��رتون��ي��ة 

ح��دي��ث��ة وخم��ت��ل��ف��ة م��وج��ه��ة �إىل 
���ش��ر�ئ��ح �أو����ش���ع م��ن �مل��ج��ت��م��ع مثل 
�لقر�ر  و�شناع  �ل�شيا�شات  ر��شمي 
و�ملحلين  �لأج��ان��ب  و�مل�شتثمرين 
مل�شاعدتهم   ، وغرهم  و�لباحثن 

�ل��غ��ار �مل�شري  �ن��ق��ط��اع �م�����د�د�ت 
�لرخي�س بفعل �نفجار�ت متكررة 
يف خط �لنابيب �لذي ميد �لبالد 

بالغاز.
و�أدت تلك �لنقطاعات �ىل �عتماد 
�لردن على �لديزل وزيت �لوقود 
�لبالد  وت�شتعد  �لتكلفة  مرتفعي 
خطوة  يف  �لكهرباء  �أ���ش��ع��ار  لرفع 
ق���د ت��ن��ط��وي ع��ل��ى خم���اط���ر بعد 
�ل��ع��ام �ملا�شي  �ن����دلع م��ظ��اه��ر�ت 
�حتجاجا على خف�س دعم �لوقود 

�لذي يطالب به �شندوق �لنقد.
ومع ذلك قال �مل�شوؤولون �ن هناك 

عالمات على �نتعا�س �قت�شادي �ذ 
�خلارجية  �لحتياطيات  �رتفعت 
مليار  7ر10  ن��ح��و  �ىل  ل��ل��ب��الد 
�أم������و�ل  ����ش���خ  م����ن  ب���دع���م  دولر 
خليجية و�ظهار �مل�شتثمرين ثقة 

متنامية يف �لقت�شاد �لردين.
ل��ب��ي��ع  �أي�������ش���ا  �لردن  وي���خ���ط���ط 
����ش���ن���د�ت دول����ي����ة م�����ش��م��ون��ة م��ن 
�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة ل��ك��ن��ه �أج����ل 
����ش��د�ره��ا ب��ف��ع��ل �أزم����ة �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
خماوف  �أث��ارت  و�لتي  �لمريكية 

�ل�شو�ق �لعاملية.
كو�شتيال  قالت  لذلك  ��شارة  ويف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ب���ل���غ �ل����ن����اجت �مل���ح���ل���ي �لإج����م����ايل 
ل�����الإم�����ارة ر�أ���������س �خل���ي���م���ة  ل��ع��ام 
درهم(  مليار   24.1( ب�   2012
بن�شبة منو قاربت %5.2 مقارنة 
�مل��ال  ر�أ����س  وتكوين   ،2011 بعام 
دره����م(  م��ل��ي��ار  ب���� )6.6  �ل���ث���اب���ت 
بعام  مقارنة   3.9% من��و  بن�شبة 
ب�����ح��و�يل  ���ش��ك��ان  وع����دد   ،2011
ذل��ك.  وغ���ر  ن�شمة  �أل���ف    422
ج���اء ذل���ك يف �ل��ك��ت��اب �لح�����ش��ائ��ي 
ع�شر  �ل��ر�ب��ع  )�ل����ش���د�ر  �ل�شنوي 
�د�رة  �ل�شادر عن   )  2013 ل�شنة 
�ل���در�����ش���ات و�لح�������ش���اء يف د�ئ����رة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة يف ر�أ������س 
�لكتاب  ه���ذ�  وي�شتعر�س  �خل��ي��م��ة 
 460 - �ل��ذي يتكون م��ن ح��و�يل 
�شفحة - �أهم �ملعلومات و�ملوؤ�شر�ت 
�لإح�شائية �لتي تعك�س و�قع �لنمو 
�لقت�شادي و�لجتماعي بالإمارة، 
ب��ي��ان��ات  �ح��ت��و�ئ��ه  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ح���دي���ث���ة وم���ف�������ش���ل���ة ع����ن جم��م��ل 
�لقطاعات ومنها: �ل�شكان و�لقوى 
�ل���ع���ام���ل���ة، �حل�������ش���اب���ات �ل��ق��وم��ي��ة، 

ق���ط���اع���ات �ل������زر�ع������ة، �ل�����ش��ن��اع��ة 
و�ل����ت����ج����ارة، �ل�������ش���ي���اح���ة، �ل��ب��ن��وك 
�ل��ت��ج��ارة  �إىل  �إ����ش���اف���ة  و�ل���ت���اأم���ن 

�خلارجية و�مليز�ن �لتجاري .
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع���ل���ى ذل�����ك ذك�����ر �أح���م���د 
د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �لطنيجي  عبيد 
ب��ال��وك��ال��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل�����ش��ن��وي  �ل��ك��ت��اب �لح�����ش��ائ��ي  �أن 
�ملعلومات  من  �لعديد  من  يحوي 
�لفرتة  يف  �ل�شافية   �لح�شائية 
ما   2012 ول��غ��اي��ة   2008 م��ن 
�حتياجات  يلبي  م��رج��ع��ل  يجعله 
و�ل�شركات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات،  �ل��دو�ئ��ر 
و�مل�شتثمرين و�لباحثن وغرهم ، 
كما يربز جو�نب هامة من �لنه�شة 
�حل�شارية �مل�شتمرة �لتي ت�شهدها 
�لإمارة م�شيفا �أن �لد�ئرة �شتدرج 
جرت  كما  �لكتاب  ه��ذ�  من  ن�شخة 
�لإل��ك��رتوين  موقعها  على  �ل��ع��ادة 
خل�����دم�����ة ������ش�����ر�ئ�����ح �أو��������ش�������ع م��ن 
حتدث  جانبه  وم��ن   . �مل�شتفيدين 
�إد�رة  مدير  بلوط  جمال  �لدكتور 
ب��ال��د�ئ��رة  و�ل��در����ش��ات  �لتخطيط 
�أن �لإد�رة ب�شفتها �مل�شوؤولة  مبينا 
ع���ن �إع�������د�د �ل���ك���ت���اب �لإح�����ش��ائ��ي 

•• وا�صنطن-رويرتز:

خ��ف��ف م�����ش��وؤول��و ���ش��ن��دوق �لنقد 
�ل����دويل ب��ع�����س �له�����د�ف �مل��ال��ي��ة 
و�أه��د�ف��ا �أخ��رى ل��الردن مبوجب 
ب���رن���ام���ج ق���ر����س ق��ي��م��ت��ه م��ل��ي��ار� 
للتعامل  �ل��ب��الد  تكافح  �ذ  دولر 
�ل�شورين  �ل��الج��ئ��ن  ت��دف��ق  م��ع 
وو�ف��ق  للطاقة  �م���د�د�ت  وتعطل 
منح  على  بال�شندوق  م�شوؤولون 
هي  دولر  م��ل��ي��ون   258 �لردن 
م�شاعد�ت  من  �لثالثة  �ل�شريحة 
���ش��م��ن ب��رن��ام��ج �ق���رت�����س م��دت��ه 
ث���الث ���ش��ن��و�ت ب���د�أ �ل��ع��ام �ملا�شي 
�مل���م���ل���ك���ة يف �ل�����ش����ر�ع  مل�������ش���اع���دة 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ �����ش���الح���ات �ق��ت�����ش��ادي��ة 

ودعم �لنمو.
�أن ي��وق��ع  ل��ك��ن م�����از�ل ����ش���روري���ا 
�ملجل�س �لتنفيذي ل�شندوق �لنقد 
على �شرف تلك �لم��و�ل وهو ما 
���ش��ي��ح��دث يف ن���وف���م���رب ت�����ش��ري��ن 

�لثاين.
�لم���و�ل  على  �لردن  و�شيح�شل 
�أن  �ل�����ش��ن��دوق  ر�أى  �ذ�  �مل��ت��ب��ق��ي��ة 
�ل���ب���الد �م��ت��ث��ل��ت ب�����ش��ورة ك��اف��ي��ة 
ي�شمل  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج  ل�شروط 
للحكومة  �ملالية  �لو�شاع  تنظيم 
و�ل��وق��ود  �لكهرباء  دع��م  وخف�س 
�أن  �ل�شندوق  مو�فقة  �شاأن  وم��ن 
على  �حل�شول  يف  �لردن  ت�شاعد 
م�������ش���اع���د�ت م���ن ج���ه���ات م��ان��ح��ة 

�أخرى.
وقالت كري�شتينا كو�شتيال رئي�شة 
�لردن  �ىل  �لنقد  ���ش��ن��دوق  بعثة 
لل�شحفين �ن �ل�شندوق و�شع يف 
لعجز  م�شتهدفا  حد�  �شابق  وقت 

�ملو�زنة وخل�شائر �شركة �لكهرباء 
باملئة  2ر7  عند  للدولة  �ململوكة 
من �لناجت �ملحلي �لجمايل للعام 
�ملقبل لكنه و�فق على خف�س تلك 
يف  و�ح���دة  مئوية  نقطة  �لن�شبة 
�ل�شعبة  �خلارجية  �لو�شاع  ظل 

�لتي تو�جهها �لبالد.
و�أ�شافت �أن �ل�شندوق خفف �أي�شا 
ر�شوم  هدف �ل�شر�ع بوترة رفع 
�لكهرباء و�أ�شادت بالتز�م �حلكومة 
�لردن����ي����ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ل����ش���الح���ات 
بعدد  ب�شدة  �لردن  ت�شرر  وقالت 
من �ل�شدمات �خلارجية.. عندما 
�أق��ارن �بريل مبا نحن عليه �لن 
�أ���ش��د  �أ���ش��ب��ح  �أن �لم�����ر  لع��ت��ق��د 
�شعوبة على �لردن وكان �شندوق 
لربنامج  م��ر�ج��ع��ة  �أج���رى  �لنقد 

�لردن يف �بريل ني�شان.
نقر  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  ب��ال��ط��ب��ع  وت��اب��ع��ت 
�حل���ق���ائ���ق �مل���ال���ي���ة ب�����ش��ك��ل و����ش��ح 
ل��ك��ن ن���رغ���ب يف �ل��ت��ح��ل��ى ب��اأك��رب 
قدر من �ملرونة يف ��شتيعاب هذه 

�ل�شدمات �خلارجية.
نزوح  ب�شدة جر�ء  �لردن  وت�شرر 
ما يقدر بن�شف مليون لجئ �ىل 
�لهلية  �حل��رب  من  هربا  �لبالد 
ز�د من  �ل����ذي  �لم����ر  ���ش��وري��ا  يف 
�ل�����ش��غ��وط ع��ل��ى �لق��ت�����ش��اد بعد 

�أزمة مالية �لعام �ملا�شي.
 97 ي�شتورد  �ل��ذي  �لردن  و�شهد 
باملئة من �حتياجاته من �لطاقة 
�رتفاعا كبر� يف تكلفة �ل�شتر�د 
دولر  م��ل��ي��ار�ت  خم�شة  ل��ت��ت��ج��اوز 
يف �ل���ع���ام���ن �مل��ا���ش��ي��ن وه����و ما 
�لناجت  باملئة من   15 يعادل نحو 
�مل���ح���ل���ي �لج�����م�����ايل وذل������ك ب��ع��د 

بح�شب التقرير القت�شادي   

 2012 لعام  �خليمة  لر�أ�س  �ملحلي  �لناجت  درهم  مليار   24.1

م�سوؤولو �سندوق �لنقد يخففون �سروط قر�س لالأردن

�لبنك �لدويل: �أمريكا دخلت مرحلة �خلطر 

�قت�شاد�ت  وبقية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ل��ف��ائ��دة يف  �أ���ش��ع��ار  �رت��ف��اع  �لأم��رك��ي 
�لعامل، و�نهيار �لثقة بالقت�شاد �لأمركي وتباطوؤ منوه، وهو ما �شيح�شل 
�لبالغ  �لعام  �لدين  17 �جل��اري برفع �شقف  �لكونغر�س قبل  يبادر  �إذ� مل 

حاليا 16.7 تريليون دولر.

�رتفاع موؤ�سر �لرقم �لقيا�سي لأ�سعار �جلملة 
بال�سعودية بن�سبة 1.4 يف �ملائة خالل �سبتمرب �ملا�سي

•• الريا�س-وام:

�جلملة  لأ�شعار  �ل��ع��ام  �لقيا�شي  �ل��رق��م  موؤ�شر  �أن  ر�شمية  بيانات  �أظ��ه��رت 
مقارنة  �ملا�شي  �شبتمرب  خ��الل  �ملائة  يف   1.4 بن�شبة  �رتفع  �ل�شعودية  يف 
�لأق�شام  �شهدتها  �لتي  �لتغر�ت  ب�شبب  وذل��ك  �ل�شابق  �لعام  من  بنظره 
م�شلحة  و�أو���ش��ح��ت  �جل��م��ل��ة.  لأ���ش��ع��ار  �لقيا�شي  للرقم  �مل��ك��ون��ة  �لرئي�شة 
�لإح�شاء�ت �لعامة و�ملعلومات �ل�شعودية يف تقرير �م�س �أن ق�شم �مل�شروبات 
و�لدخان �شهد �رتفاعا يف �شبتمرب �ملا�شي بن�شبة 10.5 يف �ملائة وق�شم �ملو�د 
�لكيميائية و�ملنتجات ذ�ت �ل�شلة بن�شبة 5.4 يف �ملائة وق�شم �لآلت ومعد�ت 
و�حليو�نات  �لغذ�ئية  �مل��و�د  ق�شم  �شهد  كما  �مل��ائ��ة.  يف   3.8 بن�شبة  �لنقل 
�حلية �رتفاعا يف �شبتمرب �ملا�شي بن�شبة 2.7 يف �ملائة وق�شم �ل�شلع �مل�شنعة 
با�شتثناء  �لأول��ي��ة  �مل��و�د  وق�شم  �ملائة  يف   0.7 بن�شبة  �مل��ادة  ح�شب  �مل�شنفة 
�شهد  �لأخ��رى  �ل�شلع  ق�شم  �إن  و�أ�شافت  �ملائة.  يف   0.6 بن�شبة  �ملحروقات 
19.8 يف �ملائة وق�شم �ل�شلع �مل�شنعة  �نخفا�شا يف �شبتمرب �ملا�شي بن�شبة 
�ملتنوعة بن�شبة 8.6 يف �ملائة وق�شم �لزيوت و�لدهون �حليو�نية و�لنباتية 

بن�شبة 0.2 يف �ملائة.

�ل��ذي �شيلحق  �ل�شرر  �أن  �إىل  ، م�شر�  �لت�شوق  مرة يف خ�شم ذروة مو�شم 
�لت�شنيف �لئتماين �ملمتاز للوليات �ملتحدة لن يهبط بالأ�شو�ق �لدولية 

فح�شب، بل �شيجعل كلفة �لقرو�س �أكرب بالن�شبة لكافة �لأمركين.
على  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  �ملبدئية  مو�فقته  �أب���دى  ق��د  �لأب��ي�����س  �لبيت  وك���ان 
�أ�شابيع فقط، وقال �ملتحدث با�شمه  مقرتح متديد �شقف �لدين ملدة �شتة 
جاي كارين �إن �أي زيادة يف �شقف �ل�شتد�نة لن تكون مرتبطة باأي مباحثات 
طويلة �لأمد مع �جلمهورين حول �مليز�نية، مو�شحا �أن �شبب رف�س هذ� 
�لرتباط مرده �إىل �لرغبة يف �حليلولة دون �لتلويح بتهديد�ت يف �مل�شتقبل 

بالتخلف عن �شد�د �لديون يف �ل�شهور �ملقبلة.
تكفي حتى  لديها  �ملوجودة  �ل�شيولة  �أن  �لأمركية  �خلز�نة  وز�رة  و�أعلنت 
16 �أكتوبر-ت�شرين �لأول �جلاري، وبعد هذ� �لتاريخ �أي �عتبار� من 17 
�جلاري لن تتمكن �لوز�رة من �لوفاء بالتز�مات �لوليات �ملتحدة �ملالية �إذ� 
مل يتم رفع �شقف �لدين �لعام. و�إذ� مل يتم �مل�شوؤولون �لأمركيون �إىل حل 
قبل هذه �ملهلة فاإن �لوليات �ملتحدة �شتدخل مرحلة �لتخلف عن �ل�شد�د، 
وهو ما �شينعك�س �شلبا على �لأ�شو�ق �ملالية �لعاملية، و�شيكون �ملت�شرر �لأكرب 
�لدول �لنامية. ومن �أبرز �ملخاطر �لناجمة عن عدم رفع �شقف �لدين �لعام 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أن �لوليات �ملتحدة دخلت  �ل��دويل جيم يونغ كيم من  حذر رئي�س �لبنك 
يف  �ل�شبت  جم���دد�  م�����ش��وؤول��وه��ا  ف�شل  بعدما   ، �خل��ط��ورة  ���ش��دي��دة  مرحلة 
�لتو�شل �إىل �تفاق ينهي �أزمة �ملو�زنة �لحتادية ويرفع �شقف �لدين �لعام.
و�شندوق  �ل��دويل  للبنك  �مل�شرتك  �ل�شنوي  �لجتماع  ختام  يف  جيم  وق��ال 
�لنقد �لدويل يف و��شنطن نحن �لآن على بعد خم�شة �أيام من حلظة �شديدة 
�خلطورة ، م�شدد� على �أنه كلما مت �لقرت�ب من �ملهلة �لنهائية �أ�شبحت 

�ل�شدمة �أكرب بالن�شبة للدول �لنامية.
للدول  كارثيا  حدثا  ذل��ك  �شيكون  �لنهائية  �ملهلة  بلغنا  �إذ�  �أن��ه  من  وح��ذر 

�لنامية، وقد يكون �أي�شا �شار� جد� لالقت�شاد�ت �ملتطورة .
�ل�شبت مقرتح �جلمهورين  �أوباما رف�س  بار�ك  �لأمركي  �لرئي�س  وكان 
�إىل  �جلمهورين  ودع��ا  �أ�شهر،  �شتة  م��دة  �لأم��رك��ي  �لدين  �شقف  بتمديد 

�لتمديد مدة �أطول.
وقال �أوباما يف خطابه �لأ�شبوعي لن يكون من �لذكاء كما يقرتح بع�شهم 
متديد �شقف �لدين �شهرين و�ملجازفة بوقوع تخلف عن �شد�د �لدين لأول 

دبى �لعطاء وذ� �سيت�سزين�س فاوندي�سن تنظمان معر�سا 
فنيا وحفل ع�ساء جلمع �لتربعات لبناء مدر�سة يف باك�ستان

•• دبي-وام:

تتعاون موؤ�ش�شة دبي �لعطاء مع موؤ�ش�شة ذ� �شيت�شزين�س فاوندي�شن تي �شي �إف - 
�ل�شليم لالأطفال �لأقل حظا يف  �لأ�شا�شي  �لتعليم  موؤ�ش�شة غر ربحية - لتاأمن 
�لتعليم- وذلك عرب تنظيم مز�د  �لأ�شا�شي يف  �لذين حرمو� من حقهم  باك�شتان 
يف  �إبتد�ئية  مدر�شة  لبناء  للموؤ�ش�شة  �لتربعات  جلمع  دبي  يف  ع�شاء  وحفل  علني 
باك�شتان. وحتدد موعد 22 �أكتوبر �جلاري لإقامة �ملعر�س �لفني وحفل �لع�شاء يف 
فندق كونر�د دبي و�شي�شم �حلفل مز�د� علنيا لفنانن نا�شئن من دبي وباك�شتان. 
و�شي�شرف موؤ�ش�س �شالة لوري �شبيبي و�مل�شوؤول �لأ�شبق عن مبيعات مز�د كري�شتيز 
�ل�شرق �لأو�شط على بيع ما بن 10 و15 قطعة يف �ملز�د �لعلني خالل �لأم�شية .
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�ل�سعودية ترفع �نتاج �لنفط من حقلني 550 �ألف 
�ل�شعودية  �لوطنية  �لنفط  �شركة  رئي�س  وق��ال  �لتو�شعة.  بخ�شو�س 
�شي�شل بهذ� �ىل مليون برميل يوميا. �شنقوم برت�شية �لعقد يف �ليام 
�لقليلة �ملقبلة م�شيفا �أن هناك م�شروعا جاريا يف �ل�شيبة �شيزيد �لنتاج 
�ألف برميل يوميا من �شو�ئل �لغاز �لطبيعي يف نهاية   250 مبقد�ر 
عام 2014. و�أ�شار �ىل �أنه يجري و�شع �لت�شاميم �لهند�شية لتطوير 
حقل خري�س ومن �ملقرر ��شتكمال تو�شعته بحلول عام 2017 لزيادة 

�لنتاج مبقد�ر 300 �ألف برميل �ىل 5ر1 مليون برميل يوميا.
�أق��دم  م��ن حقول ومكامن  �لن��ت��اج  ه��ذ� بخف�س  لنا  �شي�شمح  و�أ���ش��اف 

و�طالة �أعمارها و�عادة �لتو�زن �ىل �شلة خاماتنا.
وتابع بحقل �ملنيفة �أ�شبحنا منيل �ىل �خلام �لثقيل م�شر� �ىل حقل 

�لنفط �لعمالق �لذي بد�أ �لنتاج يف وقت �شابق هذ� �لعام.

•• دايجو -كوريا اجلنوبية-رويرتز:

زيادة  �لعامل  للنفط يف  �شركة م�شدرة  �أكرب  �ل�شعودية  �أر�مكو  تعتزم   
�نتاج �خلام �خلفيف عايل �لكربيت من حقلي �ل�شيبة وخري�س 550 
�شعيد  على  �ل��ت��و�زن  لع���ادة   2017-2016 يف  يوميا  برميل  �أل��ف 

جودة خاماتها و�طالة �أعمار �حلقول �لقدمية.
وقال خالد �لفالح �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة �ليوم �لحد �ن تو�شيع 

�حلقلن �شيبد�أ يف غ�شون �أ�شهر قليلة من بع�شهما �لبع�س.
من  �أن  �لعاملي  �لطاقة  موؤمتر  هام�س  على  �ل�شحفين  �لفالح  و�أبلغ 
�أو�ئ��ل  �أو   2016 بنهاية  �نتاجه  ليزيد  �ل�شيبة  بحقل  �ل��ب��دء  �مل��ق��رر 
2017 موؤكد� بذلك تقرير� �أ�شدرته توم�شون رويرتز يف يوليو متوز 

وقال لذ� �أردنا �نتاج �ملزيد من �خلام فائق �جلودة .. كمية �أكرب قليال 
من �خلام �خلفيف من خري�س ت�شمح لنا يف �ل�شا�س بتلبية �حتياجات 

�ل�شوق.
وقال �لفالح �ن هذ� �لتو�شع �شيجعل معظم �شادر�ت �أر�مكو من �خلام 
�خلفيف حيث �شتجري معاجلة �لنفط �لثقيل عايل �لكربيت من حقل 

�ملنيفة يف م�شاف حملية.
ومن �ملقرر �أن تتحول �أر�مكو �ىل مورد رئي�شي للمنتجات �ملكررة �ىل 
�أوروبا و��شيا يف �لعو�م �خلم�شة �ملقبلة حيث ت�شتكمل �ن�شاء م�شفاتن 
بطاقة 400 �ألف برميل يوميا �حد�هما م�شروع جديد يف جاز�ن من 
�ملرجح �أن يتاأجل ملا بن �شتة �أ�شهر و12 �شهر� ب�شبب تاأخر �لعمال 

�خلا�شة بالبنية �لتحتية للم�شروع عن موعدها �ملحدد.

وزير �لطاقة يزور جناح �لدولة �مل�سارك يف �ملعر�س �مل�ساحب ملوؤمتر �لطاقة يف كوريا

�لإمار�ت ت�سارك يف �فتتاح موؤمتر �لطاقة �لعاملي يف د�يجو �لكورية
�أبوظبي  ممثلن عن كل من وز�رتي �لطاقة و�خلارجية و�شركة برتول 
مبادلة  و  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  وهيئة  وم�شدر  �أدن���وك  �لوطنية 
�أبوظبي و�ملجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي  للبرتول وهيئة مياه وكهرباء 
للطاقة  �لإم����ار�ت  وموؤ�ش�شة  �مل�شال  �لطبيعي  للغاز  �لإم����ار�ت  و�شركة 

�لنووية و�شركة �أبوظبي �لوطنية للطاقة طاقة .
 وي�����ش��ارك ك��ل م��ن م��ع��ايل وزي���ر �لطاقة وع���دد م��ن ك��ب��ار �أع�����ش��اء �لوفد 

�مل�شارك يف �ملناق�شات �لر�شمية و�حللقات �لنقا�شية �ملقامة �شمن موؤمتر 
�لطاقة �لعاملي. 

يذكر �أن موؤمتر �لطاقة �لعاملي يقام كل ثالث �شنو�ت وي�شت�شيفه جمل�س 
�لطاقة �لعاملي ويلتقي خالله حو�يل خم�شة �آلف م�شارك بينهم روؤ�شاء 
�لقطاع �خلا�س ميثلون  ب��ارزون من  ق��ر�ر ولعبون  دول ووزر�ء و�شناع 

�لدول �لرئي�شية �ملنتجة و�مل�شتهلكة للطاقة.

ي���ر�أ����س وف���د �ل���دول���ة يف �مل���وؤمت���ر م��ع��ايل �شهيل ب��ن حم��م��د ف���رج ف��ار���س 
�ملزروعي وزير �لطاقة . ويعد �ملوؤمتر من �أبرز �لأح��د�ث �لعاملية �ملعنية 
�ملحفظة  على  �ل�شوء  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد  خالله  وي�شلط  �لطاقة  مبجال 
من  متنوع  مبزيج  تتمتع  �لتي  �لإم���ار�ت  لدولة  �ملتنامية  �ل�شتثمارية 
�إ�شافة  �لقطاع وتقدمه  لتطور  �لدولة  روؤية  و��شتعر��س  �لطاقة  مو�رد 
�إىل جهود �أبوظبي يف ��شت�شافة �ملوؤمتر عام 2019. وي�شم وفد �لدولة 

••دايجو-وام:

�أعمال  �م�س  �جلنوبي  �ل��ك��وري  �ل���وزر�ء  رئي�س  وون  هونغ  جونغ  �إفتتح 
�لدورة �ل� 22  من موؤمتر �لطاقة �لعاملي �لتي ت�شتمر حتى يوم �ل�شابع 
ع�شر من �أكتوبر �جلاري يف مدينة د�يجو �لكورية..وذلك مب�شاركة دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�شوؤون �لطاقة وتغر �ملناخ يف وز�رة 
�لإم������ار�ت  دول����ة  ..�إن  �خل���ارج���ي���ة 
�لطاقة  قطاع  يف  ب��ارز�  دور�  تلعب 
وحت����ر�����س ع���ل���ى �إر������ش�����اء م��ع��اي��ر 
ج��دي��دة و�ل��ب��ق��اء د�ئ��م��ا يف طليعة 
ه����ذ� �ل���ق���ط���اع �حل��ي��وي..وت�����ش��ه��م 
�لإقليمية  و��شتثمار�تنا  م�شاريعنا 
�نت�شار  ت�شريع وترة  و�لدولية يف 
حلول �لطاقة �لآمنة و�لتي ت�شاعد 
من  �ل��ع��امل  �حتياجات  تلبية  على 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل . و�أ����ش���اف  �ل��ط��اق��ة يف 
ت��و�ج��دن��ا  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  نتطلع 
 2013 �لعاملي  يف موؤمتر �لطاقة 
��شتعد�دنا  على  �ل�شوء  لت�شليط 
�لتام ل�شت�شافة دورة 2019 من 
�لعا�شمة  �ملرموق يف  �حل��دث  ه��ذ� 
�أب��وظ��ب��ي . وك��ان��ت دول���ة �لإم����ار�ت 
�لرت�شح ل�شت�شافة  �أعلنت عزمها 
م��وؤمت��ر �ل��ط��اق��ة �ل��ع��امل��ي 2019 
�شهر  �لرت�شيحات يف  باب  فتح  مع 
ي��ن��اي��ر م���ن �ل���ع���ام �ل����ق����ادم. وي��ق��ام 
ثالث  ك��ل  �لعاملي  �لطاقة  م��وؤمت��ر 
���ش��ن��و�ت ويف ح���ال ف����ازت �أب��وظ��ب��ي 
ذلك  ف�شيمثل  ��شت�شافته  ب�شرف 
خ��الل��ه��ا  ي��ت��م  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل�����رة 
منطقة  يف  �حل��دث  هذ�  ��شت�شافة 
�نطالقته  م��ن��ذ  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
90 ع����ام����ا. وي���ع���د م���وؤمت���ر  ق���ب���ل 
�أبرز ملتقى للقادة  �لعاملي  �لطاقة 
و�ملفكرين �ملعنين بالقطاع لبحث 
ويناق�س �أف�شل �حللول �لتي ميكن 
لتحديات  �ل��ت�����ش��دي  خ��الل��ه��ا  م��ن 

�لطاقة يف �حلا�شر و�مل�شتقبل.

•• دايجو-وام:

فرج  حممد  ب��ن  �شهيل  معايل  ز�ر 
ف���ار����س �مل����زروع����ي وزي�����ر �ل��ط��اق��ة 
�ملعر�س  يف  �مل�شارك  �ل��دول��ة  جناح 
�لعاملي  �ل��ط��اق��ة  مل��وؤمت��ر  �مل�شاحب 
�لذي بد�أت �أعماله �م�س يف مدينة 
د�يجو يف كوريا �جلنوبية و ي�شتمر 
حتى �ل�شابع ع�شر من �شهر �أكتوبر 
�جلاري. وي�شتعر�س �جلناح �لدور 
�مل��ت��م��ي��ز �ل�����ذي ت��ل��ع��ب��ه �ل����دول����ة يف 
ومكانتها  �ل��ع��امل��ي  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
�ل����ر�ئ����دة ب���ن م�����زودي �ل��ط��اق��ة..
مب�شوؤوليتها  �لتز�مها  عن  ف�شال 
يف حت��ق��ي��ق �أم�����ن �ل���ط���اق���ة �لأم����ر 
�ل�����ذي ي���دع���م ج���ه���ود �أب���وظ���ب���ي يف 
 .2019 ع���ام  �مل��وؤمت��ر  �إ�شت�شافة 
�جلناح  �أق�شام  على  معاليه  و�طلع 
و�ل����������ذي ي����ع����ر�����س �ل����ع����دي����د م��ن 
�لأف�������الم �ل��وث��ائ��ق��ي��ة و�مل��ل�����ش��ق��ات 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ل�����ش��ور �ل��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة..
�إ�شافة �ىل �ملعلومات �لتي يقدمها 
ل������زو�ره م���ن خ����الل رح���ل���ة يحكي 
م��ن خ��الل��ه��ا ق�����ش��ة جن���اح �ل��دول��ة 
يف بناء قطاع قوي للطاقة وتعزيز 
دورها متنامي �لأهمية يف �شياغة 
م�شهد �لطاقة �لعاملي..ف�شال عن 
�إم��ك��ان��ات��ه��ا �ل��و����ش��ع��ة �ل��ت��ي جتعل 
ل�شت�شافة  م��ث��ال��ي��ة  وج��ه��ة  م��ن��ه��ا 
كربى �لفعاليات و�ملنا�شبات رفيعة 
�مل�����ش��ت��وى م��ث��ل م���وؤمت���ر �ل��ط��اق��ة 
�ل��ع��امل��ي . وي��دع��م ج��ن��اح �لإم����ار�ت 
نخبة  ي�شم  �مل�شتوى  رف��ي��ع  وف���د� 

تبذلها  �ل��ت��ي  �حل��ث��ي��ث��ة  ب��اجل��ه��ود 
مزيج  ت��ن��وي��ع  �شبيل  يف  �لإم������ار�ت 
�ل��ط��اق��ة �مل��ح��ل��ي و�إق���ام���ة ع��الق��ات 
ت���ع���اون د�ئ���م���ة يف جم����ال �ل��ط��اق��ة 
�ل����ع����امل. وم��ن  م���ع خم��ت��ل��ف دول 
�هتماما  �جلناح  ي�شهد  �أن  �ملتوقع 
�لر�غبن  �ل����زو�ر  قبل  م��ن  ك��ب��ر� 
ب��ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ق�����ش��ة جن���اح دول��ة 
�لإم�������ار�ت و�ل������دور �ل���ر�ئ���د �ل���ذي 
�ل��ع��امل��ي.. �ل��ط��اق��ة  تلعبه يف ق��ط��اع 

فيما ت�شتمل �لق�شة �مل�شورة �لتي 

ي��ت�����ش��م��ن��ه��ا ج��ن��اح �لإم��������ار�ت على 
معلومات عن �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�لعاملة  �خلا�س  �لقطاع  و�شركات 
�لإم���ار�ت  بدولة  �لطاقة  قطاع  يف 
�ملوحد  �لوفد  يف  معظمها  و�ملمثل 
�مل�شارك يف موؤمتر د�يجو. وت�شعى 
خالل  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات  ه��ذه 
م�شاركتها يف �حلدث حل�شد �لدعم 
موؤمتر  ل�شت�شافة  �أب��وظ��ب��ي  مللف 
وق���ال   .2019 �ل��ع��امل��ي  �ل��ط��اق��ة 
�لدكتور ثاين �لزيودي مدير �إد�رة 

�لدولة  �لطاقة يف  ق��ادة قطاع  من 
�لطاقة  وز�رت����ي  م��ن  ك��ال  ميثلون 
م�شوؤولن  جانب  �إىل  �خلارجية  و 
من �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية 
�أدن����وك وم�����ش��در و���ش��رك��ة ن��اق��الت 
وهيئة  �أدن��ات��ك��و  �لوطنية  �أبوظبي 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة وهيئة 
م��ي��اه وك��ه��رب��اء �أب��وظ��ب��ي وم��ب��ادل��ة 
للطاقة  �لأعلى  و�ملجل�س  للبرتول 
يف دب����ي و���ش��رك��ة �لإم�������ار�ت ل��ل��غ��از 
�لطبيعي �مل�شال وموؤ�ش�شة �لإمار�ت 

وحا�شرها  �لعريق  ما�شيها  على 
من   . �مل�شتد�م  وم�شتقبلها  �مل�شرق 
مطر  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  ق��ال  جانبه 
�إن  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ن��ي��ادي 
دولة �لإمار�ت تعد لعبا رئي�شيا يف 
حو�ر �لطاقة �لعاملي ود�عما فاعال 
ل��ت�����ش��ري��ع �ن��ت�����ش��ار �أح����دث �حل��ل��ول 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ب��ت��ك��رة وم�����ش��اه��م��ا 
بارز� يف تطوير م�شاريع �لطاقة..

ف�شال عن كونها ر�ئد� يف �شياغة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي تهدف 

�أبوظبي  و�شركة  �لنووية  للطاقة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ط��اق��ة . و�أك���د 
م��ع��ايل وزي����ر �ل��ط��اق��ة �أن م��وؤمت��ر 
�لطاقة �لعاملي يوفر من�شة مثالية 
�لعاملي  �ل��ط��اق��ة  جمتمع  لتعريف 
�لغنية  �ل��ع��ري��ق و�مل��ع��رف��ة  ب����الإرث 
و�خل�����رب�ت �ل��و����ش��ع��ة �ل��ت��ي تتمتع 
ب��ه دول��ت��ن��ا يف ه���ذ� �مل��ج��ال ون�شعى 
�إبر�ز  من خالل هذه �مل�شاركة �إىل 
ق�شة جناح �لدولة و�ملكانة �لر�ئدة 
�ل�شوء  وت�شليط  بها  تتمتع  �لتي 

�أع��ل��ى  �إىل  ب��ال��ق��ط��اع  �لرت���ق���اء  �إىل 
خالل  من  �مل�شتويات..و�شنحر�س 
�مل�شاحب  �ملعر�س  خ��الل  جناحنا 
�إلقاء  على  �لعاملي  �لطاقة  ملوؤمتر 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �إجن���از�ت���ن���ا �مل��ت��م��ي��زة 
�لتي جنحنا يف حتقيقها من خالل 
�لرتكيز على �لبتكار و�لتعاون مع 
و�شيتو�جد   . �ملنا�شبن  �ل�����ش��رك��اء 
�مل�شتوى  رف��ي��ع  �لإم���ار�ت���ي  �ل��وف��د 
يف ج��ن��اح �ل���دول���ة خ���الل �مل��ع��ر���س 
ل����ش���ت���ق���ب���ال �ل���������زو�ر وت��ع��ري��ف��ه��م 
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••  اأبوظبي-وام:

ف��ازت عدة �شركات وطنية عاملة   
يف جمال �لنفط و�لغاز و�خلدمات 
�لبرتولية بعدد من جو�ئز �لدورة 
�ل��ر�ب��ع��ة مل��ج��ل��ة �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از يف 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط �ل����ذي �أق���ي���م يف 
�أم�س  �أبوظبي  يف  �شوفوتيل  فندق 

وت�شمن 16 فئة.
 �� �لعاملة  �أدم���ا  �شركة  ف���ازت  فقد 
م�شروع  ب��ج��ائ��زة  ح��ب�����ش��ان  من�شة 
�ل����ع����ام ل��ل��ن��ف��ط و�ل�����غ�����از و���ش��رك��ة 
�مل�����ن�����������ش�����وري ل���الخ���ت�������ش���ا����ش���ات 
حقول  خدمات  بجائزة  �لهند�شية 

�لنفط.
وح�������ازت ت����وت����ال �لإم����������ار�ت ع��ل��ى 
�إثنينت من �جلو�ئز �لأكرث �شهرة 
لأكادميية  جائزة  منها  �ل��دورة  يف 

ت����وت����ال ل���ف���ئ���ة ت���ط���وي���ر �مل����ه����ار�ت 
و�مل���و�ه���ب وم��ق��ره��ا يف �ل�����ش��ه��ام��ة 
علي مدير  �ل�شيخ  عامر  وت�شلمها 

عام توتال �بو�لبخو�س.
ك����م����ا ف��������ازت �ل���������ش����رك����ة ب���ج���ائ���زة 
و�ل���ت���ي   2013 ل����ع����ام  �لجن��������از 
م��ن��ح��ت ل��رئ��ي�����س ت���وت���ال �لإم�����ارت 
ح���امت ن�����ش��ي��ب��ة وه���و مم��ث��ل �شركة 
نيابة  وت�شلمها  �ل��دول��ة  يف  ت��وت��ال 
رئي�س  نائب  �حلجي  �شلطان  عنه 
�لتطوير  ل�شوؤون  �لإم���ار�ت  توتال 

�ملوؤ�ش�شي.
�ل��ع��ام يف  �شخ�شية  ب��ج��ائ��زة  وف���از 
�ل�شفلي-  �ل�����ش��ق  م�����ش��اري��ع  جم���ال 
�لأم��ر في�شل بن تركي �آل �شعود 
و�ل��رثوة  �ل��ب��رتول  وز�رة  م�شت�شار 

�ملعدنية �ل�شعودية.
���ش��ان��ك��ار  ر�يف  ج��ي��وت�����ش��ن��ا  وق���ال���ت 

رئ���ي�������ش���ة حت����ري����ر جم���ل���ة �ل��ن��ف��ط 
�إن �جل���و�ئ���ز ه���ي مب��ث��اب��ة  و�ل���غ���از 
�ملتميزة  �مل��و�ه��ب  على  لنا  ت��ذك��ر 
يف ����ش���ن���اع���ة �ل���ط���اق���ة ون����ح����ن يف 
جم��ل��ة �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از يف �ل�����ش��رق 
ونكافئ  نكرم  �ن  ي�شرنا  �لأو���ش��ط 
و���ش��م��ل��ت  �حلقيقية".  �مل����و�ه����ب 
�جلو�ئز �لأخرى قطاعات �ل�شحة 
و�ل�����ش��الم��ة و�لأح����و������س �جل��اف��ة 
�لجتماعية  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �لعاملية 
لل�شركات وبرنامج حماية �لأحياء 
�ل��ع��ام للبيئة  �ل��ب��ح��ري��ة وب��رن��ام��ج 
وبرنامج �لعام للتدريب �ل�شناعي 
وب���رن���ام���ج ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ت��ق��ن��ي��ة ����ش��ت��خ��ر�ج �ل��ن��ف��ط �مل��ع��زز 
وجائزة  �ل�شاب  �ملهند�س  وج��ائ��زة 
�ملر�أة �ملتميزة وم�شروع �لعام للغاز 

وجائزة �لتعاون �لدويل.

 �سركات �إمار�تية تفوز بجو�ئز �لدورة �لر�بعة جلو�ئز جملة �لنفط و�لغاز يف �ل�سرق �لأو�سط

م�سر تطرح مناق�سة لإن�ساء مرفاأ ل�ستقبال �لغاز �لطبيعي �مل�سال 

لغارد : ف�سل �أزمة ديون �أمريكا كارثي على �لعامل

•• القاهرة-رويرتز:

�مل�شرية  �ل�شركة  رئي�س  نائب  قال 
�ل���ق���اب�������ش���ة ل����ل����غ����از�ت �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�ل�����ش��رك��ة  �ن  ل����روي����رتز  �ي���ج���ا����س 
ط��رح��ت م��ن��اق�����ش��ة لن�����ش��اء وح���دة 
�لطبيعي  �ل��غ��از  ل��ت��خ��زي��ن  ع��ائ��م��ة 
�مل�����ش��ال و�ع���ادت���ه حل��ال��ت��ه �ل��غ��ازي��ة 
�����ش���ت���خ���د�م���ه���ا  ت�����اأم�����ل يف  و�ل�����ت�����ي 

ب��ح��ل��ول �ب��ري��ل ن��ي�����ش��ان. و�ل��وح��دة 
��شتر�د  يف  ي�شتخدم  ع��ائ��م  م��رف��اأ 
خالد  و�أبلغ  �مل�شال  �لطبيعي  �لغاز 
�أن  بالهاتف  روي���رتز  �لبديع  عبد 
�ملا�شي  �ل�شبوع  طرحت  �ملناق�شة 
م��ن  م���زي���د  ع����ن  ي��ك�����ش��ف  �أن  دون 

�لتفا�شيل.
تاأجر  تعتزم  �ل�شركة  �أن  و�أ���ش��اف 
��شتخد�مها  �ملتوقع  ومن  �لوحدة 

�ىل  م�شر�  ني�شان  �ب��ري��ل  بحلول 
�لعرو�س  على  �شيتوقف  ذل��ك  �أن 
ت�شدير  وت�شتطيع م�شر  �ملقدمة. 
�ل���غ���از �ل��ط��ب��ي��ع��ي �مل�����ش��ال ول��ك��ن ل 
مي��ك��ن��ه��ا �����ش���ت���ر�ده ب����دون م��ر�ف��ئ 
�ل�شتقبال �لتي يوجد فيها نق�س 

على م�شتوى �لعامل.
وك��ان��ت ق��ط��ر �أك����رب م�����ش��در للغاز 
و�فقت  �لعامل  يف  �مل�شال  �لطبيعي 

يف م���اي���و �أي�����ار �مل��ا���ش��ي ع��ل��ى منح 
م�����ش��ر خ��م�����س ���ش��ح��ن��ات م���ن �ل��غ��از 
�مل�����ش��ال و�أج��ري��ت حم��ادث��ات �أول��ي��ة 
�أخ��رى  �شحنة   13 على  للح�شول 
ع���ل���ى �لق������ل و�����ش���ت���ط���اع���ت م�����ش��ر 
ت��خ�����ش��ي�����س �ل�����ش��ح��ن��ات �ل��ق��ط��ري��ة 
�لتي تلقتها لل�شركاء �لجانب مما 
�أتاح لها توفر �ملزيد من �نتاجها 

من �لغاز لل�شوق �ملحلية.

رئي�س وزر�ء ليبيا: �نتاج �لنفط بني 600 و700 �ألف ب-ي 
•• طرابل�س-رويرتز:

 ق���ال رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل��ل��ي��ب��ي علي 
زيد�ن �أم�س �لحد �ن ليبيا تنتج يف 
�لوقت �حلايل ما بن 600 و700 
�ألف برميل يوميا من �لنفط بينما 
�أوب��ك  منظمة  ع�شو  �لبلد  ي��ح��اول 
غلق  يف  تت�شبب  �ح��ت��ج��اج��ات  �ن��ه��اء 

حقول نفطية ومو�نئ ت�شدير.
وخف�س عمال م�شربون وجماعات 
�نتاج  �شيا�شيون  ون�شطاء  م�شلحة 

منذ  �لن��ت��اج  حجم  ع��ن  ت�شريحات 
ذلك �حلن �نتاج �لنفط حاليا بن 
برميل  �ألف  و700  و650   600
يوميا. وقال �ن �حلكومة و�لربملان 

يعمالن على حل �لزمة قريبا.
وقال ليبيا متر مبرحلة �شعبة.

وت�����ش��ت��غ��رق حم����ادث����ات �ع������ادة فتح 
�لرئي�شية  �لنفط  ت�شدير  م��ر�ف��ئ 
يف �ل�����ش��در ور�����س لن���وف وق��ت��ا لنه 
�ملحتجن  ب��ع�����س  ي��ط��ال��ب  ح���ن  يف 
�ل�شتثمار  وزي��ادة  �لج��ور  بتح�شن 

وف�����ر������س �ل���ع���م���ل ي����رب����ط �خ������رون 
م��ط��ال��ب��ه��م ب��ال�����ش��ج��ال �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
يف  �لليبية  �لدولة  �شكل  بخ�شو�س 

�مل�شتقبل.
�ل�������ش���رق  وي����ط����ال����ب حم���ت���ج���ون يف 
ب��ن��ظ��ام �حت������ادي و�ع����ط����اء ب��ن��غ��ازي 
�لتي  �ل��ث��ورة  ومهد  �ل�شرق  عا�شمة 
من  مزيد�  �لقذ�يف  مبعمر  �أطاحت 

�ل�شلطات.
ويعمل �لربملان على �شياغة د�شتور 

جديد للبالد لكن و�شط خالفات.

�أل��ف   200 �ىل  �لنفط  م��ن  �ل��ب��الد 
ب���رم���ي���ل ي���وم���ي���ا �ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي. 
وقطعت ليبيا �أوىل خطو�تها �شوب 
��شتئناف �لنتاج من بع�س �حلقول 
�أيلول  �شبتمرب  منت�شف  �ل��غ��رب  يف 
ب��ع��د �ل��ت��و���ش��ل لت���ف���اق م���ع بع�س 
�مل��ح��ت��ج��ن. وق����ال وزي����ر �ل��ن��ف��ط يف 
�لثاين من �أكتوبر ت�شرين �لول �ن 
�لطبيعية  ملعدلته  �شيعود  �لن��ت��اج 

خالل �أيام.
�أول  �ل�����ش��ح��ف��ي��ن يف  و�أب���ل���غ زي�����د�ن 

•• القاهرة-رويرتز:

قالت �لهيئة �مل�شرية �لعامة لل�شلع 
ت��و�ج��ه  ل  �ن��ه��ا  �لح���د  �لتموينية 
م�شاكل يف متويل �شر�ء �لقمح من 
�لئتمان  و�ن كل خطابات  �خلارج 
ل��ل��م��وردي��ن م��ف��ت��وح��ة ب��ال��ف��ع��ل �أو 
يجري �لنتهاء منها وتكهن بع�س 
�ل���ت���ج���ار �لوروب�����ي�����ن يف ف��رن�����ش��ا 
�أدت  مالية  م�شكالت  ب���اأن  و�أمل��ان��ي��ا 
�لئتمان  خطابات  فتح  تاأخر  �ىل 
مما قد يكون �شببا يف غياب هيئة 
يف  �ل�����ش��وق  ع��ن  �لتموينية  �ل�شلع 

�ل�شابيع �لخرة.
و�أب��ل��غ مم���دوح ع��ب��د �ل��ف��ت��اح نائب 
بالهاتف   روي����رتز  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
�لئ��ت��م��ان مفتوحة  ك��ل خ��ط��اب��ات 
بعد  �شتفتح  �لباقية  و�خل��ط��اب��ات 

عطلة �لعيد مبا�شرة. 
عطلة  يف  �لعربي  �ل��ع��امل  ومعظم 
ه������ذ� �ل�����ش����ب����وع مب���ن���ا����ش���ب���ة ع��ي��د 

�ل�شحى.
وق����ال ع��ب��د �ل��ف��ت��اح ل م�����ش��اك��ل يف 
�لتمويل. �شبب غيابنا عن �ل�شوق 
يف �ل�شابيع �لقليلة �ملا�شية هو �أن 

�ل�شعار كانت �شديدة �لرتفاع.
و�شبب �لغاء �ملناق�شة يوم �خلمي�س 
ه���و �أن���ن���ا ف��وج��ئ��ن��ا ب����اأن �ل��ع��رو���س 
�لرو�شية و�لرومانية �لتي ح�شلنا 
عليها تزيد ع�شرة دولر�ت للطن 
�ل�شا�شات  �ملعلنة على  �ل�شعار  عن 

�لرو�شية و�لرومانية. 
ك���ان���ت ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ل��ع �ل��ت��م��وي��ن��ي��ة 

بل ب�شبب نق�س �لقمح يف �لبالد. 
ع�شرة  نحو  ع��ادة  م�شر  وت�شرتي 
مالين طن من �لقمح �شنويا من 
�ل�شو�ق �لعاملية وت�شتخدم خليطا 
من �لقمح �ملحلي و�مل�شتورد لنتاج 

�خلبز �ملدعم.
�لعام  يف  و�رد�ت��ه��ا  م�شر  وقل�شت 
ر�هنت حكومة مر�شي  �ذ  �ملن�شرم 
ع���ل���ى �رت�����ف�����اع ح���ج���م �مل��ح�����ش��ول 
�ملحلي. ورغم ذلك قال خرب�ء يف 
ت�شببت  �ل�شيا�شة  هذه  �ن  �لقطاع 

ق��ال��ت ي����وم �خل��م��ي�����س �ن��ه��ا �أل��غ��ت 
لل�شحن  �ل��ق��م��ح  ل�����ش��ر�ء  مناق�شة 
ت�شرين  ن��وف��م��رب  و30   21 ب��ن 
�ل�شديد  �لرت���ف���اع  ب�شبب  �ل��ث��اين 
يف �ل���ش��ع��ار. وك��ان �أرخ�����س عر�س 
�لقمح  من  طن  �أل��ف   60 لتوريد 
�لروماين ب�شعر 64ر274 دولر 

للطن.
وك���ان���ت ه����ذه ���ش��ت��ك��ون �مل��ن��اق�����ش��ة 
�ل���دول���ي���ة �حل����ادي����ة ع�����ش��رة �ل��ت��ي 
ت���ط���رح���ه���ا م�������ش���ر م���ن���ذ ف���رب�ي���ر 

���ش��ب��اط و�ل��ع��ا���ش��رة م��ن��ذ �لط��اح��ة 
بالرئي�س حممد مر�شي يف �لثالث 
م����ن ي���ول���ي���و مت������وز. وق������ال �ث���ن���ان 
تفتح  مل  �ل��ق��اه��رة  �ن  �لتجار  م��ن 
خ��ط��اب��ات �ئ��ت��م��ان ل�����ش��ح��ن��ات بن 
�لول و�لعا�شر من �أكتوبر ت�شرين 
�لول �ل يوم �خلمي�س. وقال تاجر 
كبر �ن م�شر حتتاج �ىل ��شتر�د 
مليون طن  و5ر1  مليون  ما بن 
م�شيفا  �ل��ع��ام  بنهاية  �لقمح  م��ن 
�لتخزين  �أج��ل  م��ن  لي�س  ذل��ك  �أن 

يف ن��ق�����س مب���ا ل ي��ق��ل ع���ن 900 
�ألف طن من �لقمح �لذي حتتاجه 

�لبالد لنتاج �خلبز �ملدعم.
وق������ال وزي������ر �ل���ت���م���وي���ن �مل�����ش��ري 
�أبو �شادي �ن بالده تهدف  حممد 
��شتر�د ما بن خم�شة  حاليا �ىل 
يف  ط����ن  م���ل���ي���ون  و5ر5  م���الي���ن 
يونيو   30 يف  ينتهي  �ل��ذي  �ل��ع��ام 
ل��دي��ه��ا  و�ن   2014 ح�����زي�����ر�ن 
منت�شف  ح��ت��ى  ي��ك��ف��ي��ه��ا  خم���زون���ا 

فرب�ير �شباط.

ميكن . و�أو�شحت لغارد �أنه ل ميكن ��شتبعاد ما ح�شل 
يف عام 2011، حن كانت �ملفاو�شات بال�شعوبة نف�شها 
�أ�شعار وعو�ئد �ل�شند�ت و�شاءت �شروط  وتاأثرت حينها 
�لتو�شل  بعد  حتى  بقيت  �ل��ظ��روف  ه��ذه  �إن  �لتمويل، 
�ىل حل مل�شكلة �ملو�زنة. وقالت: هناك خماطر عديدة 
�أزمة �ملو�زنة  يجب �لتنبه لها من قبل �جلميع وبينها 
�مل��درو���س  غ��ر  �لتخفي�س  كذلك  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
للتحفيز �لكمي �لذي قد ينعك�س �شلباً على �لقت�شاد�ت 
�لتي تو�جه  �لعرقلة  �إىل جانب  �لنامية ويعوق منّوها 
�أوروب��ا، هذه بع�س �ملخاطر �لتي  �لوحدة �مل�شرفية يف 
�أن  �إىل  و�أ����ش���ارت لغ����ارد  ل��ه��ا وجتنبها  �لن��ت��ب��اه  ي��ج��ب 
�شندوق �لنقد م�شتعد ويتطلع بقوة لبدء حمادثات مع 
بال�شتعد�د�ت  قمنا  نحن  وقالت:  �مل�شرية،  �ل�شلطات 

�لتقنية لعام ون�شف ثم تغرت �ل�شلطة .

•• دبي-وكاالت:

قالت رئي�شة �شندوق �لنقد �لدويل كري�شتن لغارد يف 
مقابلة مع قناة �لعربية ، �إنه كلما طالت م�شاألة �إغالق 
�شقف  رف��ع  مب���و�ز�ة  �لأم��رك��ي��ة  �لفيدر�لية  �حلكومة 
�لعو�قب �شتكوُن �شلبية وخطرة للوليات  �لدين فاإن 
�مل��ت��ح��دة ول��ب��اق��ي �ل��ع��امل. و�أ���ش��اف��ت لغ���ارد يف مقابلة 
مع �لزميلة لر� حبيب على هام�س �لجتماع �ل�شنوي 
�أن  ك��ث��ر�ً  �آم��ل  و��شنطن:  يف  �ل���دويل  �لنقد  ل�شندوق 
يتم حل �مل�شكلة، �إن �لأمر مهم جد�ً �أن تقوم �ل�شلطات 
يقرتح  ل  �لنقد  �شندوق  �ليقن،  عدم  حالة  مبعاجلة 
كيفية �حلل، �إنه ل يتخذ موقفاً �شيا�شياً، لكن من وجهة 
بل  �لأم��رك��ي  لالقت�شاد  فقط  ولي�س  �قت�شادية  نظر 
لالقت�شاد �لعاملي فاإنه يجب معاجلة �ملو�شوع باأ�شرع ما 

هيئة �ل�سلع �لتموينية �مل�سرية تنفي وجود م�ساكل يف متويل ��ستري�د �لقمح

تر�جع مبيعات �لذهب يف مكة خالل �حلج
متجر  مدير  وهو  �حلم�س  حممد 
للحلي خارج �حلرم �ملكي لرويرتز 
بالفعل  ت���اأث���رت  �ل���ذه���ب  م��ب��ي��ع��ات 
باكرث  �نخف�س  �ل�شوق  �ن  و�أق���ول 
�مل��ئ��ة م��ق��ارن��ة مبو�شم  50 يف  م��ن 

�حلج �ملا�شي.
�مل�����ش��ري��ن  و�أ�����ش����اف �ن �حل���ج���اج 
م��ن  �مل���ئ���ة  40 يف  ن���ح���و  مي���ث���ل���ون 
�لرئي�شين  زبائنه  وه��م  مبيعاته 

�لذهب �لعاملية هذ� �لعام.
و�أ�����ش����اف �ل���ذه���ب ي��ع��ت��رب رف��اه��ي��ة 
فان  �ل�شعار  �نخفا�س  مع  وحتى 
م��ا يكفي  ل��دي��ه��م  لي�س  م��و�ط��ن��ن 
�ل��دخ��ل لن��ف��اق��ه يف متاجرنا  م��ن 
��شو�ق  يف  �لذهب  ��شعار  وت���رت�وح 
�لتجزئة يف مكة بنحو 160 ريال 
8ر43 دولر للجر�م مقارنة بنحو 

�ملا�شي. �لعام  ريال   200

•• مكة-رويرتز:

�ل�شعوبات  �ن  �لتجزئة  جت��ار  ق��ال 
�لق���ت�������ش���ادي���ة �ث�����رت ع��ل��ى جت���ارة 
�حللي يف مدينة مكة �ملكرمة حيث 
�نخف�شت مبيعات �لذهب �ىل �كرث 
من �لن�شف مقارنة بنف�س �لفرتة 
من �لعام �ملا�شي وعادة ما ي�شرتي 
�لز�ئرون من �لدول �لعربية خالل 
�حلج �لقالد�ت و�خلو�مت و�ل�شاور 

كهد�يا لذويهم.
�حل�شول  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  يت�شن  ومل 
ب�����ش��اأن ق��ي��م��ة مبيعات  ع��ل��ى �رق����ام 
�ل��ذه��ب ل��ك��ن �ل��ت��ج��ار ي��ق��ول��ون �ن 
م��و���ش��م �حل����ج ه���و �لك�����رث رو�ج����ا 
ل��ع�����ش��ر�ت �مل��ت��اج��ر �ل��و�ق��ع��ة خ���ارج 
�حل������رم �مل���ك���ي وي����ق����ول ����ش���ك���ان �ن 
م���ا ي�����ش��ل �ىل م��ل��ي��وين ح����اج من 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  خ���ارج 
يق�شون عادة �ليام �لقليلة �لوىل 
يف �ل��ب��ح��ث ع���ن ه���د�ي���ا ل�����ش��ر�ئ��ه��ا 

لقاربهم قبل بدء مر��شم �حلج.
�لطعام  و�أك�����ش��اك  �ملطاعم  وتكتظ 
بالرو�د  �ملكي  �حل��رم  من  �لقريبة 
خاوية  تظل  �لذهب  حم��الت  لكن 
��شحاب  على  و��شحا  �مللل  ويبدو 
�لتغلب  وي��ح��اول��ون  �مل��ت��اج��ر  ه���ذه 
�مل��ج��الت  ت�شفح  خ���الل  م��ن  عليه 
وقال  �لنقالة  �لهو�تف  و��شتخد�م 

يقول  وم�شى  طويلة.  ف��رتة  منذ 
ت���اأث���ره���م من  وب�����ش��ب��ب  �لن  ل��ك��ن 
�ل���رب���ي���ع �ل���ع���رب���ي ف��ل��ي�����س ل��دي��ه��م 
�مو�ل فائ�شة ينفقونها على �شر�ء 
�لذهب وقال حممد عبد �هلل وهو 
م��دي��ر ف��رع مل��ح��الت ث��اب��ت للذهب 
و�حل���ل���ي وه����و م��ت��ج��ر �خ����ر خ���ارج 
�لتجزئة  مبيعات  �ن  �ملكي  �حل��رم 
����ش��ع��ار  �ن��خ��ف��ا���س  م��ن  ت�شتفد  مل 
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يو��شل لعبو �لإم��ار�ت لل�شطرجن تاألقهم على �ل�شاحة �ل�شطرجنية 
�ل���دويل  ك��ال��ف��ي��ا  �ل��ع��امل��ي��ة وذل���ك م��ن خ���الل م�شاركتهم يف م��ه��رج��ان 
�أب��و ظبي  ن��ادي  ، حيث حقق لعبو  �إ�شبانيا  �ملقام حاليا يف  لل�شطرجن 
�لفئات  ب��ط��ول��ة  �أل��ق��اب  ع��ل��ى  ب�شيطرتهم  م�شرفة  ن��ت��ائ��ج  لل�شطرجن 
�لعمرية �لتي �شمت130 لعبا من 18 دولة ممثلة يف م�شر ،�لكويت 
،�شوريا ،بلجيكا و�إ�شبانيا و�لت�شيك و�جنلرت� وفرن�شا و�أملانيا و�يرلند� 
و�ل�شويد..  و�أوكر�نيا  ورو�شيا  ورومانيا  و�لرنويج  وهولند�  و�يطاليا 
وقد توج بطل �لإمار�ت وجنم نادي �أبوظبي لل�شطرجن �لو�عد �شلطان 
حممد �لدرمكي بطاًل لفئة 10 �شنو�ت ،فيما توج لعب نادي �أبوظبي 
لل�شطرجن �شيف �إدري�س �حلامد)�أبن حار�س فريق بني يا�س �ل�شابق( 

بطاًل لفئة 16 �شنة وحقق عمر�ن �أحمد �حلو�شني لقب فئة 12 �شنة 
ع��ادل �حلو�شني  �شنو�ت و�شعيد   8 ع��ادل �حلو�شني بطاًل لفئة  وز�ي��د 

ثانياً لفئة 10 �شنو�ت.
كالفيا  مهرجان  يف  لل�شطرجن  �أبوظبي  ن��ادي  بعثة  رئي�س  �أ�شاد  قد  و 
،موؤكد�  �لإجن��از  بهذ�  �خل��وري  �إبر�هيم  �إ�شماعيل  لل�شطرجن  �ل��دويل 
باأن هذ� �لإجناز يرتقي بالعبي �لدولة بريا�شة �ل�شطرجن و�لو�شول 
�إىل م�شتويات عاملية من �شاأنها �أن تناف�س بها �لدول �ملتقدمة يف هذ� 
�ملجال،و�مل�شاهمة يف رفع �أ�شم �لإمار�ت عاليا خفاقا يف �ملحافل �لدولية 
�أ�شاد خوري بدور جمل�س �أبوظبي �لريا�شي ودعمه  �ل�شطرجنية كما 
�ملتو��شل لتطوير �للعبة وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة، حيث يلعب �ملجل�س 

�أبوظبي  مدينة  يف  �ل�شطرجن  ريا�شة  م�شرة  دف��ع  يف  �لأب���رز  �ل���دور 
وبالتايل علي م�شتوى �لدولة..و�أبدى �ملدير �لفني للبعثة �لروماين 
بوجد�ن جاربيا �شعادته بالإجناز�ت �لتي حتققت ، موؤكد�ً باأن ما حتقق 
لتلك  �لتح�شر  يف  بذلوها  �لتي  وجهودهم  �لالعبن  ملثابرة  نتيجة 
مثابرته  ع��ن  �حل��ام��د  �إدري�����س  �شيف  �ل��الع��ب  فيما حت��دث  �ملناف�شة.. 
�لتي وفر  �مل�شاركات �خلارجية  للح�شول على مر�تب متقدمة خالل 
مهرجان  يف  �لإم����ار�ت  �شطرجن  ح�شيلة  ترتفع  وب��ذل��ك  �ل��ن��ادي  لهم 
�أن ي�شيف جنم  �ملنتظر  �لدويل لأربع ذهبيات وبرونزية ومن  كالفيا 
�ملنتخب �ل��وط��ن��ي �إب��ر�ه��ي��م حم��م��د �خل����وري م��ي��د�ل��ي��ة م��ل��ون��ة خ��الل 

�جلولت �ملتقدمة على �شوء نتائجه يف �ملهرجان .

خالل مهرجان كالفيا الدويل باإ�شبانيا 

4 ذهبيات ل�سطرجن �لإمار�ت خالل بطولة �لفئات �لعمرية

القا�شمي يتمكن من التقدم للمركز الثاين يف قرب�س والعطية يفوز بلقب ال�شرق الأو�شط

جنم �أبوظبي لل�سباقات ينجح يف مهمته ويتمكن من حتقيق �ملركز �لثاين متقدمًا على �لكو�ري

و�شول املنتخبات الأربعة والتدريبات الر�شمية تبداأ غدًا

جولة �لفيفا �لأخرية توؤكد جاهزية جمموعة �لعني ل�ستقبال كاأ�س �لعامل

ديفيد ماب�س و�شون غواغني يحرزان تقدمًا مبكرًا يف بطولة الإمارات ال�شحراوية اجلديدة

�أكرث من 80 �سائقًا ودر�جًا يناف�سون يف �أوىل جولت �لبطولة �لإمار�تية �ل�سحر�وية �جلديدة

متكن �ل�شيخ خالد �لقا�شمي من تقدمي �أد�ء قوي 
قرب�س  ر�يل  يف  �لثاين  باملركز  �لفوز  �ث��ره  �شهد 
نا�شر  �لقطري  �لذي متكن فيه  �لوقت  �ليوم يف 
يف  له  �لتا�شع  باللقب  مقدما  �لفوز  من  �لعطية 

بطولة �ل�شرق �لأو�شط للر�ليات فيا .
و�لتي  �ل�شابق  �ليوم  �مل�شاكل يف  �شل�شلة من  وبعد 
�جل��زي��رة  ل��ه يف  ف���وز  �أول  بتحقيق  �آم���ال���ه  �أن��ه��ت 
�ملتو�شطية، كان على �لقا�شمي بذل جهد م�شاعف 
�ملركز  �إىل  �لثالث  �ملركز  �لتقدم من  ليتمكن من 
�لثاين مب�شاعدة �ملالح �لربيطاين �شكوت مارتن 

ب�شيارة �أبوظبي �شرتوين �لإقليمية للر�ليات. 
وو����ش���ل �ل�����ش��ائ��ق �لإم�����ار�ت�����ي خل���ط �ل��ن��ه��اي��ة يف 
ب��ف��ارق  م��ت��اأخ��ر�  نيقو�شيا  �لقرب�شية  �لعا�شمة 
كان  �ل��ذي  �لعطية  ع��ن  ثانية  و51.8  دقيقتن 
م�شاركا ب�شيارة فورد في�شتا، وذلك بعد �أن متكن 
�لتغلب على عبد �لعزيز �لكو�ري يف �ملعركة �لتي 
در�ت بينهما طو�ل �ليوم، و�لتي �نتهت بالقا�شمي 
ليحل  ثانية   4.7 ب��ف��ارق  �ل��ك��و�ري  على  متقدما 

ثانيا. 
�ل�شيء،  بع�س  �ملنال  �شعبة  �لنتيجة  هذه  وكانت 
خا�شة مع تعر�س �لقا�شي يف �ملرحلة �لأوىل هذ� 
للقيادة  و����ش��ط��ر  مركبته  �إط���ار  يف  لثقب  �ل��ي��وم 

بحذر �شديد حلو�يل 11 كم. 
ل��ك��ن وم����ع �ن��ت��ه��اء �مل���رح���ل���ة، مت��ك��ن م���ن �ل��ل��ح��اق 
ب��ال��ك��و�ري �ل���ذي ت��ع��ر���س ب����دوره لثقب يف �إط���ار 
بقية  �أم�����ش��ى  ث��م  وم���ن  �مل��ك��ان،  نف�س  يف  مركبته 

�أبوظبي  �لقا�شمي  ب�شيارة  �للحاق  حم��اول  �ليوم 
�شرتوين. 

ويف �لوقت �لذي �نتهت فيه �آمال �لقا�شمي متاما 
بكبح جماح �لقطري �لعطية ومنعه من �لفوز بعد 
�مل�شاكل �مليكانيكية و�شحابات �لغبار �لتي و�جهها 
�أب��وظ��ب��ي  ل���ل���ر�يل، ح��اف��ظ جن��م  �ل��ي��وم �لأول  يف 
لل�شباقات على هدوءه رغم �ل�شغوطات ليعزز من 

ترتيبه يف �ملركز �لثاين يف �لبطولة.
م�شاركته  �أول  �ن��ه��اء  �لآن  �لقا�شمي  و���ش��ي��ح��اول 
�ل��ق��ادم  �ل�شهر  لل�شباقات  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  م��ع  ل��ه 
وحماولة �لتغلب على �لقطري ليحرز ثالث لقب 
له يف بطولة ر�يل دبي �ل��دويل، �جلولة �خلامتة 

لل�شل�شلة �ل�شرق �أو�شطية. 
�ل�شيانة  لنقطة  و�شوله  بعد  �لقا�شمي  و���ش��رح 
لليوم  �لأوىل  �لأرب��ع��ة  �مل��ر�ح��ل  م��ن  �لنتهاء  بعد 
قائال: �نطلقنا يف �ملرحلة �لأوىل بقوة، لكن وبعد 
�ل�شيارة بحجر  �رتطمت  3 كم  �ن قطعنا حو�يل 
�لعجل  يثقب يف  ت�شبب  �لطريق مما  على جانب 

�لأمامي لل�شيارة .
و�أ�شاف قائال: كان علي �أن �تاأنى على �ملنعطفات 
�مل�شاكل  بعد  لكن  �حل��اف��ة.  عن  �لن���زلق  لتجنب 
�ل���ت���ي ت��ع��ر���ش��ن��ا ل���ه���ا ي�����وم �أم���������س ق��م��ن��ا ب��ب��ع�����س 
�لتعديالت على �ل�شيارة يف �لليل و�شعرت باأن �أد�ء 

�ل�شيارة �أف�شل بكثر .
�أق���ود متتبعا  وت��اب��ع: يف كثر م��ن �لأح��ي��ان كنت 
�لآثار �لتي ترتكها �ل�شيارتان يف �ملقدمة، يف بع�س 

�لأحيان كانت �لآثار خطرة، لكنني �إن مل �أتتبعها 
قد �أفقد �لوقت �ل�شوؤ�ل هو، هل �أقوم باملخاطرة، 

هذ� ما �أفكر به �لآن .
كان  �لعطية  �أن  �ل��ي��وم  م��ن  باكر  وق��ت  و�ت�شح يف 
قاب قو�شن �أو �أدنى من �خلروج من �ملناف�شات يف 
�ملرحلة �خلا�شة �لأخرة من �شباقات يوم �ل�شبت 
وذلك بعد �رتطمت �شيارته بحجر مت ��شتئ�شاله 
�ل��ر�يل فيما بعد خلطورته. و�شاهمت  من م�شار 
للمحرك  �حلامية  �لقاعدة  بك�شر  �حل��ادث��ة  ه��ذه 
م��ن �لأ���ش��ف��ل، �ل��ع��ار���ش��ة وع�شى �ل��ت��وج��ي��ه، وك��ان 

�ملناف�شة، لكن �لقطري متكن  �أقرب للتوقف عن 
��شتبد�ل  مت  حيث  �ل�شيانة  لنقطة  �لو�شول  من 

�لقطع �ملعطلة. 

�لرتتيب �لأويل لر�يل قرب�س
1-نا�شر �لعطية - قطر - فورد في�شتا  

    
2:35:17.6

 - �لإم������������ار�ت   - �ل���ق���ا����ش���م���ي  خ����ال����د  2-�ل�شيخ 
�أبوظبي �شرتوين �لإقليمية للر�ليات  

2:38:09.4
ف�����ورد  ق����ط����ر-   - �ل�������ك�������و�ري  3-عبد�لعزيز 

في�شتا     
2:38:14.1

لن�شر  ميت�شوبي�شي   - جيورجيو  4-كو�شتا�س 
�إيفو     

2:45:16.9
5-م�شفر �ملري - قطر - فورد في�شتا  
    

 2:48:23.9

6-كرياكو�س كرياكو�س -�شوبارو �إمربيز�  
   

2:51:08.1

�لرتتيب �لعامل لل�شائقن بعد �جلولة �خلام�شة 
118 نقطة  1-نا�شر �لعطية  

69 نقطة 2-�ل�شيخ خالد �لقا�شمي 
57 نقطة 3-عبد�لعزيز �لكو�ري  
43 نقطة 4-روجيه فغايل  

5-�ل�شيخ عبد�هلل �لقا�شمي 30 نقطة

من �ملقرر �أن ت�شل بعثة منتخب �ملك�شيك �إىل �لدولة 
يف �لثالثة و�لن�شف بعد ظهر �ليوم عن طريق مطار 
دب���ي �ل����دويل و���ش��ت��ت��وج��ه ف���ور و���ش��ول��ه��ا �إىل فندق 
د�نات مبدينة �لعن مقر �إقامة منتخبات �ملجموعة 
�لعامل  لكاأ�س  �لفيفا  بطولة  يف  �مل�شاركة  �ل�شاد�شة 
�لفرتة  يف  �لإم���ار�ت  تنظمها  و�لتي  �شنة   17 حتت 
من 17 �أكتوبر �جلاري وحتى 8 من نوفمرب �لقادم 
ووف��ق��اً جل���دول �ل��ب��ط��ول��ة ف���اإن م��ب��اري��ات جمموعة 
�شتاد  وتقام على  �لقادم  �ل�شبت  يوم  �شتنطلق  �لعن 
خليفة بن ز�يد بنادي �لعن ويلتقي يف لقاء �لفتتاح 
منتخبا �ملك�شيك ونيجريا و�لتي تقام يف �خلام�شة 
يف  و�ل�����ش��وي��د  �ل��ع��ر�ق  منتخبا  يتقابل  بينما  م�شاء 

�ملبار�ة �لثانية �لتي تبد�أ يف �لثامنة م�شاء.
برناجمها  �لأربعة  �ملنتخبات  تبد�أ  �أن  �ملنتظر  ومن 
�لتدريبي يوم غٍد �لثالثاء وفق �جلدول �ملعد �شلفاً 
م�شاء  و�ح��د�ً  �ملك�شيك تدريباً  بينما يجري منتخب 
�ليوم خارج �لربنامج �لر�شمي وذلك على ملعب فرع 

نادي �لعن مبزيد.
�لعن  �إىل مدينة  �لعر�قي قد و�شل  �ملنتخب  وك��ان 
�ملنتخب  �ل��و���ش��ول  يف  ت���اله  �أم�����س  م�����ش��اء  منت�شف 
�شباح  من  و�لن�شف  �ل�شاعة  و�شل  �ل��ذي  �ل�شويدي 

لهذه  �لأرب���ع���ة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  ع��ق��د  و�شيكتمل  �ل���ي���وم. 
�شيكون  �ل��ذي  �لنيجري  �ملنتخب  بقدوم  �ملجموعة 
وذلك يف �حلادية  �لعن  �إىل مدينة  �لو��شلن  �آخر 

عا�شرة من �شباح غٍد �لثالثاء.
ومن جهة �أخرى و�شل م�شاء �أم�س �لأول �إىل �لعن 

�لدويل لكرة  �لعام بالحتاد  �ملن�شق  عدنان �جلندي 
��شتقباله  يف  وك���ان  �ل��ع��ن  ملجموعة  �لفيفا  �ل��ق��دم 
حلظة و�شوله �إىل مقر �لقامة بفندق هيلتون �لعن 
كل من �أحمد حممد خمي�س مدير �حلدث وعبد�هلل 
�ل�شريف من�شق �لربوتوكول وعادل �ليعقوبي من�شق 

�ملنتخبات. وقام �جلندي �شباح �أم�س بجولة تفقدية 
�لتفتي�شية  �لفيفا  زي���ار�ت  برنامج  يف  �لأخ���رة  ه��ي 
حيث �طلع على كافة �لتجهيز�ت يف �شتاد خليفة بن 
�كتملت من جميع جو�نبها، كما ح�شر  و�لتي  ز�يد 
�لأع��الم و�لتي ي�شارك  �أجر�ها حملة  �لتي  �لربوفة 

فيها عدد لعبي مدر�شة �لكرة بنادي �لعن.
ومن جهة �أخرى عقدت جلنة جمموعة �لعن ظهر 
�أم�س �لأول �جتماعاً تن�شيقياً برئا�شة حممد عبد�هلل 
بن هز�م �لظاهري مدير �ملجموعة وبح�شور جميع 
جممد  ووج��ه  �ملختلفة.  �لوحد�ت  و�أع�شاء  من�شقي 

�شكرهم فيها على �جلهود  بن هز�م كلمة للح�شور 
�ملا�شية  �لأ�شابيع  م��دى  على  بذلوها  �لتي  �لطيبة 
من �أجل �خر�ج تنظيم هذ� �حلدث يف �شورة ز�هية 
ت�شرف دولة �لإمار�ت وترفع من مكانتها و�ل�شمعة 
عندما  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل�شنن  م��ر  ع��ل��ى  �كت�شبتها  �ل��ت��ي 
ت�شدت لتنظيم �لعديد من �لبطولت �لعاملية. كما 
ثمن عملهم �لدوؤوب ومو��شلتهم ملهامهم دون توقف 

بالرغم من ظروف عطلة عيد �لأ�شحى �ملبارك .
وب���ع���د �ن��ت��ه��اء �لج���ت���م���اع ح�����ش��ر �جل��م��ي��ع �جل��ول��ة 
�ل��دويل لكرة  بها وفد �لحت��اد  �لتي قام  �لتفتي�شية 
�لقدم فيفا و�لذي �شم كاًل من �يدي مارل�س م�شاعد 
�أورم��ال �شابال وقونز�لو وهما  �لعام ير�فقه  �ملن�شق 
  2017 لل�شباب  �لقادمة  �شيلي  بطولة  يف  مرقبن 
م�شوؤول  و�شب�شتيان  �مل�شابقات  ق�شم  من  وكون�شتن 
بالفنادق  �لإق��ام��ة  م�شوؤولة  ولن��ا  بالفيفا  �لت�شويق 
يف جمموعة �لعن. وتفقد �لوفد جميع غرف �شتاد 
�رتياحهم  و�أب��دو�  �ملباريات  وملعب  ز�ي��د  بن  خليفة 
ل��ل��ت��ح�����ش��ر�ت �ل��ت��ي مت���ت ل���ش��ت��ق��ب��ال ه���ذ� �حل���دث 
�لتدريب  �أي�شاً مالعب  �شملت �جلولة  كما  �لعاملي. 
�لأرب��ع��ة وه��ي ملعب �أك��ادمي��ي��ة ن���ادي �ل��ع��ن وخالد 
عبد�لعزيز و�شيف حممد وملعب جامعة �لإمار�ت. 

مت��ك��ن ك��ل م��ن دي��ف��ي��د م��اب�����س و���ش��ون 
غ����و�غ����ن م����ن حت��ق��ي��ق ت���ق���دم م��ب��ك��ر 
م���و����ش���م  م������ن  �لأوىل  �جل������ول������ة  يف 
�لإم���ار�ت  لبطولة   2014-2013
�شهدت  و�لتي  �جلديدة،  �ل�شحر�وية 
م�شاركة �أكرث من 80 �شيارة ودر�جة 
ق��و�دز  ودر�ج���ات  بقي  و�شيار�ت  نارية 
فيها  قطعو�  و�لتي  �لدفع،  �لرباعية 
ك��م يف �شحر�ء   120 ي��ف��وق على  م��ا 

دبي نهاية �لأ�شبوع �ملا�شي. 
و�شيار�ت  �ل�شيار�ت  فئة  يف  ومناف�شا 
�لبقي يف �جلولة �لأوىل من �لبطولة 
�مل���وؤل���ف���ة م���ن �أرب����ع����ة ج������ولت، متكن 
جيه  �أف  ب�شيارته  �لتقدم  من  ماب�س 
ك�������روزر وحت���ق���ي���ق �ل����ف����وز، م��ت��ق��دم��ا 
بفارق 5 دقائق و35 ثانية عن �أقرب 
�ملقعودي،  �أحمد  مطارديه، �لإمار�تي 
بولري�س  ب�شيارته  ثانيا  حل  و�ل��ذي 
�آر . ويف فئة �لدر�جات �لنارية،  �آر زد 
مت��ك��ن غ���وغ���اي���ن م���ن �ل���ت���ف���وق على 
على  ع��دده��م  ف���اق  �ل��ذي��ن  مناف�شيه 
50 �شائقا وذلك بدر�جته �لكو�ز�كي 
450 متقدما بفارق 27 دقيقة على 
�جلنوب �أفريقي مارك غر�م، يف حن 
ح�شيني  �شيب�شتيان  �لهولندي  متكن 
�لإم��ار�ت��ي��ان حممد  على  �لتقدم  من 
يف  ع��ب��د�هلل  �لعلي  ونا�شر  �ل�شام�شي 

فئة در�جات �لقو�دز.
وبتنظيم من �حتاد �لإمار�ت لريا�شة 

وبدعم  �لنارية  و�لدر�جات  �ل�شيار�ت 
م����ن ت�����اغ ه���وي���ر �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط، 
و�ل�شريك  للتوقيت  �لر�شمي  �لر�عي 
�ملوؤ�ش�س، مت �ط��الق بطولة �لإم��ار�ت 

�ل�شحر�وية ل�شمان م�شتقبل ريا�شة 
�لر�ليات �ملحلية وتعزيز مكانتها.

وتقام بدعم كامل من نادي �لإمار�ت 
ل����ل���������ش����ي����ار�ت، ����ش���م���م���ت �ل���ب���ط���ول���ة 

لال�شتفادة من �لطبيعة �ل�شحر�وية 
�لر�ئعة يف �لإم��ار�ت، و�ملنا�شبة متاما 

للر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة.
ويف ه����ذ� �ل�������ش���ي���اق، ����ش���رح �ل��دك��ت��ور 

حم���م���د ب�����ن ����ش���ل���ّي���م، رئ���ي�������س ن�����ادي 
�لإم��������ار�ت ل��ل�����ش��ي��ار�ت رئ��ي�����س �حت���اد 
�لإم����������ار�ت ل���ل�������ش���ي���ار�ت و�ل�����در�ج�����ات 
�أك���رث من  ق��ائ��ال: مب�شاركة  �ل��ن��اري��ة، 
�جلولة  حظيت  ودر�ج����ا،  �شائقا   80
�لأوىل لبطولة �لإمار�ت �ل�شحر�وية 
ب���دع���م ك���ب���ر م����ن جم��ت��م��ع ري��ا���ش��ة 

�ملحركات يف �لدولة .
و�أ�شاف: �ل�شهرة �لكبرة �لتي تتمتع 
بها �لبطولة �شتو��شل منوها، خا�شة 
ر�ئعة  لفر�س  تقدميها  مو��شلة  مع 
�ل�����ش��ي��ار�ت  ري��ا���ش��ة  م��و�ه��ب  لتطوير 
توفر  نف�شه  �لوقت  ويف  �ل�شاعدين، 
من�شة جديدة للمتناف�شن �حلالين 
لبطولة  �لأوىل  �جل��ول��ة  و�ن��ط��ل��ق��ت 
�لإم����������ار�ت �ل�������ش���ح���ر�وي���ة يف م�����ش��ار 
�شحر�وي ق�شر بالقرب من منطقة 
دب��ي. وتعترب  �إم��ارة  2 جنوب  �ليفرة 
�جلولة �لتي عقدت على م�شار بطول 
15 ك��م م��ن �جل����ولت �ل��ق�����ش��رة يف 
�لبطولة، و�لتي تت�شمن على جولت 

متو�شطة و�أخرى طويلة. 
و���ش��ت��ت�����ش��م��ن ب��ع�����س �جل������ولت على 
فعاليات متو�شطة بطول 40 كم لكل 
بقطعها  �ل�شائقون  يقوم  و�لتي  منها 
ط��ول  �شيبلغ  ح��ن  يف  م����ر�ت،  خم�س 
بع�س �جل��ولت )�جل��ولت �لطويلة( 
بحو�يل 200 كم، ويف كال �لن�شختن 
)�ملتو�شطة و�لطويلة( �شيتم ��شتخد�م 

�أول  �أم�������س  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �لأول  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  �أدى   
تدريباته يف هوجن كوجن ��شتعد�د� خلو�س مبار�ته �ملهمة 
�أمام م�شت�شيفه منتخب هوجن كوجن �شمن  غد� �لثالثاء 
�آ�شيا  ك��اأ���س  لنهائيات  �ملوؤهلة  للت�شفيات  �لثالثة  �جل��ول��ة 
2015 حل�شاب �ملجموعة �خلام�شة �لتي ت�شم منتخبات 
ويت�شدر  وفيتنام.  و�أوزب��ك�����ش��ت��ان  ك��وجن  وه���وجن  �لإم����ار�ت 
�لكاملة  بالعالمة  جمموعته  ترتيب  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
بعد فوزه على فيتنام يف بد�ية �لت�شفيات بهدفن مقابل 
هدف وعلى �أوزبك�شتان بالعا�شمة �أبوظبي بنف�س �لنتيجة 
فيما يحتل منتخب هوجن �ملركز �لثاين بر�شيد �أربع نقاط 
�أوزبك�شتان وفوز على فيتنام بهدف  �أمام  من تعادل �شلبي 

مقابل ل�شيء.
�أق��ي��م يف  �ل���ذي  �ل��ن��اج��ح  �أم�����س مع�شكره  و�إخ��ت��ت��م منتخبنا 
م��دي��ن��ة ���ش��ن��زن �ل��و�ق��ع��ة يف ج��ن��وب �ل�����ش��ن خ���الل �ل��ف��رتة 

�أكتوبر خا�س خالله مبار�تن   12 �إىل  30 �شبتمرب  من 
دون  بهدفن  ك�شبها  لو���س  منتخب  �أم���ام  �لأوىل  ودي��ت��ن 
�أم��ام منتخب ماليزيا �لذي ي�شتعد هو �لآخر  رد و�لثانية 
بثالثة  كذلك  وك�شبها  �لت�شفيات  يف  �لبحرين  ملو�جهة 
�أه����د�ف م��ق��اب��ل ه���دف. و�أك����د ر����ش��د ع��ل��ي �ل��زع��اب��ي ع�شو 
جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم نائب رئي�س جلنة 
�ملنتخبات �لوطنية ثقته �لكبرة باأع�شاء �جلهازين �لإد�ري 
و�لفني ولعبي �ملنتخب �لأول يف مو��شلة حتقيق �لنتائج 
 »21 »خليجي  �لعربي  �خلليج  كاأ�س  دورة  منذ  �لإيجابية 
�إىل  بالإ�شافة  �لودية  �لدولية  �لريا�س  وبطولة  باملنامة 
�ملبار�تن �ملا�شيتن يف �لت�شفيات �أمام فيتنام و�أوزبك�شتان 
م�شر� �إىل �أن تلك �لنتائج �شاهمت يف �رتقاء �لأبي�س ملركز 
متقدم يف �لت�شنيف �لعاملي �لذي ي�شدره �لحتاد �لدويل 

لكرة �لقدم �لفيفا ب�شكل �شهري. 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �للجنة �ملنظمة لكاأ�س �لعامل للنا�شئن حتت 17 
عاما �لتي تنطلق �خلمي�س �ملقبل بالإمار�ت طرح تذ�كر 
خمف�شة لت�شجيع �جلماهر على �حل�شور للمدرجات 
 8 ح��ت��ى  ت�شتمر  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  ي�شاهم يف جن���اح  مم��ا 

نوفمرب �ملقبل.
وتبلغ قيمة تذ�كر �لفئة �لأوىل 50 درهما مقابل 10 
تذ�كر  ل��ط��رح  ع��ر���س  وج���ود  م��ع  �لثانية  للفئة  در�ه���م 
عائلية ليح�شل كل زوجن على تذكرتي �أطفال جمانا 
من  جمموعة  كل  على  جمانا  تذكرة  ط��رح  �إىل  �إ�شافة 

�لأفر�د ت�شرتي 10 تذ�كر دفعة و�حدة.
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  �ألفاريز  �إيناكي  وق��ال 
عائلية  باقات  وطرحنا  للتذ�كر  منا�شبة  �أ�شعار�  حددنا 
�شرطا  ول��ي�����س  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شعب  ي�شاهم  �أن  و�أمت��ن��ى 
جمهور كرة �لقدم بالدولة يف �إجناح �لبطولة بح�شوره 
�ملكثف يف �ملدرجات و�مل�شاركة يف هذ� �ملهرجان �لريا�شي 
وحددت �للجنة �ملنظمة �شتة منافذ لطرح �لتذ�كر هي 
�أ�شو�ق هول مارك يف دبي مول ومارينا مول يف �أبوظبي 
ر�أ���س  و�مل��ن��ار م��ول يف  �ل��ع��ن  و�لعجمي م��ول يف مدينة 
�خليمة و�شيتي �شنرت مول يف �لفجرة و�شحارى مول 

يف �ل�شارقة.

منتخبنا �لوطني يلتقي هوجن كوجن يف ت�سفيات كاأ�س �آ�سيا غد�

�لفيفا يعلن طرح �أ�سعار خمف�سة 
لتذ�كر مونديال �لنا�سئني بالإمار�ت
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•• �صانت لوي�س-وام:

خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  من  بتوجهيات 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  �أبوظبي  نادي  �إد�رة  جمل�س 
�ل����زو�رق  ل���ل���زو�رق م�شنع  �أب��وظ��ب��ي  ز�ر وف���د م��ن ف��ري��ق 
�إم تي �آي مبدينة �شانت لوي�س �لأمريكية وذلك  �ل�شهر 
م��ن �أج��ل �لإط���الع على �إع���د�د وجتهيز �ل���زورق �خلا�س 
مبناف�شات �لفئة �لأوىل و�لذي تعاقد �لنادي من �مل�شنع 

من �أجل �إنهائه قبل �أ�شهر من �لآن.
�ل��ن��ادي  ع��ام  م��دي��ر  م�شاعد  �لرميثي  ���ش��امل  �ل��وف��د  �شم 

حر�س  و�ل��ذي  �أبوظبي  فريق  مت�شابق  �ملن�شوري  وفالح 
على معاينة �لزروق و�إبد�ء �آر�ئه حوله �إ�شافة �إىل تو�شيح 
قبل  �شيكون جاهز�  و�ل��ذي  �ل���زورق  ح��ول  �لنقاط  بع�س 
�مل��و���ش��م �ل��ق��ادم م��ن �أج���ل �أن ي�����ش��ارك ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي من 
�لأوىل يف مو�شم  �لفئة  ل��زو�رق  �لعامل  خالله يف بطولة 
�أن حر�س ودعم  �أكد �شامل �لرميثي  من جهته   .2014
�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة ودعمه �ملتو��شل 
ل��ف��ري��ق �أب��وظ��ب��ي ك���ان م��ن �أه���م �أ���ش��ب��اب ت�شنيع �ل���زورق 
�ملناف�شة يف  �جلديد و�ل��ذي �شيكون له حظوظ كبرة يف 

�ملو�شم �لقادم.
�ل��زورق عن كثب ومتت معاينته  �لرميثي �شاهدنا  وق��ال 

ر�أيه  �لثقة يف  �ملت�شابق و�ل��ذي ن�شع �لكثر من  من قبل 
�أجل  من  جاهز�  و�شيكون  �ل���زورق  �شيقود  من  �أن��ه  بحكم 
وقد  �لبطولة  من  �ل��ق��ادم  �ملو�شم  �نطالق  قبل  �ملناف�شة 
حر�شنا يف �ل�شابق على �أن يكون للزورق مو��شفات عاملية 
ومتانة �أي�شا بالإ�شافة �إىل �أن يكون مالئما من �لناحية 

�لقانونية للم�شاركة يف �لبطولة .
�أي�شا  مهما  ك��ان  �ملت�شابق  ح�شور  �أن  �لرميثي  و�أو���ش��ح 
حيث �أنه عاين �لزوق عن قرب و�إطلع عليه خالل مر�حل 
�أنها �ملرة  جتهيزه �حلالية وقد يكون �جلانب �مل�شرق هو 
�لأوىل �لتي �شن�شارك من خاللها يف هذه �لبطولة بزورق 

جديد ذي مو��شفات عالية وتقنيات حديثة.

و�أ�شاف �لرميثي �جتهنا مل�شنع �إم تي �آي نظر� ملا يتمتع به 
من �شمعة عالية يف هذ� �ملجال وكونه من �أف�شل �مل�شانع 
�ملطلوبة  �ملو��شفات  وبح�شب  �ل��زو�رق  باإعد�د  تقوم  �لتي 
و�شوف يكون له ف�شل كبر بعد �هلل �شبحانه وتعاىل يف 
�أن يحقق �لفريق نتائج �إيجابية ب�شكل �أف�شل يف �ملناف�شة 

يف �ملو�شم �لقادم.
نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  ك��ان 
خالل  �ملا�شي  يونيو  �شهر  يف  �ل���زورق  ب�شناعة  وج��ه  ق��د 
و�إطلع على  زيارته للم�شنع حيث قام بجولة يف جو�نبه 
كل مر�فقه. و��شتمع �شموه �إىل تقرير مف�شل من مالك 
وج��ود  ع��ن  �شموه  وك�شف  �شيزم  ر�ن���دي  وم��دي��ره  �مل�شنع 

خطط طموحة يف �مل�شتقبل لكي تنتقل هذه �ل�شناعة �إىل 
يتم  لكي  �لتطويرية  �خلطط  وناق�س  �أبوظبي  �لعا�شمة 
تبادل �لتعاون �لفني بن م�شنع �م تي �أي و�مل�شنع �خلا�س 
�لبحرية  للريا�شات  �لدويل  �أبوظبي  نادي  �لذي ميتلكه 
مبو��شفات  ق��و�رب  تنفيذ  �إىل  �إ�شافة  �ل���زو�رق  لت�شنيع 
عاملية وذلك للمناف�شة �لدولية و�شتتم جتربتها باأمركا 

و�أوروبا لتكون جتربة فريدة من نوعها.
�ل���ق���و�رب ذ�ت  ت��ط��وي��ر �شناعة  �أي�����ش��ا ع��ل��ى  ومت �لت��ف��اق 
�ل�شيد  �أو  للنزهات  كانت  ���ش��و�ء  �ملتعددة  �ل�شتخد�مات 
خفر  يف  �ملتمثلة  �لع�شكرية  �أولال�شتخد�مات  �لغو�س  �أو 

�ل�شو�حل و�شركات �لنفط �لعاملة بالدولة.

فريق �أبوظبي للريا�سات �لبحرية يزور م�سنع �إم تي يف يف �سانت لوي�س �لأمريكية

�لريا�شي  مليحه  نادي  �أ�شرة  �حتفلت 
�لثقايف باإجناز�تها �لتي حققتها طو�ل 
2013م وت��ب��و�أت فيه  �ل��ع��ام �جل���اري 
و�ملنت�شبن  و�ل��الع��ب��ن  �ل��ن��ادي  ف��رق 
�مل�شابقات  خمتلف  يف  متقدمه  مر�كز 
و�ملناف�شات �لتي نظمت وحظي �لكبر 
�ل��ن��ادي يف منطقة  �أق��ي��م مبقر  �ل���ذي 
م��ل��ي��ح��ه �ل���ت���اب���ع���ة لإم��������ارة �ل�����ش��ارق��ة 
ب��ح�����ش��ور ورع���اي���ة حم��م��د ع��ل��ي �شيف 
�خل���ا����ش���وين رئ���ي�������س جم��ل�����س ب��ل��دي 
م��ل��ي��ح��ة وع����دد م���ن مم��ث��ل��ي �ل���دو�ئ���ر 

�حلكومية و�لهيئات يف �ملنطقة .
ك��م��ا وح�����ش��ر �حل���ف���ل م�����ش��ب��ح �شعيد 

ب��ال��ع��ج��ي��د �ل���ك���ت���ب���ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س 
�ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي رئ��ي�����س جمل�س 
�لريا�شي  �لثقايف  مليحة  ن��ادي  �إد�رة 
مدير  �لكتبي  ع��و���س  �شيف  وم�شبح 
�إد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  مليحة  بلدية 
ن�������ادي م��ل��ي��ح��ة �ل���ث���ق���ايف �ل���ري���ا����ش���ي 
وحم��م��د ���ش��ل��ط��ان �خل��ا���ش��وين �أم���ن 
�ل�����ش��ر �ل��ع��ام وع��ب��د �هلل ع��و���س �شيف 
�ل��رزة  و���ش��امل عتيق مطر  �حل��م��ي��دي 

وخليفة حميد متيم �خلا�شوين
�لأول  باملركز  بفوزه  �ل��ن��ادي  و�حتفل 
�لثالث  و�مل��رك��ز  �لثقافية  �مل�شابقة  يف 
�ل�شيفي  للن�شاط  �لعام  �لت�شنيف  يف 

�لريا�شي  �ل�شارقة  مبجل�س  �خلام�س 
يف  �لأول  وب��امل��رك��ز  �ل�شارقة  بحكومة 
م�شابقة �لقر�آن �لكرمي بنادي �لرم�س 
�لنادي  لقب  على  �لنادي  وح�شل  كما 
�ملميز يف تنفيذ �أف�شل فعالية للهوية 
�لوطنيةبرعاية �لهيئة �لعامة لل�شباب 
و�لريا�شة متفوقاً على �أكرث من 55 

ناديا ومركز�ً �شيفياً و�شاطئيا.
لدولة  �لوطني  بال�شالم  �حل��ف��ل  ب���د�أ 
�لقر�آن  ثم  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ل�����ك�����رمي و�أل������ق������ى حم����م����د ���ش��ل��ط��ان 
�خلا�شوين �أمن �ل�شر �لعام كلمة �أوجز 
و�لريا�شية  �لثقافية  �لإجن��از�ت  فيها 

كلمته  و�أع��ق��ب   2013 �ل��ع��ام  خ���الل 
وفعاليات  لأن�شطة  تقدميي  بعر�س 
�خلام�س  �ل�شيفي  �لن�شاط  �لنادي يف 
2013 وختم �حلفل  ب��الدي  و�شيف 
ب���ت���وزي���ع �ل�������ش���ه���اد�ت و�جل����و�ئ����ز على 
ومنت�شبن  م��وظ��ف��ن  م���ن  �مل��ك��رم��ن 

للنادي ومتطوعن وكل �إجناز .
وه��ن��اأ حم��م��د ع��ل��ي �شيف �خل��ا���ش��وين 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ب��ل��دي م��ل��ي��ح��ة ن���ادي 
مليحه بجميع فرقا و�إد�ريها وكذلك 
�لجن���از�ت  ه��ذه  على  �لد�رة  جمل�س 
�ل��ت��ي حت��ق��ق��ت و�ع��ت��رب ن����ادي مليحه 
من��وذج��ا ف��ع��ال��ي��ا و���ش��اه��د� ع��ل��ى ق��درة 

�أب����ن����اء �مل��ن��ط��ق��ة يف �لن����ط����الق ن��ح��و 
�جل����ودة و�ل��ت��م��ي��ز رغ���م �أن �ل��ن��ادي مل 
مي�س على �إن�شائه �شوى ثالث �شنو�ت 
يناف�س  �أن  ��شتطاع  ذل��ك  وم��ع  فقط 
�لندية �لتي �أن�شاأت منذ عقود طويله 
م�شيد�  عديدة  خ��رب�ت  تر�كم  ولديها 
�ل�شمو  ذ�ته بروؤية �شاحب  �ل�شياق  يف 
�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
�ل���ق���ا����ش���م���ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لع���ل���ى 
لالحتاد حاكم �ل�شارقة حفظه �هلل يف 
بالمكانات  ودعم  مليحه  نادي  �إن�شاء 
ليكون ناب�شا بال�شباب و�حليوية لدى 

�أبناء منطقة مليحه .

و�شلت �شباح �أم�س منتخبات �شاحل �لعاج و�إيطاليا 
و�لأورج��و�ي ونيوزلند� �إىل فندق �ملنغروف باإمارة 
ر�أ�س �خليمة مقر �إقامة منتخبات �ملجموعة �لثانية 
�مل�شاركة يف بطولة كاأ�س �لعامل للنا�شئن حتت 17 
�شنة و�لتي تنظمها �لدولة يف �لفرتة من 17 �أكتوبر 

�جلاري وحتى 8 من نوفمرب �لقادم.
�لأم�س  �شباح  منذ  �لفندق  �أم��ام  ��شتقبالهم  كان يف 
وكافة  �ملحلية  �ملجموعة  مدير  غ��امن  �أح��م��د  غ��امن 
�خليمة،  ر�أ����س  يف  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  �أع�����ش��اء 
�أ���ش��اع  ح����ار�ً مم��ا  ����ش��ت��ق��ب��اًل  �ملنتخبات  بعثة  ول��ق��ي��ت 
�لفرحة لدى نفو�س جميع �أع�شاء �ملنتخبات �مل�شاركة 
به  �لذي يتمتع  �مل�شاعر و�لكرم  مما يدل على دفء 
�شعب �لإمار�ت، ووفقاً جلدول �لبطولة فاإن مباريات 

جمموعة ر�أ�س �خليمة �شتنطلق يوم �خلمي�س �لقادم 
مباريات  وتقام  ر�شمياً  �لبطولة  �فتتاح  مع  تز�مناً 
�ملجموعة على �شتاد �لإمار�ت ويلتقي يف لقاء �فتتاح 
و�لتي  ونيوزيالند�  �لأورج����و�ي  منتخبا  �ملجموعة 
تقام يف �خلام�شة م�شاء بينما يتقابل منتخبا �إيطاليا 
و�شاحل �لعاج يف قمة منتظرة يف �ملبار�ة �لثانية �لتي 
تبد�أ يف �لثامنة م�شاء، وقد با�شرت �ملنتخبات �لأربعة 
�جل��دول  ح�شب  �أم�����س  م�شاء  �ل��ت��دري��ب��ي  برناجمها 
�مل��ع��د ���ش��ل��ف��اً. م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى و���ش��ل م��ن��ذ ي��وم��ن 
�لعام  �ملن�شق  فرناندو  �ملك�شيكي  �خليمة  ر�أ����س  �إىل 
ر�أ�س  ملجموعة  �لفيفا  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  بالحتاد 
�شتاد  �إىل  ��شتقباله حلظة و�شوله  �خليمة وكان يف 
�لإمار�ت كل من غامن �أحمد غامن مدير �ملجموعة 

و�ل��ر�ئ��د  للجان  �ل��ع��ام  �ملن�شق  �لرحمن  عبد  وع���ادل 
�ل�شحي  وع��ل��ي  �لأم��ن��ي��ة  �للجنة  من�شق  جكه  �أح��م��د 
من�شق �لربوتوكول و�أحمد �شمحان من�شق �خلدمات 
وخالد �لنقبي �ملن�شق �لإعالمي.  وقام فرناندو فور 
�ملحلية  �ملجموعة  �أع�شاء  مع  �جتماع  بعقد  و�شوله 
ثم �أعقبها بجولة تفقدية �شملت جميع مر�فق نادي 
�لإم���ار�ت م�شت�شيف �حل��دث حيث �طلع على كافة 
من  �كتملت  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت  �شتاد  يف  �لتجهيز�ت 
جميع جو�نبها، و�طلع على �ملر�فق �خلا�شة بامللعب 
باملنتخبات  �ملالب�س �خلا�شة  ز�ر غرف تبديل  حيث 
�ملن�شطات،  فح�س  وغ���رف  �حل��ك��ام  وغ���رف  �لأرب����ع، 
بالنادي  �مل��وج��ود  �مل��رك��ز �لإع��الم��ي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�مل��ن��ط��ق��ة �لإع���الم���ي���ة �مل��خ��ت��ل��ط��ة وق���اع���ة �مل���وؤمت���ر 

بالنادي ومن�شة  �لطبية  �لعيادة  ز�ر  �ل�شحفي، كما 
و�ملذيع  �لأمنية  �للجنة  وغ��رف��ة  �ل�شخ�شيات  كبار 
و�لتاأكد  �ل�شتعد�د�ت  للوقوف على جميع  �لد�خلي 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  متطلبات  ك��اف��ة  تنفيذ  م��ن 
للبطولة كما �شملت �جلولة �أي�شاً مالعب �لتدريب 
يف ن��ادي �لإم���ار�ت ون��ادي ر�أ���س �خليمة. وم��ن جهة 
ع�شر  �خليمة  ر�أ����س  جمموعة  جلنة  عقدت  �أخ���رى 
غامن  �أحمد  غامن  برئا�شة  تن�شيقياً  �جتماعاً  �أم�س 
و�أع�شاء  من�شقي  جميع  وبح�شور  �ملجموعة  مدير 
فرناندو  �ملك�شيكي  وبح�شور  �ملختلفة،  �ل��وح��د�ت 
�لأخ��رة  �لت�شطيبات  على  للوقوف  �لفيفا  من�شق 
وقد  �لكبر،  �حل��دث  و�نطالق  �لبد�ية  �شربة  قبل 
�أك����د م��دي��ر �مل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �خ����ر�ج تنظيم 

هذ� �حل��دث يف �شورة ز�هية ت�شرف دول��ة �لإم��ار�ت 
عاملياً  �كت�شبتها  �لتي  و�ل�شمعة  مكانتها  من  وترفع 
يف تنظيم �لعديد من �لبطولت �لعاملية.  كما ثمن 
ملهامهم  ومو��شلتهم  �ل��دوؤوب  �للجنة  �أع�شاء  عمل 
دون توقف بالرغم من ظروف عطلة نهاية �لأ�شبوع 

وعطلة عيد �لأ�شحى �ملبارك.
بال�شكر  �أحمد غ��امن  �أخ��رى تقدم غ��امن  من ناحية 
وملعايل  �خليمة  ر�أ����س  وحلكومة  �لر�شيدة  للقيادة 
�لثقافة  وزي���ر  نهيان  �ل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س  �ملجتمع،  وتنمية  و�ل�����ش��ب��اب 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  و�ل��ري��ا���ش��ة،  �ل�شباب  لرعاية 
�ملنظمة لبطولة كاأ�س �لعامل للنا�شئن – �لإمار�ت 
2013، ملا قدموه جميعاً ملجموعة ر�أ�س �خليمة من 

دعم وتذليل لكل �ل�شعوبات �لتي و�جهت �ملجموعة، 
كما رحب باملن�شق �لعام ملجموعة ر�أ�س �خليمة �ل�شيد 
فرناندو ومتنى �أن يكون �لتعاون موجود بينه وبن 

�للجان �ملوجودة مبجموعة ر�أ�س �خليمة.
ب��اأن جميع �لتجهيز�ت  �أح��م��د غ��امن  و�أو���ش��ح غ��امن 
�لقادم  �لتحدي  و�أن  �ملو�شوعة  �خلطة  وف��ق  ت�شر 
ملجموعة ر�أ�س �خليمة وجميع �ملجموعات هو كيفية 
خالل  �مل��درج��ات  �إىل  �جلماهر  و��شتقطاب  ج��ذب 
�ل��ب��ط��ول��ة، وق���ال ب���اأن ه��ن��اك �ج��ت��م��اع��ات ق��د عقدت 
�خليمة  ب��ر�أ���س  �لتعليمية  �ملنطقة  �إد�رة  م��ع  �شابقاً 
�ملد�ر�س، ونتمنى من  �أكرب عدد من طالب  لتوفر 
باحل�شور  �ل��ب��ط��ول��ة  دع���م  ك��ذل��ك  �جل��ال��ي��ات  جميع 

و�لتو�جد يف �ملدرجات.

طعم  عاملية  بطولة  ب��اأي  للم�شاركة  يكون  م��ا  ع���ادّة 
خا�س وذكريات مثرة حيث يطمح �لالعبون لو�شع 
�أف�شل  لتقدمي  �لعاملي  و��شتغالل �حلدث  ب�شمتهم 
ما لديهم و�لتتويج باللقب. وبالتاأكيد �شتكون كاأ�س 
 FIFA  2013 17 �شنة �لإم����ار�ت  �ل��ع��امل حت��ت 
فر�شة ثمينة للمنتخب �لإمار�تي من �أجل �لذهاب 
و�أم���ام  �أر���ش��ه  على  �شتقام  �ل��ت��ي  �لبطولة  يف  بعيد�ً 

جمهوره.
خا�شة  �أه��م��ي��ة  �شتحمل   2013 �لإم������ار�ت  ول��ك��ن 
ي�شتعد  ل  �ل���ذي  ح�شن  في�شل  �ل�����ش��اب  للمهاجم 
�لأر���س  �أ�شحاب  م��ع  �لعاملي  �لعر�س  يف  للم�شاركة 
لل�شر على خطى �شقيقه  �أي�شاً  فح�شب، بل ي�شعى 
�لأك�����رب حم��م��د �ل�����ذي ك����ان �أح�����د لع���ب���ي �مل��ن��ت��خ��ب 
�لإمار�تي �مل�شارك بنف�س �لبطولة �لعاملية قبل �أربع 

�شنو�ت.
FIFA. مل��وق��ع  ب��ح��دي��ث��ه  ب��ال��ذ�ك��رة  في�شل  وع����اد 

�أقيمت يف نيجريا  �لتي  �لبطولة  �إىل تلك   com
وقال تابعت �ملباريات باملنزل مع �أهلي وكانت �لأجو�ء 
حما�شية. قبل كل مبار�ة كان حممد يحر�س على 
�لإت�����ش��ال ب��الأ���ش��رة وي��ط��ل��ب �ل���دع���اء م��ن �جلميع 
�لتلفاز  حول  نتحلق  كنا  بينما  بالتوفيق  للمنتخب 
حلظات  كانت  لقد  �ملنتخب  ونتابع  �ملباريات  �أث��ن��اء 
جميلة رغم �أن �ملنتخب مل ي�شل �إىل مر�حل بعيدة.  
باملنتخب  زم��الئ��ه  بقية  م��ع  في�شل  ي�شتعد  وبينما 
فاإن  �أ�شبانيا،  يف  تدريبي  مبع�شكر  حالياً  �لإم��ار�ت��ي 
�إىل ما  �لإم��ار�ت��ي  �ملنتخب  �شيكون حتقيق  طموحه 
هو �أبعد من دور �ل� 16، كا�شفاً ن�شعى �إىل �لو�شول 
للمربع �لذهبي. �إنه هدف و�شعه �جلميع منذ فرتة 
ن��وّف��ق  �أن  �لإع�����د�د ونتمنى  ط��وي��ل��ة خ���الل م��ر�ح��ل 

بتحقيقه. 
على  �لبطولة  و��شت�شافة  كبر  طموحنا  و�أ���ش��اف 
�أر���ش��ن��ا مينحنا ح��اف��ز ل��ت��ق��دمي �لأف�����ش��ل. لب���د �أن 
 100% فقط  ولي�س   150% لع��ب  ك��ل  يعطي 
�ملنتخب كوننا منّثل  �أجل م�شلحة  من قدر�ته من 

�لإمار�ت �لبلد �مل�شيف. 
�شهلة  ت��ك��ون  ل��ن  �لإم���ار�ت���ي  �ملنتخب  مهمة  �أن  �إل 
�أن�����ه ���ش��ي��ل��ت��ق��ي م��ن��ت��خ��ب��ات �ل���رب�زي���ل  ب��ال��ن��ظ��ر �إىل 
من  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  يف  وه��ن��دور����س  و�شلوفاكيا 
�أكتوبر-ت�شرين   17 ي��وم  �شيبد�أها  �لتي  �لبطولة 
�لأول �جلاري عندما يلتقي منتخب هندور��س على 

ملعب حممد بن ز�يد مبدينة �أبوظبي.
�أمام هندور��س  باأن �ملو�جهة �لأوىل  ويعترب في�شل 
�ل�شيطرة  علينا  ينبغي  ق��ائ��اًل  وي�شرح  ج���د�ً  مهمة 
ع��ل��ى جم���رى �مل���ب���ار�ة م��ن ب��د�ي��ت��ه��ا و�حل��ف��اظ على 
نظافة �ل�شباك ومن ثم �لعمل على زيادة �لغلة من 
حافز�ً  مينحنا  �لأوىل  �ملو�جهة  يف  �لفوز  �لأه���د�ف 
�جلماهري  �حل�شور  �شيزيد من  وبالتاكيد  �أق��وى 

باملباريات �ملقبلة. 
�لتحق  �لكرة يف �شغره،  في�شل مد�عبة  ب��د�أ  بعدما 
بالثامنة من عمره بنادي �جلزيرة وقد تاأثر كثر�ً 
و�أح��ّب  �شنو�ت  بثالث  يكربه  �ل��ذي  ب�شقيقه حممد 
�للعب مبركز �لهجوم مثله وقد �عترب باأنه ��شتفاد 
كثر�ً من �لن�شائح �لتي كان ول ز�ل يزوده فيها مبا 

يف ذلك ما يتعلق بامل�شاركة باحلدث �لعاملي.
وي�شرح �ل�شقيق �لأ�شغر �لذي د�ئماً ما ي�شتمع �إىل 
ن�شائح �أخيه حممد خ�شو�شاً مع تبقي �أيام معدودة 
حممد  �شقيقي  م��ع  عالقتي  �لبطولة  ب��د�ي��ة  على 
�هتماماً  �لأك����رث  ف��ه��و  �أخ����و�ين  جميع  ع��ن  تختلف 
و�أنا  �لعامل  كاأ�س  يف  �ملنتخب  مع  �ملقبلة  مب�شاركتي 
�أن��ه  يل  �ل��د�ئ��م��ة  ن�شيحته  �لأع���ل���ى  مثلي  �أع���ت���ربه 
�أ�شعى  �أ�شع هدفاً �شخ�شياً  �أن  يجب قبل كل مبار�ة 

لتحقيقه و�أن يكون متنا�شباً مع �أهد�ف �لفريق. 
وبينما خا�س حممد ح�شن مع �ملنتخب �لإمار�تي 
م���ن يف نيجريا  �مل��ج��م��وع��ات  م��ب��ار�ت��ن مب��رح��ل��ة 
ي�شعى  في�شل  ف��اإن  �ل�شباك،  بزيارة  وف�شل   2009

لأن يحجز مقعده يف خط هجوم �ملنتخب �لإمار�تي 
خالد  �ملقدمة  خط  ثالثي  مع  حالياً  يتناف�س  وه��و 
خلفان وحممد �لعكربي وز�يد �لعامري ولديه ثقة 

كبرة باأن يحقق ما مل ينجح به �شقيقه حممد.
�شّجل هدفاً يف مرمى  �ل��ذي  �ل��و�ع��د  �ملهاجم  وق��ال 
منتخب بنما مببار�ة ودية يوم �لأحد طموحي عايل 
حممد  �شقيقي  �حل��ظ  يحالف  مل  رمب��ا  للت�شجيل. 
�مل�شتوى  على  �أت��ط��ل��ع  ولكني   2009 نيجريا  يف 
وت�شجيل  �مل��ن��اف�����ش��ن  ���ش��ب��اك  ه���ز  �إىل  �ل�����ش��خ�����ش��ي 

�لأهد�ف خالل �لبطولة �ملقبلة. 
�شقيقه حممد  فيه  في�شل مبا  عائلة  ب��اأن  �شّك  ول 
يف  �لإم���ار�ت  وملنتخب  له  �مل�شاندين  �أول  �شيكونون 
�عترب  وقد  �ملقبل  �لأ�شبوع  �شتنطلق  �لتي  �لبطولة 
في�شل �أن م�شاركته و�شقيقه بحدث عاملي مثل كاأ�س 
م�شرف  �أم���ر  ه��و   FIFA �شنة   17 حت��ت  �ل��ع��امل 
و�ح��دة معي  يد  للفخر وكلهم على  لأهلي ومدعاة 
بد�ية من �لو�لد وحتى �أخي �لأ�شغر عبد �هلل �لذي 
ن��ادي  م��ع  ب���دوره  ويلعب  ���ش��ن��و�ت  �شبع  ح��ال��ي��اً  يبلغ 

�جلزيرة �أي�شاً. 
وميكن �شر�ء تذ�كر �لبطولة يف متاجر هوملارك يف 
مارينا مول )�أبوظبي(، �جليمي مول )�لعن(، �ملنار 
مول )ر�أ�س �خليمة(، �شيتي �شنرت مول )�لفجرة(، 
�شحارى مول )�ل�شارقة(، ودبي مول )دبي(، �أو عرب 
http://ar.fifa.com/ �ملوقع  �لإنرتنت من 
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•• بروك�صل-وام:

بلجيكا  ي�شت�شيف م�شمار غلن يف 
�لوثبة  ك��اأ���س  �شباق  �لإث��ن��ن  �ل��ي��وم 
500  مرت  و  �أل�����ف  مل�����ش��اف��ة  ���ش��ت��د 
�ملخ�ش�س للخيول �لعربية �لأ�شيلة 
يف ���ش��ن ث���الث ���ش��ن��و�ت ف��م��ا ف���وق..

وذل�����ك ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �ل��ن�����ش��خ��ة 
�خلام�شة من مهرجان �شمو �ل�شيخ 
�لعاملي  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
�إج��م��ايل  وتبلغ   . �لعربية  للخيول 
�آلف  خم�شة  �ملالية  �ل�شباق  جو�ئز 
بتوجيهات  �مل��ه��رج��ان  ي��ورو..وي��ق��ام 
�آل  �شمو �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�ي���د 
�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة ل��رف��ع ���ش��اأن 
�خليل �لعربي وزيادة �لهتمام به يف 
�أر�شى  �لذي  لي�شتعيد بريقه  �لعامل 
تعاىل  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  قو�عده 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�ملهرجان  �إ�شرت�تيجية  ومتا�شيا مع 
�لتي تت�شمن �إىل جانب �شباق كاأ�س 
�لعامل  وبطولة  ز�ي��د  ك��اأ���س  �لوثبة 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  ل�شمو 
ل��ل�����ش��ي��د�ت �ي���ف���ار و�مل���وؤمت���ر �ل��ع��امل��ي 
�لعربية  �خل��ي��ول  ل�شباقات  �ل��ر�ب��ع 
وموؤمتر   2013 بفرن�شا  تولوز  يف 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لفر�شان  م��ه��ار�ت  وتنمية  لتطوير 
�مل���ه���رج���ان هيئة  وي��ن��ظ��م   . �ي���ر����س 
مع  بالتن�شيق  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي وبالتعاون 
�خليل  ل�شباق  �لإم�����ار�ت  هيئة  م��ع 
�ل�شباق  �ل����دويل خل��ي��ول  و�لحت�����اد 
�ل��ع��رب��ي��ة �إف���ه���ار وج��م��ع��ي��ة �خل��ي��ول 
�لهيئة  وب��دع��م  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة 
�شركة  وبرعاية  �لإم����ار�ت  وط���ر�ن 
�ل��ت��ط��وي��ر و�ل���ش��ت��ث��م��ار �ل�����ش��ي��اح��ي 
و�شركة �أبوظبي لال�شتثمار و�أر�بتك 
�ل��ق��اب�����ش��ة و�ل���ر�����ش���د ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
�لن�شائي  و�لحت��اد  �لعو�ين  و�شركة 
�لعام وجلنة ريا�شة �ملر�أة و�أكادميية 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك ل��ل��ري��ا���ش��ة 
�لن�شائية و�شا�س لال�شتثمار وكابال 
و�ل����دك����ت����ور ن������ادر ���ش��ع��ب وم���زرع���ة 
�ل���وث���ب���ة ���ش��ت��د و�مل���ع���ر����س �ل�����دويل 
�أبوظبي  ون��ادي  و�لفرو�شية  لل�شيد 
و�أجنحة  �شنرت  و�لوثبة  للفرو�شية 
�ل����ق����رم �ل�������ش���رق���ي ج���ن���ة وري�����ش��ن��ج 
مل�شافة  �ل�����ش��وط  وخ�ش�س  ب��و���ش��ت. 
�ألف و 500  مرت للخيول �ملهجنة 
فما  �شنو�ت  ث��الث  �شن  يف  �لأ�شيلة 
فوق ويحظى مب�شاركة  14 خيال. 

ي�شارك يف �ل�شباقات �جلو�د مادجي 
ل�����ش��ت��وك �ك��ل��ي��ب�����س وب���اإ����ش���ر�ف �ت�س 
و  وي�شماير  �ف  وب��ق��ي��ادة  بي�شماير 
ع�����و�يف ل��ع��ا���ش��ور ع��ق��ب��ة وب���اإ����ش���ر�ف 
وولكر  �شام  وبقيادة  دي��رتوم  ديفيد 
وعلي باب ديل �شول لووتر لندجت 
وبقيادة  يبو�س  د  ك��اري��ن  وب��اإ���ش��ر�ف 
�ل�شيخ  لنا�شر  و مغازي  ب��ر�م  غلن 
وبقيادة  دي���رتوم  ديفيد  وب��اإ���ش��ر�ف 
توما�س جارنر. ويناف�س على �للقب 
زين بريو�س لعا�شور عقبة وباإ�شر�ف 
ديفيد ديرتوم وبقيادة ر��شيل كنج و 
زم���زم لإ���ش��ط��ب��الت لك��ي وب��اإ���ش��ر�ف 
هيلن  �شتيف  وبقيادة  وول��رتز  �شي 
و �لي�شا روز جلي ويل�شون وباإ�شر�ف 
و  فريز  �دري  وبقيادة  �مل��ال��ك  نف�س 
و  ��شرت�بول  لفرد  رو�شي  دو  �تيال 
تورنادو جلي فري�شرتبن و له�س 

ل�شتيفان متكي و �زما ليانيك �شولز 
و م���ودج���ات ع��ذب��ة مل���زرع���ة ع��ذب��ة و 
لزي��ن��ي��ا جل��ي ف��ر���ش��رتب��ن. و�أك���دت 
�شمو  مهرجان  م��دي��رة  �شو�يا  لر� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
�لرئي�س  �لعربية  للخيول  �ل��ع��امل��ي 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��ب��اق �ل�������ش���ي���د�ت يف 
�لحتاد �لدويل �فهار يف ت�شريح لها 
بهذه �ملنا�شبة �أن �ملهرجان على �أهبة 
�خليول  �شباقات  لدعم  �ل�شتعد�د 
لأ����ش���ح���اب �لإ����ش���ط���ب���الت �خل��ا���ش��ة 
�أي دولة و�شنعمل  و�شغار �ملالك يف 
و�أ�شارت  �لطرق.  بكل  تطويره  على 
�ل�شباقات  هذه  ��شتمر�ر  �أهمية  �إىل 
ك���ه���دف رئ��ي�����ش��ي ل���رف���ع���ة ���ش��ب��اق��ات 
توقف  بعد  خا�شة  �لعربية  �خليول 
طويلة  ف��رتة  بلجيكا  يف  �ل�شباقات 

وعودتها مرة �أخرى.

احتفل باإجنازته التي حققها يف عام 2013

نــادي مليحـــه يكــــرم �سركـــاءه يف �إجنــــاح فعالياتـــــه 

غامن اأحمد مدير جمموعة راأ�س اخليمة

نحن جاهزون لنطالقة �حلدث �لكبري و�لتحدي هو �حل�سور �جلماهريي

مناف�سات كاأ�س �لوثبة �ستد تنطلق �ليوم يف بلجيكافي�سل ح�سني على خطى �سقيقه �لأكرب
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دبي  خ��ور  م��ار�ث��ون  لن�شف  �ملنظمة  �للجنة  �أع��ل��ن��ت 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر �إن����ط����الق �ل�����ش��ب��اق يف �ل�������ش���اد����س من 
ومت�شابقة  مت�شابق  �ألفي  مب�شاركة  �لقادم  دي�شمرب 
ومل�شافة 87 ر21 كيلومرت. جاء ذلك خالل �ملوؤمتر 
بح�شور  �ملنظمة  �للجنة  ع��ق��دت��ه  �ل���ذي  �ل�شحفي 
�لحتاد  �د�رة  جمل�س  ع�شو  �لكمايل  �أحمد  �مل�شت�شار 
�لدويل لألعاب �لقوى رئي�س �حتاد �لمار�ت ومارك 

ونيل  لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  �شيزمتنيك 
مونرو مدير �ملبيعات و�لت�شويق بهرتز �أبناء �لفطيم 
. وقدم مارك �شيزمتنيك �ل�شكر و�لتقدير للح�شور 
ويف مقدمتهم �حتاد �لمار�ت �لعربية �ملتحدة لألعاب 
�لقوى �لذي �شيدعم �حلدث �إىل جانب �لرعاة وهم 
�لريا�شي و�دي��د����س وون���ادي خ��ور دبي  دب��ي  جمل�س 
ل��ل��ج��ول��ف و�ل��ي��خ��وت وج��ون�����ش��ون �ل��ع��رب��ي��ة و���ش��رط��ة 
دب��ي وب��ل��دي��ة دب��ي و�درة �ل��ط��رق . و�أ���ش��ار م���ارك �إىل 
ملو�جهة  دبي خدمة جمتمعية  �أن �شناعة �جلري يف 

عن  �ل��ن��اج��م��ة  �ل�شحية  و�مل�����ش��ك��الت  �ل�شمنة  خ��ط��ر 
عدم ممار�شة �لريا�شة منوها �ىل �أن �ل�شباق يتطور 
�لأويل م�شاركة  ن�شخته  �شهد يف  من عام لآخ��ر فقد 
كبر  ب�شكل  ت��ط��ور  و�لآن   2002 ع��ام  ع���د�ء   100
�إىل  �أل��ف��ي ع��د�ء م��ن �جلن�شن. ون��وه  �ل��ع��دد  و�أ�شبح 
و�ل��ذي  �ل�شباق  يف  للم�شاركة  �لفعلي  �لت�شجيل  ب��دء 
هناك  تز�ل  ول  ومت�شابقة  مت�شابقا  و550  �ألفا  بلغ 
 22 �أ�شابيع متبقية و�شيغلق باب �لت�شجيل يوم  عدة 

نوفمرب �ملقبل.

�لإم������ار�ت لأل��ع��اب  �إحت����اد  �إد�رة  �ع��ت��م��د جم��ل�����س 
�لقوى لئحة �نتقال �لالعبن بن �أندية �لدولة 
�لذي  �لالعبة  �أو  �لالعب  بانتقال  ت�شمح  و�لتي 
�أكمل ثالث �شنو�ت يف ناديه ومنع �نتقال �لأ�شبال 
�ل�شباب  لأنتقال  �شارمة  �شو�بط  وو�شع  نهائيا 

و�لنا�شئن.
�لالعبن  م�شاركة  و�شو�بط  لئحة  �عتماد  ومت 
�لحتاد  بطولت  يف  بالدولة  �ملقيمن  �لو�فدين 
مب�شاركة  ي�شمح  حيث  �جلديد  �ملو�شم  من  ب��دء� 
ناد  لكل  �لإن���اث  م��ن  ن�شفهم  ولع��ب��ة  24 لعبا 
باإجمايل 480 لعبا ولعبة �شريطة �أن ي�شارك 
�لنادي �أول بالعن�شر �لوطني يف كل م�شابقة على 
حده وذلك يف �إطار �شعي �لحتاد لتفعيل �لن�شاط 

وتعزيز عنا�شر �ملنتخبات �لوطنية.
كما �عتمد �ملجل�س يف �جتماعه برئا�شة �مل�شت�شار 
�لحت����اد  �إد�رة  ع�����ش��و جم��ل�����س  �ل��ك��م��ايل  �أح���م���د 
�ل����دويل لأل��ع��اب �ل��ق��وى رئ��ي�����س �إحت����اد �لإم����ار�ت 
�ملو�شم  ن�شاط  بربنامج  �خلا�شة  �لفنية  �للو�ئح 
�إيقاف  �ملجل�س  وق��رر   .2014  2013 �جلديد 
حممد  �لو�شل  ون���ادي  �لوطني  منتخبنا  لع��ب 
عبد �هلل عبا�س دروي�س ثالث �شنو�ت �عتبار� من 
12 �أكتوبر �جلاري وحتى 11 �أكتوبر من �لعام 
وعدم  �ملتكررة  �ل�شلبية  مو�قفه  ب�شبب   2016
�أثر  �لوطني مما  �ملنتخب  �لإن�شباط يف �شفوف 
تخلفه على نتائج �ملنتخب �لوطني يف �لكثر من 

�لبطولت.
لالحتاد  �لعام  �لأم��ن  �ملهري  عو�س  �شعد  و�أك��د 
�لقر�ر  �إتخذ  �لد�رة  جمل�س  �أن  �لإجتماع  عقب 
بعد �ن ��شتنفذ كل �ل�شبل لنتظام �لالعب حممد 
�أن  بعد  �لوطني  �ملنتخب  �شفوف  �شمن  عبا�س 

تعمد �أكرث من مرة �لعتذ�ر عن �مل�شاركة.
�إط��ار �حلر�س على  ياأتي يف  �لقر�ر  �أن  �إىل  ون��وه 
�لالعبن  ب��اق��ي  �إىل  �لإه��م��ال  ع���دوى  تنتقل  �أل 
لأن م�شلحة �لوطن و�لولء له فوق �جلميع ول 

ي�شمح بتجاوزه مهما كانت جنومية �لالعب.
�مل�شتحدثة  �ل��ب��ط��ولت  ن��ظ��ام  �مل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 
�ل�شتحقاقات  من  �لعديد  يف  و�مل�شاركة  للمو�شم 
�خلليجية و�لعربية و�لقليمية و�لقارية و�عتمد 
�مل��زم��ع م�����ش��ارك��ت��ه يف  �ل��وط��ن��ي  �مل��ن��ت��خ��ب  ت�شكيل 
للنا�شئن  �آ���ش��ي��ا  غ��رب  لحت���اد  �لثالثة  �لبطولة 
و�لنا�شئات �لتي �شتقام باململكة �لأردنية �لها�شمية 

�أكتوبر �حل��ايل   25 �إىل   22 �ل��ف��رتة م��ن  خ��الل 
برئا�شة  بوفد  فيها  �مل�شاركة  �ملتوقع  م��ن  و�ل��ت��ي 
خ��ال��د ر����ش��د �ل��زع��اب��ي رئ��ي�����س جل��ن��ة �لتخطيط 

و�لتطوير ي�شم 46 �شخ�شا.
يف  �مل�شارك  �لوطني  منتخبنا  ت�شكيل  �عتمد  كما 
بطولة دول جمل�س �لتعاون للنا�شئات و�ملقرر لها 
�لفرتة من 26 �إىل 29 �كتوبر �جلاري مبملكة 
�لبحرين برئا�شة �شالح حممد ح�شن �ملدير �ملايل 

رئي�س جلنة �حلكام ووفد ي�شم 21 �شخ�شا.
و�لفني  �لإد�ري  �ل��ت��ق��ري��ر  �ملجل�س  و�إ���ش��ت��ع��ر���س 
مل�شاركة منتخبنا �لوطني يف دورة �ألعاب �لت�شامن 

�لإ�شالمي و�لتي �أقيمت يف �أندوني�شيا.
جمل�س  ب��ا���ش��م  �ل��ك��م��ايل  �أح��م��د  �مل�شت�شار  ووج���ه 
�لإد�رة �ل�شكر و�لتقدير �إىل خالد �لزعابي رئي�س 
�خلا�س  �مللف  على  و�لتطوير  �لتخطيط  جلنة 
و�لتي  �لإمار�تية  �للعاب  �أم  تطوير  مبقرتحات 
بهدف  بالدولة  للتدريب  مر�كز  �إن�شاء  تت�شمن 
زيادة عدد �ملمار�شن و�جر�ء در��شة علمية للتعرف 
�أ�شباب عزوف طلبة �ملد�ر�س و�لرتكيز على  على 
بالزيارة  م�شيد�  لالأطفال  �لقوى  �أل��ع��اب  بر�مج 
و�لتاأهيل  �لتعليم  ملركز  بها  قام  �لتي  �لتن�شيقية 
�يجابية  نتائج  م��ن  عنه  �أ���ش��ف��رت  وم��ا  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�شت�شهم يف �كت�شاف عدد من �ملو�هب ون�شر �للعبة 

بن �ملنت�شبن للمركز.
لع�شوية  �ل��زع��اب��ي  خ��ال��د  تر�شيح  �ملجل�س  وق���رر 
جل��ن��ة �ل��ت��ط��وي��ر ب��الحت��اد �ل���ش��ي��وي ومت تعين 
���ش��ال��ح حم��م��د ح�����ش��ن رئ��ي�����ش��ا ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت�����ش��وي��ق 

وتكليفه باختيار �أع�شائها.
�مل�شاركات  و�أج��ن��دة  برنامج  �ملجل�س  و��شتعر�س 
�خلارجية للعام �ملقبل 2014 و�ملت�شمنة بطولة 
�آ���ش��ي��ا ل��ل�����ش��الت ب��ال��ع��ا���ش��م��ة �لإي���ر�ن���ي���ة ط��ه��ر�ن 
يف ف��رب�ي��ر �مل��ق��ب��ل وب��ط��ول��ة �ل��ع��امل ل��ل�����ش��الت يف 
بولند� وبطولة �لعامل �ل�39 لأخرت�ق �ل�شاحية 
للم�شي  �لعامل  وك��اأ���س  �ملقبل  مار�س  يف  باأ�شبانيا 
لل�شباب  �آ���ش��ي��ا  وب��ط��ول��ة  �ملقبل  م��اي��و  يف  بال�شن 
�لعامل  بتايبيه وبطولة  �لقوى  و�ل�شابات لألعاب 
لألعاب �لقوى لل�شباب و�ل�شابات يف يوليو �ملقبل 
ب��ام��ري��ك��ا وب��ط��ول��ة ك��اأ���س �ل��ع��امل ل��ل��ق��ار�ت خ��الل 
�شبتمرب �ملقبل يف مدينة مر�ك�س باملغرب وبطولة 
�لحتاد �لدويل للتتابعات يف مايو �ملقبل يف جزر 
�لباهامز و�لبطولة �ل�شيوية �ل�شاد�شة لل�شالت 

و�لبطولة  مقبل  فرب�ير  خ��الل  بال�شن  �ملغلقة 
�ل�شيوية لأخرت�ق �ل�شاحية و�لبطولة �ل�شيوية 
 2014 ومار�س  فرب�ير  خالل  باليابان  للم�شي 
للنا�شئن  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �لل���ع���اب  ودورة 
و�ل�شابات  لل�شباب  �لعربية  و�لبطولة  بتايالند 
�مل�شاركات  من  وجملة  �لعربية  م�شر  بجمهورية 

�خلليجية و�لعربية وغرب �آ�شيا.
وذك���ر �شعد ع��و���س �مل��ه��ري �لأم���ن �ل��ع��ام للجنة 
�لتعاون  �لقوى بدول جمل�س  �لتنظيمية لألعاب 
�لع��د�د  خانة  يف  ت�شب  �شوف  �مل�شاركات  تلك  �أن 
�للم�شرتكة يف �لدورة �ل�شيوية يف �أن�شن بكوريا 
�أن  �إىل  م�شر�   .. �ملقبل  �أغ�شط�س  يف  �جلنوبية 
ب�شاأن  �جل��اري��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  ��شتعر�س  �ملجل�س 
�شباق دبي �لدويل لل�شيد�ت مل�شافة 5 كيلومرت�ت 
و�ملزمع �إقامته 8 نوفمرب �ملقبل . و�إطلع �ملجل�س 
�أحمد  �مل�شت�شار  م��ن  �ملقدمن  �لتقريرين  على 
�ج��ت��م��اع��ات �لحت��اد  �ل��ك��م��ايل ح��ول م�شاركته يف 
�لدويل ومن نا�شر �شلطان �ملعمري نائب رئي�س 
�لحتاد ع�شو جمل�س �د�رة �لحتاد �ل�شيوي حول 
م�شاركته يف �جتماعات �لحتاد �ل�شيوي �لأخرة 

و�لتي �أختر فيها ع�شو� بلجنة �لت�شويق.
�إد�رة �حت���اد �لم����ار�ت لأل��ع��اب  وق��د رف��ع جمل�س 
�لقوى �أ�شمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات مبنا�شبة 
�إىل م��ق��ام �شاحب  �مل��ب��ارك  ق���دوم عيد �لأ���ش��ح��ى 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
و�أ�شحاب  رع��اه �هلل   دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�أول �شمو �ل�شيخ  �ل�شمو حكام �لإم��ار�ت و�لفريق 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�آل مكتوم ويل عهد  حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�ل�شيخ  و�شمو  �لريا�شي  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي 
�آل م��ك��ت��وم رئي�س  ب���ن ر�����ش���د  ب���ن حم��م��د  �أح���م���د 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة 
�لأوملبية �لوطنية ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع.

ب��اأن يتحقق  �أمنياته  �ملجل�س عن خال�س  و�أع��رب 
و�أن  �أمانيهما  كل  و�ل�شالمية  �لعربية  لالأمتن 
يعم �ل�شالم و�لأمن و�لطماأنينة ربوع وطننا و�أن 

ي�شهد �ملزيد من �لتقدم و�لإزدهار.

•• دبى-وام:
تتو��شل يف دبي مول �ليوم وملدة يومن 
لكرة  �لعامل  لكاأ�س  �لرتويجية  �جلولة 
�لتي  عاما   17 حت��ت  للنا�شئن  �ل��ق��دم 
تقام مناف�شاتها بدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة من 17 �أكتوبر �جلاري وت�شتمر 
حتى 8 نوفمرب �ملقبل. و�شهدت �جلولة 
بيت�س  و��شعا يف منطقة جمر�  جناحا 
مدى  على  بدبي  �ر  بي  جي  ريزيدن�س 
�لأي�����ام �ل��ث��الث��ة �مل��ا���ش��ي��ة. ولق���ى رك��ن 

�إقامته  �ل��ذي مت  �لبطولة  كاأ�س  عر�س 
�إقبال  ريزدن�س  بيت�س  جمر�  مبنطقة 
�ملنطقة  لهذه  �ل���زو�ر  مئات  من  و��شعا 
�ل���ت���ي ت���ع���د وج���ه���ة م��ف�����ش��ل��ة ل��ل�����ش��ي��اح 
و�ملقيمن خ�شو�شا خالل عطلة نهاية 
�ل����ش���ب���وع ح��ي��ث ق����دم ف��ر���ش��ة �ل��ت��ق��اط 
�شقر�ن  و  �لكاأ�س  مع  �لتذكارية  �ل�شور 
�إق���ام���ة  �إىل ج���ان���ب  �ل��ب��ط��ول��ة  مت��ي��م��ة 
�لقدم  ك��رة  مب��ه��ار�ت  �شيقة  م�شابقات 
وت��وزي��ع �ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ئ��ز �لقيمة 
و�ل��ت��ذ�ك��ر ع��ل��ى ل��ف��ائ��زي��ن وب��ي��ع ت��ذ�ك��ر 

�لتي  �جلماهر  م��ن  لعديد  �ملناف�شات 
عربت عن رغبتها مبتابعة �حلدث من 

�ملدرجات.
وقال د.�أحمد �ل�شريف رئي�س جمموعة 
بالتجاوب  �شعادته  �ل��ذى عرب عن  دبي 
جمموعة  �إن  �حلملة  ه��ذه  م��ع  �لو��شع 
دب�����ي ح���ر����ش���ت ع���ل���ى �خ���ت���ي���ار م��ك��ان��ن 
ري��زدن�����س  بيت�س  ه��م��ا ج��م��ر�  ح��ي��وي��ن 
ودب�����ي م����ول ن���ظ���ر� ل����الأع����د�د �ل��ك��ب��رة 
يق�شدونهما  �ل��ذي��ن  و�ملقيمن  ل��ل��زو�ر 

خ�شو�شا خالل �لعطلة. 

�سباق ن�سف مار�ثون خور دبي ينطلق 6 دي�سمرب 
مب�ساركة �ألفي مت�سابق ومت�سابقة

�ألعاب �لقوى يعتمد �نتقال �لالعبني بني 
�لأندية وم�ساركة �لو�فدين

جولة �لرتويج لكاأ�س �لعامل للنا�سئني حتت 17 عاما تتو��سل يف دبي �ليوم

�ملدير  ل��وف  ليو�خيم  �ل�شحرية  �مل�شرة  يف  �لوحيد  �ل�شتثناء 
�لقدم ج��اءت قبل عام و�حد  �لأمل��اين لكرة  �لفني للمنتخب 

ن��ظ��ره  4-�شفر ع��ل��ى  ت��ق��دم��ه  �ل��ف��ري��ق يف  ح��ي��ن��م��ا ف���رط 
�ل�شويدي و�رت�شى بالتعادل 4-4. 

ك��ان��ت ه��ذه ه��ي �مل���رة �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي �أه���در فيها �لفريق 
�ملا�شي  �جلمعة  ي��وم  يح�شم  �أن  قبل  ن��ق��اط  �لأمل����اين 

�لفوز  عرب  �ل��رب�زي��ل  مونديال  �إىل  ر�شميا  تاأهله 
على �يرلند� 3-�شفر يف كولونيا.

ويلتقي �ملنتخب �لأملاين غد� �لثالثاء يف �آخر 
مع  �شولنا  يف  �لت�شفيات  يف  �لفريق  مباريات 

نظره �ل�شويدي، �لذي �شمن
�إن���ه���اء م�����ش��و�ره يف �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ال��ث��ة من 
يوؤهله  �ل��ذي  �ل��ث��اين،  �ملركز  يف  �لت�شفيات 

للم�شاركة يف �لدور �لفا�شل للمونديال
�ل�شهر �ملقبل.

�أي  ي��ن��ج��ح  �أن  �ل��ت��خ��ي��ل  �ل�����ش��ع��ب  وم���ن 
ف��ري��ق يف ت��ع��وي�����س ت���اأخ���ره ب��اأرب��ع��ة 
�أول ن�شف �شاعة  �أهد�ف نظيفة يف 
وينهي  �لأمل���اين  �مل��ارد  من مو�جهة 

�مل�����ب�����ار�ة م���ت���ع���ادل، ول���ك���ن زلت�����ان 
فريقه  وق��اد  تعملق  �إبر�هيموفيت�س 

�أح��دث �شدمة  للتعادل يف برلن، مما 
يف �ملع�شكر �لأملاين ولدى لوف �شخ�شيا.

وقال لوف مل �أكن �أتخيل �أن تتحول �ملبار�ة 
�أح��دث  �أن  باإمكاين  ك��ان  �ل�شورة، رمب��ا  بهذه 

�أث���ر� ع��رب �إج����ر�ء تغير، ع��رب �ل��دف��ع بالعب 
مد�فع ميكنه �أن يبث بع�س �لرتياح يف �شفوف 

�لفريق .
و�أ�شاف �إنني �أي�شا مل �أتعر�س لهذه �لتجربة على 

مد�ر 20عاما، �شاأتعلم من هذ� �لدر�س .
ل��ك��ي يثبت للفريق  �ل��ف��ر���ش��ة  ل���وف ح��ال��ي��ا  ومي��ت��ل��ك 
م��ل��ه��م��ه  �إىل ج����ه����ود  ي��ف��ت��ق��د  �ل�������ذي  �ل���������ش����وي����دي، 

�إبر�هيموفيت�س ب�شبب �لإيقاف، �أنه كان
حمظوظا يف برلن.

لختبار  �شانحة  �لفر�شة  �أن  �أي�شا  ل��وف  وي��رى 
�ل������وج������وه �جل������دي������دة. ويف ظ�����ل غ���ي���اب  ب���ع�������س 

�لإ�شابة،  ب�شبب  جوميز  وم��اري��و  كلوزه  مرو�شالف 
ف����اإن ل���وف مل يعتمد ع��ل��ى ر�أ�����س ح��رب��ة ���ش��ري��ح �أم���ام 

�أوزيل يف �لنو�حي  �يرلند�، مف�شال �لدفع مب�شعود 
ث��م��اره حيث  �لبتكار  ه��ذ�  �أت��ى  وق��د  �لهجومية، 

جنح �أوزيل يف ت�شجيل هدف.
و�لآن رمبا ت�شنح �لفر�شة لالعتماد على ماك�س كروز مهاجم 
�أن  منذ  ر�ئعة  ب�شورة  يظهر  �لذي  مون�شنجالدباخ،  بورو�شيا 

�شجل �أول م�شاركة له يف مايو �ملا�شي.
و�أ�شار لوف �إىل �إمكانية �إجر�ء تغير �أو �ثنن ، حيث يغيب 
�شامي خ�شرة ب�شبب �لإيقاف يف �لوقت �لذي ي�شتعد 

فيه با�شتيان
�لدولية  �مل�شاركة  لت�شجيل  �شفاين�شتايجر 

رقم 100 مع �ملنتخب �لأملاين.
حقيقي  �ختبار  �أول  �مل��ب��ار�ة  تكون  وق��د 
ل����الأمل����ان ق���ب���ل ك����اأ�����س �ل����ع����ام، وي��ل��ت��ق��ي 
�مل��ن��ت��خ��ب �لأمل�����اين �أي�����ش��ا م��ع نظره 

�لإيطايل وديا يف 15
�أن  �ل��ف��ري��ق  وي��اأم��ل  �ملقبل  نوفمرب 
ينجح يف تنظيم مبار�ة ودية �أخرى 
م����ع ن����ظ����ره �لإجن����ل����ي����زي ب��ع��ده��ا 
باأربعة �أيام، ولكن ذلك يتوقف على 
�شو�ء  �لإجنليزي  �لفريق  م�شر 
من �لتاأهل �ملبا�شر �إىل �ملونديال 

�أو من خالل دور فا�شل.
وح�����ش��ل �ل��الع��ب��ون ع��ل��ى ر�ح���ة 
�يرلند�،  على  �لفوز  بعد  �شلبية 
ولكن لوف �أكد �أنه لي�س لديه �أي 
�شك يف تركيز فريقه على مبار�ة

�ل�شويد.
يف  كاملة  ثقة  لدينا  ل��وف  و�أو���ش��ح 
�لأخرة وهم  �ملبار�ة  �إىل  �أنهم �شيذهبون  لعبينا، وندرك 

يف قمة �حلما�س .
�ملنتخب  ت�شجيل  �شهدت  �لتي  �لأوىل  �ملبار�ة  �أح��د  ين�س  و�أ�شاف مل 

�ل�شويدي �أربعة �أهد�ف يف �ل�شوط �لثاين .
�أي  ميونيخ،  ب��اي��رن  و�شط  لع��ب  مولر  توما�س  رف�س  جانبه  وم��ن 
�أن �شمن  حديث عن كون مو�جهة �ل�شويد مبثابة مبار�ة ودية بعد 
�ملنتخب �لأملاين �ل�شعود �إىل �ملونديال. وقال مولر ل توجد مباريات 
ودية، فقط مباريات جتريبية، على �أي حال �إنها مبار�ة بالت�شفيات 

ومتنح �لفائز بها ثالث نقاط،
نريد �لفوز بكل �ملباريات .

�إج��ر�ء مفاو�شات حول جتديد عقده  �شيبد�أ يف  �أن لوف  ويعتقد 
ملدة عامن عقب نهاية مبار�ة �ل�شويد حيث ينتهى عقده �حلاىل 

مع �نتهاء بطولة كاأ�س �لعامل.

لوف يرفع �سعار �لثاأر من �إبر�هيموفيت�س ورفاقه 

••  اأبوظبي-وام:

�لقدم  لكرة  �ل��دويل  ب��الإحت��اد  �لفنية  �للجنة   عقدت 
فيفا �جتماعا �أم�س مع بعثة منتخبنا حتت 17 عاما 
مبقر �إقامتها بفندق �إنرتكونتيننتال �أبوظبي لفح�س 
و�لإد�ري  �لفني  و�جل��ه��ازي��ن  �ملنتخب  لعبي  قائمة 
�لر�شمية  و�لأور�ق  �ل�شفر  ج���و�ز�ت  مع  وم�شاهاتها 
خالل  وج���رى  �ل��الع��ب��ن.  بطاقات  لإ���ش��د�ر  متهيد� 
�لج��ت��م��اع �ل���ذى ت��ر�أ���ش��ه �ل����ش���رت�يل غ���اري موريتي 
بابوظبي  �لأوىل  للمجموعة  �لفيفا  �لعام من  �ملن�شق 
مر�جعة بيانات �لالعبن و�جلهازين �لفني و�لإد�ري 
ب��ن��اء ع��ل��ى ج�����و�ز�ت �ل�����ش��ف��ر ب��ج��ان��ب �ل��ت��ق��اط �ل�شور 

�خلا�شة ببطاقات �لالعبن.
�لتي  �ملن�شطات  فح�س  باآلية  �لالعبن  تعريف  ومت 
ت��ع��ق��ب ك���ل م���ب���ار�ة يف �ل��ن��ه��ائ��ي��ات ح��ي��ث ي��ت��م �إج����ر�ء 

�لفح�س لالعبن يتم �ختيارهم ب�شورة ع�شو�ئية من 
قائمة �لفريق. بدوره ��شتعر�س �ملاليزي �شبح �لدين 
�لتحكيمية  �حل��الت  بع�س  �حلكام  �إد�رة  من  حممد 

منوها �إىل �أهمية �لتز�م �لالعبن بقر�ر�ت �حلكام.
وجرى خالل �لجتماع �عتماد �ألو�ن قم�شان �ملنتخب 

خالل مبارياته �لثالث يف �لدور �لأول.
م��ن ن��اح��ي��ة �آخ����رى �إ���ش��ت��ق��ر �جل��ه��از �ل��ف��ن��ي ملنتخبنا 
�ل��وط��ن��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم حت��ت 17 ع��ام��ا ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار 
�لالعب عمر جمعة �لبوت مد�فع فريق نادي �لو�شل 
ليكون بديال لعلي غلوم �مل�شاب يف �لقائمة �لنهائية 
�لعامل  ك��اأ���س  نهائيات  يف  مل�شو�ره  ��شتعد�د�  ملنتخبنا 
حتت 17 عاما �شمن �ملجموعة �لأوىل و�لذي ي�شتهله 
�جلولة  يف  �ملقبل  �خلمي�س  هندور��س  منتخب  بلقاء 
�لأوىل قبل لقاء منتخب �لرب�زيل يف �لثانية يوم 20 

و�لثالثة مع �شلوفاكيا يوم 23 �أكتوبر. 

�ل��در�ج �ل�شباين د�ين ب��دروز� )هوند�(  �حرز 
�ملركز �لول يف �شباق جائزة ماليزيا �لكربى، 
�لعامل  بطولة  م��ن  ع�شرة  �خلام�شة  �ملرحلة 

للدر�جات �لنارية، �لحد على حلبة �شيبانغ.
قطع بدروز� �مل�شافة يف 191ر45ر40 دقيقة 
متقدما على مو�طنه وزميله يف �لفريق مارك 
�ل�شباين  وج��اء  ث،  757ر2  ب��ف��ارق  ماركيز 
�لعامل  �لخر خورخي لورنزو )ياماها( بطل 

يف �لن�شخة �ملا�شية ثالثا بفارق 669ر6 ث.
�نطلق  �ذ  �ل�����ش��د�رة  على  ق��وي��ا  �لتناف�س  ك��ان 
مت�شدر ترتيب بطولة �لعامل حاليا �ل�شباين 
ماركيز  لكن  �لول  �مل��رك��ز  م��ن  ماركيز  م��ارك 
�ل����ذي �ن��ط��ل��ق م��ن �مل��رك��ز �ل���ر�ب���ع �ن��ت��زع منه 
�ل�شد�رة قبل �ن يتقدم ب��دروز� بدوره و�لذي 

�ن��ط��ل��ق م��ن �مل��رك��ز �خل��ام�����س �ىل �ل��ق��ي��ادة يف 
�للفة �خلام�شة.

)ياماها(،  رو���ش��ي  فالنتينو  �لي��ط��ايل  و�ن��ه��ى 
ب��ط��ل �ل��ع��امل �شبع م����ر�ت، �ل�����ش��ب��اق يف �مل��رك��ز 

�لر�بع بفارق 351ر10 ث.
ماركيز  حالها،  على  �لبطولة  �شد�رة  وبقيت 
مقابل  نقطة،   298 بر�شيد  �لول  �ملركز  يف 
255 نقطة للورنزو، و244 نقطة لبدروز�، 

وميلك رو�شي 198 نقطة يف �ملركز �لر�بع.
ويف فئة موتو 2، كان �ملركز �لول من ن�شيب 
�ل�شباين ��شتيف ربات )كاليك�س( �لذي �نهى 
دقيقة،  411ر45ر25  ق��دره  بزمن  �ل�شباق 
متقدما على مو�طنه وزميله يف �لفريق بول 
و�ل�شوي�شري  ث،  563ر1  بفارق  ��شبارغارو 

توما�س لوثي )�شوتر( بفارق 910ر2 ث.
)كاليك�س(  ريدينغ  �شكوت  �لربيطاين  وح��ل 
مت�شدر ترتيب بطولة �لعامل يف �لركز �ل�شابع 
بفارق 840ر9 ث، فبات ر�شيده 224 نقطة، 
ب��ف��ارق 9 ن��ق��اط فقط ع��ن ����ش��ب��ارغ��ارو �ق��رب 
بر�شيد  �لثالث  مركزه  ربات  وعزز  مناف�شيه، 

196 نقطة.
ويف فئة موتو 3، �حرز �ل�شباين لوي�س �شالوم 
�ملركز �لول قاطعا �مل�شافة يف 441ر42ر40 
رين�س  �ليك�س  مو�طنه  على  متقدما  دقيقة، 
م��ي��غ��ي��ل  و�ل����ربت����غ����ايل  ث،  069ر0  ب����ف����ارق 

�وليفير� بفارق 408ر0 ث.
و�بتعد �شالوم جمدد� ب�شد�رة ترتيب بطولة 
�لعامل بر�شيد 284 نقطة بفارق 14 نقطة 

عن رين�س �قرب مناف�شيه، فيما ياأتي �ل�شباين 
�لخر مافريك فينالي�س �لذي حل خام�شا يف 

�شباق �ليوم وله 258 نقطة.
- ترتيب �خلم�شة �لو�ئل لفئة موتو جي بي:

)ه�����ون�����د�(  ب�����������دروز�  د�ين  �ل�����ش����ب����اين   1-
191ر45ر40 دقيقة

بفارق  )ه��ون��د�(  ماركيز  م��ارك  �ل�شباين   2-
757ر2 ث

-3 �ل�شباين خورخي لورنزو )ياماها( بفارق 
669ر6 ث

�ليطايل فالنتينو رو�شي )ياماها( بفارق   4-
351ر10 ث

�ل�شباين �لفارو باوتي�شتا )هوند�( بفارق   5-
149ر22 ث

فيدرر  روج��ي��ه  �ل�شوي�شري  �مل�شرب  ك��رة  لع��ب  �ف��رتق 
�مل�شنف يف �ملركز �ل�شابع عامليا عن مدربه بول �ناكوين.
وقال فيدرر على موقعه على �شبكة �لنرتنت بعد ثالثة 
�ىل  �نتقالنا  نعلن  معا،  �لعمل  �لعام من  ون�شف  �ع��و�م 
ف�شل جديد من م�شرتنا �لحرت�فية ، م�شيفا عندما 
بد�أنا معا كانت روؤيتنا ملدة ثالث �شنو�ت وتت�شمن �لفوز 
بلقب جديد يف �لغر�ند �شالم و�لعودة �ىل �ملركز �لول 
�شامرب��س  بيت  م��درب �لمركي  �ناكوين،  ب��د�أ   . عامليا 

 ،2010 �غ�شط�س  �ب  يف  ف��ي��درر  م��ع  �لعمل  �ل�����ش��اب��ق، 
و�شاهم بفوز �ل�شوي�شري بلقب �شابع يف بطولة وميبلدون 
وخرج فيدرر �خلمي�س �ملا�شي  �لنكليزية عام 2012. 
للما�شرتز  �ل�شينية  �شنغهاي  ل��دورة  �لثالث  �ل��دور  من 

�مام �لفرن�شي غايل مونفي�س.
�ل�شابع  �ملركز  �ىل  وتر�جعه  م�شتو�ه  �نخفا�س  وبرغم 
عامليا، فان فيدرر يرف�س فكرة �لعتز�ل حاليا ويقول 

. يف هذ� �ل�شدد �تطلع ب�شغف ملناف�شات عام 2014 

�أكد �لرب�زيلي �أدريانو كوريا �لظهر �لأي�شر لرب�شلونة 
جاهزية فريقه ملبار�ة �لكال�شيكو �ملرتقبة �مام �لغرمي 
�للدود ريال مدريد يوم �ل� 26 من �ل�شهر �جلاري على 

ملعب كامب نو يف �لدوري �لإ�شباين.
�لكتالوين  �لنادي  لقناة  ت�شريحات  يف  �أدريانو  و�أو�شح 
�لخ��رة،  �ملو�جهات  عن  خمتلفا  �لكال�شيكو  هذ�  نريد 
نحن يف حالة بدنية �أف�شل، لدينا �أفكار� �أكرث و�شوحا، 
�لليجا  �شد�رة  بر�شلونة  ويعتلي   . للفوز  �أك��رب  وحافز� 
نقاط عن  وبفارق خم�س  �أتلتيكو مدريد،  منا�شفة مع 
�شي�شعل  بالكال�شيكو  منهما  �أي  وف���وز  م��دري��د،  ري���ال 

يف  �لخ��رة  �ملو�جهات  وت�شهد  �لبطولة.  على  �ل�شر�ع 
�لكال�شيكو تفوقا ملحوظا للفريق �ملدريدي.

�لتي يتبعها �ملدرب  �لتناوب  �أدريانو على �شيا�شة  و�أثنى 
تاتا مارتينو لإر�ح��ة جميع �لالعبن على  �لأرجنتيني 

مد�ر �ملو�شم �لطويل.
�أ����ش���اد ب��رتك��ي��ز ت��ات��ا ع��ل��ى تلقن �ل��الع��ب��ن كيفية  ك��م��ا 

�ل�شغط ب�شكل �أقوى على �خل�شم لنتز�ع �لكرة.
�أ�شا�شية بكتيبة �لبالوجر�نا حاليا  �أدريانو ركيزة  ويعد 
�ل��ت��ي ي��ع��اين منها �لظهر  يف ظ��ل �لإ���ش��اب��ة �ل��ط��وي��ل��ة 

�لإ�شباين �لدويل جوردي �ألبا.

فيـــدرر يتخلـــى عــــن مدربـــــه 

كوريا: بر�سلونة يريد كال�سيكو خمتلف �أمام ريال مدريد

�حتكار ��سباين للمر�كز �لأوىل يف جائزة ماليزيا

�لفيفا يفح�س قائمة منتخبنا �مل�سارك 
يف نهائيات كاأ�س �لعامل للنا�سئني

بنما تتم�سك باآمالها يف �لتاأهل للمونديال 
تلقت �مال بنما �ل�شعيفة يف �لو�شول �إىل كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم �لعام �لقادم 
�ملنتخب  م���درب  كلين�شمان  ي��ورج��ن  �لمل���اين  �أع��ل��ن  بعدما  دف��ع��ة  �ل��رب�زي��ل  يف 
�لفريقن مع  للهد�ف لندون دونوفان يف مبار�ة  �شيمنح ر�حة  �نه  �لمريكي 
بعد غد  )�لكونكاكاف(  و�لكاريبي  و�لو�شطى  �ل�شمالية  �مريكا  ت�شفيات  ختام 
و�شيمنح  بالفعل  �لعامل  لكاأ�س  �لتاأهل  �لمريكي  �ملنتخب  و�شمن  �لثالثاء. 
كلين�شمان ر�حة لدونوفان هد�ف �لبالد عرب تاريخها ب�شبب تورم يف �لكاحل 

بينما �شيغيب لعب �لو�شط جرمن جونز عن �للقاء ل�شابته يف �لركبة.
كما غادر تيم هاو�رد حار�س �يفرتون �لجنليزي ومات بي�شلر مد�فع �شبورتنج 

كان�شا�س �شيتي �لفريق كجزء من خطة منح �لفر�شة لالعبن �خرين.
منذ  �لكاحل  يف  ��شابة  م��ن  يعاين  لن���دون  ي��ز�ل  ل  بيان  يف  كلين�شمان  وق��ال 

��شبوعن لذلك �شيعود �ىل لو�س �جنلي�س من �أجل ��شتعادة كامل لياقته. 
و��شاف ��شابة جرمن تبعث على �لقلق ب�شكل �أكرب. كانت ركبته توؤمله طو�ل 

�لليلة لكنه كافح بقوة. 
�ملركز  �شاحبة  �ملك�شيك  ور�ء  نقاط  ثالث  بفارق  �خلام�س  �ملركز  بنما  وحتتل 

�لر�بع و�لتي تناف�س �ي�شا على �خر بطاقات �لتاأهل �ملبا�شرة يف �لكونكاكاف.
ويتاأهل �لثالثة �لو�ئل يف �لكونكاكاف مبا�شرة �ىل �لنهائيات بينما �شيخو�س 
�شاحب �ملركز �لر�بع جولة فا�شلة مع نيوزيلند� مت�شدرة ت�شفيات �لوقيانو�س 

على مكان يف كاأ�س �لعامل.
وهزمية  �أك��رث  �أو  هدفن  ب��ف��ارق  �لمريكي  �ملنتخب  على  للفوز  بنما  وحت��ت��اج 

�ملك�شيك يف �جلولة �لأخرة من �أجل �حل�شول على �ملركز �لر�بع. 



طماطم �سود�ء
متكن �لب�شتاين �لربيطاين ر�ي بر�ون من زر�عة �أول طماطم �شود�ء �للون 

د�خل بريطانيا يف حديقته مبدينة نيوتن �أبوت يف مقاطعة ديفون.  
و�أ�شارت �شحيفة �لديلي ميل  �لربيطانية يف تقريرها �مل�شور �إىل �أن تلك 
ي�شطبغ  حيث  لل�شم�س،  تعر�شها  من  تكت�شبه  �لغريب  �للون  ذ�ت  �لفاكهة 
جلدها ب�شورة كبرة متاأثرة بالأ�شعة �لد�فئة. وي�شر �لب�شتاين �لربيطاين 
ولذيذ،  ق��وي  طعم  لديها  �ل�����ش��ود�ء   �لطماطم  تلك  �أن  �إىل  ت�شريحاته  يف 
ومفيد لل�شحة كذلك. ويتحدث بر�ون  حول كيفية �أن تلك �لثمار مفيدة 
لل�شحة؛ ب�شبب �حتو�ئها على ن�شب كبرة من مادة �لإنثو�شيانن  �مل�شادة 
لالأك�شدة، و�لتي حتارب �خلاليا �ل�شرطانية وتق�شي عليها ب�شورة كبرة. 
وك�شف بر�ون  )66 عاماً( �أنه مت تطوير زر�عة �لطماطم �ل�شود�ء  يف جامعة 
بريطانيا،  �إىل  �ل�شتلة  تلك  ��شتقدم  �لأمريكية، وهو من  �أوري��ج��ون   ولي��ة 
ب��ر�ون  قائاًل: عندما �شاهدت تلك  �أول من يزرعها. وتابع  �أن يكون  وق��ّرر 
�لثمار للوهلة �لأوىل، قلت �أولئك �لنا�س يخدعونني ما �أر�ه م�شتحياًل �إنها 
حقيقي  �كت�شاف  �أم��ام  �أنني  �أيقنت  فرتة  بعد  ولكني  �إبريل،  كذبة  بالتاأكيد 
مذهل . و��شتمر قائاًل: �شعرت بال�شدمة و�أنا �أتابع �شتلتي �لتي ��شتقدمتها 
من �أمريكا وهي يتغر لونها ما بن �لأزرق و�لأرجو�ين �لالمع �إىل �لأ�شود 

كالفحم تقريباً، ولكن باطنها �أحمر قاين كباقي �أنو�ع �لطماطم .

متممات �لفيتامني )د( ل متنع ه�سا�سة �لعظام 
وجدت در��شة جديدة �أن متممات �لفيتامن )د( قد ل تفيد بال�شرورة يف 

منع ه�شا�شة �لعظام.
و �أج����رى ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة �أوك���الن���د ب���ون ري�����ش��ر���س غ����روب  بنيوزلند� 
لن�شيت  ذ�  دوري��ة  يف  نتائجها  ون�شرو�  �شليم،  ر��شد  �آلف   4 �شملت  در��شة 
�لربيطانية، حيث تبّن �أن تناول متممات �لفيتامن )د( ل يح�ّشن كثافة 
يف  �لفيتامن  ه��ذ�  م��ن  طبيعي  م�شتوى  لديهم  �ل��ذي��ن  �لعظام  يف  �مل��ع��ادن 

ج�شمهم.
وقال �لباحث �مل�شوؤول عن �لدر��شة �إيان ريد �إن �أغلب �لأ�شخا�س �لر��شدين 
�إن  د.  �لفيتامن  ملتممات  يحتاجون  ل  �شليمة  ب�شحة  يتمتعون  �ل��ذي��ن 
بياناتنا تظهر �أن �إعطاء جرعات قليلة من هذه �ملتممات فقط للمعّر�شن 
هذ�  م�شادر  من  �لكثر  يحرر  �أن  ميكن  د  �لفيتامن  يف  بنق�س  لالإ�شابة 
�ل�شحية  �لرعاية  يف  �أخ��رى  ل��دو�ع  ��شتخد�مها  بالإمكان  �لتي  �لفيتامن 
..و�أ�شار �إىل �أن هذه �لدر��شة تقدم دلياًل ب�شيطاً على �ملنفعة �لكاملة لهذه 
�ملتممات على كثافة �لعظام. وحلل �لعلماء بيانات تعود ل� 23 در��شة، وتبّن 
عدم وجود تاأثر على من تناولو� هذ� �لفيتامن ملدة معّدلها �شنتن، �شوى 

% يف منطقة عنق �لفخذ. زيادة ب�شيطة يف كثافة �لعظام وهي 0.8 
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زو�ج جنمة )ت�سارمد( روز مكغو�ن 
ت�شارمد   م�شل�شل  جن��م��ة  ت��زوج��ت 
حبيبها  م��ن  م��ك��غ��و�ن  روز  �ملمثلة 
�لفنان ديفي ديتايل . وذكر موقع 
�لتي  ع��ام��اً   40 مكغو�ن  �أن  بيبول 
ب��اي��ج  �ل�����ش��اح��رة  دور  ����ش��ت��ه��رت يف 
ماثيوز يف م�شل�شل ت�شارمد  تزوجت 
م��ن دي��ت��اي��ل يف ح��ف��ل زف����اف �أق��ي��م 
بلو�س �أجنل�س بح�شور حو�يل 60 
وديتايل  مكغو�ن  وكانت  �شخ�شاً. 
�أع���ل���ن���ا ع���ن خ��ط��وب��ت��ه��م��ا يف مت��وز 
مكغو�ن  �أن  ي��ذك��ر  �مل��ا���ش��ي.  يوليو 
م���ع مو�شيقي  ع��ل��ى ع��الق��ة  ك��ان��ت 

�لروك مارلن مان�شون.

زو�ج جنم )رجال 
جمانني( بن فيلمان

تزوج جنم م�شل�شل رجال جمانن 
من  ف��ي��ل��دم��ان  ب���ن   Mad Men
حبيبته مي�شال موليتز يف مزرعة 

مباريالند.
وذك���ر م��وق��ع )ي���و �أ����س وي��ك��ل��ي( �أن 
وموليتز  ع���ام���اً(   33( ف��ي��ل��دم��ان 
 350 �حتفاًل بزفافهما مب�شاركة 

�شيفاً من �لأقارب و�لأ�شدقاء.

�نتحر لعجزه عن �سر�ء 
�لأ�سحية 

ورزز�ت  مبدينة  �لع�شكري  باحلامية  يعمل  جندي  �أق��دم 
�أ�شحية  �ق��ت��ن��اء  ع��ن  ع��ج��زه  ب�شبب  �شنقاً  �لن��ت��ح��ار  على 
وكان  �ملغربية.   �ل�شباح  �لأ�شحى، بح�شب �شحيفة  عيد 
�جلندي يعمل باحلامية �لع�شكرية للمدينة نف�شها ويبلغ 
من  وي��ع��اين  لطفلن،  و�أب  م��ت��زوج  �شنة،   42 �لعمر  م��ن 
م�شاكل مالية عجز معها عن �شر�ء خروف للت�شحية به 
مبنا�شبة عيد �لأ�شحى �ملبارك. و�إذ مل يرتك �ملنتحر �أية 
�إقد�مه على و�شح حد حلياته  ر�شالة يو�شح فيها �شبب 
�شبب  �أرج��ع��ت  �ل�شحيفة  �أن  غ��ر  نف�شه،  ب��ه  �شنق  بحبل 
لبنيه،  �لعيد  �أ�شحية  توفر  ع��ن  عجزه  �إىل  �لن��ت��ح��ار 
�أ�شعار  يف  ���ش��اروخ��ي��اً  �رت��ف��اع��اً  �شجلت  �ملدينة  �أن  خا�شة 

�لأ�شاحي لهذه �ل�شنة، وفق �شحيفة �ل�شباح.

يعلق �بنه يف �سماعة 
للمالب�س 

�شبياً  تظهر  �شورة  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  تناقلت 
وه���و م��ع��ل��ق م��ن �خل��ل��ف ع��ل��ى �ل��ب��اب يف ع��الق��ة �شماعة  
وقالت  �لكويتية.   �لأن��ب��اء  �شحيفة  بح�شب  للمالب�س، 
بهذ�  �ل��ط��ف��ل  تعليق  �أ���ش��ب��اب  تت�شح  مل  �إن���ه  �ل�شحيفة 
�ل�شكل، �إل �أن �ل�شورة �أثارت ��شتنكار�ً و��شعاً بن جمهور 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعية.  و�أ�شافت �أنه مل ي�شر �إىل 
�ملعلقن  �أن بع�س  �إل  �ل�شورة،  �لتقطت فيه  �لذي  �ملكان 
ذكرو� �أن �لأمر ل يعدو �أن يكون نوعاً من �ملز�ح �لثقيل، 
يف حن رجح بع�شهم �أن يكون ويل �أمر �ل�شبي �أر�د عقابه 

على �أمر ما، فعلقه بهذه �لطريقة. 

فقد 114 كيلوغر�مًا.. من 
�أجل فتاة

بعد تعر�س �شاب بريطاين لإحر�ج من فتاة �أر�د �أن يخطبها 
�لز�ئد، دخل مايك وودب��اي يف  وزن��ه  ب�شبب  لكنها رف�شته 
بن  نف�شه  على  متقوقعاً  �شنو�ت   7 م��ن  �أك��رث  د�م  �كتئاب 
نقطة  كانت  �لنتحار  �ملنزل.  جناته من حماولة  ج��در�ن 
�لتحول يف حياة مايك و�شكلت له �حلافز �لأقوى لفقد�ن 
عقب  على  ر�أ���ش��اً  حياته  فانقلبت  وزن���ه،  ن�شف  م��ن  �أك���رث 
�لآخرين من  �إىل مدرب ريا�شة يحذر  وحتول من �شمن 

خطورة �لوزن �لز�ئد على �ل�شعيد �جل�شدي و�ملعنوي.

ت�ستحم باملال...فتالحقها 
�ل�سرطة

�أن  بعد  �ل�شريبي،  �لتهرب  تهمة  فلبينية  �م���ر�أة  ت��و�ج��ه 
د�خل  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  لها  �شورة  ن�شرت 

طردت من �مل�ست�سفى فاأجنبت على �لع�سب
�أمام  �لع�شب  �إيرما لوبيز على و�شع مولودها على  �ملك�شيكية  �أجربت  �لطبي،  �ملركز  �أن طردتها ممر�شة من  بعد 

�ملركز، بح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لربيطانية.
ويف �لتفا�شيل، ق�شدت �إيرما �لبالغة من �لعمر 29 عاماً م�شت�شفى قريبة من قرية �شان فيليبي دياز دي جالبا مع 

زوجها �إل �أنها طردت منه من قبل ممر�شة ر�أت �أن وقت ولدتها مل يحن.
ولكن �أثناء خروجهما من �مل�شت�شفى، فاجاأها �ملخا�س و�شعرت باأن وقت ولدتها قد حان، فركعت على �لر�س وبد�أت 
بال�شغط حتى خرج �جلنن. وقامت حكومة ولية �أو�ك�شاكا �جلنوبية باإيقاف مدير �ملركز �ل�شحي، �لدكتور �أدريان 

كروز للتحقيق يف ما جرى.
يجيد�ن  ل  �أنهما  �إل  لعالجها،  �ملوظفن  من  يكفي  ما  لديهم  يكن  مل  �أن��ه  للزوجن  قالت  �أنها  �ملمر�شة  و�أك��دت 

�لإ�شبانية ومل يفهما ما قالته، مما �أدى �إىل �شوء فهم.
وقالت لوبيز مل �أكن �أريد �لجناب بهذه �لطريقة، �لمر كان ب�شعاً للغاية ور�فقه �لكثر من �لأمل، وكنت وحدي 

�أثناء �لولدة لأن زوجي كان يحاول �إقناع �ملمر�شة مب�شاعدتنا .
جتدر �لإ�شارة �إىل �أنها �ملرة �لثانية �لتي ت�شهد �ملنطقة حدث كهذ�، حيث �أن �مر�أة �أجنبت طفلها �لر�شيع على رقعة 

�لع�شب نف�شها.
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زوجات على ذمة رجال �آخرين
ك�شفت در��شة �أعدتها �جلمعية �خلرية لرعاية �لأ�شر �ل�شعودية يف 
�خلارج �أو��شر، �أن زو�ج �ل�شعودين �لع�شو�ئي من �خلارج ت�شبب يف 
بع�س  زو�ج  �كت�شاف  بينها،  ومالية كثرة من  �جتماعية  �إ�شكاليات 
بح�شب  �آخ��ري��ن،  �أزو�ج  ذم��ة  على  ن�شاء  م��ن  �خل���ارج  يف  �ل�شعودين 
�إن ه��ذه �مل�شكالت  �ل��در����ش��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة.  وق��ال��ت  �شحيفة ع��ك��اظ  
تتفاقم، يف حال كان هناك �أبناء، حيث يعاين هوؤلء �لأطفال لعدم 
�لعالجية  باملز�يا  �لتمتع  �أو  �ملد�ر�س �حلكومية  متكنهم من دخول 
يف بلد�ن �أمهاتهم �لتي يعي�شون فيها باعتبارهم �أجانب.  و�أظهرت 
عدم  �خل��ارج  من  �ل�شعودين  زو�ج  م�شكالت  بن  من  �أن  �لدر��شة، 
ت�شجيل �لأطفال �أبناء �ل�شعودي يف �لوثائق �لر�شمية، وهو ما يجعله 
يف  تغر  من  يحدث  ملا  �إ�شافة  �لبلدين،  كال  يف  للمالحقة  عر�شة 
�شلوكيات بع�س �لأجنبيات �ملتزوجات من �شعودين بعد ح�شولهن 

على �جلن�شية �ل�شعودية، حيث تبد�أ بع�شهن يف طلب �لطالق.

�عتقال 6 �آلف زوج �أ�ساءو� لزوجاتهم
�شهدت كوريا �جلنوبية نحو �شتة �آلف ق�شية �عتقال لأزو�ج بتهمة 
�م�س  ن�شر  لتقرير  وفقا  �ملا�شي،  �لعام  يف  زوجاتهم  على  �لعتد�ء 
�لأحد.  وذكرت وكالة �أنباء يونهاب  �لكورية �جلنوبية، �أن بيانات 
ما  ت�شجيل  �أن��ه مت  �أظ��ه��رت  �لأب��ح��اث   �لوطنية خلدمة  �جلمعية 
جمموعه 5876 حالة �عتد�ء لأزو�ج على زوجاتهم �شو�ء بال�شرب 
�أو باأ�شكال �أخرى خالل �لعام �ملا�شي.  و�أ�شافت �لوكالة �أن �لبيانات 
حالة   4481 فيه  �شجلت  �ل��ذي  �ملا�شي  �لعام  عن  �رتفاعا  �أظهرت 
�ل��زوج��ات بتهمة �لع��ت��د�ء على  �ع���ت���د�ء.  وبلغت ح���الت �ع��ت��ق��ال 
�أزو�جهن 287 حالة يف �لعام �ملا�شي، وفقا للبيانات.  و�شهدت كوريا 

�جلنوبية �إجمال 8762 حالة عنف �أ�شري يف �لعام �ملا�شي. 

تطلب �لطالق بعد �سبط زوجها يدخن
�أن  �ل��ط��الق بعد  ف��اج��اأت زوج���ة �شعودية م��ن ج��دة زوج��ه��ا بطلب 
�ل���وئ���ام. ووف��ق��اً  �مل��ن��زل، بح�شب �شحيفة  �أم����ام  ���ش��ر�ً  ر�أت����ه ي��دخ��ن 
�شنو�ت،   4 قبل  بزو�جه  قبلت  ��شرت�طت حن  زوجته  ف��اإن  للزوج 
�ملا�شية يدخن يف  �ل�شنو�ت  �أن��ه طيلة  �إىل  يكون مدخناً، لفتاً  �أل 
�خلفاء خوفاً من �لنف�شال عنها، حتى ك�شفته يدخن �أمام �ملنزل 
�أنها فور روؤيته له على هذ� �لنحو  برفقة �أحد �جلر�ن. و�أ�شاف 
�شارعت بالت�شال باأهلها و�إخبارهم مبا ر�أت، و�أ�شرت على هجرة 
�ملنزل، و�أخذت �لولد معها، وهي يف حالة غ�شب �شديدة. ونقلت 
�ملت�شررة  �أنه يحق للزوجة  �مل�شايخ  �أحد  �ل�شعودية عن  �ل�شحيفة 
من ممار�شة زوجها �لتدخن طلب �لنف�شال و�لطالق، م�شتثنياً 

�حلالت �لتي تكون فيها �لزوجة ر�شيت بزوجها مدخناً .

�كت�ساف �أول مت�ساح �أحدب يف �لعامل
على  بول جولد�شتن  �لربيطاين  �لطبيعية  ر وخبر �حلياة  �مل�شِوّ عرث 
�أح��د م�شتنقعات  �ل��ع��امل، وذل��ك يف  �أح���دب يف  �أول مت�شاح  �أن��ه  ُيعتقد  م��ا 
�لرب�زيل. ورجح جولد�شتن �شبب �لت�شوه بظهر �لتم�شاح �إىل �إ�شابة يف 
معركة �شابقة، �أو �إ�شابة �أثناء مولده لفتاً �إىل �أنها �ملرة �لأوىل �لتي يرى 
فيها �شكان �مل�شتنقعات مثل هذ� �لتم�شاح معتقد�ً �أنه قد يكون �أول مت�شاح 
�لربيطانية،  ميل  د�يلي  �شحيفة  وح�شب  �لعامل.  يف  عليه  يعرث  �أح��دب 
هذ�  �كت�شف  حن  �لرب�زيل  مب�شتنقعات  عمل  رحلة  يف  جولد�شتن  كان 

�شيوف الرحمن قبيل رفع اآذان الفجر يف رحاب مكة املكرمة يعي�شون نفحات الرحمة العطرة والرجاء يف مو�شم احلج املبارك.  �لتم�شاح �لذي عرث عليه وحيد�ً رغم �أن �لتما�شيح تتنقل يف جماعات .

هونام ين�سحب من 
)خم�سني درجة للرمادي(

ت�شاريل هونام من  �ملمثل  �ن�شحب 
�ملرتقب  �ل��ف��ي��ل��م  يف  �ل��ب��ط��ال��ة  دور 
 Fifty ل��ل��رم��ادي   درج���ة  خم�شن 
و�أ���ش��درت   .Shades of Grey
بيكت�شرز(  )ي��ون��ي��ف��ر���ش��ال  ���ش��رك��ت��ا 
و)ف���وك�������س ف��ي��ت�����ش��رز( �مل��ن��ت��ج��ت��ان 
منتجي  �إن  فيه  قالتا  بياناً  للفيلم 
�إيجاد  على  �تفقو�  وهونام  �لفيلم 
بطل جديد ب�شبب جدول مو�عيد 
هونام �لتلفزيوين �ل�شاغط �لذي 
ل ميّكنه من �ل�شتعد�د كما يجب 
ل��دور كري�شتيان غ��ر�ي . وك��ان قد 
�شيوؤدي  �أن هونام  �ل�شابق  �أعلن يف 
دور غ�����ر�ي  ف��ي��م��ا ت�����وؤدي �مل��م��ث��ل��ة 
د�ك��وت��ا ج��ون�����ش��ون دور  �أن��ا���ش��ت��ازي��ا 
لإيجاد  �ملنتجون  وي�شعى   . �شتيل 
مم��ث��ل ج��دي��د ي��ح��ّل م��ك��ان ه��ون��ام. 
وكان من �ملقرر بدء عر�س �لفيلم 
يف �آب �أغ�شط�س 2014 ومل يت�شح 
�إذ� كان �ن�شحاب هونام �شيوؤدي  ما 
�أن  �إىل  ي�����ش��ار  ذل����ك.  ت��اأج��ي��ل  �إىل 
�لرو�ئية  كتاب  �إىل  ي�شتند  �لفيلم 
�لذي  �أل جيم�س،  �إي  �لربيطانية، 

يحمل �ل�شم نف�شه.

و�سية ممثلة ملالك 

مطعم 5 جنيهات
ب��ري��ط��ان��ي��ة خم�شة  ت��رك��ت مم��ث��ل��ة 
يعادل  ما  �أي  ��شرتلينية،  جنيهات 
ل�شاحب  و�شيتها  يف  دولر�ت،   8
�ملف�شل  �ل���رتك���ي  �ل��ك��ب��اب  م��ط��ع��م 
يوليو  وفاتها يف متوز  بعد  لديها، 

�ملا�شي عن عمر ناهز 98 عاماً.
وق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة ���ش��ن��دي م���رور 
لو  دور  لعبت  �ل��ت��ي  وي��ن��غ،  �آن���ا  �إن، 
لندن  �شرق  �شكان  م�شل�شل  يف  بيل 
��شرتليني  �أل��ف جنيه   90 تركت   ،
 5 يف و�شيتها لعائلتها ومن بينها 
�لرتكي  �ملطعم  ل�شاحب  جنيهات 
�إيفي�س 2 يف غرب لندن �لذي كانت 

ترتدد عليه ب�شورة م�شتمرة.
و��شافت �أن وينغ حاولت �أن ترتك 
يف و�شيتها �لبيانو �لذي متلكه �إىل 
مالك مطعم تركي �آخر، لكنه مات 

يف عام 2008.

ذكرت در��شة جديدة �لأحد �أن حو�ىل ن�شف �لربيطانين 
ف�شل  خ��الل  �أنف�شهم  لتدفئة  �لبطانيات  ي�شتخدمون 

�ل�شتاء، جر�ء �رتفاع فو�تر �لكهرباء و�لغاز.
وق���ال���ت �ل���در�����ش���ة، �ل��ت��ي �ج��رت��ه��ا �جل��م��ع��ي��ة �خل��ري��ة 
�شحيفة  ون�����ش��رت��ه��ا  �مل��ن��زل��ي��ة(  للتح�شينات  )�أن��غ��ل��ي��ان 
�شندي مرور ، �إن نحو ربع �لأ�شر �لربيطانية تذهب 
�ل�شتاء  ف�شل  ق���دوم  م��ع  مبكر  وق���ت  يف  �ل��ف��ر����س  �إىل 

و�رتفاع فو�تر �لتدفئة ب�شورة حادة.
�إىل  �لآن  �لكثر من �لربيطانين يلجاأون  �أن  ووج��دت 
�أ�شاليب تقليدية للتدفئة خالل ف�شل �ل�شتاء، بدًل من 
منازلهم  يف  �لكهربائية  �أو  �ملركزية  �لتدفئة  ��شتخد�م 

ب�شبب �رتفاع �أ�شعارها.
% من �أ�شل 2040 بريطاين  و��شافت �لدر��شة �أن 49 
م�شارك �عرتفو� باأنهم ي�شتخدمون �لبطانيات لتدفئة 
�أنف�شهم يف �شالت منازلهم، و %23 باأنهم يذهبون �إىل 
% باأنهم  �لفر��س يف وقت مبكر لتدفئة �أنف�شهم، و 27 

% باأنهم  يرتدون مالب�س ��شافية لهذ�� لغر�س، و 51 
ت�شرب  ملنع  منازلهم  نو�فذ  على  �شميكة  �شتائر  و�شعو� 
يف  �لد�خلية  �لأب���و�ب  يغلقون  باأنهم   %  40 و  �ل��ه��و�ء، 

منازلهم للغر�س نف�شه.
يبقون  باأنهم  �أق���رو�   %  16 �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  و����ش��ارت 
نو�فذ منازلهم مفتوحة للتهوية على مد�ر �ل�شنة، و 10 
% باأنهم ي�شتخدمون �لتدفئة �ملركزية يف منازلهم �إىل 
مبالب�س  فيها  �لتجول  من  يتمكنو�  لكي  درج��ة  �أق�شى 
�ملركزية  �لتدفئة  ي�شتخدمون  باأنهم   %  20 و  خفيفة، 

على مد�ر �ل�شنة.
% �أكدو� باأنهم ي�شعرون بخيبة �أمل جر�ء  وقالت �إن 75 
�لطاقة،  تكاليف  يف  �شنوي  وب�شكل  �مل�شتمرة  �ل��زي��اد�ت 
ي�شتخدمون  ب��اأن��ه��م  �ع���رتف���و�  م��ن��ه��م   %  13 �أن  غ��ر 
�لتدفئة �ملركزية �ثناء وجودهم خارج منازلهم، ون�شبة 
��شتخد�م  �ث��ن��اء  م��ن��ازل��ه��ا  ن��و�ف��ذ  تفتح  ب��اأن��ه��ا  م�شابهة 

�لتدفئة �ملركزية.

�لربيطانيون ي�ستخدمون �لبطانيات لغالء �لتدفئة �ملركزية

رمي هالل حتتفل بعقد قر�نها 
 �حتفلت �لفنانة �ل�شابة رمي هالل م�شاء يوم �جلمعة �ملا�شي بعقد قر�نها على طبيب �لقلب �أحمد 
بالزفاف ب�شبب  تاأجيل �لحتفال  �لأ�شرتن فقط، وقد مت  ف��وؤ�د، وذلك يف حفل عائلي ب�شيط �شم 

�حلد�د على وفاة و�لد رمي، �لذي تويف يف �شهر �بريل �ملا�شي، و�شوف يتم دعوة �ل�شدقاء و�لحباء 
يف حفل �لزفاف �لذي ينتظر �ن يقام بعد 6 �شهور.

جدير بالذكر �نه مت �لتعارف بن رمي وعري�شها �لطبيب �حمد فوؤ�د خالل فرتة 
عالجه لو�لدها، وقد لعب كيوبيد دوره يف �لتقريب بن �لقلبن.


